
---
--M

a*
 ...

---
--

t---

‘‘DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Eina kas savaitė

Leidžia Cleveland*©, Ohio

Lietuvių Spaudos Bendrija
Metine Prenumerata:

Suvienytose Valstijose $2.00
Kanadoj ir Mexikoj__________________ 52.50
Kitose Viešpatystėse 13.00

Prenumerata apmokama iš viršaus. Prenumeratos 
metas skaitosi nuo dienos užsirašymo, no nuo Naujų Me
tų. Apgarsinimų kainų klauskite laišku. Adresuokite:

“DIRVA”
7907 Superior Ave. CLEVELAND, OHIO

Published and distributed under permit No. 773, authorized by the Act of October 6,1917, on file at the Post Office of Cleveland, Ohio, by order of the President.
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio under the Act of March 3rd, 1879.

No. 38 KAINA 5c. CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, SPALIO-OCT. 31, 1919

“DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

This is only Lithuanian News Paper in Ohio 
Publishod Weekly at Cleveland, Ohio by the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription rates:

In United States....................  $2.G0
Canada and Mexico______ ____________ 2.50
To all other Foreign Countries______ $3.00
Advertising rates on application. Address: 

“DIRVA”
7907 Superior Ave. CLEVELAND, OHIO

A. S. Burleson, Postmaster General.

METAI IV (VOL. IV)

Amerikonai Važiuoja 
Lietuvon Kariauti

TRIS LAIVAI AMERIKONŲ Iš PRANCŪZUOS VYK
STA MUŠTI LIETUVOS PRIEŠUS.

BOLŠEVIKAI PRIE PETROGRADO NEPASIDUODA.

Lietuvių Kariuinenė apie šaulius Sumušė Kolčakistų gau
ją ir Nuginklavus Paėmė Juos Nelaisvėn.

Vokiečiai Kolei Kas iš Lietuvos Nenori Pasitraukti, bet
Jie tą Bus Priversti Padaryti.

AMERIKONŲ BRIGADA TUOJ BUS LIETUVOJ.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
LAPKRIČIO 1 D.

Washington. — Visos valdžios 
ir prezidento pastangos perkal
bėti ar sutaikinti minkštosios 
anglies darbininkų streiko ap
šaukimą nepavyko ir, sulyg pas
kutinių žinių, streikas būtinai į- 
vyks lapkričio 1 d. Valdžia ne
darys daugiau nieko streiko iš
vengimui, tik lauks ką padarys 
maineriai iš savo pusės streiko 
sulaikymui. Darbo sekretorius 
Wilson išvyko į Minneapolis da
lyvauti spalio 29 d. mainerių va
dovų konferencijoje apkalbėji
mui dalykų. Valdžia sako ne
laukus nieko panaudos visas ka
rės laiko taisykles vedimui dar
bo, jeigu kasėjai sustreikuotų. 
Streikas palies iki 300,000 dar
bininkų.

Kovoja prieš streikuoti drau-
. džispitj įstatymą. Wpshinyton.^ 

— Jeigu butų perleista įsCht'y-'| 
mas. užginantis streikus, tai vi
sai šaliai gręsia generąlis strei
kas, sako Amerikos Darbo Fede
racijos viršininkai. “Mes viską 
darysim, kad palikus organizuo
tam darbininkui teisę turėti tą, 
kuo jis naudojosi per dvidešimtį 
metų”, pasakė vienas federacijos 
viršininkas. Generąlis streikas 
paliestų 112 suvienytų prie fede
racijos amatų unijų, neskaitant 
kitas. Pranešta taipgi, kad darb
daviai deda daug pastangų įves
ti kontraktavimą su paskirais 
darbininkais, kad numažinus u- 
nijų vertę. Parėmimui plieno 
darbininkų streiko, mašinistų u- 
nijos skyrius paduoda sumany
mą uždėti ant kožno nario po $1 
savaitėje mokesties. Mašinistų 
skyrius prie A. F. L. turi 350,- 
000 narių.

Plieno streiko tyrinėjimai.
Washington. — Senato darbo 

komitetas užbaigė savo tyrinėji
mus plieno darbininkų streiko ir 
išklausė liudininkų apipasakoji- 
mus apie nuotikius Gary, Ind., 
Pittsburge ir Allentown (Pa.) iš 

'Bethlehem Steel Corporation įs- 
/■Migų-. Raportus rengia senatui 

parduoti šią savaitę. Gary mie- 
./sto streikeris, pirmas liudinin- 

y^skkas klausinėjimuose, visus bėdų 
‘ nuvertimus ant “raudonųjų” iš 

bosų pusės, pavadino tą “baubu, 
parengtu įžeidimui streikerių.” 
Jisai pasakė, kad Amerikos Dar
bo Federacija veda streiką išga
vimui aštuonių valandų darbo ir 
kad išrišime darbininkų klausi
mų darbdaviai turėtų prileisti į 
tarybas ir darbo atstovus.

Allegheny pavieto šefiras už
sigynė. nuo visų apkaltinimų už 
žiaurumus Pittsburge su strei- 
keriais. Mašinistų unijos orga
nizatorius David Williams, nuo 
Bethlehem kompanijos, tyrinė
jimuose pasakė, kad darbininkai 
nori tiktai bendro veikimo; “tie
sa, sako jis, kad 50 nuošimtis iš
ėjusių ant streiko Bethlehem įs
taigose darbininkų sugrįžo prie 
darbo, bado priversti, bet ta yra 
tikriausia priežastis, gimdanti 
bolševizmą; industrialė autokra
tija priverčia darbininkus pasi
duoti prieš jiems nelemtas aplin
kybes.”

Kokios iš tų tyrinėjimų pasek
mės bus sunku pasakyti.

NEGAVO VOKIEČIAI 
GANA FRANCUZIJOJ, 

GAUS LIETUVOJ — 
Sako Amerikos kareiviai.

Paryžius, Spalio 26 d.
Lyg tyčia pasitaikė su 

Vokiečių-Rusų naikini- 
mu-mušimu Latvių, iš
leisti pranešimas kad Į 
dešimts dienų iš Bresto 
(Francuzijoj) išvažiuo
ja tris transportai (lai
vai), vežantįs brigadą iš 
buvusių Ameriko'nų ka
reivių įsirašiusių tarny- 
ston Lietuvos armijoje. 
Transportai išplaukia į 
Rygą-

Brigadą valdo 600 bu
vusių Amerikos armijos 
oficierių, kuriems bus 
apmokama biski bran
giau, negu Amerika bu
vo mokėjus. Ameriko
nai pilnai aprūpinti šau
tuvais, mašininėmis ka- 
nuolėmis; amunicija, or-

kasų riausimo mašineri
jomis ir drapanomis. Vi
sa brigada pasiryžus Į 
mušius.

“Mes nesumušėm Vo
kiečių užtektinai vaka
riniame fronte, tai tą 
darbą pabaigsime Lie
tuvoje”, pasakė brigadą 
komanduojantis gene
rolas, kuris karės pra
džioje įsirašė į Už-rube- 
žinį Amerikonų Legioną 
ir buvo vienatinis Ame
rikonas, gavęs kapitono 
laipsnį Prancūzų kariu- 
menėje. Vėliaus jis li
kosi perkeltas į Ameri- 
rikos pulkus, kur likosi 
paskirtas pulkininku.

Jeigu Vokiečiai pasie
ktų Rygą pirma trans
portų, Amerikonai pasi- 

1 ryžę išsėst ant žemės ir 
šturmuot miestą. Yra 
žinoma, kad Latvius re
mia dideli Amerikos in
teresai, norėdami galu
tino bolševikų išvijimo 
iš Rusijos. Šitą ekspe
diciją aprūpina ineapru- 
bežiuotais pinigais.

Orlaivininkų vadovas 
tos ekepedicijos yra Lei
tenantas Pearson, Ame
rikonas tūzas Francuzų 
armijoje, kuris turės su 
savimi kelioliką buvusių 
Lafayette skadrono na
rių iš Amerikos orlaivi
ninkų skyriaus. Sako
ma, kad ir Eddie Rick- 
enbacher užkviestas ir
gi prisidėti.

(Nuo “Dirvos^’ Red.: Ed
die Rickenbaeher yra di
džiausias Amerikos orlaivi-
ninku tūzas, paeina iš Cle
veland©.)

New Yorko valdžia surado pa
slėpta 2,000,000 svarų cukraus. 
Nedyvai, kad Amerikoj tankiai 
cukraus pritrūksta. Reiktų per
kratyti visus miestus.

Chicagoj įsakyta cukrų parda
vinėti po 10c. svarą; buvo ima
ma po 12 ir pusę.c.

Camden, N. J. — Nuo namie 
darytos degtinės nusinuodijo dvi 
moters. Joms užfundijo tūlas 
vyras.

BOLŠEVIKAI ATMUŠĖ 
JUDENIČO ARMIJĄ 

ATGAL.
Londonas. — Gen. Judeničo 

pasiryžimams užimti Petrogra
dą šį rudenį atėjo galas. Bolše
vikai su didele spėka, sutraukta 
iš kitų frontų, pradėjo pasek
mingą priešų ofensivą ir to pa
sekmėje atsiėmė Krasnoje Selo 
ir atmušė Judeničo liniją toje 
dalyje į pietus. Judenič dar te
belaiko Gatčiną. Bolševikų ka- 
riumenė susideda iš geriausių 
komunistų vyrų, vedamų specia
liai parinktų komisarų iš Mask
vos. Jie atstūmė gen. Judeničo 
armiją keletoj punktų ir priver
tė juos apleisti Carskoje Selo ir 
Pavlovską. Kitu tvirtu atakų 
bolševikai atsiėmė Krasnoje Se
lo.

Siberijos fronte bolševikai 
atsiėmė Tobolską nuo Kolčako 
armijos.

Spalio 24 d. iš Honolulu (Ra
miojo vandenyno salose) bevie
liu telegrafu pranešta, kad Ja
ponijos laivas Tenyo Maru paė
męs žinią, jog bolševikų priešai 
suėmę Leniną.

Sulyg valdiškų pranešimų An
glijos parliamente, Anglijos val
džia neduoda daugiau pašalpos 
admirolui Kolčakui ir ji nežada 
remti gen. Denikiną.

Kijevas, sulyg paskutinių pra
nešimų, dar vis stovi tarp bolše
vikų ir Denikino ugnies.

Iš Kopenhageno pranešimai a- 
pie Latvių stovį mūšiuose prieš 
Rusų-Vokiečių kareivius, vado
vaujamus pulk. Bermondto, sa
ko, kad viskas einą gerai. Vo
kiečiams niekur nepasisekė per
eiti upę Dviną, jos tiesiąją pusę 
tvirtai.apsaugoja Latvių armijų. 
Latviai atmušė Vokiečių pasikė
sinimą pereiti upę ties Fried
richstadt. Mermondt turi užėmęs 
tik du iš dešimties Kuršo distrik- 
tų — tai Mintaujos ir Bauskės 
ir Mintaujos-Klaipėdos gelžkelį.

LIETUVIAI SUMUŠĖ KOL- 
ČAKISTUS.

Spalio 17 d. ties Abeliais, į va
karus nuo Daugpilės, Lietuvos 
kareiviai sugavo didelį orlaivį, 
kuriame skrido du Vokiečiai, Ru
sas ir du Turkai. Lietuvos ofi- 
cieris suėmęs Vokiečius priver
tė juos sėsti orlaiviu ir nusivežė 
juos į Kauną, o Rusą su Turkais 
nugabeno į artimiausią belais
vių stovyklą. Spalio 16 d. Lie
tuvos kariumenės šaulių dalis, 
susidedanti iš Pasvalio ir Joniš
kėlio jaunimo, apsupo kolčakistų j 
gaują, nuginklavo ir nugabeno į 
belaisvių stovyklą; taipgi kartu 
su kolčakistų plėšikų gauja su
imta septynios šaujamos maši
nos, dvidešimts arklių ir daug 
šiaip įvairių ginklų. Lietuvos j 
gyventojai kas gyvas visi gink
luojasi prieš kolčakistus. kurie 
yra labiausia nepakenčiami, ly
giai kaip Vokiečiai ir Lenkai.

Finlandija neprisideda prie g. 
Judeničo. Londonas. Finlandija! 
ir kitos buvusios Rusijos tautos 
atsisako susidėti ir išvien eiti su 
atbundančiais Rusais monarchi- 
stais prieš bolševikus. Tos tau
tos, aišku, bolševikams neprita
ria, bet negali susidėti su prie
šais išvien. Taip daro Lietuva, 
Latvija ir Estonija. Jos pasiry
žę ginti nuo bolševikų savo šalį 
ir kovoti prieš Vokiečius bei ne
užsileisti Lenkams. Sąjungie- 
čiai, kurie laukia bolševikų puo
limo, nemato kitokio galo, kaip 
tik paremti mažasias Baltiko 
tauteles, nes jos su niekuo kitu 
nesusidės, kaip tik pačios tarp 
save sudarę sąjungą laikysis.

Chicagos bolševikai rengiasi 
pamainėti Rusijos bolševikų už
valdymo sukaktuves, lapkričio 7, 
8 ir 9 d.

Cambridge, Mass. — Miss Jo
hanna C. S. Mackie atrado nau
ją žvaigždę. Ikišiol ta žvaigždė 
nesirado jokioj dangaus foto
grafijoj. Ta žvaigždė, Nova, iš
rodo visai kitokia už visas ir ji 
pasirodė erdvėj ikišiol nebuvus.

VOKIEČIAI NENORI Iš 
LIETUVOS PASI

TRAUKTI.

Lietuvos Tarybos Sesijos.
Kaunas (per Paryžių). Ekz. 

Komitetas gavo iš Kauno per 
Paryžių, kablegramą, kuriame 
praneša, kad penkioliktoje die
noje šio mėnesio Kaune prasi
dėjo Lietuvos Valstybės Tary
bos Sesijos. Prezidentas Sme
tona savo kalboje išdėstė Lietu
vos Respublikos padėjimą ir nu
rodė planus tolimesniam veiki
mui. Tarybos pirmininkas irgi 

'laikė prakalbą. Sesijos atidary
me dalyvavo Anglijos, Francū- 
zijos, Latvijos ir Estonijos at
stovai. Naujasai Lietuvos pre
mjeras, Galvanauskas, išdėsty
damas savo mierius nžreiškė, 
kad svarbiausiomis valdžios už
duotimis, kurias tuojaus reikės 
įvykdinti, bus įsteigiamąjį sei
mą sušaukti ir išvaryti iš Lietu
vos Vokiečius, Lenkus, Rusus- 
kolčakistus ir bolševikus. Pre
mjeras taipgi užreiškė, kad Lie
tuvos valdžia nepersekiojo ir ne
persekios Lenkus kaipo tokius 
Lietuvoje, bet tuo pat laiku val
džia netoleruos Lenkų suokalbių 
prieš Lietuvos valstybę. Pažy
mėjo, kad Lietuvos valdžia dės 
pastangas priėjimui prie susi
pratimo su Lenkija, bet niekuo
met nepasiduos ten, kur apeina 
Lietuvos žmonių ir valstybės 
reikalus.

Kaslink militarės užduoties, 
premjeras pažymėjo, kad Lietu
va kariaus iki paskutiniam su 
savo kaimynais vien tik apgyni
me Lietuvos nepriklausomybės; 
nėra Lietuvos valdžios tikslu ki
štis į kaimyniškų valstybių vi
durinius reikalus.

* * *
Spalio 15 d. Lietuvos kariu

menės priešakinė sargyba susi
rėmė su gauja apginkluotų Vo
kiečių ir kolčakistų. Po smar
kaus mūšio Lietuviai priešus at
rėmė ir užėmė Daugėliškiu kai
mą. Susirėmimas taipgi įvyko 
Šaulėnų miestelio apielinkėje. — 
Ginkluotos gaujos susidedančios 
vien iš Vokiečių traukia Raseinių 
linkui. Lietuvos kariumenė sku
binasi plėšikams pastoti kelią ir 
juos išvaikyti. Netikėtai Vo
kiečiai užpuolė ir užėmė Šaulių 
miestą, bet iš priežasties Alijan- 
tų griežto reikalavimo Lietuvą 
apleisti, spalio 16 d. jie pradėjo 
trauktis iš šaulių, bet jų vieton 
veržiasi kolčakistai. Pastebėta, 
kad Vokiečiai tik nuduoda, jog 
jie traukiasi iš Lietuvos, bet kaip 
tik pasiekia Vokietijos rubežių, 
dauguma jų grįžta Lietuvon at
gal einančiu trukiu, o kiti net 
pėsti Lietuvon grįžta. Lietuvos 
kariumenės vadas pareikalavo 
Eberhardto, Vokiečių kariume
nės vado Lietuvoje, kad iki spa
lio 15 d. jisai pasitrauktų is Rad
viliškio. Eberhardt atsakyme 
pažymėjo, kad jisai tik nori Ru
sų šiaurvakarinę kariumenę per
vesti bolševikų frontan, tuomet 
kuogreičiausia pasistengs Lietu
vą apleisti. Lietuvos kariume
nės vadas atsakydamas pažymė
jo, kad Vokiečiams duodama tik 
aprubežiuotas laikas iš Radviliš
kio pasitraukti; Lietuvos kariu
menė esanti prisirengusi tą pri
žiūrėti ir ginti Lietuvos teises ir 
nepriklausomybę.

* ♦ *
Spalio 14 d. pribuvo į Kauną 

Estonijos ir Latvijos pasiunti
niai sutarti su Lietuvos valdžia 
bendras priemones apsigynimui 
nuo kolčakistų.

Iš priežasties Alijanlų spau
dimo pasitraukti iš Lietuvos, 15 
d. spalio Vokietijos valdžia už
darė rubežių tarp Lietuvos ir 
Vokietijos; dabar niekas negali 
ineiti Lietuvon iš Vokietijos, bet 
iš Lietuvos Vokietijon galima.

Vokietijos laikraščiuose skel
biama, kad Vokiečių-kolčakistų 
propagandą Lietuvoje ir Latvi
joje remia Morganas ir kompa
nija. Morgan paskolinęs jiems 
tris šimtus milijonų dolarių.

Nelaikykit Aukų Pas Save!
Užsibaigus Lietuvos Liuosy- 

bės Savaitei, bus žingeidu visuo
menei žinoti, kiek aukų surink
ta per tą laiką, ypatingai, kiek 
kuri kolonija šitam prijautė ir 

To-

ŽMONIŲ GALYBĖ.
Minių Balsavimas yra Tikroji 

Spėka.
Vienas didžiausias ir geriau

sias karės pasekmės dalykas yra 
tas, kad ji atbudino žmonių są
monę ir privedė vyrus ir mote
ris prie griežto stovio. Karė pa
rodė žmonėms gyviausią svarbą 
šios musų šalies. Di tiesės indu
strijų grupos suprato, kad pro- 

I jaus prisiųsti i Lietuvos Nepri- dukci’a Paklauso nuo jų. Jie 
gulmybės Fondą, nes tam ta sa- Į Padėjo studijuoti dalyką ir sa
vaitė ir buvo rengiama, ir taip į Piat°> kad galybe yra jų ranko- 
trumpu laiku, kad L ..... 
budu sukelti fondui reikalingus 
pinigus, kuriame beveik ir nėra, 
o reikalai ir reikalavimas pinigų 
labai didelis. Veikimas 
būti trukdomas nei vieną

. dą. Matėte iš laikraščių prane- 
j Šimą iš Washington©, kad jau y- 

kai butų užtikę. Po tokio zakris- ril atvažiavusi Lietuvos Kariška 
tijono paliudijimo, iš kapinių iš
kasta minėti kaulai ir prie jų at
rasta dalelės zokoninkės rūbų ir 
rąžančius. Valdžia tuoj išdavė 
varantą areštavimui kunigo gas
padinės, kuri tuo laiku gyveno 
Isadore miestelyje, kaip L.___
Marė dingo.

AMŽINAS KALĖJIMAS 
UŽ NUŽUDYMĄ ZO- 

KONINKĖS.
Leland, Mich. — Spalio 25 d. 

atsibuvo Stanislavos Lipčinskie- 
nės, Isadore miestelio parapijos 
kunigo gaspadinės, teismas už 
nužudymą zokoninkės Marės —
ta žudystė atsibuvo rugpjūčio kur kokios spėkos randasi. 
23 d. 1907 m., 12 metų atgal. Vi-Į del mes Prašome visų kolonijų, 
si manė, kad Sesuo Marė, daili kul tik buvo prakalbos ai kitkas 
ir visų mylima vienuolė, išėjusi Parengta laike Liuosybės Savai- 
j mišką pasivaikščioti dingo. Ją i *r kur aukos buvo renkamos 
po ilgų išjieškojimų paskaityta! Lietuvos reikalams, kad butų 
visai dingusia ir tik rekorduose mums pranešta ir pinigai^ tuo- 
užsiliko žinia apie ją, visi užmir-' 
šo. Tik anksti pereitą pavasarį į 
Isadore bažnyčios zakristijonas 
išdavė paslaptį, padarydamas 
prisiektą afidavitą, kad jis pa
dėjo naujam tos bažnyčios kle
bonui pernešti iš pobažnytinio 
skiepo žmogiškus kaulus į arti
mas kapines, nes parapijos ko
mitetas buvo nutaręs bažnyčios 
skiepą didint ir kaulus darbinin-|

greičiausiu Ise — reikalauja balso tame da-

negali
valan-

lyke, prie kurio jis priklauso, po 
kuo dirba ir iš ko turi gyventi.

Politiškai irgi tokie dalykai 
dedasi. Vyrai ir moters jaučia
si daug labiau, kad nuo jų pri
klauso padarymas šios šalies tik
rai demokratiška — žmonių val
džia, pačių žmonių valdymas, ir 
supranta, kad svarbiausias jų 
pamatas padarymo valdžios de

Misija ir jos čion reikalų-išlaidų 
padengimui mes, amerikiečiai, j 
privalome rūpintis. Nesileiskim i mokratiška yra jų balsas, 
iki to, kad šitai Komisijai Lietu
vos valdžia turėtų pinigus iš Lie- 

j tuvos prisiųsti Amerikon. Tai 
Sesuo I butų gėda mums, kad jie ten ko- 

Lipčinskienė (ku- vo-’a> aukauja savo gyvastis, 
ri yra Lenkė) pastatyta prieš tei gindamiesi nuo priešų, o mes ne- 
smą spalio 1 d., kur jos apkalti- Padėtume savo dolariais jiems 
nimui buvo pristatyta jos pačios kov°ti- Tūlos kolonijos turi su- 
prisipažinimas, kurį sakoma ji rinkusios po kelioliką šimtų do- 
išsipasakojusi moterei detekti- Jal’ių, bet pinigus laikosi, lauk- 
vui. Jos apgynėjai tą prisipaži-1 damos, dievai žino ko, ir nesiun- 
nimą užginčijo. Jai paskirta di- čia į fondą; kitur susiorganiza- 
džiausia Michigan valstijos lei- vusios kolonijos nutarė siųsti pi- 
džiama bausmė — amžinas kalė-, n'mus i Paryžių ir nemažai jau 
jimas prie sunkaus darbo. Nuo- išsiuntusios. Už šitą negalime 
sprendi ji sutiko be jokio skirtu- W kaltinti — turi gerus norus, 

betjįį-1' tąs išaria, praktiškai ?
Kiek ištaidų pašldaro uz persiun
timą po kelis šimtus siuntinė- 
jant, tai daug praktiškiaus butų 
siųsti j Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą, kuris ant kožno pareika
lavimo greičiaus išpildo Taikos 
Konferenijos Delegacijos prašy
mus ir čia politikos reikalams 
turi visados turėti ižde pinigų.

Toliaus, negalima leistis per 
laikraščius garsinti visų musų 

į Lietuvos vidujinių reikalų, kad 
priešas nepasinaudotų; juk tu- 

Į rime suprasti, kad Lietuva ka- 
I riauja su užpuolikais. Visuome
nė turėtų suprasti svarbumą mo
mento, reikalingumą pinigų ir 
kiek nuo L. N. Fondo yra dabar 
reikalaujama, sulyg Lietuvos 
valdžios prašymo.

