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METAI IV (VOK IV)

Taurage Pateko į Lie 
tuvių Rankas

Lietuva, Latvija ir Estonija Padarė Savitarpinę Uniją. 
Tarybose dalyvavo Lenkai, Ukrainiečiai ir Bolševi- 

j kai, bet su pastarųjų trijų tautų atstovais nieko ne
aptarta. Londone paskelbta, kad Baltiko tautos no
rinčios padaryti taiką su Rusijos Bolševikais.

LIETUVIAI SUMUŠĖ VOKIEČIŲ-RUSŲ KARIUME- 
NĘ PRIE TAURAGĖS, PRIE PRŪSŲ RU- 

. BEŽIAUS, IR UŽĖMĖ TĄ MIESTELĮ.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

SAKO, MAINERIAI APGAVO 
‘TEISMĄ.

Cleveland, O. -— Kalbėdamas 
miesto klube, Geo. H. Cushing, 
National, Wholesale Coal Deal
ers’ Assosiation direktorius, pa
sakė, kad mainerių unija apvilė 
Suv. Valstijų teismą Indianapo- 

’ lyje ir taipgi suklaidino Ameri
kos .visuomenę savo atšaukimu 
angliakasių streiko. Atšaukimo 
įsakymas, paleistas veikiančio
jo prezidento Lewis nebuvo su 
unijos antsphuda, sako Cushing. 
Nebuvo tai oficialis streiko at
šalimas, bet tik gudrus pasiel
gimas suvedžiojimui teismo ir 
visuomenės. “Ir dar jie kalba 
apie patriotizmą!” — pasakė 
su pasityčiojimu Cushing.

City Club prezidentas Backler 
paiškino, kad už poros savaičių 
čionai bus užkviestas mainerių 
unijos perdėtinis paaiškinimui į 

užmetimus, ’zFpry^įy- 
šis sakė.

Nesusitaiko. Washingtone ir 
po šiai dienai angliakasyklų o- 
peratoriai ir darbininkų unijų 
atstovai tebesibara apie algas, 
Darbo sekretorius W. B. Wilson 
pasiūlė sumanymą pakelti dar
bininkams algas ant 31.61 nuo
šimčių (darbininkų reikalauta 
iki 60 nuoš.) ir pastaruoju lai
ku angliakasių atstovai sutiko 
sū šiuomi pasiulymu, jeigu bus 
sutrumpinta valandos ir darbo 
aplinkybės pagerinta.

Operatoriai tuo tarpu laikosi 
savo užsispyrimo ir sako “daėję 
sienos” ir daugiau nepasiduos, 
kaip tik ant 20 nuošimčių, jei
gu valdžia kokiu nors budu ne
privers. Susidūrę tokiame pa
dėjime ir atsisakę vieni nuo to, 
kiti nuo to, darbininkų atsto
vai ir operatoriai, nieko dau
giau neįstengia, kaip tik laukia, 
ką padarys valdžia perlaužimui 
tokio padėjimo.

Utarninke, lapkr. 24 d., pa
skelbta, kad galutinas darbinin- 
kams algas padiktuos valdžia, 

^suly.g planų, priimtų generallo 
prokuroro Palmer, gelžkelių ge- 
nęralio direktoriaus Hines ir 
S. V. kuro administratoriaus 
Garfield. Perėmimas kasyklų į 

jgJvaldžios rankas ir pradėjimas 
darbo nebus tuo tarpu bando- 

F ma daryti, iki visos dabartinės 
pastangos sutaikinti ir užbaigti 
streiką pasirodys be naudos. 
Valdžios atstovai, veikią streiko 
klausime nuo tada, kaip tik an
gliakasiai pametė darbus, tuo 
tarpu vis laikosi prieš valdžios 
užėmimą kasyklų.

J? Viena mintis yra, kad pakėli
mas algų pabrangins anglį ant 
tiek, kiek operatoriai bus pri
versti darbininkams daugiaus 
mokėti.

i z j*“ Areštuoti trįs streiko vadai. 
Youngstown, O. — J. E. Mc- 
Čadden, plieno unijos organiza
torius šio distrikto, Frank J. 
Kurowski, Scrantono anglika- 
sių organizatorius, ir J. Klinski, 
Cantono plieno organizatorius, 
likosi areštuoti E. Youngstow- 
ne susirinkime ir pastatyti po 
$10,000 kaucijos kiekvienas. Jų 
kaltinimo priežastįs nepraneša
ma viešai.

(Tąsa ant pusi. 6-to)

d. — 
nuvy- 
paru-

LIETUVIAI UŽĖMĖ 
TAURAGĘ.

Sąjungiečių Komisija nuvyko 
į tą miestelį.

Berlinas, lapkr. 23 
Sąjungiečių komisija 
ko į Tauragę (svarbų
bežinį miestelį septyniasde- 
šimts mylių nuo Kauno), ku
rį užėmė Lietuvos kariumenė. 
Pranešimas apie užėmimą pa
tvirtintas.

Gen. von Eberhardt, kuris 
paėmė komanduoti nuo gen. 
Bermondto Vokiečių kariu- 
menę Baltiko šalyse, randasi 
Šauliuose. “Geležinė Divizi
ja” grįžta (į Vokietiją).

Le

Berlinas, lapk. 25 d. — Vo
kiečių kareiviai Baltiko sri
tyje pateko į pinkles, 
gionai, sykiu su keletu liuo-
sųjų korpusų, susirinkusių 
pietuose nuo Mintaujos, liko
si užpulti Latvių kariumenės 
netoli Kriukų. Penki trauki
niai, vežini pabėgėlius iš Min
taujos likosi Lietuvių apšau
dyti, per'k'i.'išdeši'ms Vokiečių" 
užmušta ir 150 sužeista. De
dama pastangos apsaugoti tą 
gelžkelio liniją, kad Vokiečiai 
galėtų laimingai išsprukti į 
Prusus. Pranešimai sako, kad 
tenaitinis Vokiečių padėjimas 
yra keblus. (Miestelis Kriu
kai randasi į šiaurę nuo Jo
niškio, netoli Kuršo rubežių.)

BALTIKO TAUTOS SU
DARĖ UNIJĄ.

Londonas, lapkr. 23 d. — Iš 
Kopenhageno pranešama, kad 
Finlandijos užrubežio ministe
rija patvirtina pranešimus, jog 
Baltiko valstybės sutvėrė savo 
uniją. Minima taipgi, kad Uk
rainos, Lenkijos ir Finlandijos 
atstovai dalyvavo tose tarybo
se, bet neėmė aktiviškoš rolės.

Užrubežių ministeris prana
šauja, kad tą žingsnį padarys 
ir kitos valstybės.

SAKO, LATVIAI IR LIETU
VIAI NORI TAIKYTIS 

SU BOLŠEVIKAIS.
Londonas. — Latvija ir Lie

tuva tikisi susijungti su Esto
nija paskelbime taikos Rusijos 
bolševikams, sulyg pranešimo iš 
Dorpato. Baltiko tautų taikos 
konferencija dabar atsibuna 
Dorpate.

Londonas. — Iš Varšavos at
eina žinia, buk bolševikai su 
savo priešais Rusais rengiasi į 
santarvę ir planuoja įsteigti ko
kią nors bendrą valdžią. Sako
ma buk siūlą Denikinui ir Kol- 
čakui pertraukti mušius. Lon
done buvęs sovietų pasiuntinis 
Litvinov atvyko į Kopenhage- 
ną su taikos išlygomis nuo bol
ševikų valdžios iš Maskvos.

Kopenhagen, Danija. — Mok
slininkas Peter Freucher, tyri
nėtojas tolimųjų šiaurių, sugrį
žo iš Grenlandijos po šešių me
tų nebuvimo Europoje; kalbos 
apie atsibuvusią pasaulinę karę 
jam išrodė lyg pasakomis — jis 
beveik nieko apie ją negirdėjo.

New York. — Palengva eina 
prie geresnio susitarimo ir gal 
spaustuvių darbininkų streikas 
ir lokautas greitu laiku užsi
baigs. Spaustuvmnkai jau du 
mėnesiai kaip nedirba.

VOKIEČIŲ BAISUS DAR
BAI LATVIJOJE.

Vokiečių štabas apleido 
Kauną.

Visas apielinkių 
nušviestas ūkių 

padegtu bėgančių 
baltą sniegą nu-

Walter Duranty, Amerikos 
laikraščių korespondentas, rašo:

Ryga, lapkr. 21 d. — Artini- 
masi prie Mintaujos šį popietį, 
ankstyvos žiemos vėsume, gy
vai priminė mūšio frontą Fran- 
cuzijoje laike pereito rudenio 
atsitraukimo, 
dangus buvo 
namų gaisru, 
priešų, kurie 
dažė raudonai. Visai priešaky
je, didelis senoviškas miestas 
Mintauja žėrėjo kaip laidotu
vių ugniakuris Vokiečių ambi
cijų Baltike.

Platus baltas vieškelis, nu
margintas augštų medžių šešą- 
liais, buvo išmindžiotas kietai 
ir slidžiai pirmyn einančios in- 
fanterijos, kurios savaičių sun
ki kova likosi apvainikuose šia 
pažymėtina pasekme. Nežiūrint 
priešingų pranešimų, kurie apie 
pietus šiandien pasiekė , Rygą, 
priešai Mintaują apleido visai 
be pasispyrimo, nors vakar Lat
vių nuostoliai, kuomet verstasi 
nuo tiesiojo ant kairiojo šono 
mūšiuose, buvo dideli, bet pri
vertė priešus pasitraukti.

Būdami tokio tipo, Vokiečiai 
pirm apleisiant viską plėšė ir 
degino. Svarbiausioje Mintau
jos gatvėje šiandien nebuvo nei 
vienos krautuvės neapgriautos 
ir neapiplėštos. Nežiūrint ar
šių provokacijų, Latviai užsilai
kė visai gerai.

Plėšimas, žudymas ii- išgėdi- 
nimas, papildytas' nelaimingiems 
LafvTalns gyventojams, visur 
buvo paprasta. Kaime Gudea- 
sic atsibuvo vienas žvėriškas 
Vokiečių aktas, visiškai prime- 
nęs ankstyvąsias dienas didelio 
užpuolimo ant Belgijos. Nežiū
rint to, Latviai išlaikė kariume- 
nę kontrolėje. Kaip laike gar
bingo pergalinčio žengimo per 
Belgiją ant Francuzijos taip ir 
šiame atsitikime prieš mažą 
Latvių kaimiečių patriotų armi
ją Vokiečiai parodo tokius pat 
žvėriškus žiaurumus ir su to
kiu pat baisumu viską naikina.