Aukas ir pinigus nelaikykite

mo. Apgynėjai kreipsis į aug, 
štesnį teismą.

AREŠTUOTA BOMBISTAI.
Cleveland. O. — Spalio 28 d. 

vakare policija suėmė penkis vy
rus ir vieną moterį, užpuldami1 
ant keturių nužiūrėtų vietų, ku
rios pasirodė esą pavojingiau
siais anarchistų lizdais. Tarpe 
areštuotų vyrų yra vienas Lie
tuvis — Steve Mateika, 40 me
tų amžiaus. Jisai ir Treodore 
Leover kaltinami už turėjimą 
savo namuose eksplioduojančios 
medegos ir ginklų be leidimo.

Atimta smarkiai eksplioduo- 
janti medega, viena gatava bom
ba, keletas automatiškų revol
verių, amunicijos ir anarchisti- 
škos literatūros. Kaip iš Chica
gos policijai pranešta, tai buk! 
čia buvę rengtasi susprogdinti Pas save> bet tuoj siųskite Į Lie- 
centralę Clevelando policijos sto-1luvos Neprigulmybės Fondą, če- 
tį. Spėjama, kad tie anarchistai kiais ar mone.v orderiais, iždinin- 
buvo apgadinę majoro namą bir- ko T Paukščio vardu, Pittston, 
želio 2 d. pereitą vasarą. Tada Pa- Siųsti reikia sekretorei p-lei 
po majoro Davis namu buvo pa- P- Jurgeliutei, 307 W. 30 st. New 
dėta bomba, suardytas namo šo- York ( ity. Skubėkite, 
nas, bet teroristų nesugauta. į Liet. Neprigulmybės Fondas.

Su tokiu visuomenės atbudi
mu taipgi turi būti jausmas at
sakomybės tai spėkai. Kuomet 
minios jaučia sako pareigas lin
kui miesto valdžios, valstijos ar 
tautos, sukta politiška kontrolė 
turi užleisti vietą teisingai žmo
nėms tarnaujančiai valdžiai — 
ne kokiai grupai ar klesai — bet 
visuomenei, vyrams ir moterims, 
esantiems tais žmonėmis.

Dabartinė Clevelando valdy
ba, po vadovyste Majoro Davis, 
yra neužginčijamai netvarki. Jo
kios išdailintos kalbos to negali 
užslėpti. Rekordai stovi prieš 
visy ^en£^akis ir žmonės tą pa
tįs Ąlh'fi mScyti. Majoras Darisr' 
ir jo pasekėjai deda dideles pa
stangas užmigdyti atbudusią vi
suomenės sąmonę. Jie trokšta 
nekliudomi tęsti savo suvedžio
jimo visuomenės darbą, patai
kaudami privatiškiems galams. 
Bbt rekorduose užrašyta niek- 
šystės ir neteisotumai, kokie 
viešpatavo Clevelande netrukdo
mai. Jeigu Majoras Davis ne
įstengė suteikti žmonėms tyros, 
saugios vietos Clevelande, tai 
didžiausias reikalas išrinkti ma
joru žmogų, kuris įstengs. Po
litiška mašinerija neturi galės, 
kuomet individualiai žmonės su
pranta savo pareigas. Didžios 
minios Clevelando vyrų ir mote
rų turi perųiatyti, kad jų ranko
se yra gale nusprendimui, ar to- 
kis visuomenės reikalų nepildy
mas turi tęstis tolinus.

Politika yra žmonių Reikalas.
Perilgai politika buvo žaislas 

gudrybės vietoj atlikimo tikrų 
dalykų, vietoj perstatymo visuo
menės reikalų, ir gražus priža- 

(Tąsa ant pusi. 6, kol. 1)

KIEKVIENAS LIETUVIS
TURI TURĖTI SAVO NAMUOSE COLUMBIA GRAFONOLĄ ui LIETUVI
ŠKŲ REKORDŲ VISŲ MUSŲ ARTISTŲ, ARTISČIŲ, ŠIMKAUS CHORO ir tt.

KAINA 850.00

Be Columbia Grafonolos šiais 
laikais gyvenimas nuobodus ir 
vakarai ilgi, nuo ko žmogus visai 
nuvargsta, po ilgo dienos darbo. 
Už mažus pinigus galite įsigyti 
į savo namus puikią Columbia 
Grafonolą. — Naujai išleistame 
musų Knygyno ir Grafofonų bei

Rekordų kataloge rasite įžymiausių musų artistų ir artis
čių dainas: M. Petrausko, J. Butėno, M. čižauskienės ir J. 
Čižausko, M. Karužiutės, A. Kvedero, M. Bradunienės, M. 
Karužiutės, V. Vaškevičiaus, J. Paparčio. Monologų ir dia
logų J. Paparčio, Glemžų Pranės ir kitų.

DUODAME ANT IŠMOKESČIO: Vietiniams Lietuviams 
fotonus ant lengvų savaitinių arba mėnesinių išmokėjimų, kaip kas išgali. In- 
mokėję mažą sumą ant sykio, turėsite savo namuose Columbia Grafonolą ir ga
lėsit už ją mokėti tuo tarpu, kada namuose galėsit linksmintis ir grajyti.

mes duodame Gra-

Reikalaudami Rekordų ir Grafofonų Kattalogo, adresuokite:
“DIRVOS” KRAUTUVĖ

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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| Is Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG, PA.

Teisingas aprašymas iš plie
no ir geležies dirbtuvių darbi
ninku gyvenimo. Kaip kitur, 
taip ir čionai darbininkai plieno 
ir geležies dirbtuvių, jausdamie
si labai nuskriaustais, dabar iš
ėjo kovon su kapitalistais del 
pagerinimo savo būvio, nes per 
daug metų sunkiai dirbdami nie
ko del savęs negali uždirbti, tik 
tiek, kiek gauna, tai ir vėl turė
davo atiduoti už pragyvenimą.

Žmonės turėjo viltį, kad kaip 
išlaimės karę su Vokiečiais, tai 
bus gerai, dabar ir karė išlaimė- 
ta, o jokio gerumo darbininkams 
nėra; gerai del kapitalistų, bet 
darbo žmonėms vargai daugina
si, užtai kad nekurtos dirbtuvės 
ne visas dienas dirba. Buna net, 
kad nedėlios dieną turi eiti dirb
ti, o paprastomis dienomis turi 
būti namie, nes dirbtuvės nedir
ba.

Paimkim apskaitliuosi kokią 
darbininkas gauna užmokestį ir 
kiek kainuoja brangus pragyve
nimas. Dabar prastas darbinin
kas plieno ir geležies dirbtuvėse 
gauna ant valandos 43 centus už 
12 valandų dienos; tai pareina 
$5.16. Išdirbęs visas dienas, už 
12 darbo dienų (dvi savaites po 
6 dienas) gauna $61.92. Bet ne- 
visada dirba pilną laiką, ir už
mokestį gauna už dvi savaites 
apie $50. Kaip gali žmogus pra
gyvent, gaudamas apie $25 sa
vaitėje? Kaip kitur, taip ir čia 
viskas brangu. Žmogus su tre- 
jetu-ketvertu vaikų, arba šeimy
na iš penkių žmonių, neapsieis 
su svaru steiko, kuris kainuoja 
net iki 50c.; reikia bent trejeto 
svarų. O kur duona, cukrus ir 
kitokie daiktai ? Trumpai sa
kant, darbininkui mažiausia ant 
dienos pragyvenimui išeina du 
dolariai, neskaitant raudos, ku-

neatėjo 6 valanda ryto, kada pa
leidžiama iš darbo.

Tokį ilgą laiką karštyje dirb- j 
damas, žmogus išlieja prakaitą; 
marškiniai nuo prakaito apsilie- Į 
ja druska, veidas pajuosta, du-1 
mais apneštas, plaukai ant gal
vos pasišiaušia, susigarbiniuoja.' 
Ištikrųjų, Lietuvoj pamatę taip j 
nuvargusį žmogų persigąstų, sa
kytų kad tai negera dvasia atėjo.

Darbininkai pamatė, kad jų 
vargams nėra pabaigos, ir išėjo. 
į kovą su kapitalistais del page- Į 
rinimo savo būvio. Bet atsiran-' 
da ir tokių, kurie, nors pirma; 
dejavo apie savo sunkius var
gus, dabar stoja prieš darbinin
kus, eina ir skebauja, daro pra-; 
pultį patįs sau ir savo vaikams,1 
uždeda naujas sunkenybes ir tt.1 
Tiek pinigų jie dabar neuždirbs, 
kad jų vaikams nereiktų dirbti,! 
o kad streiką išlaimėti arba jun-l 
gą nusikratyti — jiems ir jų vai- ] 
kams butų geriau.

Žinoma, daug metų darbinin- 
Į kai buvo kapitalistų vergais; 
i darbininkams nevalia buvo tu
rėti jokių ryšių, vienybės, neva
lia laikyt jokių mitingų ir ap- 

I kalbėjimų apie savo reikalus. 
Į Vien tik vargas privertė darbi
ninkus kompanijoms atsiduoti, o 
pats del savęs nieko; bedirbdami 
kompanijoms milijonus, išbaigia 
savo sveikatą, ant galo — nėra 
sveikatos, nėra namų, nėra pi
nigų, ir dėkis žmogus kur nori; 
niekam tokio jau nereikia.

Nieko gero nesulaukdami, dar
bininkai pradėjo rašytis prie li
nijos. Kapitalistams tas labai 
nepatiko; jie pila pinigus į visas 
puses, kad kaip nors darbininkus 
palikus varge, nedaleidžia prie 
vienijimosi, prie susipratimo. — 
Jie paperka įvairiausius prieina
mus budus ir žmones, kurie at
siduoda kovoti prieš darbininkų

PROVIDENCE, R. I.
I

Keletas žodžių apie šią koloni
ją. čion Lietuviai po biskį dar-1 
buojasi del labo Tėvynės, tik gai
la, kad ne visi jaučiasi esą Lie
tuviais ; yra dar tokių, kurie dar > 
nei vieno cento nepaaukavo del 
savo nuvargusių brolių Lietuvo
je, nors ir gerai uždirba ir kož- 
nas pinigų turi.

Vietinis Lietuvai Gelbėti Dr- 
jos 42 skyrius darbuojasi kiek 
tik išgali, bet šiuom laiku biskį 
apstojo — iš tos priežasties, kad 
pasklido žinios apie Lenkų užė
mimą Kauno. Bet vėl ateina ai
škesnės žinios ir pasirodo, kad 
tai nebuvo teisingos žinios.

Nors Lietuviai karės laiku ir 
daug nukentėjo nuo Vokiečių ir 
nuo Rusų bei nuo bolševikų, bet 
Lietuvos valdžia dar tebesilaiko, 
tai mes ir vėl prie darbo ima
mės ir vėl einam per stubas au
kas rinkdami, kaip pinigiškas, 
taip ir drabužiais; yra daug gerų 
tėvynainių, aukauja kiek tik iš
gali ; bet taipgi užeinama daug 
tokių, kurie nieko neduoda. O 
tie, ką visada aukauja, kaip na
mie taip ir susirinkimuose, jie 
dar daugiau turi už tuos, kurie 
nieko neduoda.

Jau turim keletą šimtų surin
kę, o dar ir atsibus Liet. Gelbė
ti Dr-.jos skyriaus rengiamas 
balius, iš ko tikimasi gerai už
pelnyti, nes tai visų Lietuvių pri
valumas atsilankyti ir remt ši
tą organzaciją, kuri gali atnešt 
didžiausią naudą del musų ser
gančiųjų genčių Lietuvoje.

Taipgi ir vietinės draugijos, 
paagitavus J. Karpavičiui, pa
darius įnešimus ir daugumai pri
tarus, aukavo sekančiai: šv. Jo
no Krikštytojo Dr-stė aukavo 
$100 iš iždo ir dar kitą šimtą su
rinko nuo narių, nes tokį įneši
mą buvo priėmę. D. L. K. Ge
dimino Dr-stė aukavo irgi $100 
iš iždo ir buvo raginta visus šli
aukant daugiau $100 nuo narių. 
D. L. K. Gedimino Draugystės 
susirinkime buvo įnešimas, kad 
paskirt iš iždo $200 ir apie tokią

liktas. Taigi, kuogreičiausia pa
siųskite arba Lietuvai Gelbėti 
Draugijai, jeigu tam nutarta, ar
ba Lietuvos Neprigulmybės Fon
dui. — “Dirvos” Red.).

Nors šiame mieste Lietuvių y-

kitur, nes čia dviejų bažnyčių 
Lenkams nereikia. Tik klausi-1 
mas, ar Lenkai, ant savo vardo 
užsirašę bažnyčią, be kraujo 
praliejimo Lietuviams atiduos, 
Už poros savaičių pamatysim,
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KROJO GYVENI mO

ro ir drabužių.
šio žmogus išleidžia ant maisto 
į $30; randos reikia užmokėt ko
kį $17, pasidaro $47. Gavęs už 
porą savaičių užmokesčio $50, 
už ką gali nusipirkt drapanų ir 
apautuvo sai^ ir sa^^vaįjg^g^!. 
Per tai darbininkų vaikai turi

Per pusę mene- gerovę, klaidinti darbininkus, iš-1 pat sumą šliaukant patiems na
vadinant jų vadus anarchistais, 
spartakais, raudonaisiais, — ir 
tik už tai, kad darbininkai nori I 
vienybės. Kodėl gi valia turėt 
trustus ir vienybes kapitalis-

angnaKasiams ? Mes, plieno ir ’

riams, nes ši draugystė turi į 
200 narių ir finansiškai gerai 
stovi. Tie draugysčių paaukau
ti pinigai pasilieka jų ižduose ir 
nebus niekur išsiųsti, iki neat
gis tikrų žinių iš Lietuvos; tuo
met bus išsiųsta tiesiai į Lietu-

basi vaikščiot ir vargt.
Kaip turi dirbt žmogus gele

žies ir plieno dirbtuvėse? šitoj 
apigardoj plieno ir geležies dir
btuvės dirbo 12 valandų į dieną, 
daugiausia pradeda nuo 6 vai. 
ryte. Vasaros laiku ant 6 vai. 
vakare. Vasaros laiku ant 6 vai. 
darbininkai pradeda dirbt, sau
lė nusileidžia, ateina vidurnak
tis, prašvinta, saulė užteka, o 
darbininkas turi dirbt karštyje 
ir durnuose, ir dar dirbt, nes dar

geležies įstaigų darbininkai, nu
varginti ir išnaudoti, taipgi no
rim turėt vienybę kaip kiti. La
bai butų žingeidu žinoti, ką pa
sakytų tie visi darbininkų prie
šai, pastatyti nors vieną naktį 
dvylikai valandų išdirbti karš
tyje. Aišku, kad tada ir jie at
eitų prie teisybės, žinotų, kaip 
gerai darbininkams yra dirbti ir 
kaip juos kapitalistai vargina 
ir skriaudžia.

Nuvargintas Darbininkas.

j vą. (Tokie nutarimai negeri: 
Į pinigų dabar reikia musų fon
dams, kurie turi tikras žinias iš 
Lietuvos ir kurie darbuojasi, 
kad išgavus Lietuvai liuosybę ir 
tas žinias padarius dar tikres
nėmis. Kuo gali Amerikos at
stovai pasilaikyti užrubežiuose 
ir čia pat Amerikoje, jeigu mes 
paskirsime pinigus ir lauksime 
tikrų žinių iš Lietuvos? Kada 
tikros žinios tiesiai ateis, tada 

[jau kitų aukomis darbas bus at-

ra į 2,000, bet dar jokios bažny
čios nei kunigo ikišiol nebuvo 
(teisybė, buvo čia tautiška baž
nyčia su garsiu vyskupu jo Ex. 
Mickevičium, bet jis ją pragė
rė). Jokio kito kunigo čia tikin
tieji Lietuviai negalėjo gaut 
vien tik del Lenkų kunigo; jis 
mulkino Lietuvius ir prieš vys
kupą sakėsi mokąs lietuviškai; 
taip Lenkų bažnyčia užrašyta 
Lenkų ir Lietuvių parapija, bet 
bažnyčioje viskas atsibuna len
kiškai ir Lietuviai to visai neži
nojo, kad Lenkų kunigas buvo 
taip gudriai padaręs. Lietuviai 
but galėję jį priverst laikyt pa
mokslus vieną nedėldienį lietu
viškai, o antrą lenkiškai. Bet 
Lietuviai vis manė, kad tai yra 
tik Lenkų bažnyčia. Laikui bė
gant išėjo daug nesutikimų tarp 
Lenkų kunigo, Lietuvių ir pačių 
Lenkų, na tai jie sumanė sutveri 
kitą parapiją — pusiau lietuviš- 
ką-lenkišką. Ilgainiui tas pasi
sekė; pinigus, žinoma, sudėjo 
Lietuviai ir Lenkai; nupirko ba
žnyčią ir pabaigta. Bet tik po 
aprašų pasirodė, kad ir ta baž
nyčia yra tik vienų Lenkų, o Lie
tuvių visai nėra paminėta, ir 
Lenkas .kunigas toj naujoj pa
rapijoj dar bjauresnis, negu pir
mosios parapijos klebonas.

Bet kada senasis vyskupas 
atsisakė nuo savo vietos, jo vie
tą užėmus kitam (apie 10 mėne
sių), Lietuviai tuojaus nusiuntė 
pas jį komitetą parapijos reika
le. Naujasis vyskupas, išklau
sęs Lietuvių, liepė pasirūpinti 
Lietuvį kunigą ir atsiust pas jį. 
Jau pora lietuvių kunigų buvo 
pas vyskupą atsilankę ir sutiko 
su juo, bet dar vietos neužima; 
beje, vyskupas liepė Lietuviui eit 
pas Lenką už vikarą, bet Lietu
vis kunigas griežtai atsisakė eit 
Lenkui bernaut ir pasakė, kad 
jisai gali parapiją valdyt. Vys
kupas jam liepė dar porą savai
čių luktelt ir jis duos jam vienam 
bažnyčią. Laikui prabėgus, vy
skupas nusiuntė Lietuviui kuni
gui laišką atvažiuoti, bet jis at
sisakė; dabar į jo vietą jau gau
ta kitas ir, kaip girdėt, ir jam 
vyskupas duoda tą pačią Lenkų 
bažnyčią, tik nežinia, ar klebe
nant, ar vėl už vikarą pas Lenką. 
Gal kartais Lenkų kunigą iškels

kaip išeis su musų lietuviška pa
rapija.

Raudonojo Kryž. Darbininkas.

BINGHAMTON, N. Y.
Iš TMD. 15 kp. judėjimo. Už- 

vardiju “iš judėjimo”, bet ge
riau tiktų “iš miego”.... Jau 
suvirs keturi mėnesiai kaip ta 
kuopa saldžiai miega. Jeigu kas 
tame yra kaltas, tai valdyba, ka
dangi ne tik kad kitus nežadina 
prie veikimo, bet dar ir pati sa
vo pareigų neatlieka. Taigi, bro
liai, pabuskite ir pradėkite dar
buotis TMD. 15 kuopos labui. 
TMD. yra tai viena prakilniau
sių draugijų Amerikoj ir jos kp. 
musų kolonijoj. Apie jos nau
dingumą tik ne Lietuvis nežino, i 
TMD. išleido ir išleis daug nau-1 
dingų knygų ir jos labai mums j 
reikalingos. Labiausia gi po šiai 
karei nei vienas Tėvynės Mylė
tojas neturi pamiršti šios pride- ■ 
vystės, gi pati valdyba (ar vai- j 
dybos visų kuopų) neturi pamir
šti, kad jai reikia būti priešaky-1 
je visų narių. Dirkbime! Pa-j 
darykime nors pusę šios koloni- j 
jos TMD. nariais (per šią žie-1 
mą). TMD. narys.

LONDONAS, ANGLIJA.
Pastaruoju laiku Anglijos ka

riška valdžia pradeda vis dau
giau paleidinėt Lietuvius iš ka- 
riumenės; gal netrukus bus ir 
visi paleisti. Paliuosuotieji pa
sakoja, kad jiems kariumenėje 
nebuvo bloga.

Kaslink Lietuvių klubo, kaip 
jau buvo rašyta, tai man tikrai 
nėra žinoma, ar jie visai locnai 
nupirko tą namą, panašų į vokiš
ką kirkužę, ar tik parandavojo 
ant keleto metų. Tečiaus kaip 
matyt, Lietuviai vėl netrukus tu
rės savo užeigos vietą, klubą, jei [ 
neatsiras kokios pašalinės kliū
ties.

Kaip patyriau, tai pas mus iš 
Lietuvos laiškai ateina į 14, 25 
dienas ir vėliaus. Ir aš pats ga
vau iš Lietuvos laišką į 15 die
nų ; tuo tarpu iš Lietuvos laik
raščiai čia nelabai pas ką parei- 
dinėja. Tai tokios tokelės.

Galijotas.
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Gerb. Spragilas, iškeliavęs 
į dangų ant medžioklės, pri
siuntė bevieliu telegrafu ši
tokį pranešimą:

vadino už neatsiliepimą ant 
jų signalų.

Marso gyventojai išrodo 
šitaip:

Nedidelio ūgio, storų ko
jų, trumpo liemens, ilgais 
kaklais, mažomis burnomis, 
plačia kakta, didele galva, 
plačiomis ausimis, didelėmis 
akimis, išsivertusiomis į vir
šų; ausįs irgi plačios, kaip 
kopūsto lapas. Plaukų tik 
saujelė ant vidurpakaušio. 
Drapanas visi nešioja vieno
kias ; gyvena kooperativiška 
tvarka; moters dėvi kelnė
mis ir visomis kitomis vyrų 
drapanomis. Jų galvos ir 
viskas kitas taip kaip vyrų, 
su mažais moteriškais išėmi
mais.

..B

NAUDINGIAUSIOS KIEKVIENAM TURĖTI 
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS:

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ PASAKŲ" — 156 puslapių didelio for- 
mato knyga, su daug paveikslų, apdaryta $1.25. Neapdaryta 75c. 
Perskaitęs šių knygą, sužinosi visokius senovės gadynių žmonių 
tikėjimus ir nuo ko tie tikėjimai paėjo. Taipgi paaiškės didieji 
gamtos apsireiškimai. Labai lengva skaitymui.

“VIENYOLYNO SLAPTYBĖS“ ‘— 150 puslapių, su 6 paveikslais, aiš
kios spaudos knyga, aprašanti vienuolynų arba klioštorių slapty
bes. Kiekvienas tą knygą turi turėti. Kaina $1.00 su prisiuntimu.

“TAUTOS VAINIKAS” — Eilių-dainų knyga, 172 puslapiai, joje tel
pa keleto musų autorių eilės. Kaina su prisiuntimu 50 centų.

“LAIMĖS BEJIEŠKANT” — puiki įvairių žingeidžių vaizdelių kny
ga, 107 puslapių, kaina su prisiuntimu 35 centai.

“TĖVYNĖS ĮSPŪDŽIAI” — įvairių linksmų ir graudingų eilių kny
ga, iš 80 puslapių, kaina 35c.

“UŽTEKANTI SAULĖ” — patriotiškumo, mokslo ir meilės paveiks
lėliai, iliustruota. Kaina su prisiuntimu 35 centai.

“TEISYBĖS PASAKOS” — gražių teisybės pasakų knygelė, suside
danti iš 67 puslapių, kaina 25 centai.

“LIETUVIU PRABOČIAI LYDAI” — užimanti istoriška knygelė, ap
rašanti apie garsią senovės tautą Lydus. Pusi. 35. Kaina 10c.

Agentams ir knygų platintojams duodama geras 
nuošimtis. Adresuokit, siųsdami užsakymus 

užsakymus ir pinigus, sekančiai:
“DIRVOS” KRAUTUVĖ

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.
Turime išleidę Dideli įvairiausių knygų Katalogą — 
jin ineina “Dirvos” spaudos ir kitokios visos knygos, 
išleistos Europoje ir Amerikoje. — Tame kataloge 
taipgi telpa Columbia Grafofonų ir Rekordų surašąs. 
Pareikalavusiems Katalogą siunčiame DOVANAI.

NAUJAUSI LIETUVIŠ
KI REKORDAI

JONO BUTĖNO: 
E4362 Kur upelis teka.

ir “Pasakyk, mano 
mylimas krašte” 

E4363 “Kas subatos va
karą. Valcas.

ir “Jau saulutė lei
džias.” Valcas.

E2359 “Nemuno Vilnys” 
ir “Sudiev” — Mu

zika.
E2395 Bum-čik-čik

ir Dėdienė — Polka. 
E3348 Suktinis.

ir Valia, valužė — 
daina.

E3799 Vilniaus Polka.
ir Tamsioji naktis. 

E4180 Medžiotojai — I, 
ir- Medžiotojai — II 

(monologas).
E4237 Maušiaus Kelionė 

ir Jonas šmikis ke
liauja namon — 
monologas.

Visi yra 10 coliniai — 
ant abieju pusiu 

Kaina 85c.
Su užsakymu siųskite ir 

pinigus.

į Britvos — Britvos
3 Puikios aštrios gvaranftuotos Britvos, kurios gali 
5 laikyti visą žmogaus amžių — garsios SHUMATE 
j išdirbystės. Nusipirkęs tokią britvą, busi paten- J kintas ir skusiesi su džiaugsmu.

3 Kainos: $1.50 $2.00 $2.50 $3.00 $3.50 $4.00
; $4.50 $5.00 $5.50 $6.00 $6.50

(
Neturėdami geros britvos tankiai nesinorit namie skustis 
ir barberiams reikia brangiai išmokėti. Dabartinis bar- 
berių brangumas žmogų gali į skolas įvaryti. Katras sku
tasi nors porą sykių į savaitę, būtinai turi turėti savo loc- 
ną britvą. Yra žmonių, kurie skutasi kas antra diena — 
tokis negali gyventi be savos britvos — todėl štai pasiulo-

■ me keletą puikių britvų, kurios, sulyg kainos, yra tvirtai 
i ir gerai padarytos, puikiomis kriaunimis — perlinėmis ir 
į kitokiomis. Pasirinkite ir prisiųskite sykiu pinigus, pri- 
■ dėdami 10c. už persiuntimą. Britvą tuojaus gausite.
: DIRŽAI PUSTIJIMUI PAPRASTŲ BRITVŲ
J Taipgi yra labai puikių britvoms pustyti diržų, kurių kai

nos yra nuo 50c. augštyn. Už porą dolarių turėsit geriau
si SHUMATE diržą ir nebus rūpesčio, kad britvą neima.

SAUGIOS (SAFETY) BRITVOS 
“EVER READY” SAFETY BRITVOS

! Kiekvienas gali nusipirkt šią saugią britvą; kaina tik $1.00. 
J Su britvą eina: kotelis, ašmenims indėti prietaisas ir įg 
; ašmenų — viskas tik už $1.00. Turėdami tokią britvą, ga- 
1 lit skustis be baimės — niekad neįsipjausit, kad ir užsi- 
; merkęs. Tų britvų išradimas yra naudingiausias dalykas. 
J Pirkit šitą Setą: Ever Ready britvą, su 12 ašmenų, kurios
■ laiko ilgai ir gali atšiupus vėl pagelesti;_ šepetukas, 

muilas, veidrovėdis; viskas gražioj skurinej skrynelėj 
Tiktai už $3.75. Nieko pigesnio, nieko geresnio.

Ever Ready — su 12 ašmenų, šepetukas, muilas, šukos, 
; plaukams šepetys, aštrinimui mašinukė ir diržas, veid-
■ rodėlis, skuros dėžutėje .................................... $7.50

EVER READY ašmenukės -— parsiduoda 6 už 40c.

137 AR NORIT ŽINOT DABARTINĮ LIETUVOS RUBEŽIŲ? 
“Dirvos” Krautuvėje yra pardavimui dideli Lietuvos Žemlapiai — 
juose sužymėta visi Lietuvos miestai, miesteliai ir bažnytkiemiai. 
Pagal jų galėsit lengvai susekti, kaip eina dabartinė Demarkaci
jos Linija ir kokiose vietose atsibuna Lietuvos ir Lenkijos kariu- 
menių mūšiai, kur randasi Bolševikai, kur Latvija ir Estonija, su 
kuriomis Lietuviai tariasi išvien veikti. Taipgi yra Mažoji Lietu
va, kraštai Lenkijos ir tt. Žemlapyje yra visi didieji Lietuvos ke
liai, upės, ežerai ir viskas, ko norėtumėt matyti. Atspausdintas 
daugeliu spalvų. Labai didelio formato. Kaina tiktai .... $1.00

GILETTE SAFETY BRITVOS
Gilette Safety britvos skiriasi nuo visų kitų tuomi, kad jos 
skuta abiem šonais, labai paranki ir neužima daug vietos.

■ GILETTE setas su 12 ašmenų (24 pusės), gražioj skurinėj 
! dėžutėj, taipgi maža dėžutė del ašmenų sudėjimo — 
J parsiduoda nuo $5.00 iki $8.50. Prie didesnių kainų
■ yra pridėta aštrinimui prietaisai ir kitokie dalykai.

Gilette Safety ašmenįs parsiduoda 6 už 50c.

DIRŽAI IR MAŠINĖLĖS DEL SAFETY BRITVŲ
1 Speciališki diržai ir mašinėlės del aštrinimo saugiųjų brit- J 
; vų ašmenų parsiduoda paskirai — $1.50. Ant jos galima ;
5 aštrinti ir Ever Ready ir Gilette ašmenis. Labai patogi. >
3 “DIRVOS” KRAUTUVĖ Į
2 7907 Superor Ave. Cleveland, Ohio • 
rrw“ir>Trw*icirirTrinrirTrTricrTnrwTrTrTnrwTnrvv^ricw-r^rw-inrw->ricr^nrinr>ricwYVYi"

KĄ Aš PATYRIAU ANT 
MARSO.

Marsas, Spalio. 28, 1919.
Dar aš sveikas ir gyvas — 

nieko blogo neištiko ir vis
kas gerai sekasi. Apsilan
kiau ant Marso, nes reikėjo 
pro šalį keliauti. Aprašysiu 
ką aš čia patyriau.

Pirmiausia turiu pasakyti 
jums, gerbiamieji mano pa
žįstami, kurie likot ant že
mės, kad čia atradau gyven
tojų. Taigi, neklausykit, ką 
nekurie astronomai rašo, — 
jie nebuvo ir nematė ir ne
gali prirodyt, jog čia gyven
tojų nėra. Teisybę sakė tie, 
kurie sakė, kad Marsas ap
gyventas. Man čia labai pa
tinka, tik sunku susikalbėti, 
nes žmonės, nors vadinasi 
Lietuviais, bet kalba labai 
nuo mūsiškės skiriasi.

Atvykęs ant Marso, pir
miausia atsiradau prie vieno 
didelio kanalo, viduryj lau
kų; žmonės darbavosi, nes 
ir pas juos ruduo. Paskui 
sulaukiau laivo ir nukelia
vau į miestą. Tame mieste 
susieina net keturi kanalai. 
Gelžkelių ant Marso nėra, 
visą komunikaciją atlieka
ma raibais?- US'lVal einlfTS^ 
bai greitai — kaip ant žemės 
trukiai — daro po 70 mylių 
į valandą.

Einu miesto gatve ir dai
rausi. Žmonės į mane žiuri 
ir stebisi, kad nevisai toks, 
kaip jie išrodau. • Visi pui
kus, išdidus, nenori su ma
nim kalbėti. Nei nepaisau, 
manau sau. Užėjau vienon 
vieton ir lyg tyčia pataikiau 
į tokią, kur buvo susirinkę 
keletas mokytų Marso vyrų 
ir svarstė, kaip čia susinešus 
su kvailais Žemės gyvento
jais. Jie, pamatę mane, už
klausė:

— Eš kur tun atein?
— Aš paeinu nuo Žemės, 

trečios nuo saulės planetos, 
mano vardas Spragilas.

— Linskman mus tavin 
pamate, — sako jie.

— Man irgi labai malonu 
su jumis susitikti. — Pridė
jau aš. — Bet kodėl jus be
veik visai lietuviškai kalbat? 
Jus esat musų giminėmis!

— Mos planatan Marsos 
iš tau laikės vardus gavun, 
kand Mars at Žemas geive-' 
no. Jous letivyška šnekavo, 
tėi ir mos nabolsavim tun 
kalbun vartyt.

— Labai malonu, — atsa
kiau aš.

— Kokin jas nemundagas 
ir nanor su mas kalbėt, — 
sako vienas. — Mis par dog 
metun nurin su jim susinašt 
visoks budos, ou juns vas ti- 
lyt.

Iš to aš supratau, kad jie 
su Žeme nori susinešti, ir 
nesusisiekia, ir gana. Sakau 
aš jiems:

— Mes irgi taip darom, ir 
net pradėjom manyt, kad 
jūsų visai gyvų nėra, kad ne- 
atsiliepiat.

Pamačiau jų kambaryje 
visokių instrumentų, žiūro
nų ir kitokių dalykų. Man 
parodė per vieną žiūroną — 
musų Žemę! Ot, manau sau, 
kokie mechanikai Marso gy
ventojai! Pasidarė tokį di
delį žiūroną, kad aiškiai ma
to viską, kas ant žemės de
dasi. Mačiau per jį visus 
musų Žemės kampus ir visą 
judėjimą. Nedyvai, kad jie 
labai pyko ir mus durnais

Visi išrodo sveiki, protin
gi (spėkos ten mažai terei
kia). Ką tik pamisima, sa
gutę spustelėjo ir atsiranda.

Užtikau taipgi vieną Mar
so profesorių praktikuojant 
naują išradimą. Tokio da
lyko dar ant Žemės pas mus 
niekas nepamislijo: jis tuoj 
žada užpatentuoti tą savo 
dalyką. Štai kokis:

Kiekvienas žmogus galės 
turėt daug galvų, daug kojų, 
rankų, pirštų ir kitokių da
lykų. Jei prie darbo viena 
koja ar ranka sulūžta, paė
mei nuo lentynos, įsišriuba- 
vai kitą ir vėl čielas. Nukir
to kas pirštą — įsišriubavai 
kitą; sudaužė kas galvą — 
kitą įsišriubavai. Didelis 
patogumas su rankomis: — 
prie darbo susipurvinai, tai 
iššriubavai, pasidėjai, įsisu
kai kitas ir gali eit ant ba
liaus ir nieks nesakys, kad 
prastą darbą dirbi, ar koks 
paprastas darbininkas.

Visokias o visokias kūno 
dalis galima bus pamainyt, 
jei kuri netinka, arba kurių 
nenori visada naudot, tik pa- 
simainyt.

Užsiminiau apie balių. Čia 
ateįbuna baliai. Štai einant 
'pri'r k:Wpą, sutinka mane 
vaikas ir paduoda žalią pla
katą. Skaitau: *

“ BALIUS
Riengie Lietuvin Bienas su- 
batai ? d. spale, okt. 1919 m. 
S. Zigler svietainei 101 East 
Voris Street Vazioyun strit- 
karu nok Ėst Market ant 
South Main Street iszlipti 
ant Voris St. Pradžia ligi 6: 
00 vai. papiet — įžanga: 50c. 
parai: Mierginams 15c. — 
Gierbiemiey Lietuvi ir lietu
vaites: Ne aplaiskite szita 
puikaus Balaus. Kur dar ta- 
kie Akruni nabuva nes kurie 
acilunkiesete isz girzete to
kios muzika kokos dar nies- 
tikieyet girdieti nok Akruna 
lietuvu. Griesz szakas viso- 
kus kaip angielekus tiep ir 
lietuviškus, kurie mielete 
muzikas klausiti bus gražu 
pasiklasite o kurie militi sza 
kti bus liki valas pasiszokti 
szirdingnai kvieceme visus 
acilunkiti, kurie nie acilun- 
kisete tai gailestes mes tikie- 
mes kad busitie uz ganiedin- 
te visi

Visus uzkviecia atsilanky
ti Banas

Ale turiu pasakyt, kad ašį 
labai neturėjau laiko ant to 
baliaus atsilankyt, tai bu
čiau ir tai viską aprašęs.

Abelnai, visa Marso tvar
ka yra paprogresavus ir da
lykai gerai sutvarkyti.

Kaip pirma man sakė, — 
Marso gyventojai vartoja 
lietuvišką kalbą, tik ji, am
žių skirtumu atidalinta nuo 
musų, skamba biskį kitaip; 
bet susiprasti galima; tuos 
'žmones, su kuriais kalbėjau, 
supratau gerai; taipgi pla
katą, kurį čia žodis žodin at- 
telegrafuoju, supratau ge
rai. Suprasit ir jus, kurie 
skaitysit.

Manau trumpu laiku grįž
ti atgal pas jus. Laukiu to_ 
laiko ir jus laukit mano ap
rašymo šitos medžioklės.

N. B. Ant Marso medžiot 
neužsirnoka, nes čia viską 
pamislijus gali gauti. Aš 
ant Marso ir ne tuo tikslu 
užsukau.

Spragilas.



NUO REDAKCIJOS
I

Eina Prie Tvarkos
Nors buvom nusigandę iš 

pereitų pranešimų, kad Len
kai užėmė Kauną, bet to pa- 
skalo niekas nepatvirtino. Ir 
buvo taipgi pranešta, kad tū
las Rusas Verkolič pasiskel
bė Lietuvoj diktatorium ir 
pradėjo Lietuvius raginti į- 
stoti i jo kariumenę mušti 
bolševikus. Apie tai ateina 
žinių, kad Lietuviai Verko- 
ličui “parodė” paklusnumą, 
sumušdami jo kariumenę.

Syki sumuštas, jis turės iš 
Lietuvos prapulti.

Nors Lietuviai jokiu budu 
nepritaria bolševikams, bet 
neparodys paklusnumo jo
kiai iš kapų kįlančiai rusiš
kai imperiališkai šmėklai. •

Ką sąjungiečiai daro, šito
kį dalyką pamatę? Jų noru 
yra sumušti bolševikus. Są
jungiečiai deda visas spėkas 
parėmimui Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos sumušimui 
bolševikų iš vakarų krašto. 
Tas reiškia, kad jie aiškiau 
pamatė tų mažų (su didele 
dvasia) tautų norus ir jiems 
negali priešintis. Tos tau
tos savo frontą atlaikys.

Lietuviams į pagalbą vyk
sta Amerikonų brigada su 
600 oficierių. Andai buvome 
pranešę apie brigados orga
nizavimą ir tas pavyko.

Tegul Rusai, jei nori bol
ševikus nuversti ir šalį už
valdyti, muša juos nuo savo 
teritorijos.

TRUMPAKOJAI ŽMO
NĖS GYVENA ILGIAU 

UŽ AUGŠTUS.

LIETUVOS MINISTERI
JOS PIRMININKAS.

Amerikos Lietuvių atsto
vas Paryžiuje, p. B. K. Ba
lutis prisiuntė “Dirvai” se
kantį laišką:

Dabartinis Lietuvos mini
sterijos pirmininkas Ernes
tas Galvanauskas gimęs lap- 

'kričid 7 d., 1882'm., S-zorLų 
sodžiuje, Biržų apskr., Kau
no gub. Dar būdamas stu
dentu, laike pirmos Rusijos 
revoliucijos atsižymėjo or- 
ganizativiu darbu Lietuvoj. 
Didžiajam Vilniaus Seime 
(lapkr. 22 d. 1905 m.) p. Gal
vanauskas dalyvavo kaipo 
atstovas iš Vabalninku val
sčiaus ir Seimo svarstymuo
se lošė žymią rolę. Po Seimo 
buvo vienas energingiausių 
Seimo nutarimų vykintojų 
Lietuvos gyveniman. Jo o- 
ratoriški gabumai didžiai 
jam prigelbėjo. Žinoma Val
stiečių Sąjunga yra p. Gal
vanausko tvarinys.

Užėjus rusiškai reakcijai, 
tapo žandarų suimtas ir už 
savo veikimą revoliucijos 
metu turėjo išsėdėti Panevė
žio kalėjime apie pusę metų. 
Paliuosuotas ant parankų ir 
gyvendamas Petrograde ne
legaliu budu (po svetima pa
varde), jis tęsė savo studi
jas Kalnakasių Institute, te- 
čiaus netrukus buvo priver
stas pasitraukti užsienin. — 
Atyyko Belgijon ir čia, Lie
ge mieste, baigė du institutu 
— Ryainakasių ir elektro-te- 
chrnkų.

.^-^feaigęs inžinierystės stu- 
dijas, gavo valdišką vietą 
Serbijoj, bet netrukus tapo 
pakviestas Prancūzų inži
nierių kompanijos būti jos 
atstovu Serbijoje. Jau lai
ke pasaulinės karės jis buvo 
vyriausiu atstovu Prancūzų 
finansinių ir ekonominių da
lykų Serbijoj. Serbijos ar
mijoms pasitraukus iš Ser
bijos prieš teutonų spaudi
mą, p. Galvanauskas grįžo 
Fraincuzijon ir dirbo kaipo 
inžinierius Paryžiuje. Atvy
kus Lietuvos Delegacijai į 
Taikos Konferenciją, tapo 
paskirtas Delegacijos nariu 
ir išrinktas jos sekretorium. 
Prancūzijoj išgyveno septy
nis metus. Prancūziškai kal
ba gerai ir yra žinomas savo 
simpatijomis Prancūzijai ir 
Prancūzams ir Aliantams a- 
belnai. Užbaigai reik pami
nėti, kad p. Galvanauskas y- 
ra taipgi žinomas kaipo ra
šytojas ekonominiais klausi
mais. Priklauso Soc. Liau
dininkų partijai.

Žmogus, turintis trumpas 
kojas ir ilgą liemenį ir kru
tinę yra, pagal gamtos tai
syklių, tvirtesnis už augštą 
žmogų visuose svarbiuose 
spėkos elementuose, taipgi 
jo gyvenimas irgi buna daug 
ilgesnis.

Šitas didelės svarbos fak
tas priparodytas po ilgų iš
bandymų ir tyrinėjimu pro
fesoriaus George Dreyer, 
pathalogijos profesoriaus iš 
Oxford Universiteto Angli
joje.

Profesoriaus svarbiausias 
ištyrimas, sakant mokslo 
žodžiais, yra tas, kad “gy
vybės intalpa yra vienatinė 
kūno paviršiaus veikmė”. 
Žodžiuose “gyvybės intalpa” 
jis kalba apie kiekvieną tvir
tumo formą ir apie amžiaus 
ilgumą. Kiekvienas dalykas 
turi būti svarstomas jo at
sakančiu tinkamumu ir “kū
no viršus” (išlaukinė išvai
zda) turi ‘buiUskaitom:a“'S’u- 
lyg jo didumo. Dabar, že
mi žmonės, ypač turintieji 
trumpas kojas, turi didesnį 
kūno išviršį proporcionališ- 
kai su augštais žmonėmis, ir 
tokiu budu jie turi savyje 
didesnę intalpa, negu augš- 
tieji.

Tečiaus šitas klausimas y- 
ra kiek daugiau supainiotas, 
negu pats faktas apie kūno 
išviršį duoda manyti. Aug- 
štas žmogus, paprastai, tu
ri prastai išdirbtą krutinę, 
kaipo pasekmę jo augimo į 
ilgį. Prie to dar abelnas gy
vumas augštų žmonių suma
žėjęs daug daugiau, negu jų 
paprastas kūno išviršis pa
rodo.

Gyvumas arba gyvybė už
siveria žmoguje nuo kur pa
sibaigia kojos ir iki kaklo. 
Tvirti žmonės turi didelę tą 
kūno dalį, bet jų kojos tan
kiai buna taip sakant “neiš
sivystę” arba trumpos. Net 
prastai išsivystę rankos ne
turi bendro su gyvybės sto- 
kumu.

Keletas faktų nurodo j iš
vedimą, kad trumpa-kojai 
žmonės ilgiausia gyvena.

Vienas iš svarbiausių pa
sirodė, kad dideliame skai
čiuje žmonių, buvusių pa
rinktų tyrinėjimams, 95 jų 
nuošimtis, esančių virš 50 
metų amžiaus, priklauso į 
trumpakojų skaičių.

Trumpakojai žmonės turi 
didelius gyvybės organus, y- 
patingai širdį ir plaučius, ir 
šitie organai atlieka savo 
pareigas su dideliu teisingu
mu ir reguliariškumu, negu 
kad jie gali veikti, būdami 
kūne ilgakojo žmogaus. Pir
masis, trumpakojis žmogus, 
kūno didumu turi geresnių 
progų visiškam išprakaita- 
vimui.

Sandow, kurį tūlas laikas 
atgal visas pasaulis žinojo 
ir garbino per kelioliką me
tų kaipo tvirčiausį žmogų 
ant žemės, yra geriausis pa- 
vyzdis trumpakojų tipo. Iš 
kitos pusės, gabiausi šoki
kai ir bėgikai priklauso prie 
ilgakojų tipo.

Trumpakojai žmonės yra 
daugiau primitivio tipo pa

JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 
MIESTO VALDŽIOJE.
Ateinančiuose rinkimuose in

dividuals atsakomybė negali bū
ti vengiama. Kiekvienas indi- 
vidualis žmogus turi pasiskirti 
tinkamą dalį atsakomybės už 
valdybą miesto, kuriame turi gy
venti. Kiekvienas turi prisidėti 
su tam tikra dalimi.

Cleveland© balsuotojai turi 
pasiimti atsakomybės už miesto 
gerovę. Lapkričio 4 d. jie turi 
parinkti geresnį vadovą miestui 
del sekančių dviejų metų. Tas 

1 dalykas neturi lengvai būti pra- 
I leistas. Nejaugi žmonės tik tiek 
tesupranta, kad dabartinė mies
to administracija viską nuvarė

iki žemiausio laipsnio, o nieko 
nesakytų ir nedarytų, leisdami 
taip tęstis ir toliau? Nejaugi 
balsuotojai nepatėmijo eikvoji
mo miesto pinigų, neatsakančio 
elgimosi ir nepildymo pareigų, 
politiško vienpusiškumo ir su
varžymo policijos bei ugnagesių 
departamentų? Mes nemanome.

Robert H. Bishop išstoja kai
po vadovas del Clevelando apva
lymo. Jo šitas pasiryžimas ir 
pasižadėjimas dirbti nepraside
da tik su pastatymu kandidatū
ros ant Majoro. Per daugelį me
tų praeityje jisai buvo surištas 
su visuomenės gerovės reikalais. 
Abi partijos patėmijo jo gabumą 
ir atsakantumą būti vadovu ir 
organizatorium. Robert Bishop 
yra konstruktivis vadovas. Jis 
turi planus. Jis turi idėjas. Jis

prastai, negu ilgakojai, ir di
džiuma Europos kaimiečių 
priguli pirmajai klesai. To
kie (trumpakojai) žmonės 
yra artimesni savo senovės 
pratėviams beždžionėms. Il
gakojai savo kun0‘ išvaizda 
yra išdidesni ir gali būti pa
žangaus pobūdžio, bet ma
žiaus turi savyje gyvybės.

Profesorius Dreyer, mie- 
Į modamas tyrinėjimuose sa
vo žmones, pasodina juos 
taip, kad žemiausia jų strė
nų dalis pasiektų jų užpaka
lyje padėtą tam tikrą prie
taisą. Tada kūno išmiera- 
vimą jis atlieka nuo sėdinčio 
— nuo apačios strėnkaulio 
iki galvos viršaus.

Šitie patyrimai nereiškia, 
kad kiekvienas mažas žmo
gus yra tvirtesnis už bile di
delį. Nekurie augšti žmo
nės, faktiškai, yra daug svei
kesni ir tvirtesni, negu ma
žas. Bet patyrimai parodo, 
kad žemas žmogus, abelnai, 
turi savyje proporcionališ- 
kai daugiau gyvybės, negu 
augštas, ir daugelis žemų vy
rų pasirodė visiškai tvirtes
ni už augštuosius. Ypatin
gai šitokiuose atsitikimuose 
tvirtumu atsižymėjo trum
pakojai vyrai, turintis ilgą 
liemenį.