Pačiame mieste Mintaujoje 
randasi du senosios dailos 
šaltiniai, sulyginami su bile kuo 
Rusijoje — didelis septyniolik
tojo šimtmečio palocius, pabu- 
davotas Rastrelli, architekto, 
kuris pastatė žieminį palocių 
Petrograde, ir Kolegijos knygy
nas, įsteigtas net Katarinos Di
džiosios laikais. Palocius pa- 
budavotas visu puikumu, pilnas 
brangių paveikslų, margintomis 
lubomis ir skulpturuotais ugnia- 
kuriais. Gi knygynas turi sa
vyje neapiprekiuojamų laidų iš 
ankstyvosios Vokiečių spaudos.

Vokiečiai abi tas vietas pade
gė seredoj, kaipo preliudiją sa
vo pasitraukimo — neskaitant 
plėšimus, ir gyventojai, kaip 
sakoma, visai mažai ką tegalė
jo iš tų budinki] išgabenti.

Aš apsilankiau tūlose ukėse, 
kur kariumenė papildė įvairių 
baisių dalykų tarp civilių. Rai
teliai trečiojo skadrono Vokie
čių Geležinės divizijos plėšė, ir 
pagaliaus uždegė ūkę Mintaujos 
priemiestyje. Kuomet žmonės 
lipo ant stogų norėdami gaisrą 
užgesinti, juos Vokiečiai nuvijo 
žemyn šaudydami į juos.

Visi gaisrininkų aparatai li
kosi sugadinti, kad miestą pa
degus nebūtų galima gesinti, ir 
man atvykus dar degė minėtas 
palocius ir knygynas.

Vilkabudžio ukėj, netoli Min-j 
tau jos, Baden batarejos karei
viai nušovė ūkininką Juris Bal- 
lits, nes jisai buvo pasipriešinęs 
vogimui jo daiktų. Tas nužu
dymas atliktas su baisiu žiau
rumu. Jo žmona, vaikai ir tar
nai likosi uždaryti stuboje ir 
tuo laiku jį nužudė. Tas atsi
buvo seredos vakare (lapkr. 19 
d.) ir tik pora valandų prieš

(Tąsa ant pusi. 6-to)

SĄJUNGIEČIAMS GRA
SIA PAVOJUS Iš VO

KIEČIŲ IR RUSŲ.
Londonas. — Karės sekreto

rius Churchill, savo straipsnyje 
pasakė: “Aršiausias pasaulyje 
dalykas karę pralaimėti; sekan
tis blogiausias dalykas—tai iš
laimėt! ją.” Toliaus sako: “Lai
mėtojai užmiršta; pralaimėju
sieji gi ne. Mes turime laikyti 
akį ant Vokietijos ir taipgi ant 
Rusijos. Mes galime būti už
tikrinti, kad nei viena iš tų tau
tų neužmirš, kas joms atsitiko 
didžioje karėje ir nebus užga
nėdintos ta pozicija, kurioje jos 
pasijuto karės pabaigoje. Iš- 
tikro, negera butų užkirsti Vo
kietijai kelią nuo visokios pre
kybos vakaruose ir palikt ją be 
jokių atsigaivinimo būdų ir at- 
sigriebimo, išskyrus rytuose. 
Jei Vokietija kreipsis į Rusiją, 
ji ten ras visko ko jai reikia, 
ne tik atgriebimui savo ekono
minės spėkos, bet net pasauli
nės galybės. Rusijoje Vokieti
ja ras neapribuotos žalios me- 
degos. Rusijos armijose Vokie
čių militariai vyrai, kurie da
bai- neturi ko veikti, randa ga
tavus darbus. Rusijoje Vokie
tija galėtų išvystyti didžiausius 
arsenalus ir amunicijos dirb
tuves ir orlaivininkystės cent
rus visai nepaliestai taikos su
tarties punktais. Taikos išly
gos uždraudžia Vokietijai steig
ti tokius užvedimus ir dirbti ka
rės materiolą savo žemėje.

“Rusijoje Vokiečiai gali pri
sigaminti reikmenų ir gauti to
kią galingą žmonių spėką, kad 
jos niekas neatremtų. Iš kitos 
pusės, Rusija apleista sąjungie- 
čių, neturi kur Ų.tur žiūrėt, kaip 
tik į Vokiečius. Jeigu Rhsijh 
su Vokietija padarys savo rei
kalus bendrais, sykiu jos gali 
sutverti arba monarchiškas val
džias arba quasi-komunistiško 
despotizmo valdžias su visais 
pasekamais pavojais, kurie pri
vedė prie 1914 metų eksplozi
jos. Bevertės yra prašyti tau
tų lygos išrišti klausimo kaip 
šitas. Bus, faktiškai, dvi tau
tų lygos, viena sudaryta ir per
galėjusių tautų, kita iš nuga
lėtų valstybių.”

NEPATVIRTINO IŠLYGŲ.
Washington. — Nors tikėta

si, kad pirm uždarymo senato 
posėdžių iki gruodžio 1 d. tai
kos išlygos su Vokietija bus už
tvirtintos, tečiaus senatas tą 
dalyką nesutiko priimti. Dabar 
kaip dalykai stovi, tautų lygos 
ir taikos sutartis mirusi. Vis
kas kas Prezidentui Wilsonui 
liekasi daryti, tai jeigu nori iš
traukti abu tuos dalykus ir vėl 
kitu sykiu priduoti senato ap
svarstymui. Pirm išsiskirstant, 
senatorius Lodge, užrubežinių 
reikalų komisijos pirmininkas, 
įnešė paprastą rezoliuciją, ku
rioje trumpai paskelbiama, kad 
karės stovis tarp Suv. Valstijų 
ir Vokietijos pabaigtas.

PAMIŠUSI, NUŽUDĖ SAVO 
VYRĄ IR SAVE.

Dayton, O. — Sumišusi iš li
gos ir rūpesčių po nuostolių ne- 
pasekmingo pirkimo farmos ne
toli Miamisburg, 43 metų mote
ris Alice Lackey nužudė savo 
vyrą ir pati save, žudystė at
sitiko kelios dienos pirmiau, tik 
vėliaus sujudo kaimynai, nema
tydami nei vieno iš jų apie na
mus. Abu lavonu atrasta gu
linčiu lovoje, numirę greitu lai
ku. Policija spėja, kad vyras 
mirė 12 valandų pirma žmonos, 
jo galvoj rasta trįs kulkų sky
lės ; nušautas, sako, laike mie
go. Moters rankoje atrastas 
revolveris; jos galvoje taipgi 
buvo kulka.

Apvogė banką. — Celina, O. 
Su acetalyno ugnia vagiliai iš
degino saugios šėpos duris ir 
išvogė iš The Farmers Savings 
Banko, Rockforde, netoli Celi
na, $100,000 valdžios bondsų, 
daugiausia Liberty bondsų.

ŠOKIŲ SALĖJE NUO UG
NIES ŽUVO TRISDE

ŠIMTS ŽMONIŲ.
Pine Prairie, La. — Pereitą 

subatos naktį šokių salėje kilo 
gaisras, kuriame žuvo ir sužei
sta daugelis žmonių. Mirusiųjų 
nuo sužeidimo is sudegimo skai
čius pasiekia apie 30. Šokių sa
lė buvo ant antrų grindų ir ki
lus gaisrui visi žuvusieji tenai 
buvo. Panedėlį atjieškota de
vyniolika lavonų merginų ir še
ši vyrų. Tarpe žuvusiųjų bu
vo nariai nekuriu garsių šeimy
nų. Nekurie lavonai buvo la
bai sudegę ir pavirtę j anglį; 
juos pažino iš liekanų auksinių 
ar kitokių nesudegusių papuoša
lų. Ne visi dar išimti ir pane
dėlį ir tūlų jaunuolių tėvai ir 
motinos, nesulaukusios grįžtant 
iš baliaus, vaikštinėja apie griu
vėsius ir degėsius aimanuojant 
savųjų vaikų. Desėtkas sude
gė salėj, kiti sumindžioti bė
gant laukan siaurais trepais, 
kuomet iš apačios kilo liepsnos.

Salėj buvo ir kūdikių, kurios 
pasisekė išgelbėti išmetant per 
langus į gatvėse buvusių žmo
nių rankas. Gaisras pakilo iš 
eksplozijos groserių krautuvė
je; ugnis taipgi prasimušė ir į 
šalę buvusį krutančių jų paveik
slų teatrą; bet tenai neatsitiko 
nelaimė, nes prižiūrėtojas su
šuko žmonėms pasitraukti į ki
tą pusę ir palengva eiti laukan. 
Greitu laiku ugnis apėmė visą 
apačią, tai viršuj šokantieji pa
kliuvo į visišką pavojų. Siau
ra trepais išeiga tuojaus užkir
sta liepsnomis, šalip sudegusių 
viduj ir sumindžiotų, kiti, ap
svaiginti durnais, nukrito tre
pais į ugnį ir iškepė. D . uriis 
susižeidė šokdami per langus.

JUGOSLAVAI RUOŠIASI ANT 
D’ANNUNZIO.

Roma. — D’Annunzio užėmi
mas Žara ir jo pasiskelbimas 
užgrobti dalis Dalmatijos pa
kraščio sukėlė didelį keblų pa
dėjimą ir pavojų. Jugoslavai 
stovi pasirengę išmušti D’An
nunzio iš Dalmatijos su didele 
spėka; sakoma, kad Jugoslavai 
turi gatavai priruoštų 400,000 
kareivių, pilnai apginkluotų, iš
lavintų, kurie galėtų sušluoti 
Italus į jūres. Iš kitos pusės, 
pranešimai mini, kad Jugosla
vai bijąsi Rumanijos ir Bulga
rijos, buk jodvi galį mestis ant 
jų prigelbėjimui Italijai, jeigu 
Jugoslavija kėsintųsi spėka iš
varyti Italus.