Trumpakojis žmogus turi 
didesnę išnašą, tvirtesnę kė
limo spėką, didesnį atsispy
rimą prieš ligas, geresnę cir
kuliaciją, negu augštas. Jo 
svarbiausias nesusilygini- 
mas su augštais žmonėmis y- 
ra ilguose bėgimuose ir ki
tokiuose atsitikimuose, kur 
reikalauja ištiso veikimo ko
jų.

Iš šitos puses žmoniją pa
skirstant, yra penki svar
biausi žmonių tipai — trum
pakojai su ilgu liemeniu; il
gakojai su ilgu liemeniu; 
ilgakojai su mažu liemeniu 
ir ploni; trumpakojai su plo
nu kunu ir mažu liemeniu; 
maži žmonės su mažu kunu 
ir trumpom kojom.

Galima paminėti štai kokį 
dalyką. Vienas praeitais lai
kais pasižymėjęs Anglijos 
chirurgas, Dr. Jonathan Hu
tchinson padarė išvedimus, 
kad gyvybės intalpa aritme- 
tiškai didėja su žmogaus il
gyn augimu. Tą visi sutiko 
kaipo didžiausią tikrenybę 
ir augštiems žmonėms pri
kergta jiems neprigulinti 
pagarba. Hutchinsono išve
džiojimai profesoriaus Dre
yer prirodyti neteisingais. 
Didžiausia dalis tyrinėjimų 
ir patvirtinimų Dreyer’io iš
vedžiojimų pasirodė laike 
rinkimo vyrų kariumenėn.

Paprastame gyvenime, be 
jokių tyrinėjimų, žmonės ži
no, kad trumpakojai vyrai 
(ir moters) tankiausia yra 

'gyvesni, smarkesni ir nar
sesni, negu augšti. Žemame 
žmoguje, taip sakant, vidu
ryje, j° didelėje kūno formo
je, yra daugiau visko reika
lingo kūniškam judėjimui. 
Didelis pečius arba trauki
nys (gelžkelio inžinas) turi 
daugiau mechaniškos ener
gijos, negu mažas, nežiūrint 
jo išlaukinių priedų. Žmo
gaus kūnas tam lygiai, jeigu 
jo svarbiausioji dalis yra di
delė, tai jo visa veikmė yra 
didesnė, nors kojos ir rankos 
buna trumpesnės negu “iš
tęsto” į augštį žmogaus. 

ką supratimą, ką miesto admini
stracija turi daryti sutikimui; 
reikalų, kurie taip aiškus. Jisai 
yra tokis žmogus, kurio galės ly
gios jo planams. Tokis žmogus 
išrinktas Majoru Lapkričio 4 d. 
bus priparodymu permatančio, 
inteligentiško žmonių pilietišku
mo.

▼ ▼ ▼

Nauja Lietuvos 
ministerija.

Naujas Lietuvos ministerijos 
kabinetas sutaisyta sekančiai: 
Ernestas Galvanauskis — prem

jeras, finansų ir komercijos;
Prof. Valdemaras — užsienių; 
Dr. Eliz. Draugelis — vidaus; 
Juozas Tūbelis — švietimo ir 

žemdirbystės;
Černevskis — gelžkelių ir tele

grafų ;
Liudas Noreika — teisių;
Letukas — karės ministerijos 

administratorius ir provizio- 
nalis armijos vadas. Karės 
eks-ministeris Merkis jo pa
dėjėjas.

g* —.. ....

IŠ Ė
AMERIKOS LIETUVIŲ i 
TAUTINĖS TARYBOS Į 

RAŠTINĖSE—.. .......... j]
Posėdis Spalio 21 d. New Yor

ke. Pranešimai Tarybon:
Išpild. Komiteto Pirmininkas 

M. J. Vinikas praneša sekančius 
dalykus. Lietuvos militarė mi
sija, vedama puikiu. Juododžio, 
pribuvo Amerikon ir Washingto
ne nusisamdę biurą; veikiai at
vyksta Amerikon pulk. Gedgau
das; reikalaujasi vertėjų ir kitų 
militario štabo narių.

Laiškas iš Paryžiaus, pasira
šytas Naruševičiaus ir Bielskio, 
praneša, jogei iš musų srovės ap
turėta paskiausiai išsiųstieji pi
nigai — 62,400 frankų, taipgi 
gauta pinigai ir iš Pittsburgo; 
sako: “šiandien Lietuva yra di
deliai sunkiame, tiesiog kritiš
kame padėjime, ypač piniginiu 
žvilgsniu. Bet Lietuvos Delega
cija Paryžiuje turi stiprios vil
ties, jog Amerikos Lietuviai ir 
toliaus rems Tėvynę ir padės jai 
greitu laiku ingyti laisvę ir ne
priklausomybę.”

Ineina pranešimas, jogei lap
kričio 4 d. Pennsylvania Kotely
je, New Yorke, įvyksta suvažia
vimas šių įstaigų: a) Išpildomo
jo Komiteto; b) Finansinės Ko
misijos; c) Abiejų Tarybų; d) 
visų trijų Amerikos pramoninių 
bendrovių atstovų; e) abiejų su
sivienijimų atstovų. To viso tik
slas — sustatyti planą ir sudary
ti vieną bendrą komitetą Lietu
vos bonų pardavinėjimui.

Keturių Tautų Lygos atstovy
bė raportuoja sekantį: Lyga Eu
ropon siunčia po pasiuntinį nuo 
kiekvienos prie Lygos esančios 
tautos; Lyga rengia tarptautinį 
koncertą New Yorke, tik data šį 
vakarą dar nežinoma.

Publikacijos Komisija nusi
skundžia, kad musų laikraščiuo
se (tūluose) veikia kokia tai ne
žinoma ranka, kad ardyti Lietu- j 
vių politinius darbus ir kenkti | 
Lietuvos laisvės darbui.

Lietuvos Gelbėjimo Komisijos 
atstovai praneša: kilo tūli nesu
sipratimai pačioje komisijoje, 
delei tūlos dalies nenorėjimo už
laikyti tos komisijos raštinės; y- 
ra painė ir delei finansavimo; C. 
Komitetas davė tam tikslui $500, 
bet katalikų srovė nenori to pa
daryti. Laimė tik, kad p. Hoo
ver prižadėjęs, jogei kas bus, 
kas nebus, o Lietuvos vaikelių 
Amerika neapleisianti.

Pranešimai raštu ir žodžiu, 
kurie yra labai didelės svarbos, 
tapo visame posėdyje išklausyti, 
ir tolesnis Tarybos posėdis nu
keltas ant rytojaus.

Posėdis Spalio 22. Nutarimai:
Išrinkta Svetimų Reikalų Ko

misija; V. W. Ambrose ir V. Le
ščinskas.

Nominuota ir rekomenduota 
vertėjai į Amerikos Brigadą.

Nutarimas delei finansavimo 
Lietuvos militarės misijos šta
bo, sulyg Lietuvos valdžios re
komendacijų, užtvirtintų Lietu
vos Prezidento Smetonos.

Išreikšta pritarimas dalyvau
ti visų stambiųjų įstaigų atsto
vų suvažiavime lapkričio 4 d. de
lei Lietuvos bonų pardavinėji
mo.

Priminti Išpild. Komitetui, 
idant jisai praneštų tūlai korpo
racijai, kuri lietuviškuose laik
raščiuose garsinosi p. Viniko at
sakymu pasiremdama, idant Lie
tuvius suvedžiotų, kad Išpild. 
Komitetas užreikštų, jog skelbs 
laikraščiuose tokį kėsinimąsi su
vedžioti.

Užgirta Chaplain Langhan iš
važiavimas Lietuvos, kad mer
gaitėms į augštesnį mokslą ei
ti pagelbėjus.

Užgirta sumanymas, kad Ta
rybų bendri suvažiavimai bus 
pakarčiui sukviečiami vienos ir 1 
antros Tarybos, į kožnos nuro
dytą vietą.

Užgirta kflnstitucijinė taisyk
lė, kad kiekvienas Lietuvos liuo- 
sybės darbui kenkiantis veikė
jas negali būti Tarybos nariu ir 
išdavinėti Lietuvių priešams 
politines slaptas, bei provokuoti 
pačių Lietuvių tarpe nesutiki
mus.

J. O. Sirvydas,
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius.

3ul. Baniulis

Ašaros ir OžiaugsmaS
ROMANSAI.

O
KUR KRINTA AŠARŲ LAŠAI.

(Iš Heine)
Kur krinta mano ašarų lašai, 
Ten auga, 'žydi gėlės skaisčiosios; 
Tuomet ir mano skaudus atdusiai 
Pavirsta į dainą lakštingalos.

Ir jei tu mane pamylėtumei, 
Tau prigulėtų gėlės skaisčiosios;
Po savo langais tad girdėtumei 
Saldžią, linksmą dainą lakštingalos.

KAIP MAN MIELOS.
Kaip man mielos tos svajonės 

Ir auksiniai tie sapnai,
Kurie grįžta iš kelionės 

Užmirštos senai.

Kaip gi mielas atminimas
Ir tie šviesus spinduliai 1 

Jaučiu — meilės atgimimas
Mezgasi giliai....

Kaip man mielos tos akutės, — 
Tamsoj mirga deimantai, —

Kurios šviečia, it žvaigždutės 
Danguje augštai.

Kaip gi mielas tas ilgėsis
Karštai mylinčios širdies, 

Kuris jieško, kur pavėsis, —
Kurgi prisišlies ?....

Kaip man mielos tos svajonės
Ir auksiniai tie sapnai, 

Kurie grįžta iš kelionės 
Užmirštos senai.

O
MIELA MAN SAPNUOTI.

Miela, linksma mali sapnuoti* 
Gražią šalį — Eldorado;
Lekia ten sapnai sparnuoti, 
Jieško to, ko nieks nerado.

Miela man tenai įžengti
Į jos puikią, tylią pilį, — 
Skausmo ten galiu išvengti 
Ir nejausti skaudų gylį.

Jos grožiu apsisvaiginus, — 
It išgėrus saldaus vyno;
Tarsi Meilę apkabinus;
Rodos, sėdžiu prie gėlyno.

Miela man — širdis banguoja, 
Jaučiu mylimos veidelį, — 
Vis svajoja, tik svajoja, 
Glaudžia karštąjį žandelį.

O gėlynas ir mėnulis 
Spinduliais, kvapsniu papuošia, 
Rodos, motė ir tėtulis
Linksmą puotą mudviem ruošia.

Smagiai šokam ir dainuojam, 
Apsiglėbę ilgai tylim....
Vienas kitą pabučiuojam, — 
Karštai vienas kitą mylim.

Miela, linksma man sapnuoti, 
Glausti mylimą veidelį, 
Lekia ten sąpnai sparnuoti, 
Tankiai lanko jos butelį.

SAPNAVAU AŠ VIENĄ KARTĄ.
Sapnavau aš dailų sapną,
Sapnavau aš vieną kartą:
Glaudžiau prie širdies mergelę, —
Vieną-vienintėlį kartą.

Tuomet balsganas mėnulis
Buvo mano rūmų lempa;
Vaikščiojau po puikius rumus,
O mėnulis — mano lempa!. .. .

Grindis gėlėm’s išbarstytos,
Lubos mėlino kilimo,
Sienos fuskom’s padabintos
Gilių amžių padavimo:

“Myli tu, — ir joje rasi
Viltį, ašaras ir džiaugsmą....
Myli tu, bet ar suprasi
Karštos meilės tyrą jausmą?....” 

Bėgo valandos laimingos, 
Bėgo ir, it rūkas, kilo;
Kilo mano sapno siūlas 
Ir padangėje išdilo....

Lubos pasidarė rausvos, 
Mano rūmų lempa gęso, 
Sienos tyliai sušnabždėjo, 
Karšti josios žvilgsniai vėso.

Šaltos ašaros riedėjo,
Puolė tiesiai man ant veido;
Vėjas sparnais suplasdėjo 
Ir tolyn sau pasileido.

“A! tai tu tas piktadėjas, 
Tu atšaldei jos širdelę!
Na, te kardas šaltas plieno, — 
Gausiu aš, ar tu — mergelę!. ...

O

TAVE VIENĄ.
Ir kas dieną ir kas naktį 
Tave vieną tik sapnuoju, 
Visą savo širdies turtą 
Tau vienai tik paaukoja.

Iš dainų vainiką pinsiu,
Kuomet tarsi: “Busiu tavo!....’ 
Tavo galvą padabinsiu, 
Glausiu prie krutinės savo.

TAU PASAKYSIU.
Gęsta ugnelė — 
Lietus gesina.
Temsta švieselė — 
Naktis marina.

Buto langelis
Jau apsitraukia;
Širdis nuliūdo, 
Ašaros plaukia.

Akis sumerkus
Tave išvys1’’1, 
Ko širdis 'liucli 
Tau pasakysiu....

O
MĖNULIS ŠVIEČIA....

Mėnulis šviečia, jurą sidabruoja, 
Toksai mėlynas ir gražus dangus; 
Jura banguoja—dainą bedainuoja, 
Lyg motina migdydama vaikus.

Žalsva jura išlėto plaukia laivas, 
Varomas švelnučio rytų vėjo.
Ramu, tyku ir oras tokis blaivas, 
Ir žvaigždės sidabrinės sužibėjo.

Ant laivo denio vaikšto vienas 
Jūreivis liūdnas, nusiminęs, 
Jis skaito nuobodžias ir pilkas dienas, 
Tik akis žiba, it plieninės.

Į vakarus, kur aukso saulė rieda, 
Kur naktis dieną pasitinka, 
Kur saldžią meilės giesmę gieda, 
Nūnai ten plaukti jam patinka.

Švelnutis vasaros rytinis vėjas 
Per jurą varo jo laivelį,
Mėnulis vaikščiodams, it niekadėjas, 
Šaiposi ir rodo jam takelį.

(Bus daugiau.)

Nauja skrybėlė privers išeit.
Pati: — Aš šiandien buvau pas gydyto

ją savo sveikatos delei.
Vyras: — Na, o ką jis tau pasakė?
— Jis sako, kad aš perdaug bunu na

mie ir turiu daryt ką nors, kas priverstų 
mane kuodaugiausia išeit iš namų.

— Tai ką tu, širdele, manai daryti, kad 
kuodaugiausia galėtum išeiti vaikščiot?

— Man reikia naujos skrybėlės. . . .

Protas yra mostis, filosofija — pilė, o 
laikas — balzamas, nuo ko išgįja didžiausi 
meilės skausmai.

Daugelis ekspertų garsina apie “page
rinimo atminties” metodus, nors mes būtu
me daug laimingesni, jei galėtume daugelį 
dalykų užmiršti....
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

Iš Clevelando “Leader-News” — Verčia K. S. K.

Plieno Darbininkai Laike Streiko

(Tąsa iš pereito numerio)
Musų mieste, kur buvo gelžkelio linija 

ir upės kelias, būdavo daugybė biednų žmo
nių suplaukę, daugiausia moterų ir vaikų. 
Jie vaikščiodavo gatvėmis prašydami mais
to ir pastogės. Daugybė jų būdavo užeina 
Į musų namus tvarte. Kartais musų kam
barys būdavo visai pilnas, u'žeiviai sugul
davo eilėse ant grindų. Tankiai būdavo ir 
sergančių. Aš visus apžiūrėdavau, apmaz
godavau ir prižiūrėdavau jų vaikus.

Jaša tankiai bardavosi ant manęs už 
perdidelį dirbimą ir Įsitempimą prie reika
lų. Tečiaus tame aš rasdavau sau užsiga- 
nėdinimą ir džiaugsmą, galėdama atlikti 
visas moteriškas pareigas. Man buvo link
sma, kad galėjau viską atlikti. Prie to, aš 
galėjau pasiųsti kas mėnuo po dešimts rub
lių savo motinai. Jaša liuosomis valando
mis mokino mane skaityt.

Mano vardas pas kaimynus liko priežo
džiu ir pavyzdžiu. Kur tik aš eidavau, ma
ne visi gerbdavo. “Štai eina Buk-Bočkare- 
va!” sakydavo žmonės vienas kitam. Jašos 
tėvai taipgi prie manęs labai priprato.

Tas viskas pasibaigė vieną gegužio mė
nesio vakarą, 1912 metais. Duryse pasigir
do keistas barškinimas; Jaša išėjo lauk ir 
Įsivedė vidun tūlą vyrą, apie trisdešimties 
metų amžiaus, su barzduke, gražiai apsi
rengusi, Įžymios išvaizdos. Jisai buvo pa
balęs ir susijudinęs. Su Jaša jis stovėjo tarp
duryje per keletą minutų, atidžiai kalbėda
mi. Jaša paskui jį perstatė man kaipo savo 
seną draugą. Tas žmogus buvo pabėgęs iš 
kalėjimo ir dabar mums prisiėjo ji užslėpti, 
kitaip gi jam gręsė mirtis. Tasai netikėtas 
svetys buvo ne kas kitas, kaip revoliucijo- 
nierius, nužudęs tūlą Siberijos gubernato
rių.

Naujos bėdos ir vargai.
Jaša tuojaus pradėjo iš kampo atitrau

kti musų lovą; paskui žemutinėje dalyje sie
nos atkėlė lentą ir, mano didesniam nusiste
bėjimui, parodė didelį urvą po musų tvartu. 
Musų svečiui nurodyta tenai ineiti. Lentą 
paskui vėl uždėjo^ov^^astatė į savo vietą 
ir viską užtaisė kaip pirma. Mudu su Jaša 
atsigulėm ant nakties.

Vos spėjom užgesyti žiburį, kaip apie 
namus pasigirdo kojų trepsėjimas, tuojaus 
išgirdom ir bildesį į duris. Tai buvo polici
ja ! Man širdis peršoko į gerklę, bet aš nu
daviau mieganti, tuo tarpu Jaša atidarė du
ris. Jis pirm to padavė man savo revolve
rį, kurį aš paslėpiau tarp savo krūtų. Kra
ta tęsėsi beveik porą valandų. Mane ištem
pė iš lovos ir viską stuboje išvartė augštyn 
kojom.

Visu laiku mudu gynėmės nieko nežiną 
apie tą politišką prasikaltėlį, tečiaus virši
ninkas surakino Jašą ir išsivedė su savim. 
Jį, vienok paleido už keleto valandų; sugrį
žęs namon, Jaša tą žmogų išleido iš slapto 
urvo, davė jam paprastas drapanas ir mais
to, pasikinkė arklį ir išvažiavo su juomi dar 
prieš auštant, įsakydamas man ant visų už
klausimų apie jį atsakinėti, buk jis išvažia
vo pirkti gyvulių.

Užmiestyje tūlas policistas, tik ką pra
simerkęs ir pradėjęs blaivytis iš nusigėri
mo, pamatė Jašą pro šalį važiuojant. Jis 
mažai teatkreipė į jo pravažiavimą domos, 
bet kada ryte nuėjo policijos stotin apsijo- 
vyti ir išeiti ant sargybos, dagirdęs apie va- 
varykštį atsitikimą — politiškojo kalinio 
pabėgimą — užsiminė, kad jisai matė Jašą 
išvažiuojant iš miesto su tulu svetimu žmo
gum. Aš ryte skalbiau drapanas, kaip vėl 
musų namus apsupo policija.

“Kur tavo vyras?” — viršininkas žiau
riai užklausė.

“Išvažiavo pirkt galvijų”, atsakiau aš.
“Odievaisia!” suriko jis ant manęs. Aš 

teisinausi nieko apie nieką nežinanti ir vi
sai nekalta, bet jo žiaurus balsas apreišmė, 
jog aš esu po areštu.

Mane nugabeno į detektivų biurą, kur 
viduramžis žmogus, labai žmoniškai kalbąs, 
išrodęs labai atjautus ir patogus, pradėjo 
eiti su’ manim į kalbą ir net užsiprašė mane 
ant arbatos, nuo ko aš atsisakiau. Savo už
siėmime jisai laikėsi labai gabiai ir mane 
vos nesugavo užklausęs, ar aš irgi mačiausi 
su tuo jaunu žmogum, kuris pribuvo į mu
sų namus aną vakarą apie 9 valandą.

Jo informacijos buvo teisingos, bet aš 
atsisakinėjau nuo jo privedžiojimų. Aš vis 
nieko' nudaviau nežinanti apie tą jauną vy
rą, ką mano tyrinėtojas kalbėjo, tečiaus jis 
laikėsi kantriai. Jisai pagyrė mane už ma-

i Rašo William Allen White 
j “Cleveland News” pasiuntinis į 

streikų distriktus.

mo pagalbą ir atsidavimą biedmems. Pri- ,.a clemokratiškas. suorganizuo- 
žadėdamas man laisvę, jis prašė pasakyti vi- tas pamatų, bet ne iš pavir- 
są teisybę. šiauš. Streikas apšauktas nu-

Bet aš vistiek nepasidaviau, ir jo kan- balsavimu, bet ne įsakymu. Ir 
trybė išsisėmė. Perpykęs, jis porą sykių k°kin distriktan žmogus nenuei- 
kirto man su guminiu bizunu. Aš intužau S1’_Pa"iatysi» kad stieikas yia 

. . „ ~ .. , , . - • pačiu tos vietos darbininku ran-ant jo ir is piktumo surikau keletą nesvarių, kose; Tai yra svarbiausios žy. 
išsireiškimų, dėlto mane uždarė kalėjiman, m§s iš plieno darbininkų streiko, 
ten kur buvo pora girtų gatvinių moterų.
Jos buvo pačios aršiausios rūšies, keikian- ko neturės su streiko teisigu- 
čios visus ir viską. Tai buvo man baisi nak- ™uj neminėsiu apie strei- 
tis, kolei aš ją praleidau. Vienos tos smar
vės užteko žmogų į padūkimą įvaryti. Pa-1 
sijutau palengvinta, kuomet ryte išėmė ma
ne iš tenai ir nusivedė ant kitų egzaminų.

Aš be paliovos nuo visko gyniausi. Bu
vo grąsinimų ilgo kalėjimo, stumdė, daužė 
mane, vis stengdamiesi ką nors išgauti. Iš 
jų tuo tarpu aš sužinojau, kad Jaša likosi 
areštuotas grįždamas atgal, ir jis nežinojo 
apie mano areštavimą. Pagaliaus mane už
darė kalėjiman ant septynių dienų, o nega
lėdami nieko išgauti, paleido.

Jaša buvo kalėjime, o aš tuojaus pradė
jau kreiptis pas įvairius valdininkus ir vi
sokiuose biuruose jieškodama jam pagal
bos. Tos gubernijos policijos vyriausias 
perdėtinis tuo tarpu buvo atsilankęs musų 
mieste, sustojęs tūlo musų draugo namuo
se. Paprašiau savo kaimyno išgauti man 
leidimą su viršininku pasimatyti. Pasisekė 
man gauti leidimas prie jo prieiti ir mane 
įleido į kambarį prieš didelį, tvirto subuda- 
vojimo žmogų, buvusį pulkininko uniformo
je. Puoliausi ant kelių prieš jį, kalbėdama 
apie savo vyro nekaltumą ir prašiau jo pa
sigailėjimo. Aš taip buvau susinervavus, 
kad jisai paėmęs mane padėji atsistoti, lie
pė atnešti vandens ir žadėjo dalyką ištyri
nėti ir pasistengti viską teisingai padaryti.

Iš tenai aš nuėjau kalėjiman, tikėdama 
pasimatyti su Jaša. Bet tenai sužinojau, 
kad jis jau išsiųstas į Nerčinską, apie aštuo- 
nesdešimts verstų nuo Stretinsko. Neilgai 
laukus, aš leidausi tenai, norėdama jį pama
tyti. Pasiėmusi su savimi šimtą rublių, pa- 
ėmiau sekantį truki į Nerčinską, taip kaip 
aš stovėjau, ir, greitu laiku, tik tenai pribu
vus, n(??F.j?tu pasimatyti su gubernatorium, 
bet man pasakė luktelti, kolei ateis mano ei
lė. Atėjus mano eilei, gubernatorius, per
skaitęs mano pirmą vardą nuo surašo lapo, 
užklausė:

“Na, o kame dalykas su tavimi?”
“Mano vyras, jūsų didybė, Jaša Buk," 

aš jam sakau.
“Tavo vyras, a? Kaip jis yra tavo vy

ras, kad tavo pavardė Bočkareva?”
“Pagal civilės sutarties, jūsų didybe.”
“Mes žinom tuos civilius apsivedimus”, 

patėmijo jis atkakliai. “Daug tokių kaip 
tu randasi gatvėse”, ir mano dalyką atme
tė. Jis taip pasakė kambaryje, kuriame bu
vo pilna žmonių. Mano žandai užsidegė iš 
gėdos, aš pasijutau skaudžiai užgauta. Tik 
su dideliu vargu pasisekė man išgauti leidi
mą ineiti į kalėjimą, bet mano nusiminimas 
dar labiau padidėjo, nes sužinojau, kad Jaša 
tenai prabuvo tik vieną naktį ir likosi išsių
stas į Irkutską.

Vargu teturėjau su savim užtektinai 
pinigų ant ketvirtos klesos tikieto j Irkuts
ką, ir beveik nieko kito neturėjau, tečiaus 
nieko nelaukusi ėmiau sekantį trūkį, einan
tį j vakarus. Vėl aš užėjau pas Sementovs- 
kius, kurie mane labai maloniai priėmė. Da- 
siprašiau pas visus viršininkus leidimo j ka
lėjimą, bet ir čia sužinojau, kad Jaša likosi 
išgabentas į centralinę kalinių išsiuntinėji
mo stotį Aleksandrovsk, trisdešimts vers
tų nuo artimiausio gelžkelio stoties Usolje. 
Negalėjau ilgai užtrukti. Tą pačią dieną iš
keliavau į Usolje, iš kur reikėjo pėkščiai ei
ti į Aleksandrovską.

Jau buvo vėlus 1912 metų ruduo. Išė
jau kelionėn paėmusi tik biskelį maisto ir 
tas tuoj išsibaigė. Nelengva buvo dasigau- 
ti į Aleksandrovską. Kelias ėjo per upę ir 
per salą, vandeniu vežiojo valtįs.

Kelionėje susipažinau su moteriške — 
Avdokia Ivanovna Kitova — ji taipgi ėjo į 
kalėjimą. Jos vyras taipgi tenai buvo išsių
stas, ir ji pasakė kodėl. Jis buvo girtas, ka
da šunų gaudytojas atėjo į jų namus atimti 
jų šunį, ir jis tą žmogų nušovė; dabar jis bu
vo nuteistas ištrėmimui; ji pasiryžo važiuo
ti su juo, paimdama savo porą vaikučių, ku
rie buvo Irkutske.

Atvykus į centralį kalėjimą, susiduriau 
su kitu nemalonumu. Tenai neleido be tam 
tikro pavelijimo su kaliniais matytis.

(Bus daugiau)

Viduje streikerių ofisų kiek
viename miestelyje užeinama 
savotiškų scenų: tankiausia bu
na kokioje krautuvėje, paprastai 
ant žemutinių grindų. Kamba
rio pakraščiais pristatyta kė
džių ir stalų; prie kiekvieno sta
lo sėdi žmogus su pundu korte
lių ir su žnyplėmis — kaip trau
kinio konduktorius. Laiks nuo 
laiko — gal kas trįs minutos — 
ateina streikeris su kortele. Prie 
stalo sėdintis žmogus iškerta jo 

rn , , , ’ kortelei! skylutę. Streikeris iš-Tegul demokratiškumas me- , , L'eina vėl lauk. Savo kortelių su
rašė prie stalo sėdintis žmogus 
taipgi tą žmogų pasižymi. To
kiu budu streiko komitetas žino, 
jog tas darbininkas dar čia pat 
ir dar nedirba. Kiekvienas žmo
gus prie kiekvieno stalo perstato 
skirtingo darbo uniją — vienas 
liejikus, kitas elektrikus, kitas 
tarpytojus, kitas inžinierius, ki- 

žinoti, kad tas paprastus darbininkus. At-
I ėję į komiteto ofisą, darbininkai į 
tarp savęs kalbasi, juokauja.

Niekur nesimato kokių nege- 
rūmų. Kartais netikėtas inci- j 
dentas sukelia laikiną užsidegi- 

ir laisvą žodį. ma, abe[naįj pirmos streiko 
savaitės buvo visai ramios. Ofi- 

I se esantįs žmonės paprastai yra 
Amerikonai. Tą aš persitikri
nau. Jų pavardės gal but sve-

kerių išmintingumą. Šis straip- 
nis nebus apie streiko nuotikius. 
Bet gal skaitytojas bus užsiinte
resavęs, kaip streikas išrodo pa
šaliniam, iš vakarų 
šiam laukų žmogui, 
ir bus kalbama.

Skaitytojas turi 
dabar yra du skirtingi plieno j 
darbininkų streikai; vienas yra 
Pittsburgo distrikte, kitas yra 
Chicagos distrikte. Chicagos dis
trikte darbininkai turi laisvų su
sirinkimų teisę i 
Neleidžiama jiems naudoti vie
šųjų parkų susirinkimams; bet] 
jie sueina ant tuščių lotų arba 
tankiai susirenka ant gatvių | 
kampų, ir 
jokių riaušių, niekas jų susirin
kimų nesutrukdo.

Bet Pittsburgo distrikte 
tingų laikyti neleidžiama; 
varžyta net ir kalbos laisvė, 
tai abelnai imant rytų distrikte 
streikas yra daugiau pilnas prie
tikių, negu vakarinis. Tiesa, 
Gary mieste atsitiko riaušių. Ir 
streikeriai tvirtina, kad tos riau
šės buvo sukeltos darbdavių, kad 
išreikalavus valdžios atsiųsti ka
reivius ir tokiu budu pridaryti 
daugiau betvarkės.

Bet tenai atvykus kariume- 
nei, daugiau riaušių neįvyko. Be
veik visame Chicagos distrikte 
pirmos dvi streiko savaitės buvo j 
visai ramios. Diena iš dienos, Į 
būreliai darbininkų, apsivilkę 
šventadieniais drabužiais, šilki-1 
niais marškiniais (kurie spor- j 
tiškesni), krutinės išstatę prieš į 
kapitalistus, vaikščiojo gatvė-1 
mis. Mindžiojo sau šaligatvius j 
ramiai, kiti po pietų važiavo į 
parkus, ėjo į streikerių valdybos 
kambarius, paskui vėl ant gat
vės — ir vėl namo ant 
nes.

Prie dirbtuvių durų 
buvo pastatyti piketai, 
visai mažai ką turėjo veikti. Ku
rie dirbo, streiklaužiai, buvo už
laikomi pačiose dirbtuvėse. Re
tas teatsirado naujas žmogus, 
kuris butų ėjęs dirbti. Policis- 
tai, raiti ir pėsti, sukinėjosi apie 
dirbtuves ir kalbėjosi su pike
tais.

Vaikai gatvėse žaidžia neper- 
iškadijami. Moters atlieka sa
vo kasdienines užduotis. Kar- 
čiamos beveik visai tuščios. Jo
se nėra nieko tokio, kas galėtų 
darbininką patraukti. Barten- 
deris stovi, susikryžiavojės po 
prijuoste rankas, tarpduryje be
sidairydamas, kaip apleistas šu
nelis.

“Eikš vidun, poni Kavaliaus
kiene”, sako jis pro šalį einan
čiai moteriai, tempenčiai už ran
kos vaikutį.

“Ką tu ten kalbi, Maike, eik 
i šian! Tu neturi nieko gero!”

Tokiu budu streikeriai sutau
po pinigus, pasideda atliekamus 
į banką ir tokiu budu streikas 
galės tęstis gan ilgai. Ne tik 
kad sutaupo pinigus, bet taipgi 
streikeriai sučėdija ir savo gal
vą. Svaigalai streiką padarytų 
gyvesniu, pakeltų riaušes ir pri
verstų prie greitesnio pasidavi
mo — visai priešingai darbinin
ko tikslams.

atvažiavu-
Apie tai čia

Mass mitinge Gary mieste, ke
letas dienų prieš riaušes, susi- 
rinkiman žmonės suvažiavo su 
daugybe automobilių, visi gra
žiai pasirengę ir tvarkoje užsi
laiką. Viskas buvo Amerikoniš
kai, kaip ir kitokiame kokiame 
minios susirinkime. Ir štai ki
tas Amerikoniškas dalykas. — 
Streikeriai skundėsi, kad bosai 
juos į darbą kviečia per telefo
nus — darbininkai turi savo na
muose ir telefonus. Streikeriai 
taigi labai svarbiu dalyku laiko 
piketuoti telefonus. Taigi, šis 
viskas yra grynai Amerikoniška 
ir yra melagystė skelbti tokias 
paskalas, kad buk streikeriai su
sideda vien iš tamsių svetimtau
čių.

Tamsus svetimtaučiai neper- savo nemokėjimo dirbti, ko jų 
ka automobilių ir nevartoja te- niekas pirmiaus neišmokino.

jeigu neapsireiškia timtautiškos, bet jie paeina iš j I;

jų ■!mi-
su-
Už-

antros kartos ateivių ir visame 1 
kame yra Amerikonai, nors 

Į išvaizdos kartais svetimos.
Žmones apsirengę švariai 

I žmoniškai; jaunesnieji visai 
sidabinę, išrietę krutinės, 
priminė juos tikką sugrįžusiais 
iš kariumenės. Dauguma atva
žiuoja į ofisą automobiliuose — 
nekurie automobiliai yra ištiesti 
puikus — perdirbti Pankards; 
keletas automobilių buvo For
dai, didžiuma vis vidurinės kie- 
sos, vidurinių kainų.

ir 
iš

kas

vakarie-

ir vartų
Bet jie

šl DRAUGIJA TURI PA- 
ĖMISI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS”

NEW BRITAIN, CONN.
Valdybos antrašai:

Pirm. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street

Rast. — J. Maksimavičius,
238 Cherry Street

Iždininkas — K. Gedraitis
9 Beaver Street

Režisierius — V. Pasvenskas
20 Star Street

JEIGU VAŽIUOSI LIETUVON, tai 
įgyk bent kiek mokslo; juk bus sar- 
gata pasirodyt, kad Amerikoj būda
mas nieko neišmoai. — Mes nutvlom 
budus, kaip mokslą įgyti. Reikalau
kit informacijų, prisiųsdami 2c. pačto 
ženklelį. Adresuokit: L. K. Mokykla, 
2023 St. Paul Ave., Chicago, Ill. (40)

lefonų. Mašinerija Amerikoniš
kame gyvenime yra jų charakte
ristika, ir jeigu tie žmonės sių
stų pinigus į Europą su išroka- 
vimu grįžti tenai gyventi, jie 
nesinaudotų telefonais ir nesi- 
pirktų Packardų. Suprantama, 
taip gyvena tik išsilavinę amat- ' 
įlinkai. Bet kas jie nebūtų, va
kariniame streiko distrikte jie 
yra streikeriais, o kompanijos 
sako, kad amatiniai darbininkai 
nėra ant streiko. Nekurie jų 
nestreikuoja, tečiaus didžiuma 
jų dabar nedirba sykiu su visais..

(Tąsa ant pusi. 6, kol. 3)
Rusijos didžiūnai ubagai. Hel
singfors. — čionai randasi dau
gybė buvusių Rusijos didžiūnų, 
kurie dabar prispausti vargo del

KAIP SIŲSTI UŽRUBEŽIN PINIGUS.

Nerizikavokit siųsdami pinigus j sveti
mas šalis.

Tegul First National Bank, didžiausias 
Ohi ovalstijoje bankas, tą reikalą paima j 
savo rankas. Taip darydami persiųsit pi
nigus ir už žemiausias kainas ir geriausiu 
patarnavimu.

Šio banko Užrubežinis Skyrius noriai pa
tarnaus jums ir jis turi susinešimus su visu 
pasauliu.

Atlikit savo bankinius reikalus tokiame 
banke, kur Dėdė Samas atlieka savo banki
ni bizni.

FID CT TRUST & SAVINGS CO. 
i IRO I NATIONAL BANK

247—303 EUCLID AVE—netoli Square
Sudėtini šaltiniai virš $120,000,000.

Pigios Kainos Už Siuntimą Pinigp 
Į Europą

Pasibaigus Karei daugelis Užrubežinių Siuntimo Agentūrų 
atsirado, supratę, kad daugybė šioje šalyje gyvenančių žmonių tu
ri savo draugus ir gimines Europoj, kuriems jie nori siųsti pinigų.

Tokios agentūros neturi nei patogumų, nei atsakomybės di
delių bankų, kaip The Cleveland Trust Company, žinomos visoje 
šalyje savo tvirtumu.

NERIZIKAVOKIT SU PERMOKĖJIMU.
Pirm siunčiant į savo seną tėvynę pinigus, atsilankykit arba 

atrašykit užklausimų pas mus.
Jeigu keliausite Į Europą, palikite savo pinigus pas mus ant 

depozito, už 4% nuošimtį. Esant Europoje, kuomet prireiks pi
nigų, parašysit mums ir mes prisisiųme jūsų užsakytą sumą. Ši
tuo budu jūsų pinigai uždirbs nuošimtį, ir tuo tarpu nebus baimės, 
kad juos gali kas nuo jūsų pavogti ar atimto.

Cleveland
Artist Company

Šaltiniai virš $74,000,000.00.
Main Office — Euclid prie East 9th Street

4404 St. Clair Ave.
8436 Broadway
2202 Woodland Ave.
Euclid & E. 105th St.
9209 Kinsman Rd.

ir penki kiti skyriai

752 E. 152nd St.
Lorain, Ohio

Bedford, Ohio
Willoughby, Ohio
Painesville, Ohio

I Lietuvos Atstatymo Bendrove | 
S Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija s
Lfj LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota šioje šalyje ant $1,000,000. Tais Lfį 
LE pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsių. Ji pasiryžus tuoj atstatyt: LC 
gi 1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ. EJ
•į • Jau įvesdinta į Lietuvos Valstybės Banka 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lie- jį 
Si tuvos valstijos. Visi Lietuvos Atstatymo Be-vėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui. jį 
ffi LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė: 31

1) avalu (shoe) fabriką; 2) chemiška dirbtuvę; 3) įvairias krautuves; steigia: 1) Ke- įfi 
leivių Narna ir 2) Banką New Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES notanatas suraso ir paliudija visokius nota- u: 
UĮ tarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligatus ir ki- ų- 
jį tus popierius, kurie turės galę čia ir Elropoje. jį
!į STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes jdo daugiau bus kapita- jį 

lo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuviu būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės šėrai po $10, 31 
bet neparsiduoda mažiau kaip 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4 nuošimčių. S 

Įfį INVESTINIMO SAUGUMAS TIKRIAUSIAS, PELNAS NėAPRIBUOTAS. Lfi
Ljf Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu: S

S LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION S
320 Fifth Avenue New York City
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Jaunimas

PASIKALBĖJIMAS
Rašo Budrikas.

KAIP BŪTI GERU.
Jus tankiai stebiatės iš to nesupranta

mo ko-nors, ką žmonės vadina “geru”. Ir 
jus indomaujate, kodėl tas geras išrodo kai- 
kuriems teks sunkus praktikuoti. Ir aš ste
biuosi tūkstantį tūkstančių kartų!. . .. Mes 
norim būti tokiais gerais. Ar ne taip? Iš- 
tikrųjų, mes trokštame būti gerais. Ir kuo
met prikergiame save prie .... žemės.. . . 
įstumtame save į kampą.... ir prašome.... 
reikalaujame!. ... Ir šio geismo-troškimo 
“kodėl” atsiliepia:

“Todėl tat šio delei, neabejotinai, arba 
ano delei tikrai”. Bet gi visą laiką mes įsi
kalbėjome sau, kad mes niekad nebuvome 
taip toli nusitolinę nuo tikrų “kodėl” ir 
“kam”, kaip kad mes nebūtume nusitolinę 
nuo to, kuomi karštai geidėme būti.

Jus matote. Mes nesustojame pamąs
tyti pertankiai apie pinkles savo gyvenimo 
“kodėl” ir “kam” — jus ir aš. Mes neminti
jame pakaktinai, nei rimtai. Žodis “rim
tai” mes nepriskaitome prie “iškilmingai”. 
Bet didžiuma jį priskaito... .

Sustokime ant valandėlės. Pamąstyki
me. Peržvelgkime visą pasaulį.

Pažvelgkime į tą mokytą žmogų, lipan
tį ant lekcijos platformos. Tėmykime ati
džiai jo didžiai išplėtotą išvaizdą ir rimtą 
miną. Visa, ką jis žino ir turi savo pajie- 
goje suteikti, to viso dalelė mums yra regi
mai svarbus jam dalykas. Jis taip mano. 
Bet tas visas jo kalbėjimas musų nepaliečia 
— nepadaro mums jokio įspūdžio. Ko trūk
sta jam? Ko jam stokuoja?

Žvelgkime toliau. Ten pamokslininkas 
sako pamokslą savo audiencijai. Koks grau
dus jo metodas! Koks liūdnas jo kalbos to
nas! Kokia slopinanti jo pašneka! Jo žo
džiai neatsiliepia mumyse. Jo kalba nesu
šildė musų širdžių. Musų ąjela nedreba nuo, . 
jo graudžios temos. Jo kalboj-šauksme- nė
ra šilumos, nėra sąjausmo palietimo, nėra 
realio žmoniško, gyvo nuopelno apsireiški
mo jame. Jis nekalba musų delei. Jo išrei
kšti žodžiai pasiekia tiktai musų ausis. Jie 
nedasigauna iki musų širdžių. Ko jam sto
muo ja?

Žvelgkime dar toliau. Ten sėdi rašyto
jas knygų. Jo rustus, baisus veidas yra tik
ras knygų turinys. Jo rašomoji kalba gry
na ir puiki ir teisinga. Sakiniai sutvarkyti 
stropiu rūpesčiu. Žėdnas sakinys visapusiš
kai apdirbtas. Kožnas paragrafas pilnai 
užbaigtas ir palygintas rūpestingai apdirb
tu Įžvalgumu. Bet tie atspausdinti pusla
piai mažai mums naudos tesuteikia. Žo
džiai bei mintįs nepersiskverbia anapus mu
sų akių. Jie nepajiegia pasiekti proto akies. 
Ko jam trūksta? Ko jam stokuoja?

Visi kartu apkalbėkime ir apmąstyki
me šį dalyką.

Jus matote, kad jiems visiems trūksta 
meilės. Jiems stoka meiles. Taippat ir aš 
manau. Anas rektorius, anas pamokslinin
kas, anas rašytojas suteiktų mums amžiną 
palaimą iš savo širdžių, jei tiktai mylėtų 
mus. Bet dabar.... Nieko. Jie nemyli 
musų, i Ir kas iš jų? ....

Darykime jiems gerą kiekviename pa- 
,?$ejojime ir prašalinkime iš savo tarpo žo
dį “gal”, tečiaus jie musų ir nepaiso — ne
myli.

Jie kartais yra labai žiaurus. Ir jie 
net atjaučia tą savo žiaurumą. Vienok jie 
įsivaizdina tą žiaurumą esant natūraliu 
barjeru, kurį įžvalginga Dievo Apveizda 
pastatė tarp jų (Didžiojo Mokslo ar Paži
nimo Valdonų) ir musų (Neišmanėlių-Pai- 
kių).

Jie yra apsvaigę ta mintimi: kad laiky
damiesi atstu nuo musų jie galėsią sutver
ti musų protuose savo protinės viršenybės 
faktus, kad mes reikalaujame jų gabumo 
kilimui augštyn, jų pamokinimo. Jie yra 
įsitikinę, kad tas jų pasitraukimas nuo mu
sų suteiks jiems autoritetą; kad jų susiar- 
tinimas-susidraugavimas su mumis pražu
dytų jų autoritetą.

Šios išdidžios sielos negali pajausti, 
kad jos su mumis yra vienas. Ir jos žvelgia 
į save kaipo religijos kankinius priežasčiai. 
Jie neprisiima jokios ydos to, ką jie pasako
ja mums, tečiaus tas jų pasakojimas ir nei
na toliaus, kaip tik lig ausies ir akies.

O, kad jie tiktai pamylėtų mus! Kaip'F 
I mes tuomet jų klausytumės, jus ir aš! Mei- i 
Įlė sykiais apsiašaroja. Ji verkia dieviška-1 
I me sąjausme. Bet anapus tų ašarų mato- 
j si labai skaidrus, labai švelnus, neapsakomai 
malonus spindėjimas. Rodosi, tai dieviškas 

jšypsojimos. Meilė nėra šalta, nei žiauri. Ji 
įkaršta ir maloni. Ji ateina į širdžių vidurį 
j ir ten apsigyvena su savo mylimaisiais.

Meilė užlaiko savyje paslapčių paslap
tį, kurią jus ir aš geidžiame-trokštame ati
dengti, išmanyti — “kaip, būti gerais”. Tik
tai Meilė težino tikrą šio švento geismo 
“Kodėl” ir “Kam”. Nes ji yra geismo apsi
reiškimui.

Jūsų “Kodėl”, sakykime, yra, kad visiš
kai kontroliuoti save. Mano “Kodėl” yra 
geidimas jaustis ramiu ir gyventi gores
niuose santykiuose su savo sąžine, arba sa
vo “Aš”. Abu “Kodėl” yra galutinai egois
tiški. Ir vis gi mums išrodo esantis tikri 
“kodėl” del troškimo “būti gerais”.

Jus geidžiate pripažinimo. ... nuo pa
saulio — norite būti priskaityti prie “gerų
jų ypatų”. Aš noriu pripažinimo nuo savo 
“Aš”. Aš noriu-geidžiu, kad “Aš” matytų, 
jog esu “gera ypata”. Ir kad atsiekus savo 
menkučius tuščius siekinius, mes apsvar
stytai imamės darbo ir bandome prigaudi
nėti patįs save.... skelbiame del savų “Aš” 
tai, ką mes manome esant klaidingu, ir ban
dome prigauti Save intikėdaml į tai, ką 
dieviškasis kiekvieno “Aš” nepripažįsta už 
tikrą. .. . mes bandome suvilti, prigaudinė
ti tą dievišką Ką-nors, kurs negali būti ap- ] 
viltu, neigi prigautu; ir jokia musų sofisti- i 
ka negalės užliuliuoti to Ko-nors, pripažin- ■ 
dama silpniausias konvencionales neteisy- 
bes. j

(Pabaiga bus sekančiame num.)
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JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI

PAVEIKSLAS.
Tave matau: 
Tavin žiuriu, 
Bučiuoju, nes 
Glėbyj turiu.
Kalbu tavin, 
Glaudžiu savin, 
Laimingas aš, 
Manau, esu, 
Nes tave čia 
Matau, turiu.
Bet tu tyli — 
Neprabyli, 
Lyg but pyksti: 
Nors aš kalbu — 
Rami esi. ...

Nes tu esi — 
Paveiksle tik....

Cirineušas.
Nuo Red.: Viršuje telpa 

eilės; tikras poetas, svarsty
damas apie jas, atras jas tin
kamomis. Tai pusėtinai ga
biai musų naujo poeto Ciri- 
neušo parašytos. Tik mes 
abejojame, begu pats jų au
torius pažins savo eiles.... 
Mums prisiėjo jas ištaisyti, 
kad butų galima laikraštin 
talpinti. Atleis gerb. Ciri
neušas už eilių pertaisymą; 
mes suprantame, kokį “kry
žių” jis neša, kad tokias ei
les parašė. Mes užjaučiame 
jam ir užtai davėme vietos 
laikraštyje, nes tik kada ei
lės telpa, tada poetas jaučia 
didžiausi užsiganėdinimą. O 
kad jis apsunkintas dar mei
lės “kryžiumi”, tai jo eilių 
tilpimas palengvins jo naš
tą, išliejus iš širdies to sun
kaus jausmo dalį, kaip van
dens nešėja, kada nulieja po 
pusę viedro, prieš kalną lip
dama.