AIRIAI UŽPUOLĖ ANGLUS.
Londonderry, Airija. — Mi

nios užpuldinėjo, atakavo ir su
mušė grįžtančius kareivius į sa
vo barakus. Policijos pastangos 
užstoti kareivius nepagelbėjo; 
jie suvyti į Salvation armijos 
budinką. '.tvyko pulkas karei
vių į pagalbą užpultiems. Ka
da sukilusius Airius Anglijos 
kareiviai stūmė atgal su nuo
gais durtuvais, minios šukavo: 
“Kilkit, Dubline! Kilkit, sukilė
liai !” Tūlas laikas atgal Airiai 
išleido įsakymą, draudžiauntį 
savo merginoms tekėti už An
glijos kareivių.

NELAIMĖ AUTOMOBILIUJE.
Erie, Pa. — Grįždami iš lai

dotuvių, septyni žmonės, pasly
dus jų automobiliui ir atsimu
šus į stulpą, pateko nelaimėn: 
Kowalskiene ant vietos užmuš
ta, jos trįs dukters, jos sesers 
duktė ir vežikas sužeisti.

ANGELES NUŽUDYTAS.
San Antonio, Tex. — Gene

rolas Felipe Angeles, kuris ke
letas dienų atgal buvo paimtas 
nelaisvėn, kuomet didelė Meksi
kos valdžios kariumenė apsupo 
jį ir jo Vilios kareivius prie 01- 
mistos, dabar likosi nužudytas 
be jokio teismo.

Anglijos karalaitis, apvažinė- 
jęs Suv. Valstijas, lapkričio 22 
d. sėdo ant laivo “Renown” ir 
pasileido kelionėn į Angliją.

Lietuvos Laisves Reikalais
(Pranešimas iš Washingtono.)

Lietuvių Ekzekutivis Komite
tas gavo lapkričio 18 d. sekan
čius kablegramus nuo p. Balu
čio iš Paryžįaus:

Specialė misija, susidedanti iš 
Jono Vileišio, buvusio finansų 
ministerio; Povilo Žadeikio, ka
rės ministerio, ir P-lės Babic- 
kaitės važiuoja Amerikos ko
mercijos ir finansiniais reika
lais. Atvykus Paryžiun, Ame
rikos konsulas atsisakė vizuoti 
jų pasportus; Amerikos amba
sados nuomone, jie negali užtik
rinti vizo prie Lietuviškų pas- 
portų, kadangi Lietuva dar ne
pripažinta. Konsulas užklausė 
Amerikos Valstybės Departa
mento ką daryti. Darykite tin
kamus žygius išgauti jų įleidi
mą. žilius, tos komisijos narys, 
išvažiavo ant laivo “Savoie” 13 
lapkričio.

(Kun. J. žilius atvyko į New 
Yorką nedėlioj, lapkričio 23 d., 
taip paduoda kiti pranešimai.'— 
“Dirvos” Red.)

* * *
Antras kablegramas sekantis:
Spalio 29 d. Vatikano atsto

vas Narijauskas išgavo audien
ciją su Popiežium. Popiežius 
esąs užinteresuotas Lietuvių pa
stangomis išgauti neprigulmy- 
bę, dabartiniais Lietuvos santi- 
kiais su kaimynais, ypač Len
kais, Lietuvos vidujiniais daly
kais ir tt. Musų atstovas, at
sakinėdamas viršminėtus klau
simus, atkreipė atidą į sunkumą 
palaikymo kaimyniškų ryšių su 
Lenkais. Jo šventenybė išreiš
kė gerus linkėjimus Lietuvos 
ateičiai ir atstovų pasekmingam 
darbavimuisi. Musų atstovai 

Britvos — Britvos
Puikios aštrios gvaranltuotos Britvos, kurios gali 
laikyti visą žmogaus amžių — garsios SHUMATE . 
išdirbystės. Nusipirkęs tokią britvą, busi paten
kintas ir skusiesi su džiaugsmu.

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- ‘ 
bėrių 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 pasiūlo
me keletą puikių britvų, kurios, sulyg kainos, yra tvirtai 
ir gerai padarytos, puikiomis kriaunimis — perlinėmis ir 
kitokiomis. Pasirinkite ir prisiųskite sykiu pinigus, pri

dėdami 10c. už persiuntimą. Britvą tuojaus gausite.
DIRŽAI PUSTIJIMUI PAPRASTU BRITVŲ

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. 
Su britvą eina: kotelis, ašmenims indėti prietaisas ir 12 
ašmenų — viskas tik už $1.00. Turėdami tokią britvą, ga
lit skustis be baimes — niekad neįsipjausit, kad ir užsi
merkęs. Tų britvų išradimas yra naudingiausias dalykas. 
Pirkit šitą Setą: Ever Ready britvą, su 12 ašmenų, kurios 

laiko ilgai ir gali atšiupus vėl pagelesti; šepetukas, 
muilas, veidrovėdis; viskas gražioj skurinėj 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.

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 — 
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 
Speciališki diržai ir mašinėlės del aštrinimo saugiųjų brit
vų ašmenų parsiduoda paskirai — $1.50. Ant jos galima 
aštrinti ir Ever Ready ir Gilette ašmenis. Labai patogi.

“DIRVOS” KRAUTUVĖ
7907 Superor Ave. Cleveland, Ohio

inteikė Kardinolui Gasparri no
tą su dokumentais apie (Lenkų) 
papildytus žiaurius darbus Sei
nų Seminarijoje.

M. J. Vinikas,
L. E. K. Pirmininkas.

NORĖTA UŽGRIEBT AMERI
KOS LAIVUS RUSIJAI.

New York. — Radikalų lite
ratūra, sykiu ir Rusų laikraš
tis, darant kratą šiame mieste, 
pateko į policijos rankas, kame 
paaiškėjo, kad buvo raginama 
užgriebti Suv. Valstijų laivus, 
pakėlus revoliuciją ant jūrių, ir 
nugabenti juos sovietų Rusijai. 
Komunistų laikraštis ragino vi
sus juos stengtis gauti darbus 
ant bile kokių laivų. Paskui', 
kada laivai pasieks gilias jūres, 
suimti viršininkus, nutraukti 
Amerikos vėliavą, užkelti so
vietų žymę ir nugabenti laivus 
j artimiausį Rusijos portą.

Areštuota pora intartų radi
kalų, iš kurių paaiškėjo, jog y- 
ra sutvertas “raudonasis mir
ties pulkas”, kurio tikslu butų 
žudyti valdininkus ir žymiuo
sius žmones.

Du tonai raudonosios litera
tūros, darant kratas, atrasti 
viename budinke Brooklyn, N. 
Y. Skiepuose atrasta daugybė 
Lenino ir Trockio paveikslų. ■

CLEMENCEAU STATOMAS 
KANDIDATU ANT FRAN- 

CUZIJOS PREZIDENTO.
Paryžius. — Daug pastangų 

dedama priprašymui Francuzi- 
jos senelį nremjerą Clemenceau 
priimti pifaueientystės- kandida
tūrą, nors senis jau pasiryžęs 
visai pasitraukti nuo viešojo 
veikimo. Dabartinis preziden
tas yra Poincare.
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Gerb. Spragilas, sugrįžęs 

iš Medžioklės Danguose, at
bėgo Redakcijon su šitokiu 
aprašymu.
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broliams kovoti su prie- 
kuomet jie negauna nuo 
jokio užtarimo. Bet jie, 
kalbėtojas, nepaisydami

kiek galite, pasiliekame 
Lietuvai Gelbėti Drau- 

Dr. J. Sarpalius.
Centralis raštininkas, 

3252 S. Halsted St., Chicago.

WORCESTER, MASS.
L. D. D. Dr-ja “Aušrelė” tu

rėjo šeimynišką vakarėlį pami
nėjimui to choro metinių su
kaktuvių. “Aušrelės” Draugi
ja gyvuoja jau daugiau kaip 
metas laiko, bet choras dar vos 
vieną metą kaip begyvuoja. — 
Pamianėjimui choro metinių 
sukaktuvių parengta gražus šei-. 
myniškas vakarėlis (vakarienė), 
su programėlių, susidedančiu iš 
dainų, muzikos, eilių, monologų. 
Vakaro vedėjas daug prisidėjo 
prie surengimo to vakarėlio,— 
tai vice-pirm. J. Baškis; gražiai 
svečius priėmė, savo įžangine 
prakalba atidarydamas vakarė
lį. Pirmiausia sudainuota tau
tos himnas, po to prasidėjo ki
ti dalykai. Kalbėjo vienas iš 
gabiausių “Aušrelės” narių, g. 
B. Mingilas, kuris daug yra pa
sidarbavęs draugijos naudai,— 
paaukaudamas daug savo pieši
nių, padabinimui “Aušreles” 
sueigos kambario ir tt. Jisai 
daug ir šiaip darbuojasi drau
gijos naudai. Paskui kalbėjo 
p. P. Zataveckas, draugijos se
kretorius. Šalip tų buvo ir ki
ti kalbėtojai. Sekė dainos, mu
zika ir deklamacijos; žodžiu sa
kant, visas programėlis svečius 
žavėte žavėjo. Visi linksmai 
praleido laiką; užkandžių ir sal
džių gėrimų taipgi įvalias bu
vo.

“Aušrelės” choras vos tiktai 
metus pragyveno, o jau daug 
yra nuveikęs vietos dailos dar
buose. Šis choras yra vienas 
iš didžiausių šio miesto Lietu
vių chorų; prie jo priguli pa- 
rinktiniausias jaunimas; visi su 
noru sparčiai lavinasi po vado
vyste gerb. kompozitoriaus M. 
Petrausko. Vietos Lietuviai už
jaučia “Aušrelės” chorui iš vi
sos širdies, nes persitikrino, 
kad pakartotini musų kunigėlių 
atakavimai, su tikslu išgriauti, 
buvo neteisingi.

Lietuvai Gelbėti Draugija 23 
d. lapkričio rengė milžinišką 
koncertą, kuriame dalyvauti už
kviesta visi Lietuvių chorai; ki
tiems atsisakius, vienas “Auš
relės” choras pasižadėjo pro
gramą užpildyt. Valio, Aušrie- 
čiai! Del Tėvynės labo, del vi
suomenės gerovės aušreliečiai 
nesigaili savo spėkų. Lai gy
vuoja “Aušrelės” choras!

Sermėgius.