JŪSŲ GIMINĖS

MES 
SIUNČIAME 

PINIGUS 
BILE 
KUR

Draugai arba pramonės žmonės 
jūsų GIMTOJE ŠALYJE — ar
ba kitoje kokioje šalyje pasau
lyje — gaus pinigus TUO J AUS, 
jeigu jus duosite mums JŪSŲ 
pinigus pasiųsti.

NAUDODAMIESI MUSŲ 
UŽRUBEINIU PATAR
NAVIMU SUTAUPYSIT

PINIGŲ.
Ateikit pas mus tarpe 8:30 vai. ryto 

ir 4 :30 vai. po pietų.

Priešais 
Pačtą

PUBLIC
SQUARE

PASPORTAI Į LIETUVĄ

Pirm išplauksiant j Europą, jums reikia 
turėt pasportas. Jeigu pirksit laivakortę 
pas mus, mes jums išstorosime ir musų at
stovai patiks jus gelžkelio stotyje New Yor
ke ir pagelbės priruošti viską del išvažiavi
mo.

Taipgi mes siunčiam pinigus j visas dalis 
Europos už žemas kainas.

THE GARFIELD
SAVINGS BANK

GORDON BRANCH
St. Clair Avenue ir E. 79th Street

B □

y

y

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

MEILE IR 
DAILE

LIETUVIO NORAI.
Norėčiau pratėvių kapelius surasti, 
Ar bent senus kaulus iš kapų iškasti,

Gal daugel galėčiau aš juose matyti,
Papročius senovės galėč’ jų patirti.

Kapuose gal rasčiau lietuvių rašybą,
Gal Lietuves kanklės tenai dar tebžiba,

O kad prilytėčiau, liūdnai suskambėtų I
Ir apie Lietuvą gal man prakalbėtų.

Norėč’ aš pabudint sūnūs Gedimino
Gal daug apsakytų iš atsiminimų

Senovės gadynę, lietuvių galybę,
ApieUįsčius musų, jų šventą tikybą. 

Apsakyt’ laikus tuos, kada jie gyvena, 
Paslaptis išreikštų atminimo seno;

Gal tada lietuviams drąsos sugrąžintų
Ir šaltą krutinę jausmais gal pripiltų. 

Norėč’ aš prikelti nors vieną didvyrį, 
Kurs brangią Tėvynę savo krauju gynė.

Ar jisai pažintų šiandien tuos kalnelius,
Kur kraują jis liejo už savo brolelius.

O! Šiandien Lietuvą jisai kad išvystų, 
Lietuva vadinti vargu ją išdrįstų;

Jisai netikėtų, jogei ta šalelė,
Geriau panorėtų žengt vėl į kapelį.

O, kad aš galybę taip didžią turėčiau, 
Kad prikelt iš kapo didvyrį galėčiau,

Kaip mes dabar vargstam, aš jam 
sakyčiau,

Iš bėdų vaduoti mus visus prašyčiau.
Vyturėlis.

a p-

DVASIA, KILKI Į AUGŠTYBES!
Jausmų spėka begaline, —
Graški, jauki, pasauline,
Žadink liaudį, margą svietą, 
Dabink sielai skaidrią vietą!
Erdvių rumuosn’, į beribę, 
Kilki mintim’s į augštybę!
Vai tu širdis, širdis, širdis,
Tavęs niekas nenutildysi

A. J. Jokūbaitis.
1919. IX. 10.
Boston University.

JAUNIMUI
Šįmet Kalėdoms “Dirvos” Redakcija 

paskiria musų rašytojams-bendradarbiams 
ir bendradarbėms keletą knygų dovanų — 
konkurso keliu: už geriausius straipsnelius 
arba eiles, 
kartu.

Apie tai plačiau pranešime kitu 
“Dirvos” Red.

— Aš turiu miegant vaikščioji-Jonas:
mo ligą ir nežinau, ką daryt.

Antanas: — Aš tą ligą irgi turėjau, bet 
ačiū Dievuliui jau išsigydžiau.

Jonas: — Pasakyk man, mielasis, kaip 
tu tą padarei? Aš bijau, kad kartais vaikš
čiodamas neužlipčiau ant stogo ir neužsi- 
muščiau.

Antanas: — Štai kokis mano reecptas: 
guldamas vakare prie lovos papilk saują 
smailių vinučių....

Gavome šitokią “Gromatą”:
Gerb. Juokų Redaktoriau: 
Skaičiau gerb. Spragilo ei

les “Kad Turėčiau Tokią 
Karvę”, kuri duotų degtinę 
vietoj pieno1, ir tos eilės man 
labai patiko, taigi aš protes
tuoju prieš gerb. Spragilą ir 
gerb. Redakciją visa savo 
galybe, už rašymą ir talpini
mą tų eilių musų — Šventa- 
kuprių — Himno gaida!

Jus paniekinot, įžeidėt, pa
žemino! musų A. a. partiją, 
kurios aš esu turbut vienati
nis paskutinis narys, dar gy
vas ant šio margo svieto. Aš 
stoju prieš visą pasaulį, ap
reiškia visiems savo protes
tą už panaudojimą girtuok
lio eilėms musų gerb. Šven- 
takuprių partijos Himno na
tos!

Ar nesirado jums daugiau 
geresnių natų, kaip šita, mu
sų gerb. partijos Himno? Ar 
negalėjot paimt natą iš ko
kios operos, kaip “Graudus 
Verksmai” arba iš kantiekų 
“Mizerere” ar dar kokią ki
tą? — Pasirašau savo locna 
ranka, plieno plunksna ir 
juodu atramentu —

Paskutinis šventakupris 
ant Žemės.

Brooklyn, N. Y.

J. Jankauskas išrado tokį 
termometrą, kuriuomi gali
ma patirti, ar pienas surū
gęs ar saldus. Tas termome
tras turi mažą gražią galvu- 
kę, kuri, įkišus termometrą 
į pieną, jei pienas yra saldus
— tai juokiasi, o jei rūgštūs
— susiraukia.

A/
Ant. Vasilius neišsiaiški

na, kodėl “Dirvos” jaunimo 
skyriuje dedama moksliški 
dalykai, o ne jaunimo baike- 
lės, kaip kituose laikraščiuo
se. Juozas česna jam patė- 
mijo, kad, esą, “Dirva” nori 
jaunimą mokinti, nes jauno 
žmogaus gyvenimas — turi 
būti mokslo laikas.

Brooklyno bolševikų orga
nas patalpino “Dirvos” ap
skelbimą (dykai) 36 colių di
dumo. — Skaitant “Dirvos” 
kaina (po 70c. už coli) mums 
butų reikėję užmokėt $25.20 
už tą sykį. Jų kaina (po 12 '/ū 
c. už colį) tik $4.50. Bet da
bar nieko negaus. Bet mes 
už tai nuoširdžiai ačiuojam.

SIUNČIA PINIGUS J LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

Rašamos Pluksnos
R. H. WHITNEY FOUNTAIN PENS

Geriausios, kokios yra. Rašo labai aiškiai ir pui
kiai, taipgi juodylas bėga reguliariškai. Visos yra 

gvarantuotos iš fabrikos. Laiko visą amžių.

Kainos: . $1.00 $1.50 $2.00 $3.00 $3.50 $4.00 
$4.50 $5.00 $5.50 $6.600 $6.50

Pagal skirtingų kainų eina ir apdirbimo vertė: pigesnės yra 
taip geros ir gerai rašo, kaip ir brangesnės, tik prie bran
gesnių yra pridėta pamarginimų, auksiniai lankučiai, jos 

taipgi gravantuojamos ilgesniam laikui.
Tinkamiausia kišeninė plunksna, gatava bile minutą rašy
mui. Tinka draugijų sekretoriams ir visokiuose kitokiuo
se reikaluose Fountain plunksnos labai buna naudingos.

Pasirinkę sau tinkamą Plunksną, prisiųskit sykiu ir pini
gus, taipgi 10c. ekstra pridėkit persiuntimo lėšas padengti.

“DIRVOS” KRAUTUVĖ
7907 Superor Ave. Cleveland, Ohio

Smagiausia 
! ir įdomiausia 
Į knyga skaity- 
j ti. 210 pusla- 
i pių, 20 pavci- 
^sliį. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas :

A. Ma.-tfis, 
2023 SI. Paul Avb. 
Chicago, III.

Pinigus siųs- 
kite: dolerį 
laiške, ar mo' 
ncy order'į.

V.W.W.W/.W.VAW.V.W. 

Į LIETUVIŠKAS S 
I IŠRADĖJAS |

Šituo vardu išleista kny- į 
gutė parodys jums, kiek į 
žmonės padarė pelno per iš- į 
radimus ir kiek dar galima į 
padaryti. į

Tą brangią knygutę siun- į 
čiam kiekvienam ant parei- 5 
kalavimo >

Kaipo žinovai (expertai) į 
patentų — bandome išrodi- į 
mus DYKAI. Rašykite rei- į 
kalaudami musų knygutės: į 
Am. E. Patent Offices, Inc. į

718 Mather Bldg. (D. A.) į 
WASHINGTON, D. C. į

Dividendas 8% Nuošimtis
JAU NUTARTA IŠMOKĖTI PIRMIEMS METAMS Iš PELNO NUO APY

VARTOS LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖS.

Pradinis bertaininis dividendas mokėsis Sausio mėn. 1920 m. Gaus visi pil
nai užsimokėję šėrininkai, taipgi ir tie, kurie pasiskubins nusipirkti šėrų nevė
liau prieš 30 d. Spalio 1919 metų.

Jau dabar šėrai yra verti po $15.00, bet iki minėtai dienai nutarta pardavi
nėti sena kaina — po $10.00 šėrą.

Todėl kiekvienas dar gali suspėti nusipirkti, o kurie jau pirko, savo skaičių 
šėrų padidinti,

Atmink, dabar pirkdamas išlaimi trigubai: — a) pigiai įgysi šėrus; b) nau- 
dosiesi pirmutiniu dividendu; c) pagreitinsi pakelti Lietuvos pramonę.

Šėrų užsirašymus su pinigais siųskite šiuotni adresu:

Lithuanian American Trading Company
112 N. GREENE STREET, BALTIMORE, MD.



Dabartinė miesto valdyba prieš 
rinkimus pasižymi nepaprastu 

žmonių reika
lais. Majoro Davis garsintojai
šiose dienose rodosi labai drau
giški; balsuojantieji žmonės u- 
mu laiku tapo jiems labai svar
bus ; sveikinimaisi, cigarai ir vi
sokios kalbos maišosi sykiu, pa
rodymui žmonėms kaip jie labai 
pagerbiami. Bet lai buna pats

PLIENO DARBININKŲ 
STREIKO BĖGIS.

(Užbaiga nuo pusi. 4-to)
Vakaruose, arba nors apie 

Chicagą, didelis nuošimtis ama- 
tinių plieno ir geležies darbinin
kų nestreikuoja ir galbūt 60 nuo
šimtis nelavintų darbininkų yra 
darbe. Bet ir su 90 nuošimčių 
visų darbininkų skaičiaus kom
panijos negalėtų padaryti plie
no, jeigu 10 nuošimtis išsilavi
nusių darbininkų nedirbtų.

Vakaruose nedaroma plieno, 
arba jei daroma, tai visai mažai. 
Rytuose daroma — tūlose vieto
se — kitose vietose gal ir daro, 
bet visai mažai.

Tečiaus vakarų plieno distrik- 
te iš kaminų visą laiką ritasi 
labai juodi durnai apie septintą 
valandą vakare, kada žmonės ei
na į teatrėlius, ir apie 11 valandą 
nakties, kuomet grįžta atgal — 
tokį paveikslą surengia kompa
nijos, parodymui žmonėms, kad 
visas darbas varomas ir dirbtu
vės ūžia.

Bet iš kur tie durnai atsiran
da. paaiškėjo dviejų laikraščių 
reporterių ištyrinėjimas, kurie 
pasiėmė orlaivį ir perlėkė virš 
dirbtuvių; jie pritvirtino, kad 
tie dūmai ėjo iš uždegtų asfalto 
ir smalos bačkų bei prasto alie
jaus.

ŽMONIŲ GALYBĖ.
(Užbaiga nuo pusi. 1-mo) 

dai vietoj darbo. Keno tame užsiinteresavimu 
kaltė? žmonių pačių. Nėra to
kio tvirto politikierių būrio, jo
kios klesos reikalai taip svarbus, 
kad galėtų atstovėti prieš atbun
dančios, inteligentiškos visuo
menės reikalavimą. “Palikit po
litiką del politikierių” yra seno
vės istorija. Visą pasaulį per-
šlavė jausmas, kad politika yra i geriausias laikas nuo to apsiser- 
žmonių dalykas, minių vyrų ir gėti ir pačiam pasvarstyti bei 
moterų, stovinčių prie demokra- pasiskaityti apie kasdieninius 
tijos pamatų, kurie viską pada- miesto atsitikimus. Sveikinki- 
ro ir kuriuos labiausia paliečia [ tės, rūkykit cigarus ir klausyki- 
atsakomumas arba neatsakomu-Į tės pilančioms oratorijoms, bet 
mas ir kurie turi “apmokėti vi- nesiduokit suvedžioti ir nemany- 
sus kaštus”.

Lapkričio 4 d. Clevelando bal
suotojai prisideda prie parinki
mo valdžios, po kuria jie turi gy
venti per porą metų, ir prisideda 
prie jos palaikymo iš savo kiše-Į prakalbos, nežiūrint 
nių. Tai yra svarbiausias rei
kalas, atkreipiantis domą ir rei
kalaujantis apsvarstymo, ne pa
žadų ir pasiryžimų, bet faktų.

Persvarstykit tikrus faktus iš 
Davis administracijos. Ar jis 
atstovavo visuomenės interesus 
visu laiku, ar tik tūlos prijaučia- 
mos dalies? Kodėl miesto kri- 
minališkumų nuošimtis didėja ir 
didėja? Kodėl buvo kaltinimai 
užjautimo vienai pusei, nepildy
mas visuomenės reikalų? Dėlto.

■ kit apie permainas jų širdyse ar 
apie permainas miesto tvarkos, 
kolei Majoras Davis miestą val
dys. Darbai turi paprotį kalbė
ti garsiau, negu žodžiai, ir jokios 

kaip gra
žios, negali užslėpti Clevelando 
dabartinių kriminališkų rekor
dų, neteisotumų ir neatsakomy- 
bės, kas aiškiai nurodo esant ką 
nors negero su miesto valdyba. 

Clevelandui reikia apsivalymo.
Majoras Davis “užlaikė namus” 
per keturis metus ir dabar labai 
reikalinga juos apvalyti. Jeigu 
jis turėjo mintyje miesto apva
lymą, jam nebūtų reikėję visą 
savo kalbą paremti ant to, ką jis 
padarys, bet kas buvo padaryta

3 MAGNIFICENT STEAMERS 3 
Tho Great Ship "SEEANDBEE" — "CITY OF ERIE" - "CITY OF BUFFALO" 
CLEVELAND — Daily, May 1st įo Nov. 15th —BUFFALO 
Leave Cleveland - 9:00 P.M. I Eastern f Leave Buffalo * 9:00 P.M.
Arrive Buffalo - 7:30 A.M.) Standard Timi’. ( Arrive Cleveland 7:30 A.M. 
Connections nt Buffalo for Ningurn Fnlln and all Eastern and Canadian pointn. Railroad tickets 
reading between Cleveland and Buffalo are good for transportation on our steamers. Ask your 
ticket agent or American Expn- Agent for ticket via & B. Line. New Tourist Automobile 
Itate—><-50 Reund Trip, with 2 day: return limit, for cars not exceeding 127 in. wheelbase.
Beaut fuhy col r< 1 b< clionnl pu.. 1 • ch . t of The Gr -at i hip “f ..I'XNDBEE” Bent on receipt of A I •» ,,dr f i ......... 1 ... .1.1__::_ . i.... 1.1... r_ _

kad taip dėjosi, ir žmonės yra j butu parodę ir ką jis toliaus ga- 
užtektinai susipratę, kad tą pra- lės padaryti. Dabartinis Cleve-i 
leisti pro šalį. Tiesa, majoras ir j lando padėjimas aiškiai nurodo 
jo užtarėjai deda pastangas pa-i kas bus, jeigu neįvyks permai- 
slėpti tuos faktus išpustose pra- nu. Padarykit permainą balsuo-J 
kalbose, bet visuomenė neduos, darni už Robert H. Bishop ant\
suvedžioti, buk tai yra tikri fa-I Majoro Lapkričio 4 d.
ktai. Apsvarstykit patįs. Pa- \ Robert H. Bishop yra tokis i 
žvelgkit į Roberto H. Bishop dar-! žmogus, kuris per daugelį metų i
bus, jo gyvenimą, jo būdą ir jo stovėjo žymioje viešoje vietoje.
rekordus. Juo arčiau žiurėsit, 
tuo geriau. Juo daugiau tyrinė- 
sit, daugiau matysit jo vertumą 
paimti žmonių reikalus vesti. 
Jis taip darė per daugelį metų.

Majoras Davis ir jo pasekėjai 
primena mums mažą vaiką, ku
ris “tik prieš Kalėdas” buvo “to
kis geras vaikas, kaip tik gali.”

Jo rekordai yra švarus. Nėra 
mažiausio dalyko, kas butų gali
ma užtylėti arba slėpti nuo vi
suomenės. Jisai nenuilstančiai 
tarnavo visuomenės interesams.

Praėjo laikai, kad vietoj vi
suomenės reikalų Clevelande bu
tų dirbama del kelių žmonių ir 
prieš visuomenės norą.

IŠRINKIT

Charles G. Brenner
(REPUBLIKONAS)

TEISĖJU MIESTO TEISME ’ - 
MUSŲ DRAUGAS.

Rinkimai Lapkričio 4.
Judicial Tikiete.

ELEKTRIŠKAS ŠILDYTOJAS

Yra didžiausias šaltinis patogumo namuose 
laike rudens mėnesių, kuomet keičiantis ti
ras nėra patogus pasitikėjimui pečių šilu
mai.
Su Elektrišku Šildytoju viskas ką jums rei
kia padaryti, tik prijungti prie artimiau
sios elektriškos lemputės skylės, užsukt ir 
Į keletą miliutų drėgnas šaltas oras pranyks 
ir jo vietą užims nuolatinė pasitikėtina ši
luma.
Dabar tinkamiausias laikas pirkti Elektriš
ką Pečiuką vartojimui rudens ir ateinančios 
žiemos mėnesiais.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building Public Square

The Representative Realty Company’s

Corlett Lotai
Jus Gaunate visas progas apielinkių lotų pirkdami lotą šiame Padalinime, nes:

Corlett Lotai yra tiesiog mieste, ant Corlett Avenue, tarpe E. 116 Gatvės ir E. 131 
gatvės.

Union Avenue karų linija yra pratęsiama iki E. 116 gatvės per Corlett Avenue — 
tiesiog per musų padalinimą.

Su karų linijos pervedimu yra taisoma visokie kitokie pagerinimai.

Tyras oras — ideališka namų apielinkų del vaikų---- 250,000.00 miesto mokykla—
$150,000.00 bažnyčia bus statoma ant E. 131 gatvės, prieš musų padalintą žemę.

Mes iš kitos pusės susiduriame nuo E. 116 gatvės Boulevardo, kurį miestas dabar 
rengia ir taiso.

Miesto Patogumai
Už

Išlaukiu Kainas
Apie kainas ir išlygas klauskit 

JAMES J. HEIDLER, Sales Manager

MILES AVE., Kampas E. 123 St. Telefonas Union 899 W.

Generalių informacijų apie musų padalintus lotus ir kitas nuosavybes klauskite iš 
musų didžiojo ofiso — 814 Citizens Building,—Main 4295.

“Visai negali būti abejonės”, 
rašė tie reporteriai “apie tikru
mą dirbtuvių pečių ugnies. Mes 
buvom įkliuvę į durnus ir ne tik 
kad juos matėm, bet ir gerai iš- 
uostėm. Tai buvo ištikro tiktai 
minkštosios anglies durnai!” Tas 
yra juokinga. Plieno išdirbimui 
reikia kūrinti koksais, o ne min
kšta anglimi. Sstreikeriai turėjo 
gano juoko po tokių reporterių 
pranešimo, kuomi bosai stengė- 

I si parodyti darbininkams, kad 
dirbtuvės dirba-užia, nors žmo
nės išėję ant streiko!

Tokius prigaudinėjimo budus 
vartota karėj. Taipgi yra dar
ban paleistų šnipų. Unijos lei
džia į dirbtuves savo šnipus kai
po streiklaužius ir tie, išėję at
gal, praneša darbininkams apie 
visišką dirbtuvių aptuštėjimą ir 
darbo suparaližiavimą. Darbda
viai taipgi turi savo šnipus dar
bininkų tarpe, kurie atėję pra
neša bosams apie nusiminimą ir 
silpnėjimą darbininkų dvasios. 
Abiejų pusių špiegai dalimai pa
sako melagysčių.

Tečiaus nėra abejonės, jeigu 
kas iš pašalies neperkeis dalykų, 
jeigu kas neatsitiks, kas darbi
ninkams pagelbėtų, — kad jie 

1 nepralaimės. Kaip dabar išro
do, streikas atsibus be jokio kri- 
zio. šis streikas yra ne atakas, 

' bet apgulimas, o tik tokio strei
ko kompanijos ir nori. Kompa
nija gali dirbtuvėse leisti vor
tinkliams augti, katiluose pe
lėms žaisti. Didžiosios karės 
pelnas plieno industrijoje pali
ko pilnus kompanijų kišenius, o 
darbininkams tik šilkinius mar- 

j škinius, automobilius ir daugely- 
jje tik atminimus matytų kru- 
į tančių paveikslų, kada karės lai
ku dikčiai uždirbo.

Jeigu darbininkai turėtų ir 
streiko fondą, tai kompanijos 
turi didesnius fondus. Tuos da
lykus, suprantama, streiko va- į 
dai žino. Tečiaus jie turi vilties. | 
Jie tiki j kokį nors prietikį, jie 
atjaučia kokią nors išlaukinę 
spėką, kuri jiems pagelbės, ir jie 
reikalaus iš valdžios arba nuo bė
gančių nuotikių, arba kad sim
patiškas jiems visų darbininkų 
streikas Amerikoje privers plie
no kompanijas nusileisti.

Bent iki spalio pabaigos strei- 
Ikeriai nenustojo drąsos. Jie vis 
dar tikisi laimėti. Jie laukia ko 
nors, kas atsirastų juos pamai
tinti per ateinančią žiemą. Ke
letas nustotų gyvasčių, keletas 

! sudaužytų galvų, sužeistų šir- 
: džių ir suardytų namų neatėmė 
' streikerių drąsos nei neperkeitė 
] jų augščiausio įsitikinimo į savo 
reikalų gerovę.

Apie tvarkų streikerių užsi- 
I laikymą. Darbdaviai sako, kad 
kvailiai dar vis neprasiblaivo iš 
savo indukimo. Gal ir taip; bet 
jie yra vargingam padėjime; jie 
atėsti iki pačių jų širdžių. Gud
rus psichologistas įvestų tarpe 
jų ką nors jų palinksminimui, 
dovanai paveikslų perstatymus, 
koncertus, pasilinksminimus ar 
ką panašaus jų sueigų centruo
se. Jiems reiktų ko nors pana
šaus, kaip karėj Y. M. C. A. Ai
šku, kad Y. M. C. A. stotų ar
čiau prie streiko išlaimejimo, ne 
kaip prie norinčių darbą išardy
ti. Svarbiausia reikia palaikyti 
žmones stiprius dvasioje, negu 
prileisti prie kraujo praliejimo. 
Kitaip jie gali būti priversti pa
siduoti.

Gerausia ekonominė streike
rių viltis yra tame, kad Ameri
koje dabartiniu laiku nėra per
tekliaus darbininkų ir nėra pul
kų bedarbių. Gal kiek perdaug 
yra plieno industrijoje. Gal iš- 
dalies plieno kompanijos strei
kui pritaria, kadangi ta indus-

trija turi perdaug žmonių. Bet 
jeigu 200,000 ar 300,000 iš plie- 
no-geležies darbininkų apleidžia 
darbus, tai industrija liekasi vi
sai bėdoje ir net negalima gauti 
žmonių tų vietų užpildymui. Ki
tas dalykas, jeigu net tik 10 nuo
šimtis darbininkų, gerai parink
tų, išeina ant streiko, kaip palik
dami dirbtuves be elektrikų, tas paliesti 100,000 narių. Vyriau- 
streiko laimėjimą užtikrintų. — sias gelžkelių unijos vadas, Lee, 
Bet tas yra tiktai kaipo pavyz- turėjo Washingtone konferenci

ją su valdžios atstovu.

Rengiasi streikuoti.
Chicago. — Gelžkelių darbi

ninkų keturiolika skyrių slapta
me susirinkime nubalsavo išeiti 
ant streiko, jeigu nebus išpildy
ta jų reikalavimai pakėlimo al
gų. Kituose gelžkelių darbinin
kų unijos skyriuose taipgi atsi- 
buna balsavimai. Streikas gali

dis.

BALSUOKIT UŽ

Judge Pearce
(Dabar tarnauja)

ant
TEISĖJO MIESTO TEISME

Dviejų metų laikui.

Rinkimai Lapkričio 4
X BERKELEY PEARCE

LAIVAS J LIETUVĄ.
Sekantis laivas su visokiais siuntiniais 

išeis iš New Yorko prieplaukos apie Lap
kričio (November) 10 d. š. m. ii’ pasieks 
Lietuvą prieš Kalėdas.

Jei kas prisius mums savo ruošiamą Į 
Lietuvą siuntinį nevėliaus Lapkričio 8-tos 
dienos, to siuntinys bus į Lietuvą pasiųstas 
kitu laivu paskiaus.

(Naujas antrašas)
Lithuanian American Trading Company 

680 Fifth Avenue New York City

Gerklės skaudėjimus, diegliai krati
nėje, influenzos, pasirodymo ženklai.

Ifitrink gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapleisk taip, kad tavo pagautas Šal
tis išsivystytu i plenrisę, pneumoniją, 
influenza ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk šiandieną sau parankiausi 
oje aptiekoje I’aln-Expellcrio. 35c. ir 
65c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

IKARA J.
Nepriimk kitokiu pamaiuymu arba 

pamėgdžiojimu.
F. Tfe. RICHTER £> CO. * 

326-330 Broadway - - New York

Susivienijo Daktarai Specialistai
AR ESI KAIP SUDUŽĘS JŪRĖSE LAIVAS BE 

JOKIOS PAGALBOS?
Musų praktika žinoma kaipo geriausia per Ameri
ką ir kitas šalis. Ilgi daugelio metų bandymai gy
dyme pžsisenėjusių ligų davė mums patyrimo ir da
bar mes galime kiekvienam suteikti tikrą pagalbą.

ATEIKIT PAS
Neatidėliok ilgai, nes liga gali tapti 

su laiku blogesnė. Ateik pas mus ir 
sugrįši į savo namus su džiaugsmu ir 
šypsą ant veido ir su linksma minčia. I 
Musų ofisuose rasit brangiausius apa-g| 
ratus gydymui visokių ligų; mes tu-B 
rim savo locną Aptieką ir Laborato- t 
riją, su pačiais geriausiais vaistais f 
pasaulyje ir dėlto mes turim tokį ge-ft 
rą pasisekimą. Taipgi turim geriau R 
šią X-RAY Aparatą, kurį naudojame į* 
dideliuose atsitikimuose ir tuo pack I 
laiku jus galit matyt savo negeroves 1 
— nereikia jokių aiškintojų.

Musu ofisų adresai: S
ASSOCIATED SPECIALIST DOCTORS 5

633 East Superior Avenue, Cleveland, Ohio. į 
Kambarys No. 1, Antros lubos, priešais HOLLENDEN HOTEL

ANTRAS SKYRIAUS OFISAS: >
245 EAST FEDERAL STREET, Room 1, Seond Floor į !■

YOUNGSTOWN, OHIO
GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI Ak

Valandos — nuo 10 ryto iki 4 dieną ir nuo 6 iki 8 vakare ■»
Nedeldieniais nuo 10 ryto iki 2 dieną. į

AVAVAVA\W.VAVASWA\VAWA\VAWAVAWWA

MUS.

* -d. X-RAY EGZAMINAVIMAS ? $1
I JEI SERG1 KOKIA liga ir.nusiminęs, nenustok' OWVILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

' Aš gydau visas speciales ligas vyrų ii- moterų, kaip tai Kraujo, 
Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modernišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptįs mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Chemiškus tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me
todas išradimui žmogaus ligos priežasčių ir visko negero.

Jeigu Esi Visai Suiręs, Ateik pas Mane, Aš Pagelbėsiu.
Mano ypatiškas panaudojimas metodų, vartojamų Europos klinikose Berline, Londone, 
Vienoje, Paryžiuje ir Romoje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsisenejusių 
Ligų vyru ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmes užganėdina.

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis man® gydymas yra atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant teisingos nuomonės, tikro apsiėjimo ir geriausio gydymo už jums 
prieinamas kainas. Jeigu jūsų liga neišgydoma, aš jums tai pasakysiu. Jeigu išgydo
ma, tai labai trumpu laiku aš apsiimu išgydyti, čia galima susikalbėti Lietuviškai.

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
5511 Euclid Ave., Netoli E. 55th St., Kambarys 222, Antros lubos.

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO
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BRISTOL, CONN.
Iš musų miestelio per nekurį 

laiką nesimatė laikraščiuose jo
kių korespondencijų bei jokių 
žinių. Taigi pabriešiu nors svar
besnius nuotikius iš musų kolo
nijos lietuvių gyvenimo. Dar- 

’ bai pas mus eina gana puikiai ir 
iš kitur pribuvusiam nesunku 
darbar gauti. Lietuvių čia yra 

Mielas Broli Povilai! širdin-1 nemažai ir visi sutikime gyvena, 
gai ačiuoju už laišką. Labai ma-| Spalio 13 d. atsibuvo iškilmin- 
lonu apturėti laiškus nuo jūsų, gos vestuvės Silvestro Zigman- 
tiek ilgą laiką nieko nežinojus, to su p-le Elena Pacenkiute. Ve- 
Per šitą karės laiką įvyko labai stuvės buvo gana pavyzdingos 
daug visokių permainų. Bet mu- iš visų atžvilgių. Laike vestu- 
sų šeimynoj, dar galim džiaug- vių jaunojo tėvas, p. S. Zigmon- 
tis tuo, kad visi mes sveiki ir gy- tas, kuris yra nemažai pasidar- 
vi. Aprašysiu daug-maž visą 
pergyventą laiką 4 metų bėgiu.

Mes visi buvom išvažiavę, — 
kaip jums žinoma, o musų seniu
kai buvo čia vieni, nuo visų at
skirti; mes nežinojom jų, o jie 
musų nei vieno. Tiktai nuo jū
sų iš Amerikos 1916 metais ant 
Velykų apturėjo telegramą, kad 
esat sveiki. Jie čia pasilikę, tu
rėjo krautuvę, targavojo kiek 
del duonos užsidirbdavo. Bet 
Vokiečiai gana spaudė žmones; 
už mažiausi prasikaltimą tuo- 
jaus didelė bausmė. Vieną sykį 
atėmė arklį; tėvui tas arklys bu
vo visas turtas. Teko prie Vo
kiečių dar ir kalėjimo pamatyt 
— prasėdėjo du mėnesiu. Tai 
jie gyvendami vieni yra visokių 
bėdų matę išpradžios.

VĖLIAUSI LAIŠKAI 
Iš LIETUVOS

Iš BIRŽŲ MIESTELIO.
(Šį laišką “Dirvos” Redakcijai 
pridavė p. P. Vasiliauskas; rašo 
jo sesuo, Karolina Vasiliauskai

tė, Rugsėjo 15, 1919.)

BALSUOKIT PRIEŠ NETEI- 
SOTUMUS.

Demokratiškumo reikšmė pa
starais laikais priėmė naują žy
mę. Tas reiškia, kad valdžia iš- 
tiesų turi perstatyti norą atbu
dusių ir protingų žmonių. Tas 
reiškia, kad demokratiškumo 
principas priėmė naują žymę vi
same pasaulyje. Tūkstančiai gy
vasčių atiduota už tą principą, 
kad išsaugojus jį del žmonijos.

Akivaizdoje tos naujos demo
kratiškumo reikšmės, pakįla 
nauji reikalai ir valdžių ir mie
stų reikaluose. Politika negali 
būti daugiau žaislu gabių ir suk
tų politikierių, bet turi būti iš
rinkimas atstovų į vietas, kur

jie tarnaus žmonėms su atsako
mybe ir pasitikėjimu. Kurie tą 
pareigą pildo, turi griežtai pa
duoti savo atskaitas apie savo 
darbus.

Lapkričio 4 d. Clevelandą su
tinka svarbiausias dalykas. Vi
si suaugę žmonės turi atkreipti į 
tą reikalą savo domą. Tas pa
liečia juos, jų namus, jų gyveni
mą, jų vaikus ir jų pilietystę. 
Tuo laiku bus parinktas tinka
miausias Clevelando miesto va
dovas. šie laikai yra kritiški. 
Šiuomi atsistatymo periodu rei
kalinga atsakantis vadovavimas, 
supratimas, drąsa ir virš visko 
teisingumas ir tikslų tikrumas. 
Nelaikąs svarstyti apie politiš-

Kurių Prenume
rata Pasibaigė šis 
“Dirvos” Numeris

Bus Paskutinis

Aukavo

čio 
$10.

K. Ma-

Serganti žmones 
j$| Ateikit pas mane

Jeigu kenčiate nuo kokios ligos arba var
dinamas nesmagumo, pasitarkit su gydytoju, 
kuris turi daugelio metų patyrimo gydyme už- 
sisenėjusių Chroniškų, Nervų ir Supainiotų 

Ligų, su tokiu gydytoju, kuris pasakys jums, ar jis gali ar negali 
jums pagelbėti po Atsargaus ir Tikro Išegzaminavimo, kas atidengs 
jūsų tikrą Fizišką Padėjimą ir kuris gal padės jums atsistoti ant 
tikro kelio į Sveikatą.

Jeigu kenčiate nuo kokios nors Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos 
arba Komplikuotų negerovių arba jeigu turite Skilvio, Vidurių ar 
Kepenų Nesmagumus arba jeigu turit Reumatizmą, Skausmus sa
vo Strėnose ir Sąnariuose, Galvos skausmą, Užkietėjimą, Svaigulį, 
Pučkus, Katarą Galvoje, Nosyje ar Gerklėje, Pasitark su manim da
bar. Atidėliojimas gali būti Pavojingas.

DR. KENEALY

ką mašineriją, bet laikas apsvar
styti žmones ir permatyti tikrą 
reikalingumą permainymo da
bartinės adminitsracijos.

Nereikia turėt politiškų gabu
mų supratimui šiandieninio mu
sų miesto padėjimo. Dieniniai 
laikraščiai aiškiai parodo visą 
silpnumą miesto valdžios. Ne- 
atsakomybė ant kiekvieno žing
snio. Kriminališkumas veikia 
laisvai, ne tik nelaukia sutemos, 
bet atlieka savo darbus vidurdie
nyje. Tuktančius dolarių gatvi
niai užpuolikai atėmė nuo žmo
nių, nes jie patyrė, kad šis yra 
“lengvas miestas”, po keturių 
metų Harry Davis valdymo. —■ 
Bankai ir dirbtuvių pinigai nuo
latos apiplėšiami. Kriminalistai 
didžiumoje dar vis palaidi ir pla
nuoja naujus dar drąsesnius už
puolimus. Vardan kiekvienų na
mų, kiekvieno gero vyro ir mo
ters ir jų šeimynų tokis padėji
mas turi būti pertrauktas. Po
litiškai suvaržyta policija yra 
atvirai prasikaltus.

Neišpildymas miesto pareigų 
užrašytas didelėmis raidėmis 
skersai dabartinės administra
cijos. Clevelandas turėjo augš- 
tą vardą tarp visų šalies mies
tų. Dabar tunu laiku virsta į 
beteisotumo miestą. Inteligen
tiški žmonės neturėtų leistis to- 
liaus suvadžioti apie dalykų sto
vį. Lai gera pilietystė susijun
gia ir padaro permainas. Tegul 
žmonės savo balsavimu išreika
lauja švaresnės miesto valdžios.

Sekantiem dviem metam Cle- 
velandui reikia stiprios rankos. 
Robert H. Bishop kaipo kandida
tas ant majoro yra tokis žmogus, 
kuris atgrąžins Clevelandui ge
rą vardą. Robert Bishop drą
siai stovėjo prieš neatsakomu- 
mą ir nulojusią nepasitikėjimo 
dabartinę administraciją. Jisai 
yra tokis žmogus, ką per dauge
lį metų storojosi dirbti teisingai 
kiekvienai klesai. Jisai tarnavo 
daugelyje svarbių pozicijų po 
demokratiška ir respublikoniška 
administracija. Jo planai page
rinimui Clevelando yra praktiš- j 
ki. Jus galit prisidėt prie page- Į 
rinimo balsuodami už Bishop ant 
Majoro Lapkričio 4 d.

Ofiso Valandos:
9 ryto ki 8 vak.

647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
VIRŠUJE NEW ,in R,.il,li™ STAR TEATRO

IDEA KEPTUVĖS Republic Building greta

10 iki 2 popiet 
Nedėldieniais

THE ST. CLAIR AVE. 
Savings & Loan Co.

2006 ST. CLAIR AVENUE. CLEVEDAND

MAUDE. “Ak, kaip man niežti gal- 
! Išbandžiau visokius mazgojimus, 

įtikimus, muilai imus — ir riskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!’' 4

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir iysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES F’

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis,

bavęs del Lietuvos labo, pasakė 
trumpą prakalbėlę ir davė įne
šimą, kad kas kiek išgali, paau
kautų Lietuvos laisvės išgavimo 
reikalams. Pasekmės buvo ge
ros, — svečiai tą atjautė ir pa
sipylė gausios aukos, 
sekančios ypatos:

Pranas Višniauskas
Juozas Bakys
Elena Višniauskienė,

karevičius, Juoz. Seliokas, Kon
stancija Pacenkienė, Ad. Zig- 
montas, Juoz. Pacenka, Elz. Zig- 
mončiutė — visi po $5.00.

Jaunoji aukavo $3; Elz. Zig- 
montienė $2; Fel. Zigmontas $2; 
Sil. Zigmontas (tėvas) $2; jau
nasis $2; M. Yokša $2; J. Zig
montas $2; Ona Sokaitienė $2; 
V. Yokšienė $1; J. Kedys $1;

Viso labo 
suaukauta $75, kurie per gerb. 
Praną Višniauską bus pasiųsti 
stačiai į Kauną, Lietuvos Prezi
dentui Antanui Smetonai.

Nors čionai mažas skaičius 
Lietuvių, bet veikime neatsilie
ka nuo kitų kolonijų. Vasaros 
laiku surengta keletas piknikų 
bei išvažiavimų.

Spalio 12 d. atsibuvo Lietuvių

PINIGŲ TAUPYMUI.

Paskutiniu laiku tai jau nieko,s K. Zigmontienė $1.
galima buvo gyvent. Jonukas 
dabar jau paaugęs, vokiškai ge
rai kalba, su Vokiečiais susi
pranta gerai. Kaip mes atva
žiavom, jis ėjo jau 18 metus. 
Aš, Voicenas ir Antanas pradė
jom gyvent, gerai viskas išro
dė; visi mes kiek kas turėjom 
pinigų, sudėjom į vieną ir pra
dėjom targavot. Bet neužilgo

Šita Lietuviška Įstaiga yra parankiau
sia taupymams pinigų, nes priima nuo ma
žiausios sumos augštyn ir padėti galima bi
le dieną.

Nuošimčius moka nuo tos dienos, kada 
pinigai padadema. Ir nuošimtis čionai yra 
didesnis, negu kitoje kokioje bankoje, — 
čia moka 5%.

Neužsimoka šiais laikais laikyti pinigų 
namie, nes jie bile valandą gali žūti: ar kas 
įsiveržęs į namus pavogs, arba ir sudegs, 
kaip tankiai atsitinka.

I
i

i
I 
į

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. 6 kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystų neniežinčių galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelii) mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu:

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

valdžia perėjo į bolševikų ran- Neprigulmingo Kliubo susirin
kąs. Nuo tų žvėrių mes labai kimas; apart kitų dalykų, pa- 
nukentėjom. Nuo mus ątėmė 3 duota įnešimas surengti prakal- 
pudus lašinių, norėjo atimti ar- bas. Tas vienbalsiai priimta ir 
klius, ant galo buvo nuteisę Voi-; išrinkta komisija tuom dalyku 

pasirūpint. Taigi pasirodo, kad 
Bristolio Lietuviai yra darbštus 
ir gausus aukavime ant labda
ringų dalykų ar šiaip reikalų.

Pranaš Višniauskas.

9

Naminis Gėralas

ceną ir Antaną sušaudymui. Bet 
jiem pasisekė išbėgti ir paskui 
išbėgo musų visi žmonės — ir 
tėtė ir Jonas, tik aš viena su 
jais (bolševikais) gyvenau. Ma
ma visu laiku sirgo. Kada mū
siškiai visi išbėgo, tai bolševikai
paėmė musų lovas, padušką^ už-. Apines - Daigai 
tiesalus, kėdės, miltų kokį 10 •---------------------------------------

pūdų, avižų 12 pudu; koks buvo Puikiausias Gėrimas 
krautuvėje tavoras, viską bolše-! Specialiai prirengtas patyru- 
vikai paėmė ir mane areštavo..81* ,r rekomenduojamas. , ... , , , namų gėrimu. Geras, putoja ir
As pastačiau svietkus, kad ne- gvarantuotas kaipo tinkamas, 
išbėgsiu, tai mane paleido. Aš 1 Atsiuntus $1 gausit del padary

mo 5 galonų, del 20 galonų gau
sit už $2.50, su užsakymu eina 
pilni paaiškinimai. Pabandykit 
ir persitikrinkit. Pasarga, NE- 
NAUDOKIT MIELIŲ. YRA UŽ
DRAUSTA TIESŲ. Knyga su

buvau po naminiu areštu ir vi
sada sakydavo, kad mane su
šaudys. Tėtė gyveno viename 
dvare, po tvartus, po daržines 
kavojosi o Voicenas, Antanas ir 
Jonas buvo pastoję lietuviškon Į visokiomis formulomis siunčia- 
kariumenėn ir buvo ant fronto \ma u?'  
bolševikų mušti.

Birželio mėn. 15 Biržų Lietu
vių užėmė Biržus. Bolševikų 
buvo dar apie 300 žmonių; vie
ną gražią dieną atskrido 15 žmo
nių ir prasidėjo šaudymai; per 
pusę valandos buvo viskas apra
minta ir bolševikų daugiau ne
buvo. Dabar mes vėl visi namie 
gyvenam ramiai, nori eik galva, 
nori — eik kojom — niekas ne- 
Užkliudo. Daug maž aprašiau 
tau savo gyvenimą. Kitą sykį 
vėl parašysiu.

Tavo sesuo Karolina.

PASKOLOMS ANT NAMŲ.
Nevisada žmogus gali nusipirkti namą, 

nors ir pasitaiko, nes paprastai neturi už
tektinai pinigų išsykio inmokėti.

Šioje įstaigoje kiekvienas gali gauti pa
skolą ant namų (real estate) ir taipgi pasko
linama del namų statymo. Statymui namų 
duodama paskola karts nuo karto padidina
ma, kaip statomas namas kįla augščiau nuo 
pamatų.

Prie šių laikų Clevelando randų bran
gumo ir del stokos gyvenimo namų neužsi
moka vargti jieškant kur pastogės. Ge
riausia ateiti čionai ir apkalbėti su vedėjais 
apie namus — pirkimui arba statymui.

Taipgi musų ofise galite pavesti par
duoti savo namus, jeigu pasitaiko del kokio 
reikalo su jais skirties.

OFISO VALANDOS: KASDIEN NUO 9 IKI 3. 
VAKARAIS ATDARA UTARNINKE, KETVERGE 

IR SUBATOJ NUO 6 IKI 8.

Interstate Distributors 
27 East Grand River Avenue 

DETROIT, MICH.

Kearney, Neb. — Greitas trū
kis užpuolė per reles važiavusį 
automobilių.ir visą šeimyną iš 
šešių žmonių užmušė.

;'8. 'KOMAS SZCZfflOKKI i 

GYDYTOJAS IR CmiauRGAS J 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. j 

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- į 
ton 431 į

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkilės 
prie jo:
418 Society for Savings Bldg.

Tel. Main 257—Central 1502 R

® Bell Main 3514 Gyvenimo ® 
(©) Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (5)

t C. J. Benkoski t
© ADVOKATAS ©

® Męs savo ofise turime kas per- 
© kalba lietuviškai.

©

- -------------------------------- ©
Society For Savings Bldg., zis

CLEVELAND, O. X

©

klą West Point, N. Y. Simus su 
specialiu trukiu, o tėvas — or
laiviu. Tėvas lenktynes laimė
jo, pasiekdamas West Point de
šimts minutų pirmiau už trūkį. 
Išlipant iš orlaivio, karalių pa
sveikinta 21 kanuolių šūviais.— 
Belgijos karalius Albert yra ga
bus orlaivininkas ir visu karės 
laiku keliones tarp Anglijos, Bel
gijos ir Francuzijos atlikinėjo 
oru.

tarnauti raudonoje armijoj, bet 
žmonės gatavi sukilti prieš rau
donuosius. Leninas neturįs in- 
tekmės, visą terorišką valdymą 
atlieka tūla Bačkirevna.

Toledo, O. — Banditai auto- 
mobiliuje ant kelio sulaikė du 
žmones ir atėmė $800. Jie pir
ma paleido į važiuojančių auto
mobilių kelis šuvius, kolei jį su
gadino, paskui pasiviję apvogė.

Baisumai Petrograde. Kopen- 
hagen. — Pabėgęs iš Petrogra
do leitenantas von Knorring pa
sakoja, kad Petrograde yra tik
ras pragaras ir kad didžiausia 
istorijos tragedija tenai atsibu- 
na< Nieko mieste nėra, jeigu 
žmogus ant mėnesio neturi inei- 
gų 18,000 rublių, tai nieko kito 
negali įsigyti, kaip tik prastos 
duonos ir supuvusią silkę. Tūk
stančiai miršta nuo bado ir šal
čio, mediniai budinkai visi su
deginti malkų vietoj. Jūreiviai

Balsuokit UŽ A. R. Corlett įr darbininkai miestą valdo, už- 
ant teisėjo 6-iems metams.

PAJ IEŠKOJIMAS
Iš Francuzijos.

Petras Navickas, esantis ka
rės belaisviu, pajieško savo bro
lėnų, kurie gyvena Amerikoj, o 
nežino jų antrašų. Pajieško Jus
tino ir Petro Bartaškų. Pats P. 
Navickas paeina iš Kauno gub., 
Zarasų apskr., Salako miestelio. 
Bartaškai patįs arba apie juos 
žinantieji gali kreiptis šiuo adr.:

Petras Navickas, 15 rue Cos- 
telnau, Nilvange, Alzas-Lorrai- 
ne.

Belgijos karalius turėjo lenk
tynes su savo sunum iš New Yor- 
ko į West Point. Toji karališka 
šeimyna dabar viešisi Ameriko
je. Karalius ir jo sūnūs važia
vo į Suv. Valstijų karišką moky

ėmę geriausias vietas namuose; 
jokia pramonė neegzistuoja. — 
Nakties laiku jūreiviai krečia ir 
vagia namus; dirbtuvių mergi
nos vagia viską valgomo, tempia 
žmones į teismus ir apkaltina 
juos visokiais budais, jeigu joms 
priešinasi. Visi vyrai priversti

ATSAKYMAS J. T—UI
Jūsų laišką iš 19 d. spalio ap

lankiau, ačiū. Viskas, apie ką 
klausiat, yra O. K. “Jieva” su 
visa šeimyna apleido šį miestą ir 
apie ją nieko negirdėt. Laišką 
rašykit žemiau nurodytu antra
šu : A. T. Adomaitis, P. O. Box 
256, Parnassus, Pa.