NEW BRITAIN, CONN.
Lapkričio 16 d. čia atsibuvo 

prakalbos, kurias surengė kele
tas vietos tėvynainių. Kalbėjo 
visiems gerai žinomas veikėjas 
gerb. J. O. Sirvydas iš Brook
lyn, N. Y. Prakalba buvo te
moje “Lietuva ir jos vargai”. 
Pradėdamas kalbėti, gerb. Sir
vydas pasakė, kad nesmagu yra 
žmonėms pasakoti apie vargus, 
geriaus, sako, butų kalbėti apie 
ramumą ir linksmybę, bet ka
dangi vargai yra, todėl turim 
apie tai ir kalbėti. Po tam tę
sė savo prakalbą, apibriežda- 
mas kaip iš visų pusių priešai 
nori užpulti ant musų brangios 
Tėvynės, norėdami visiškai ją 
sunaikinti, ir kaip sunku yra 
musų 
šais, 
nieko 
sako
nieko, tvirtai laikosi, atremda
mi užpuolikus, Vokiečius, Ru
sus ir Lenkus — tuos musų di- 

.džiausius neprietelius. Toliaus 
gęfb. Sirvydas ragino visus šio 
miesto Lietuvius, nepaisant jo-

kių srovių, neužlaikydami šir
dyse pagiežos ant kitų ne savo 
srovės žmonių, stoti į darbą, į 
pagalbą kaipo ištikimi sūnus ir 
dukters vienos motinos Lietu
vos.

Kitoje savo prakalbos dalyje 
ragino žmones pirkti “Vieny
bės” bendrovės šėrus išleidimui 
dienraščio, kuriame bus talpina
mi ne tik politiški aprašymai, 
bet bus visokių skyrių, kaip tai 
del moterėlių, mergelių ir del 
visos jaunuomenės pamokini
mai ir tt.

Linkėtina new britainiečiams 
taukiaus pasikviesti tokius kal
bėtojus kaip J. O. Sirvydas ir 
pasimokyti nuo tokių žmonių, 
bet ne tokius, kaip musų bolše
vikai kviečia — visokius Juke
lius, Junkelius ir Vinkelius.

J.

UŽSAKYMŲ IR SIUNTI
NIŲ NESIŲSKIT IKI

MES PRANEŠIME.
Surinktieji ikišiol siuntiniai 
ir užsakymai yra lioduojami 
į laivą. Malonėkit palaikyti 
pas save vsus siuntinius ko
kius turit rengiamus arba 
prirengtus siųsti į Lietuvą 
per musų Bendrovę iki mes 
pranešime per šį laikraštį. 
Užsakymai ir skrynelės su
plaukė pas mus taip skait
lingai, kad nespėjom nei su- 
ženklint ir užrašyt knygos- 
na bei kvitavimus pasiųsti 
nekuriems 
padarysim 
van.
Lithuanian

ding

iš siuntėjų. Tą 
bekraudami lai- 

(42) 
American Tra- 
Company

680 Fifth Ave. New York

BROOKLYN, N. Y.
Čionai sutverta Lietuvių Fil

mų (krutančių paveikslų) kor
poracija — “Lithuanian Film 
Corp.” ir inkorporuota ant $25,- 
000 kapitalo. Korporacijos ti
kslai — nutraukti paveikslus, 
išdirbti, parodyti juos žmonėms, 
pamokyti žmones paveikslus 
traukti, parengti judantiems 
paveikslams veikalus, lošėjus, 
išmokinti norinčius operuoti ju
dančiųjų paveikslų mašinas, su
pažindinti su abelna judomųjų 
paveikslų teatrų vedimo siste
ma, įsteigti Lietuvoje i^!Ameri
koje kinematografo studijas.

Bendrovė užlaikys prityrusius 
tame darbe žmones Lietuvoje 
ir kitur, kurie trauks judomuo- 
sius payeikslus ir vaizdus iš 
Lietuvos žmonių gyvenimo, vei
kimo ir kitus svarbius atsitiki
mus. Amerikoje parūpins pa
veikslus iš žemdirbystės, indu
strijos, prekybos, mokslo ir tt. 
Steigs judomųjų paveikslų te
atrus.
drovė suvienys su pagalba pa
veikslų Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvius į vieną didelę šeimy
ną. Musų broliai Lietuvoj ma
tys Amerikos Lietuvių gyveni
mą ir veikimą ir Amerikos Lie
tuviai arčiaus susipažins su mu
sų broliais ir seserimis Lietu
voje.

Prie bendrovės kviečiami pri
sidėti paveikslininkai, artistai- 
lošėjai, mašinų operatoriai, ra
šytojai veikalų ir šiaip dailinin
kai ir visi tie žmonės, kurie su
pranta paveikslų svarbą ir nori 
užtikrinti geresnę ir pelninges
nę ateitį.

Prie bendrovės jau prisidėjo 
žinomi gabus Lietuviai kinema
tografai A. T. Račiūnas ir J. M. 
Danielius, taipgi lošiantis ame
rikoniškose studijose judomuo- 
se paveiksluose p. A. šiaulys, 
gabus artistas-lošėjas p. K. Pus- 
nikąs, mechanikas prie išdirbi- 
mo judomųjų paveikslų mašinų 
p. A. Arlauskas, žymus publi
cistas p. V. L. Kairys, atletas 
p. A. Kundrotas, mechanikas p. 
A. Vereckis ir žinomi veikėjai 
p. P. Vaitekūnas ir p. A. Sta
nevičius.

P-s A. T. Račiūnas dabar lan
kosi Lietuvių kolonijose rodyda
mas paveikslus. Korporacijos 
adresas: Lithuanian Film Cor
poration, 120-124 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Sekr. P. Vaitekūnas.

TARKIT L.G.D. NARIAIS
Lietuvos Raudonasis Kryžius 

jau nesykį atsišaukė į Ameri
kos Lietuvius, per ašaras mal
daudamas savo brolius ir sese
ris Lietuvoje gelbėti nuo bado 
ir skurdo. Ten didelė stoka 
maisto, drabužių, ir visokios 
baisios ligos išsiplatinę varo tū
kstančius žmonių į kapines, o 
daktarų, nursių ir vaistų labai 
didelė stoka. Biedni žmonės la
biausia skursta ir ištiesę ran
kas maldauja Amerikos Lietu
vių pagalbos.

Šitam tikslui 
partijinė šaka 
nojo Kryžiaus
vai Gelbėti Draugija, kurios vie
nintelis tikslas yra šelpti tuos 
skurstančius musų brolius ir se
seris Lietuvoje per Lietuvos R. 
Kryžių. Jau 12882 frankai yra 
pasiųsta Lietuvon ir daug dra
bužių bus greitu laiku siunčia
ma. Bet šitas tik mažas lašas 
jūrėse. Dar reikia daug padir
bėti, kad atsakančiai 
prie šio labdaringo 
darbo.

Daugelis draugijų 
lui aukavo net po $100 iš iždo, 
prirašinėja narius, renka liuos- 
nores aukas kiekviename susi
rinkime ir skiria net iki 50 nuo
šimčių nuo pelno vakarų, balių 
ir piknikų patol, pakol tokia pa
šalpa bus Lietuvai reikalinga.

šiomi vardan tų nuskriaustų 
ir badaujančių Lietuvių mel
džiame gerbiamas draugijas pa
aukauti kiek galima iš iždo, pa
skirti tam tikrą nuošimtį nuo 
vakarų, balių, ir kitokių paren
gimų ir taipgi liuosnoriai prira
šinėti narius į Lietuvai Gelbėti 
Draugiją (Liet. Raud. Kryžių). 
Taipgi geistina, kad kartas nuo 
karto parinktumėte aukų savo 
susirinkimuose. Nuo to nesu- 
biednėsite, o užtat suteiksite di
delę pašalpą savo broliams ir 
seserims Lietuvoje.

Kas užsimoka $2 ar daugiau 
į metus, gauna tam tikrą gra
žų ženklelį. Pilnos atskaitos iš
duodamos per laikraščius ir vi
sų vardai garsinami. Pinigai 
kuogreičiausia siunčiami Lietu
vos Raud. Kryžiui Letuvon.

Pilnai pasitikėdami, jog šį 
svariai A darbą paremsite prisi
dėdami 
vardan 
gijos.

P. S. Draugijos malonės šitą 
atsišaukimą perskaityti nariems 
savo susirinkimuose ir paremti 
savo intekmingu žodžiu. Pini
gus reikia siųsti centraliam raš
tininkui išrašus čekį ant iždi
ninko Dr. J. Kulio vardo. Pla
tesnių informacijų ir ženklelių 
bei kvitų reikalaukite nuo cen
tro raštininko.

“DIRVA” Į LIETUVA 
JAU GALIMA SIŲST

Lietuvos žmonės — jū
sų broliai-sesers-tėvaį — 
nori apšvietos: jiems rei
kia laikraščių. Jie per il
gus penkis karės metus 
nematė žiburėlio šviesos, 
kuris juos palinksmintų, 
nuramintų, sustiprintų. O 
dabar: ar mato? Irgi nei 
Jie neturi iš ko užsirašyti 
sau laikraščio. Jie būtinai 
nori skaitymo, nes dabar 
viskas liuesą. Užrašykite 
jiems “Dirvą”. Kaina me
tams $3.00. Pusei metų— 
$1.50. Prisiųskit ji/ aiškų 
seną, antrašą ir viskas.

Pačias leidžią siųsti ir 
knygas į Lietuvą, punde
liais iki 4 svarų. Persiun
timas visai pigus.

“DIRVA” 
7907 Superior Avenue

Cleveland, Ohio.

PASIŲSKIME LIETUVAI 
$10,000 KALĖDŲ DOVA

NĄ.
Gelbėjimo valanda! Iš 

ropos nuolat ateina balsai, 
šantįs pagelbos. Karts nuo
to ateina balsas ir iš musų Tė
vynės Lietuvos, balsas, prašan
tis musų paramos.

šio nedrąsaus lietuviško balso 
neužgirsta ar beveik nenori už
girsti plačioji Amerika, bet jis 
giliai įsidės Lietuvių širdysna.

Amerikos Lietuviai sujudo 
gelbėti tą kraštą, kurio kiti ne
mano gelbėti; sujudo gelbėti 
Lietuvą, kur musų broliai ir se
sutės neša visas karas sunkeny
bes.