LIETUVIAI BALSUOTOJAI OHIO VALSTIJOJE

MAŽIAU TAKSŲ, MAŽIAU DEL REIKMENŲ

PAŽYMĖKIT KRYŽIUKĄ KAIP TAS ŽMOGUS PARODO—PRIE ŽODŽIO “YES Ohio Taxpayers’ League, Cosmopolitan Division, Cleveland

Balsuokit Už Mažesnes Randas
RANDŲ MOKĖTOJAI — Dideli taksai ir augštos randos eina sykiu. Ar jus mokat di

deles randas? Todėl taip, kad taksai ant jūsų namų yra dideli. Nu
mažinimui randų kainų sumažinkit taksus.

NAMŲ SAVININKAI — Lotų savininkai ir kiti mažų nuosavybių savininkai: Augš- 
ti taksai ėda jūsų pelnus. Pasilaikykit sau dalį savo pelno. Numa- 
mažinkit jūsų mokamus taksus.

DUONOS PELNYTOJAI — ar jus mokat ttaip brangiai už jūsų kasdieninį maistą, kad 
negalit nieko susitaupyt? Taip yra dėlto, kad taksai dabar apsunki
na visas svarbiausias gyvenimo reikmenis. Jus galit numažint tų 
visų reikmenų dideles kainas.

RINKIMŲ DIENOJE — Utarninke, Lapkričio 4, jus balsuosite ant Constitutional 
Amendment, kuris paliečia taksus. Jeigu jus balsuosit UŽ tai, pa
dėdami savo ženklelį prie žodžio “YES”, tai tuomi numažinsit taksus 
ant namų; tas sutaupys pinigų namų savininkams, lotų savininkams 
ir mažų nuosavybių savininkams, nes tuomi susimažins taksai ant to
kios klesos nuosavybės, tuomi painažės pragyvenimo brangumas, ka
dangi tas nuims taksus nuo pragyvenimo reikmenų ir uždės jas ant 
namų, ant turto tų, kurie dabar nemoka taksų.

BALSUOKIT “YES” — ant Constitutional Amendment, Rinkimų Dienoj, Utarninke, 
Lapkričio 4, ir padėkit in-vest šitą įstatymą. Pasirinkit šitą balotą 
pirmiausia. Balsuokit “Y E S ”.

PROPOSED AMENDMENT 
TO THE CONSTITUTION

(By General Assembly) 
ARTICLE XII, 

SECTION 2
(Ciassificaxloo of Property 
for Purposes of Taxation.)

Section 2. All property 
shall be taxed by such 
rules and methods and in 
such classes as may be 
provided by law.The rules 
and methods shall be uni
form within the classes so 
established. But all bonds 
outstanding on the first 
day of January, 1913, of 
the state of Ohio or of any 
city, village, county, or 
township in this state, or 
which have been issued in 
behalf of the public schools 
in Ohio and the means of 
instruction in connection 
therewith shill be exempt 

om taxation; and bury- 
grounds, public school 

ises, houses used exclu- 
ely for public worship, 
titutions used exclusive- 
for charitable purposes, 
’ic property used cx- 
5rely for any public 

pose, and personal 
>erty, to an amount not 

deeding in value five 
•ndred dollars, for each 

idividual, may. by gen-’ 
ral laws, be exempted1 
rom taxation; and laws 

may be passed to provide 
against the double taxation 
that results from the tax
ing of both the real estate 
and the mortgage or the 
debt secured thereby, or 
other lien upon it; but all 
such laws shall be subject 
to alteration or repeal; 
and the value of all prop-} 
erty so exempted shall, 
from time to Aime, be as
certained and oublished as 
may be directed by law.



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese i
__ . . • . « .... •  2 _ MKas dedasi musų mieste arba apielinkėse — apie visų tai yra ir “Dirvoje'

Kaip Lengviausia Nusipirkti Kalėdų Dovanas

fas už greitą važiavimą trokui 
įsake sustoti, bet tas nestojo. 
Prie dirbtuvės vartų šerifas spė
jo su savo automobiliam užsuk
ti trokui ant kelio ir vežikus su
laikė. Jie areštuoti už neatsar
gų važiavimą, vienas gi už tu
rėjimą paslėptų ginklų.

Anksti tą pačią dieną prie A- 
merican Steel and Wire Co. kok
sų dirbimo skyriaus atsibuvo 
šaudymai; niekas nesužeista ir 
niekas neareštuota.

Dar kolei kas nepaduota įsa
kymų rengtis prie visuotino ma
šinistų streiko, kurie užsidėjo po 
$1 savaitėje parėmimui geležies 
ir plieno streikerių. Jeigu ma
šinistai sustreikuotų, Clevelan- 
de paliestų 6,000 žmonių.

Plieno streiko direktorius pa
skelbė, kad šią savaitę užsida
rys daugelis naujų dirbtuvių dė
lei pristokime medegos.

Piketuoja karčiamas. “Sau-[ 
šieji” po įvairias buvusias kar
čiamas ir užeigas pastatė 300 pi
ketų, nes sulyg jų, “slapieji” pa
rengę žmonėms “pasilinksmini
mus”, kad balsuotų už juos.

Daugeliui jau rupi Kalėdos — katrie turi giminių, draugų ir draugių — mislina, 
ką butų geriausio nupirkti ir padovanoti, kad butų naudingu ir atmintinu ant visados. 
“Dirvos” Krautuvėje rasite visokių tinkamiausių Kalėdų dovanoms daiktų: Laikrodė
lių, vyriškų ir moteriškų, žiedų del vyrų ir merginų, taipgi branzalietų, visokių špil
kų su spalvuotomis ir deimantinėmis akutėmis ir visokių kitokių papuošalų. Daugy
bė sidabrinių stalams dalykų, peilių, šaukštų, taipgi torielkų ir gražių puodelių.

Kodėl taip anksti garsinama? Dėlto, kad prieš Kalėdas visi daiktai labai pabrang
sta ir kiti net neįstengia nupirkti. Taigi, kad kiekvienas galėtų nupirkt jam reikalin
gą arba skiriamą kam kitam dovaną, gali atėjęs dabar išsirinkti ką nori, įmokėti už tai 
dalį dabartinės kainos ir palikti pas mus iki Kalėdų. Kolei Kalėdos ateis, daiktas bus 
išmokėtas ir jį gausit už tą kainą, kokia dabas yra, o ne kokia bus apie Kalėdas.

Dugelis net nenori išsykio visų pinigų mokėti, tai šitas musų planas palengvins — 
vietoj kad po Kalėdų rūpintis ir baigti mokėti už pirkinį, jau nuo dabar pradėjus, apie 
Kalėdos bus jau pilnai išmokėta. Ateikit pasitarti apie išlygas ir pasirinkt ką norit.

DIRVOS KRAUTUVĖ 7907 SUPERIOR AVE., CLEVELAND. Atdara vakarais iki 9 valandai.

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS
John Jacoby & Son

— NUMAŽINTOS KAINOS VISUOSE SKYRIUOSE — 
Vyru ir Moterų Reikmenįs, Papuošalai ir kiti Mažmožiai 
Visados geriausia už mažiausia pinigą šioj musu krautuvėj 
įsteigta 1881. 7036 SUPERIOR AVE.
REIKALINGA MERGINŲ VIRŠ 18 METŲ DIRBTI MUSŲ ŠTORE 
Turi mokėt Angliškai. Atsišaukit ypatiškai biie laiku. Mokestis gera.

Lapkr. 4 d. — Balsuokit už Robert Bishop, ant Majoro.

Už Ką žulikai Balsuos?
Ar patyrėt, kad iš tų, kurie 

nenori Clevelando administraci
jos permainos, yra sukčiai, už
puolikai, kurie užsiveisė šiame 
mieste ? Clevelandas, kitų mies
tų vagims ir kriminalistams ži
nomas kaipo “lengvas miestas”, 
išrodo tampąs jau sostaine di
džiausių prasižengėlių ir despe
ratiškų žmonių.

Robert H. Bishop aiškiai vi
siems pasakė, kad būdamas Ma
joru jisai apvalys miestą, pri
duos policijai pilną paramą ir 
liuosas rankas iššlavimui šito 
kriminališko elemento, kuris su
gadino Clevelando gerą vardą.

Razbaininkai ir gambleriai ir 
sukčiai nenori Bishop’o. Jie ne
nori vadelių intempimo. Jie no
ri tęsti savo netiesotą darbą ne- 
periškadijami. ,Jie bijo šva
raus, drąsaus žmogaus prie mie
sto valdybos.

Jeigu dabartinė miesto admi
nistracija negali suvaldyti kri
minališko elemento, ir prirody
mai aiškiai tą pasako, tai būtinai 
reikia permainų. Laikas pasta
tyti tokią administraciją, kuri 
galės kovoti ir neduos sukčiams 
čia vietos. Bishop yra žmogus, 
galintis tą dalyką išpildyti. Jis 
yra tokis žmogus, kokio patar
navimas visuomenei buvo atsa
kantis ir taippat ateityje bus vi
sai reikalingas. Tokio žmogaus 
labai miestui reikia už majorą. 
Prisidėkit prie jo išrinkimo Lap
kričio 4 d.

pavimo įstaiga — del 30 dienų. 
Liekanų deginimo įstaiga — tu
ri del 45 dienų. Miesto ligonbu- 
tis — del 90 dienų. Vaikų mo
kykla, Hudson, del 40 dienų. Po
licijos ir ugnagesių stotis turi 
užtektinai ant pusės žiemos.

Tula Darata Jackson areštuo
ta už turėjimą dviejų vyrų ir pa
statyta po $500 kaucija. Ji tei
sinosi nežinojusi tokio įstatymo, 
kuris draudžia vienu kartu turė
ti daugiau, negu vieną vyrą. Su 
pirmuoju vyru pasimetė trįs me
tai atgal. Jai rodės, kad galima 
ištekėti už kito, jeigu su vienu 
visai negyveni. Bet ne.

Narsus Bulgaras. Vasil Con- 
čov, pasirengęs išvažiuoti į savo 
tėvynę, išsiėmė iš banko $2,675 
ir susikrovęs kišeniun ėjo na
mon. Ant Broadway, tuščiame 
lote, jį patiko keturi banditai, at
statė revolverius ir pareikalavo 
pinigų. Cončov sugniaužęs kum
štis kaip ėmė pliekt užpuolikus, 
tai tie nespėjo nei sykio iššaut 
ir pabėgo. Aplinkui pradėjo rin
ktis žmonės, tai užpuolikai, bėg
dami sykį iššovė ir dingo. Ant 
rytojaus Cončov sėdęs trukin iš
važiavo ant ilgos kelionės.

Einant į darbą panedėlio ryte 
užpuolikai sutiko G. Maroną ir 
atėmė nuo jo $55 ir laikrodėlį.

WHITE FRONT PROVISION CO.
H. DORR, Savninkas.

šviežia ir Rūkyta Mėsa, Paukštiena ir Kiaušiniai
Bell Telefonas Rosedale 7145. 7018 Superior Avenue
ĮUPO1 Mes duodame dvejokių PRAMONĖS ŠTAMPŲ

Peršovė dirbtuves sargą. Pa
lei Cuyahoga geležies dirbtuvę 
aną vakarą stovėjęs sargas pa
matė ateinant žmogų; tas atė
jęs su juo kalbėjosi; nepažįsta
mas paprašė sargo parodyt jam 
savo šautuvą. Sargas padavė, 

; tada tas žmogus jį peršovė. Ne- 
į žinia, ar tas atsitiko tyčia, ar ne
tyčia. Sargas sunkiai sužeistas.

Šerifas Hanratty ir jo pagel- 
bininkai važiavo apžiūrėdami 
streikuojančias dirbtuves; pro 
juos, važiuojant Denison avė. 
tiltu, pralėkė automobilius, va
žiuojantis net 40 mylių į valan- 

j dą. Trokas važiavo į dirbtuvę 
ir vežė skebams maisto, šeri-

Balsuokit už A. R. Corlett 
ant teisėjo 6-iems metams.

Į Liberty bondsai gelbsti strei- 
keriams. Laike karės kiekviena 
dirbtuvė vertė savo darbininkus 
pirkti bondsų. Dabai- plieno dar
bininkai, išėję ant streiko, turė
dami bondsus, užsistato juos ar
ba krautuvėse arba parduota ir 
turi pinigų.

KOPECNY’S 
PUA R MACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

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

7901 SUPERIOR AVE.
Kampas E. 79th St.

Rosedale 945 Prin. 1361

Wm. J. WILBERSCHEID 
Geležinių Daiktų ir Kvar- 

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

A. LINN Keptuvė 
taipgi 4020 ST. CLAIR Ave. 
6212 ir 7032 SUPERIOR Ave. 
Rosedale 6085 Princeton 124

HALL’S
Atpigintos Reikmenįs Del 

Vyru
7028 SUPERIOR AVE.

Atdara laikoma nedėldieniais 
nuo 7:30 ryto iki 12 dieną

Judge S. Silbert

Rudens “didelis išpardavimas” 
sutraukė didelę grupą įvairių atpigin

tų dalykų šioje krautuvėje. Jie yra išsta
tyti kad galėtumėt viską matyt. Išsirinkit 
jums reikalingų šiame išpardavime duoda
mų dalykų už numažintas kainas, kokias šis 
prietikis jums suteikia.

RANDOLPH VARIETY STORE 
7040 SUPERIOR AVENUE

NETOLI ADDISON ROAD

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466
Kaip senuose laikuose — jei nori turėti gero gėrimo, gali pasidaryt 
pats namie pagal musų recepto — galima padaryt 10 galonų nami
nio alaus už $1.50. Galite atsilankyt ir apžiūrėt musų ištaigų, taip

gi išpildome užsakymus laiškais, gavę už tai $1.00.

DIDŽIAUSIA BUČERN® IR GROSERNĖ. r-

Lietuvos Liuosybės Savaites 
aukų reikale. Gerb. musų skai
tytojai gal laukia kolei bus pa
garsinta Liuosybės Savaitės su
rinktos aukos. Komisija dar ir 
po šiai dienai darbuojasi ir dar 
žmonės aukauja, todėl nepatogu 
talpinti vardus aukavusių pir- 
miaus. iki nebus galutina atskai
ta. Norima visų daugiausia au
kavusių vardus sutalpinti pir
miausia, o ne maišyti su visais.

Taipgi šiuomi primenama rin
kikams turėti atmintyje, kad ga
lutinos atskaitos atsibus nedė- 
lioj, lapkričio 8 d. Goodrich Na
me, 7 vai. vakare. Malonėsit tą 
vakarą sueiti su blankomis. Bet 
pinigus galite priduoti nelaukda
mi nieko, Liuosybės Savaitės Ko
miteto iždininkui St. Zaborskiui, 
Lietuviškam Banke, Superior ir 
E. 68th St.

Aukų surinkta apie $1,000.

Policija areštavo 18 skebų. — 
Majoro įsakymu, policija areš
tavo atgabentus iš kitur 18 ske
bų, kuriuos automobiliais vežta 
į streikuojančias dirbtuves. Ve
žamieji streiklaužiai pasisakė 
esą iš Pittsburgo ir atvažiavo į 
geležies dirbtuves skebauti. Juos 
tuojaus pasodina ant sekančio 
trūkio ir išsiųsta atgal.

Miesto tiesos draudžia impor
tavimą streiklaužių iš kitur, jei 
tas tiesas kas pildo.

TMD. 20 kuopos maskinis ba
lius pereitą subatą pasisekė ga
na gerai — ir finansiniu ir pa
silinksminimo žvilgsniu. Žmo
nių buvo labai daug. Jaunimas 
užtektinai prisilinksmino ir pel
no kuopai atliks pusėtinai. At
sibuvo Goodrich House.

Miestas prisirengęs sutikti an
gliakasių streiką. Gręsiantį an
gliakasių streiką Clevelandas su
tikti rengiasi užsisakęs reikalin
gos anglies. Miesto šviesos įs
taiga, turi del 60 dienų gatavai ir 
dar atvežama. Vandens pum-

Balsuokit už A. R. Corlett 
ant teisėjo 6-iems metams.

Kandidatas Perrinkimui ant 
Municipalio Suolo 6 Metams— 
Atsakantis ir Užsitarnavęs. 
Teisėjas Silbert turi pažymėti

ną karjerą. Jis pakilo savomis 
į pastangomis ir pasiryžimu nuo 
laikraščių pardavėjo-vaiko iki 
teisėjo. Jisai buvo žmoniškas ir 
prieinamas biedniems, nelaimin- 

j giems, ir priešas žulikams. Pirm 
įtapsiant teisėju, advokatas Sil
bert buvo policijos prosekutoriu. 

t Kaipo tokis, išnaikino slaptus 
I nuodingų vaistų pardavinėtojus, 
suktas darbo agentūras ir įstei-

I gė Tardymų Sistemą. Kaipo tei- 
į sėjas, jis įsteigė žinomą “nakti- 
j riį teismą”, kuriame naminiai ne- 
I sutikimai yra apsvartomi ir pa
gerinami. Teisėjas Samuel H. 

•Silbert visados buvo tikru drau
gu juodiems žmonėms. Jis su
prato jų reikalus ir visada buvo 
jų apginėju ir draugu. Kiekvie
nam juodam žmogui jis užtikri
no teisingą apsiėjimą savo teis
me. Jis užsitarnavo jūsų para
mos—užsitarnavo savo gabumu 
ir geru apsiėjimu. Padėkit savo 
(X) šalę Samuel H. Silbert var
do, ant 6 metų termino.

Silbert Campaign Com., 
S. C. Reasner, Sc.

Clevelando plieno streikeriai 
pradėjo darbą šelpimo streikerių 
šeimynų, susidedančių iš šešių 
ar daugiau ypatų, kurios iš strei
ko priežasties neturi iš ko gy
venti. Kaip tik bus gauta daik
tams sudėti vieta ir išdalinimo 

I punktai, tuojaus streikerių va- 
[ dai pradės darbą, gaudami reik- 
j menis iš Pittsburgo. Kurios šei- 
I mynos reikalaus pašalpos, joms 
bus išduodama kortelės.

Apie 100 darbininkų iš Allyne- 
I Ryan Foundry Co. pametė dar
bus, reikalaudami geresnių algų, 
valandų ir darbo aplinkybių. U- 
nijos vadai sako, kad jie išėjo net 
be unijos žinios.

Canton, O. — Prie United Al
loy Plieno dirbtuvės atsibuvo 
riaušės streikerių su skebais — 
paleista keli šūviai, bet apie su
žeidimą nepranešta. Vienas vy
ras peiliu perpjautas. Kitoje 
vietoje taipgi atsibuvo muštynė. 
Gubernatorius Cox spalio 25 d. 
pasiuntė astuonias Ohio Natio
nal Guard kompanijas, apie 700 
vyrų, būti gatavais Akrone, jei
gu kiltų naujos riaušės. Guber
natorius taipgi suspendavo Can- 
tono majorą už nepasistengimą 
įvesti miestelyje tvarkos.

Mockus areštuotas. So. Paris, 
Me. — M. Mockus, socialistų ku
nigas, areštuotas Rumforde, Me. 
už savo prakalbas. Teismas nu
skyrė jam 2 metu kalėjimo. Ko
lei kas paleistas ant $1,500 pa
rankos.

PRAŠALINAMA
SUNKUS KOSULIS
Dieniniai kosėjimai, naktiniai • 
kosėjimai, kosėjimai nuo drė
gnumo, miglos, atšalusių ko-; 
jų, peršiliuo ir paprasto šal-; 
čio — nuo to yra viena ge-: 
riausia pagalba visados

Gegenheimer's White Pine 
and Tar.

Jeigu šitas vaistas nepagelb- 
sti, tuoj reikia kreiptis prie 
gydytojo. Ji yra tvirta gy
duolė, bet visai saugi naudo-į 
jimui ir atliks daugiau, negu į 
kokios kitos. I

THE GEGENHEIMER : 
DRUG CO.

Superior Ave. ir Addison į 
Road., Cleveland.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalu 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

DOAN ELECTRIC CO. 
Parduodam ir Taisom Elek
triškus Prosus ir kitokius 
elektriškus dalykus, taipgi 
įvedam namuose elektra. 
7001 SUPERIOR AVE?

Princeton 1262-W Rosedale 388

Turime visokios mėsos, ko
kios tik kam patinka ir gali
ma pasirinkti iš musų storo.

T. NEURA
3246 Superior Ave.

Telefonas gyvenimo 
Central 4675-K.

Biznio — Central 3620-L.
Ši nauja bučernė yra pa
togiausia ir lietuviams 

prieinama. Lankykitės.

St. Clair Avenue Įstaigos

AUTOMOBILIAMS 
Tires ir Tūbai ir Aliejus 
pigia kaina kaina jums.

Toedtman & Follis
(Aptiekoriai) 

6411 Superior Avenue 
Kampas E. 65th.

A. S. BARTKUS 2
H

>—Lietuvis Fotografas—1

Puikiausia nuima viso
kius paveikslus veselijų, 
šeimynų grupų, kaip vi
duj, 'taip ir laukuose, ir 
taipgi ima paveikslus vi
sokių susirinkimų; nu- 
spalvuoja ir pagamina 
rėmelius. — Telefonas 

Union 319-K.
A. S. BARTKUS

6319 Lansing Ave., S.E. 
Cleveland, Ohio

DAN. C. KINTZ
7031 Superior Ave.

Užlaiko įvairių saldainių, 
Aiskrymo ir minkštų gėri
mų. Turi pasirinkimui vi
sokių saldainių šventėms, 
Cigaretų, Cigarų ir Taba

ko. Laiškams popierų 
ir vaikams mokyklai reik

menų.

4 Central 1G90 Main 2063

| JOHN L. MIHELICH
j j Advokatas

I
 Praktikuoju visuose Teismuose. 

Kalbame Lietuviškai.
902-4 Engineers Bldg.

j Branch Ofisas
4 5511 St. Clair Avenue
(atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

Viena ketvirta dalis plytelės 
| del kūdikių, pusė plytelės del 
1 vaikų. Jiems nereiks jokio ki- 
j to vaisto. Šitie yra malonus ir 
i švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.

25c. Reikalaukite Hiss Drug
Store, 7102 St. Clair Ave.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=j DANTISTAS tst

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

^=s5aaaaąą=s=ps:::=s:=.=.s.=.:?g.lą:ąss*į.Įį.g.g,lįg.g.gg.gg,gĮggjg = g^g-gįgįį* 

Prospect 2420 Central 1766

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

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

t Krūminiai, ką laikosi, Pripildymai, ką buna Į
$ Apdarymai, ką tinka. Beskausmis traukimas. L

Į DR. RAY R. SMITH
| DENTISTAS Į;
t Visas darbas Gvarantuotas k !!
:; 1935 St. Clair Ave. Cleveland *

virš Pakelčio Aptiekos Ohio 'v
^Ofisas atdaras 9 ryte iki 8 vakare, išskyrus seredas, | 
♦ tada uždarome 6 vakare. Nedėliomis visai uždaryta. ♦

J. N. SIMANAUSKAS

Patyręs Laikrodininkas ir Optometristas. Tai
so laikrodžius, egzaminuoja akis ir pritaiko aki
nius. Kainos preinamos; gvarancija su kiek-; 

. vienu daiktu.
Krautuvės antrašas:

991 E. 79-th Street, Cleveland, Ohio, i

Uždraudžia krautuvninkams 
duodant žmonėms cukraus rei
kalauti iš jų pirkti už $1 vertės 
kitų dalykų. Tą įsakė pavieto 
kainų nustatymo viršininkas.

Akrone užpuolikai atėmė nuo 
W. Roders $3 pinigais, marški
nius, čeverykus ir net kelines, 
palikdami ant gatvės pusnuogį.

F. E. Wilke
Advokatas

GALIMA SUSIKALBĖTI 
LIETUVIŠKAI.

8115 St. CLAIR AVENUE
Yale Name, 2ros lubos

Phone: Rosedale 3975 
CLEVELAND, OHIO