Spieskimės visi j būrį, neški
me jiems pagalbą, nes dabar va
landa gelbėjimo.

Pradėtas yra “draiv” $10,000 
Kalėdinės. Meldžiami 
sti talkon geros valios 
ir Lietuviai ir pradėti 
tuojaus nevilkinant, 
me perskaityti tikrą
Lietuvos Radonojo Kryžiaus, 
kuris laiškas pats per save pa
siaiškina. Prašome visų prisi
dėti su auka bei darbu nešime 
pagalbos musų broliams ir se
sutėms.

Dr. S. Biežis, L. G. D. Pirm.
3310 S. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS RAUDONOJO KR. 
LAIŠKAS.

Kaunas, Laisvės alėja, No. 7 
Rugsėjo 30 d. 1919.

Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijai,

Chicago, Ill.
Gerbiamieji: Į tamstų raš

tą 2-VIII turiu garbės praneš
ti, kad Lietuvoje dabartiniame 
momente viskas yra reikalinga: 
ir gydytojai ir pinigai.

Ant fronto kariškoji valdžia 
turi berods užtektinai jiegų, 
kurios yra sumobilizuotos iš 
krašto, bet už tat kraštas pasi
liko beveik be gydytojų. Dide
li šalies plotai ir ligoninės da
bar vietomis skursta be tinka
mų medikališkų spėkų. Taigi, 
jeigu pas Tamistas atsirastų as- 
menįs, kurie panorėtų pasiau
kauti savo buvusiajai Tėvynei, 
tai ištikro jie turėtų netiktai 
begales darbo, bet ir butų už
tektinai aprupifilt pinigiškai.

Maža to. Yra gyvas reika
las greičiausiu laiku įkurti sa
vo universitetą. Taigi visos jie- 
gos, kurios tam tikslui tiktų, 
meldžiamos ir užkviečiamos Lie
tuvon. Ar tai chirurgai, ar ki
ti specialistai, kurie tiktų mo
kytojauti, atras savo šakoj dar
bo ar tai ligoninėse ar tai mie
stuose.

Suprantama, kadv nieko netu
rime prieš atvažiavimą viena- 
to, tai yra grupės gydytojų su 
gailestingomis seselėmis ar nur- 
sėmis. Bet turiu pažymėti, kad

dabar Lietuvos Raudonasis Kry
žius turi tris ligonines ąu 8-10 
gydytojais ir 18-20 seselių: 2 
ligonines Kaune ir 1 Panevėžy
je; didelio reikalo dar vienos 
ligoninės nematyti, nes kariš
koji žinyba aprūpina kitas vie
tas su savo personalu. (Del ži
nios priduriama: R. Kr. vyres
niojo gydytojo alga mėnesinė 
800 auks., jaunesniojo — 600 
auks., gi seselės — 200 auks., 
visų su užlaikymu.)

Kaslink medikamentų, tai ga
vome dalį iš Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Berline, o dides
nę dalį užpirkome Vokietijoje 
už gana pigią kainą. Užtat 
manytumėm, kad nebeverta iš 
Amerikos medikamentų gaben
ti, o geriausiai visus pinigus at
vežti Lietuvon Amerikos valiu
toj. Tai bus dvejopa nauda už 
gerą Amerikos valiutą galima 
bus čia viską pigiaus pirkti, o 
parvežimas iš Vokietijos žymiai 
mažiaus kainuos, negu iš Ame
rikos.

Galop, turiu išreikšti savo di- 
džiausį pasidžiaugimą tuomi 
darbštumu ir taja energija,' su 
kuria “Tėvynei Gelbėti Drau
gija” imasi darbo.

Vyriausiosios Lietuvos R. Kr.
Valdybos Pirmininkas 

(pasirašo) Dr. R. šliupas.

Mumiimimiiiuiiisiiiiimiiiiiimmiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiife

MUSŲ SKAITYTOJŲ 
LAIŠKAI

Ačiū Tamistoms už laikraštį 
“Dirvą”; prisiunčiu dar vieną 
dolarį, paženklinkit ant visų 
metų. Kaip žmogus pasaulyje 
yra brangus tiktai tas, kurio 
protas apšviestas ir jo mintįs 
geros, taip ir geras laikraštis 
yra tas, kuris ne viek popiera 
žmogų vaišina, bet savo naudin
gais raštais. Jeigu man pasi
seks gerai apsišviesti ir išsimo
kinti, tai aš ne tik sau, bet ir 
visai Lietuvių tautai busiu nau
dingas. Tedygsta tarp musų 
tautinė meilė ir brolybė. — Su 
pagarba Aleksandras Golbinas, 
Grand. Rapids, Mich, (šis laiš
kas yra nuo visai jauno Tėvy
nainio, kuris mokinasi ir moky
kloje ir sykiu rūpinasi lietuviš
kus laikraščius skaityti. Linkė
tina jam geros kloties, kuomet 
užaugs į vyrą.)

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

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS KNYGA ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVIŲ KRAŠTAIS
Parašė J. O. SIRVYDAS.

Svarbiausias Veikalas prie Ankstyvosios 
Lietuvių Tautos Istorijos!

Kiekvienas privalo tą knygą nusipirkti ar
ba padovanoti savo draugams kaipo Kalė
dų Dovanį. Knyga labai lengva skaitymui, 
su keletu paveikslų. Hunų Siaubimas Lie
tuvių Kraštaisč po vadovyste garsaus tų 
amžių siaubūno Attilos, yra didžiausias ir 
svarbiausias prietikis laike musų tautos 
vystymosi į galingą valstybę. Kam žingei
di Lietuvių tautos istorija, kas nori žinoti 
“daugiau apie save”, privalo šią knygą nu
sipirkti.
208 pusi. Kaina $1. Drūtais apdarais $1.50
Su užsakymu siųskite ir pinigus stampo- 
mis money orderiais arba registruotuose 
laiškuose. Agentams duodama geras nuo
šimtis. Siųsdami užsakymus adresuokit:

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

NAUJAUSI LIETUVIŠ
KI REKORDAI

JONO BUTĖNO:
E4362 Kur upelis teka.

ir , “Pasakyk, mano 
mylimas krašte” 
“Kas subatos va
karą. Valcas. 
“Jau saulutė lei
džias.” Valcas.

“Nemuno Vilnys” 
“Sudiev” — Mu
zika.
Bum-čik-čik 
Dėdienė — Polka. 
Suktinis.

Valia, valužė — 
daina.

Vilniaus Polka.
Tamsioji nalętis. 

Medžiotojai — I, 
Medžiotojai — II 
(monologas).

Maušiaus Kelionė 
Jonas Šmikis ke
liauja namon — 
monologas.

Visi yra 10 coliniai — 
ant abiejų pusių 

Kaina 85c.
Su užsakymu siųskite ir 

• pinigus.

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

MANO MEDŽIOKLĖ 
DANGUOSE.

(Ar skaitei pereitą num.?)
Ant mano užklausimo', iš 

kur ji moka lietuviškai, An
dromeda atsakė:

— Matai, gerb. Spragile, 
aš gyvenau ant Žemės dar 
tais laikais, kada dievai ant 
jos gyveno ir visi žmonės 
šnekėjo lietuviškai; tada te
buvo viena kalba ir 
tuviška. Po mano 
mane su Persejum 
perkėlė į žvaigždes 
mus labai mylėjo.

— O už ką tavęs kas bu
vo prie uolos prikalęs, kada 
Persėjus išgelbėjo? — Aš 
paklausiau.

— Buvo šitaip. Mano mor
finą, karalienė Kassiopeja, 
buvo graži moteris ir tuo 
savo gražumu besididžiuo
dama inpykdė jūrių Nym- 
fas, kurių gražumui niekas 
negalėjo lygintis. Nymfos 
užleido ant musų šalies jū
rių smaką, kuris pradėjo 
naikinti pakraščių gyvento
jus, ir mes nežinojom ką 
daryt. Žmonės šaukėsi ma; 
no tėvo1, karaliaus, pagal
bos. Tėvas kreipėsi prie o- 
rakulo ir tas išaiškino jam, 
kad smakui reikia atiduoti 
mane praryti, tada jis ant 
visados pasiliaus į musų ša
lies pakraštį ateiti. Tai bu
vo Nymfų kerštas motinai, 
kad turės nustot vienintelę 
savo dukterį. Aš tylėjau, 
nes žinojau, kad to dievai 
reikalauja. Visi verkė, tė
vas ir motina baisiai gaila
vo. Mane kareiviai nuvedė 
į pajūrį ir prikalė retežiais 
prie uolos. Suužė vanduo 
ir artinosi laikas, kada ateis 
baisus smakas mane prary
ti. Visi ant kranto augštai 
stovėjo ir žiurėjo, verkė ir 
aimanavo. Smakas iškišo iš 
jūrių galvą ir .palengva slin
ko prie manęs. Aš iš bai
mės apmiriau. Tuo tarpu 
ore augštumoje pasirodė at
jojąs ant Pegaso Persėjus, 
kuris aštriu savo karcįu tą 
smaką pradėjo kapoti ir 
ant galo pavertė jį į akme
nį, parodęs baisios Medusos 
galvą. Mane paliuosavo ir 
tarė: “Ar negeriaus butų, 
kad tie retežiai rištų tave 
prie keno nors meilės, ne 
prie šios šaltos uolos.” Vi
si žmonės nudžiugo, kad jau 
smako nebuvo ir kad mane 
vėl galės gyvą matyti. . Tė
vas ir motina mane pasky
rė likti jo moterimi ir mudu 
apsivedę laimingai gyvenom 
jo motinos karalystėje Ar
gos. Čionai netoli manęs 
randasi ir mano motina ir 
mano tėvas. — Užbaigė An
dromeda.

— Ar žinai, panele An
dromeda, kad mes ir po šiai 
dienai savo kantičkose tu
rim giesmę apie tavo skau
dų paaukavimą smakui! — 
pridėjau aš ir atsisveikinęs 
nuėjau prie jos tėvo1, kara
liaus Cephejaus.

— Gerą dieną, tamistai, 
— sakau aš jam. Mano var
das Spragilas. Ar galiu su 
tamista pasikalbėti?

— Gerą, gerą, gerb. Spra
gile, — atsakė jis man lie
tuviškai. Man buvo labai 
linksma išgirsti ir jį mano 
liežuviu kalkant.

— Iš kur atkeliavai, ko 
čia jieškai? — klausė jis

tik lie- 
mirčiai 

dievai
— jie

manęs.
— Aš paeinu nuo trečios 

nuo saulės planetos, vardu 
Žemės, atvykau ant medžio
klės, — pasiaiškinau.

— Tai ir aš nuo tenai. Aš 
buvau Ethiopijos karalium. 
Po mano mirčiai dievai čia 
man vietą paskyrė. Kaip 
dabar viskas ant musų se
nos Žemelės, kas valdo ma
no karalystę Ethiopiją? — 
teiravosi jis.

— Turkai, — paaiškinau. 
— Viskas kito persimainę, 
ne taip, kaip tavo laikais. 
Dabar tik ką užbaigėm di
delę karę. Visa Žemė buvo 
sujudinta. Jau visko aš 
tau, karaliau, nei neišpasa
kočiau. Gaila, kad n'eatga- 
benau visuotinos istorijos. 
Pas mus karalius dabar nai
kina ir gal daugiau tuoj pas 
save karalių sulauksi....

Karalius krapštė pakaušį.
Aš pamačiau lekiančią 

Gulbę. Tuojaus norėjau ją 
šauti, bet Cephejus suriko:

— Nešauk jos — tai šven
ta Zeuso Gulbė, į kurią jis 
pasivertęs, prigavo karalie
nę Ledą. Tos Gulbės pavi
dalas perkeltas į žvaigždes.

Jis tęsė toliau:
— Linksma man buvo ant 

Žemės gyventi, tik viena 
kas — tai mano karalienė 
buvo pridarius bėdos. Pati 
būdama nigerka, pradėjo 
didžiuotis esanti gražesnė 
už baltas jūrių merginas. 
Tos kaip induko, kaip užlei
do ant mano šalies smaką, 
tai reikėjo net dukterį An
dromedą jam aukauti, k£d 
nuraminti jį. Kad ne drą
susis Persėjus, tai smakas 
butų mergaitę surijęs. Tai 
vis tos bobos.

— Ir po šiai dienai mes 
su jomis turime bėdos, — 
patvirtinau aš. Karalius vėl 
kalbėjo: ė

—;i^letTr po mirčiai Nym
fos nedavė jai ramumo ir 
nedovanojo tokio išjuoki
mo. Kassiopeja dabar pa
sodinta tokioj pozicijoj, kad 
pusę nakties ji buna augš- 
tyn kojom sėdinti,* pusę na
kties paprastai, kaip ir aš. 
Nymfors taip dievų išprašė 
ir jie išklausė jų noro.

— Ar galiu aš karalienę 
matyt? — paklausiau kara.- 
liaus. Jis atsakė:

— Gali, tik ji labai pik
ta, kada sėdi augštyn ko
jom. Tada prie jos neik.

— Tai lik sveikas, — sa
kau karaliui ir nusiskubi
nau.

— Keliausi sveikas, 
palinkėjo man senis.

Priėjau prie Kassiopejos:
— Ar galiu su tamista 

žodį pakalbėti? Mano var
das Spragilas, — sakau jai 
lietuviškai. Karalienė ma
no kalbą suprato ir atsigrį
žo, nusistebėjusi.

— Kaip miela tavęs maty
ti, gerb. Spragilėli!;— Sako 
ji man su džiaugsmu.
kur atkeliavai?

— Nuo trečios nuo saulės 
planetos — nuo Žemės, — 
sakau jai.

— Ir aš, ir aš iš tenai! 
Kas dabar tenai girdėt? — 
klausia ji gražiu balsu.

— Girdėt visko. Bet ka
ralius ir, karalienes dabar 
žmonės turbut visus j aug- 
štybes iškels — jau jų dau
giau nenori, — aiškinau jai.

— O kodėl, kas dabar ša
lis valdys? — klausia Kas- 
siopeja nusistebėjusi.

— Šalis valdo preziden
tai, o apie prezidentienes 
niekas nemini. Viskas ką 
žymaus jos atlieka, tai Kad 
nusiperka brangias skrybė
les.

Jai tas nepatiko. Aš ma
čiau, kaip ji buvo' savo šir
dyje labai neužganėdinta 
tokia mano kalba.

— Atleisi man, karalie
ne, — kilstelėjęs kepurę sa
kau jai. — Aš neturiu daug 
laiko — atvykau čia ant 
medžioklės. Tuoj reiks vėl 
ant žemės grįžti.

Kitą sykį pasakysiu, kaip 
aš>užėjau ant Meškų. Ne 
praleiskit!



DIRVA

NUO REDAKCIJOS [
Nespręskit Pagal Gandų

Trumpas laikas atgal, pa-' 
siremdami ant Lietuvos tū
lo laikraščio pranešimo, A- 
merikos bolševikiški-lietuvi- 
ški laikraščiai sušuko, kad 
Liethvos dabartinė valdžia 
neva pardavusi Lietuvą po
nams Lenkams.

Skaitytojas visada, nema
tydamas kitos pusės ir bū
damas silpnas dalyko ap- 
sprendime, pranešimą pri
ima savin tokiomis raidė
mis, kokiose jis perstato
mas. Skaitytojas nemato 
kitos pusės. O spręsti vie
na puse neprivalo; jokis net 
teismas neteisia žmogaus be 
jo paties išstojimo prieš tei
sėjus. Musų žmonės, kaip 

. minėjome, perskaitę tų “aš- 
triaspalvių” bolševikiškų or
ganų- pranešimus (svarbiau
sia praskambo' “Keleivis”), 
patikėjo jiems. Tiems bol
ševikų organams neapėjo 
dalyko perstatyt tikrai, nes 
jie nejieško teisybės, bet tik 
nepritaria visam kitam, kas 
nėra nudažyta jų spalva— 
neraudona.

Lietuvos valdžia — demo
kratiška. Visomis pastan
gomis' Amerikos lietuviški 
raudonieji laikraščiai ją la
bai smerkė. Visokiais da
žais ją perstatė. Štai atsi- 
taikė proga galutinai ją ap
juodinti.

Mums dalyką nušvies ši
tas pranešimas, paimtas iš 
Tautinės Tarybos gautų ko
munikacijų su Lietuvoje e- 
sančiais žmonėmis. Ve:

Laiškas iš Europos maždaug 
tokio turinio: “Reikale Lietuvos 
atstovybes Washingtpne štai 
kas reikia pasakyti. Jau rug
pjūčio mėnesyje buvo žinoma, 
kad šita atstovybė buvo pa
tvirtinta, ir kad jau ir asmenis 
tai atstovybei yra fnužiurėti, ir 
kad reikalas bus netrukus iš
rištas. Bet, ant nelaimės, ša- 

'lyje netrukus pasidarė ririjfetų 
sunkenybių, kurios privertė val
džią viską kitą atidėt tuom tar
pu šalin. Svarbiausiu iš tokių 
atsitikimų buvo Lenkų suokal
bis, padarytas tikslu nugriovi
mo Lietuvos Valdžios, kas bu
vo planuojama ant rugpjūčio 
29-30 d. Kiek plačiai ir nuodug
niai tasai suokalbis buvo pada
rytas, pradeda tik dabar aiškė
ti,! kada sugauta Lenkų slapta
raštis (šifras) ir daugybė do
kumentų. Vyriausi direktiva ė- 
jo iš Varšavos per Vilnių; jie 
skaitė ant tam tikrų organiza
cijų, sudarytų pačioj Lietuvoj. 
Lietuvių armijoj šie niekšai mė
gino sau sudaryti lizdus ir pa
traukti savo pusėn kuodaugiau- 
siai kariumenės, — žinoma, pri
sidengdami įvairiomis ypatomis 
Lietuvių kilmės ir neva Lietu
viais patriotais, kurie turėjo 
Lietuvos valdžią diskredituoti 
ir jos nugriovimui priekabę su
rasti. Šitie manekenai turėjo 
būti pasodinti nuverstos val
džios vieton ir butų vedę, anot 
išsireiškimo vyriausio.suokalbio 
-Rektoriaus”, prie “porozu- 
mieniu' polsko-litewskiego.”. Ant 
laimės niekas iš to neišėjo, nes 
musų -vaikinai sučiupo juos vi
sus tą pat naktį prieš pervers- 
ftės įvykimą, kuomet jie jau te- 
lefonus ir telegrafus aplinkui 
Kauną pradėjo karpyti. Rašan
čiam šiuos žodžius pasitaikė 
proga studijuoti daugelį užgrie
btų dokumentų, iš kurių matosi, 
kad Lenkų buvo duotos direk
tyvos ne tik perversmę Kaune 
padaryti, nuverčiant valdžią, 
bet ir nugalabinti pavojingiau
sius Lenkams asmenis, — ‘kul
tūriškai’, ar ne? Temato Ame
rikos Lietuvių visuomenė, ko
kie nevidonai dabar yra Lietu
vą apsupę!”

\ ./įprantama, kad nekurie, 
dagirdę tokius pranešimus, 

/ iš šalies dar primestus pa
čių priešų patvirtinimais, 
kad Lietuvos valdininkai ir
gi prie to turėjo pirštus pri
dėję, sujudino musų viduji
nių priešų verdamą puodą.

Kad musų naminiams ne
prieteliams socialistams-bol- 
sevikams neapeina Lietuvos 
žmonių reikalai, tą žinome 
gerai; jie deda pastangas 
tik supjudymui pačių Lie

tuvių, sukėlimui jų prieš sa
vo valdžią.

Mes nuo seniaus girdėjo
me, kad Amerikoje plačiai 
paskleista bolševikų ir net 
monarchistiškų Rusų rub
liai Lietuvių vienybės suar
dymui; prie to prisidėjo ir 
Lenkai, savais tikslais.

Drąsiai šiandien kiekvie
nas Lietuvis patriotas pri
valo trenkt j akis tokiems 
musų vienybės ardytojams 
tą faktą, kad jie kalba ne 
savo lupomis, bet svetimais 
judošiškąis grašiais.

KĄ APIE MUS ŽINO 
ANGLIŠKI 

LAIKRAŠČIAI.

(Iš “Sunday Journal”, Pro
vidence, R. I.)

Seniausias atrastas Lietuviš
kas užrašas, kokis jki šiol ran
dasi, keistai, galima sakyti, pa
silikęs išaustas ant juostos, — 
paeina iš 1512 metų, kurią da
bar turi tūlas Herr Poege Dres- 
dene (Vokietijoj). Ant juostos 
inausti žodžiai visų žinomos dai
nos : “Aš užaugau prie savo 
močiutės, nejutau bėdų-varge- 
lių. Aš išėjau į darželį nusipin- 
ti vainikėlį iš žalių rūtelių. Aš 
atidariau vartelius ir išėjau iš 
darželio — ir nukrito vainikėlis 
nuo mano galvelės.”

Seniausi Lietuviški raštai ir
gi iš 16-to šimtmečio, bet jau iš 
vidurio paskutinės to šimtme
čio pusės. Ankstyviausias be
ne bus Martino Mosvidžio ver
timas Liuterio katekizmo, išlei
stas Karaliaučiuj, 1547 m. Prū
sų Lietuvoje Jonas Bretkūnas 
išleido bažnytinį himną Lietu
voje 1580 ir 1591 metais. Jis 
pirmiausia išvertė ir Bibliją į 
Lietuvių kalbą, tečiaus jo išver
timas neatspausdintas. Biblija 
aktualiai Lietuvių kalboje nepa
sirodė iki 1735 metų. Kita re
ligiška knyga 16-to šimtmečio 
buvo “Postilla Katolika”, Mika
lojaus Daukšo, Vilniuje, 1599.

Septynioliktas šimtmetis pa
rodė du svarbius žmones Lietu
vių literatūroje — vienas Jė
zuitų kunigas, antras Protesto- 
nų pastorius. Jėzuitas, Sirvy
das, apie 1630 metus sutaisė 
Lietuvišką, Latinišką ir Lenkiš
ką žodyną, užvardintą “Clavus 
Trium Linguarum”, kuris gali 
lygintis prie svarbių Lietuvių 
kalbos žingsnių. Jis taipgi iš
leido “Punktai Sakimų”, tiky
binį dalyką. Toliaus, Fr. Sir
vydas sakė Lietuvių kalboj pa
mokslus Vilniuje, kur jisai gy
veno, per 30 metų.

Aštuonioliktame šimtmetyje 
Lietuva sulaukė poeto, kuris, 
buvęs labai mažai žinomas sa
vo gyvenime ir taipgi po mir
čiai, likimo buvo nuskirtas vė
liaus likti vienu iš geniališkų 
Lįetuvių tautos poetų. Tai yra 
Kristijonas Duonelaitis, gyve
nęs netoli Gumbinės, nuo 1714 
iki 1780 metų. Ypatingai jisai 
yra pasižymėjęs kaipo autorius 
“Metlaikių”, nors ne jisai pats, 
kaip paprastai buna, surinko 
tas savo eiles, sudedančias iš
vien knygą po tuo antgalviu.

Apie vidurį 18-to šimtmečio 
Duonelaitis parašė didaktiškas 
epikas keturių metlaikių ir ke
letą pasakų. Rhesh išvertė jas 
į Vokišką kalbą 1818 metais, 
užvardindamas abelnu vardu— 
“Metlaikiai” (Die Jahrenszei- 
ten). Mažai iki to išvertimo 
žinomi, jo veikalai tuojaus pa
stojo garsiais, ypač Rhesos už
dėtu antgalviu.

Intekmingas Lietuvių litera
tūros kritikas apie Duonelaičio 
veikalus pasakė šitaip: “Tos e- 
pikos parašytos hexametrais, 
kurie plaukė daug lengviau, ne
gu Goethes ir Schillerio eilės 
prie Graikų ritmo.” Tas aišku 
turi bendro su Lietuvių kalbos 
pobūdžiu. Tečiaus pati poema 
skaitosi savo turiniu. Jisai bu
vo žinovas savo prigimtos kal
bos ir turėjo savyje labai ypa
tingą laipsnį poetiško aprašymo 
dovanos. Paveikslai, kokius jis 
perstatė iš gyvenimo žmonių ir 
gamtos metų bėįio protarpiais 
yra gyvi ir aiškiai realistiški.

Poema, kurią žinovai priski-

Šiuo laiku mes, Amerikos 
Lietuviai, net didžiausiame 
nesmagumo momente, turi
me laukti, po apkaltinimų, 
ir paaiškinančių žodžių, o 
tik tada, matydami dalyką 
aiškiai, būti teisėjais, — tei
singais apsrendėjais.

▼ ▼ ▼

Dar apie Lietuvių “Neišti
kimuosius” Laikraščius.
Pereitą sykį minėtas an

gliškas Clevelando laikraš
tis “The News” nedėldieni- 
nėje laidoje, lapkričio 23 d., 
editoriale, daro tokius ko
mentarus: “Kokis Didelis 
Skirtumas”. Sako, kad ki- 

ria nemažesne prie “Metlaikių”, 
yra tai poetiškas aprašymas ‘A- 
nykščių Šįlelio’, vyskupo Anta
no Baranausko. Tas veikalas 
parašytas veik šimtmečiui pra
ėjus nuo parašymo “Metlaikių”, 
nors išspausdintas 40 metų vė
liaus, ir tą Lietuviai abelnai la
biau. žinojo. Vyskupas Bara
nauskas paliko kitų ilgokų poe
mų, viena iš tų “Praeities At
minimas”.

Denys Poška, autorius “Laiš
ko į Tedeušą čackį”, “Mano 
Darželis” ir “Kaimietis Žemai
tijoje ir Lietuvoje”, yra kitas 
svarbus vidurio 19-to šimtme
čio poetas. Simanas Daukantas 
parašė Lietuvos istoriją. Mo
tiejus Valančius, Žemaičių vys
kupas, miręs 1875 m., buvo au
torium daugelio raštų religiš
koje temoje, šalip “Žemaitijos 
Diecezijos Istorijos”. Kiti to 
periodo rašytojai yra Antanas 
Drazdauskas (Strazdelis), Si
manas Stanevičius ir Laurinas 
Ivinskis.

DUONELAITIS — LIETUVOS 
SHAKESPEARE.

Clevelando “Plain Dealer” pa
talpino K. Bercovici straipsnį, 
sekančiai:

Daugybė mažų tautų, reika
laujančių dabar sau neprigul- 
mybės, urnai atidengė mums sa
vo gyvenimą. Per šimtmečius 
pasaulis apie jas nieko nežino
jo. Retkarčiais pasigirsdavo jų 
šauksmas, bet būdavo nutildy
tas. Jos buvo tik pavaldinės ke
leto galingų valstybių. Pervir
šytos, nužemintos, be tiesų, jos 
buvo kaip keli lašai dažų juodos 
kvarbos bačkoje.

Bet karė padarė didelį chemi
ko darbą; spalvų vertė likosi 
atskirta, ir jos dabar stovi at- 
dalintos, nekantriai laukiančios 
ką pasaulio didėsės valstybės 
joms nuskirs. Tuo tarpu mes 
apsipažinkim su sakmėmis ir li
teratūra tųjų nuslopintų mažų
jų tautų.

Istorija keitimosi Lietuvių— 
kurie dabar reikalauja pripaži
nimo neprigulmybės — sudaro 
indomų tipišką punktą “spėkoje 
teisybė” gyvenimo supratime.

Vienas iš vadovaujančių Lie
tuvių poetų, Kristijonas Duone
laitis (Christian Donalitius — 
1714-1780) buvo vienas iš la
biausiai paskutiniais’ laikais Eu
ropoje kalbamų žmonių. Vo
kietijoj ir kitur Duonelaitis bu
vo sulyginamas su Shakespearu 
(Anglijos 17-to šimtmečio ra
šytoju ir dramaturgu.)

Rhesa, žymus filologistas ir 
liaudies dainų studijuotojas, iš
vertė daugumą Duonelaičio ra
štų net 1818 m. Tie raštai Vo
kietijoje sukėlė didelį sujudimą. 
Goethe, Heine, Herder ir kiti 
juose rado sau inspiracijų.

Svarbiausias Duonelaičio vei
kalas, “Keturi Metų Laikai”, 
parašyta hexametrais (šešta ei
lutė atsiliepia galūnėmis). Te
čiaus griežta klasiška forma ne
pakenkė jam poetiškai išreikšti 
svarbiausi realizmą. Lietuvių 
kalba yra paranki del tokių su
maišymų. Net paprasta kai
miečio kalba perimta simboliz
mu ir hypprboliškais keitimai
si. Lietuvis kalba apie me
džius, ežerus, girias, gėles, dan
gų, saulę, mėnesį ir planetas, 
tečiaus apie ką ištiesų jis nori 
kalbėti, yra tai jo paties links
mybės ir vargai, meilė ir ne- 
apikanta, yra tik prilyginamą, 
net kada pačiam kalbančiam tas 
yra svarbiausiu dalyku. Duo
nelaitis, kuris buvo pirmutiniu 
Lietuvių tautos poetu, drįso, 
daugiau negu kas kitas pirm jo,

tų tautų žmonių Amerikoje 
yra kelis sykius daugiau už 
Lietuvių, o Lietuviai išlei
džia net penkiolika radika- 
liškų laikraščių!

Koks tai skaudus Lietu
viams užmetimas — ir visai 
nekaltas! Vardan visų tei
sybių, kurių galėję tas yra, 
ar jus sėdit Washingtone ar 
kur kitur, bandykit tą dėmę 
nuos Lietuvių nuimti. Per
eitą’ sykį mums išskaitliavus 
visus liet, laikraščius, liko 
tik penki “nekalti”, visi ki
ti intarti. Tas informacijas 
turi S. V. Teisių Departa
mentas, ne Clev. “News”.

Mes vis manome, kad tas 
pilniausias informacijas S. 
V. valdžiai apie musų laik
raščius galėjo induoti ne 
kas kitas, kaip musų kleri
kalai ar jų agentai. Niekas 
kitas nebūtų galėjęs taip ne
apsirinkančiai išskaitliuoti, 
išliekant penkis (klerikališ- 
kus) laikraščius!

Kaupas Europoj. Kas ki
tas Judošium pasitarnavo?

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS

Posėdis lapkričio 18 d. New 
Yorke. Iš Pranešimų Tarybon:

Amerikos laikraščių tūlas 
sindikatas pasiūlo Lietuvių rei
kalams patarnavimą ant lengvų 
išlygų, idant Lietuvos neprigul
mybės klausimas butų tinkamai 
Amerikos visuomenei išskelbtas.

Pranešama, jogei ant lapkri
čio 23 d. yra rengiama ėmimas 
sugrįžtančio iš Lietuvos kun. 
J. žiliaus, kuris, kaip tik į tą 
laiką jau pribusiąs Amerikon.

Tarybos komisija: pp. Vini- 
kas, Jankauskas buvo ant su
tiktuvių Anglijos karalaičio 
New Yorkan pribuvusio; komi
sija buvo drauge su kitų tautų 
komisijomis. Karalaitis, Lietu
vius pasveikindamas, pasakęs: 
“Lietuviai man malonu maty
ti!”

Kabelis iš Paryžiaus, jogei 
p. Narijauskas buvo sukeliavęs 
Romon ir gavęs nuo popiežiaus 
užuojautos žodį Lietuvai.

Kitas kabelis praneša, jogei 
trįs Lietuvos atstovai, keliau
jantis Amerikon, tapo Paryžiu
je sulaikyti, nes Amerikos kon
sulas nenorėjęs jų pasportų vi
zuoti.

Dar vienas kabelis iš Pary
žiaus, kuriuomi Lietuvos val
džia prašo amerikiečių labai 
greitai išsiųsti $25,000 tūliems 
begalinės svarbos reikalams.

Pranešta Tarybon, jogei yra 
rengiama naujas ir labai svar
bus Lietuvos Bylos išklausy
mas senate.

Pranešta, jogei kokie nevido
nai stengiąsi pasėti nesutiki
mus tarp Lietuvių ir Ukrainą.

Praneša L. G. D. komisija, 
jogei surinktieji drabužiai jau 
baigiami pakuoti ir šią dar sa
vaitę bus išsiųsti Lietuvon.

Nutarimai:
Dalyvauti Lietuvos Militarės 

Misijos išleistuvėse.
Sandaros Seiman p. Sirvydui 

negalint išvažiuoti, užtvirtinti 
šie Tarybos pasiuntiniai: pp. 
Augunas ir Račkauskas.

Musų srovei pripuolančią da
lį Lietuvos markių pardavinėji
mo pavesti L. N. Fondui.

Lietuvon išvažiojantiems pa- 
liud'jimus nutarta pavest išda
vinėti iš L. N. Fondo, per jų 
skyrius, iš Centro.

Taryba rekomenduos Išpildo
majam Komitetui ištikimų y- 
patų, kurie kolonijose užsiims 
pasportų išdavinėjimui naliudi- 
jimų.

J. O. Sirvydas,
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius. 
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.

skaitytis su žmonių ydomis 
ir sentimentais; ir gal but todėl 
jo svarbiausiasis veikalas ma
žai Lietuvių buvo apvertintas 
jo gyvenimo laiku.

Duonelaičio “Keturiuose Metų 
Laikuose”, medžiai ir planetos 
gyvena ir jaučia, ir žmonių ir 
gy\ ulių sentimentai sutinka iš
vien. Vienata egzistencijos, ne- 
aprubežiuotumas laiko ir vietos, 
jausmas tikros amžinybės, nie
kur kitur ir niekuomet geriaus 
nebuvo apimtas ir perstatytas. 
Skaitant tą veikalą skaitytojas 
susijungia su visa visata, žmo
gus tuoj pajunta siūlą, rišantį 
visus ir viską, kuris mus judi
na, kuris suteikia mutns musų 
kalę; meilę ir simpatiją. Ir tt.

MIRTIES REIKŠME
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito numerio)
Jeigu mes peržvelgsime dalyką nuo šio 

matymtaškio, tai mes patėmysime, kad vi
sas buklumo išsivystymas, arba realio pa
žinimo įgijimas yra augimo dalykas; te
čiaus mes kalbame apie pažintį ir talentus 
kaipo įgijimą. Realybėje daug ko, kas pri
imta už pažinimą, tėra tiktai atmintyje 
palaikoma informacija. Ir ne daugiau. 
Toji informacija gali būti daugiau ar ma
giau tikra ar naudinga. Bet, stropiai kal
bant, pažinimas yra galybės stovis, žinoji
mo, patyrimo ir supratimo stovis, o ne tik
tai informacijos palaikymas atmintyje. — 
Pirm kol informacija gali būti paversta į 
pažinimą, vidujinis žmogus turi augti; ir 
pirm kol tas butų galimu, vidujinis žmogus 
turi užgimti. Ir vidujinis žmogus yra pin- 
kli-paini esybė, ar teisingiau — esybių gru
pė, valdanti pati save.č Skirtingos įvairios 
sąmonės valstybės yra galimos atsiekti au- 
gštai išsivysčiusiam žmogui.

Kaip galima šiems vidujiniams kū
nams ar jiegoms užgimti žmoguje, kuomet 
jo apsišvietimas plėtojasi, taippat yra ga
lima vienam ar kitam iš jų numirti. Tiesa, 
turi būti visiškai galima čielam viduji
niam žmogui (ar jo dvasinėms galimy
bėms) numirti, kuomet bjaurus, nelemtas 
kūnas gyvena atsidavęs savo kūniškų geis
mų ganėdinimui. Šitokias esybes galima 
pavadinti besielėmis, dėlto, kad siela liko 
prašalinta ar nupjauta nuo kūno kontro
liavimo pagal suardymą ar mirtį to sub- 
teliško kūno (ar kūnų grupos), kurs turė
jo pritarnauti kaipo vienijantis ryšis. Be 
šio vienijančio ryšio žmogiškai išrodančio- 
ji esybė nėra tikrai žmogiška kitur, kaip 
tik išviršinėje formoje. Yra pasakyta, kad 
pasaulis “pilnas numirėlių”. Jei tas butų 
tiesa; tuomet mes galėtume lengvai supra
sti reikalingumą atgimimo delei, ką visų 
amžių mistikai skelbė.

Priežastis, delei ko kaikurios idėjos 
tūliems žmonėms nieko nereiškia, yra ši: 
tūli asmenįs dar neišvystę to kūno, kurs 
pajiegtų atsiliepti šiems švelniems virpėji
mams. Mintis ar mąstymas gali dasigau- 
ti net lig smegenų-proto, bet idėja nesuža
dina atsiliepimo. Kodėl? Dėlto, kad dar 
ligšiol nėra įrankio, susitverusio tame as
menyje, kurs turėtų užrašyti virpėjimus, 
ypatingus šioms idėjoms. Šių vidujinių 
subteliškų kūnų užgimimas ir augimas yra 
tas, ką išaiškinama charakterio evoliucija.

Pertankiai charakteris arba pobūdis 
yra išėjęs iš lygsvarumo. Vienas ar kitas 
vidujinio žmogaus padėjimas gali būti au- 
gštai išplėtotas, kuomet kiti padėjimai lie
kasi užmigę ar visai negimę. Ir štai to 
pasekmė: mes kartais nežinomą gaivalą 
pavadinam genijumi.

Tobulas visų gabumų lygsvarumas yra 
tobulo žmogaus žyme. Apšviestas žmogus 
turėtų siektis prie šios pasekmės. Išėjęs 
iš lygsvaros 'žmogus retai kada gali tobu
lai užbaigti darbą, kad ir savo paties spe
cialiame užsiėmime, be klaidų, kurios pa
skandins jį didžioj nelaimėje. Patyrimas 
parodo, kad neatbojimas ant bile kurios 
gamtos pusės yra užtraukimas nepalaimos 
ant čielybės stokumu tūlos dalies. Geni
jaus žmonių gyvenimai retai yra užrašyti- 
rekorduoti suprantančiai. Bet rūpestin
gam studijuotojui jie pasirodys esančiu in
teresuojančiu dalyku. Ii’ jie persergės sa
vo mokytojus-švietėjus nuo realio specia- 
lizavimo pavojaus, nusidanginusio į kraš- 
tutinybes.

Savęs kontroliavimas yra vienatinė ap
sauga nuo vilkduobių, kurios randasi evo
liucijos take; susivaldymas apima savyje 
savęs pažinimą. Ir kas galėtų būti'puikes
nio už savi-paižintį? Taigi, susivaidyki
me, jei norime pažinti patįs save. “Aš”, 
kurs turėtų būti žinomas, yra pinklesnis, 
negu paprastai manoma. — Raktus savęs 
pažinimai! galima rasti Teosofijoje. Teo
sofija yra visų filosofijų versmė, visų mok
slų ir visų religijų šaltinis. Teosofija yra 
senovės Išmintis-Religija. Ir jos mokiniai 
yra amžinai nauji, dėlto, kad amžinai tei
singi. Savęs pažinimas yra tokia sena stu
dija, kaip ir pats žmogus; ir taipgi nauja, 
kaili tik ką gimęs kūdikis. Gimimas atei- 
na-apsireiškia žmogui šiandien, lyg būty
bės aušra. O mirtis, didžiumai, dar ligšiol 
tebėra nauja ir baisi katastrofa. Bet tiems, 
kurie pradėjo regėti silpnutę šviesą, nu
šviečiančią gyvenimo problemas, šitie atsi
tikimai tankiai yra paantrinamos ir am
žinai atsikartojančios formos, kuriose gy
vybė pati manifestuojasi (apsireiškia).

Priežastis, kodėl mes nepaliaujame į 
gimimą ir į mirtį žvelgti kaipo į gyvenimo

pradžią ir į galą yra tai, kad mes dar lig
šiol nepažįstame savęs. Mat, mes tikime, 
kad tas kūnas, kuriame mes dabar įgau
name patyrimo, yra musų realiu “aš”; ir 
kartais mes 'prisipažįstame turintįs sielą 
ir pasisakome, kad tikime į ją, nors apie 
ją neturime jokios nuovokos. •

Patįs pirmieji žingsniai j savęs paži
nimą — tai ^realizavimas, kad siela, arba 
savęs žinąs principas, tik ne kūnas, yra 
“aš”. Tuomet prasideda realis visų vidu
jinių kūnų pažinimas, perdėm kuriuos re
alis “aš” patsai apsireiškia. Kiekvienas 
padarytas žingsnis evoliucijoje yra -atgi
mimas, kuomet siela įgauna naują per
davėją savęs apreiškimui. Kuomet “aš” 
pereina iš nežinios j žinojimą, jis patiria 
kaikuriuos nudėvėto minties ar emocijos 
perdavėjo-įrankio mirtį. Galimas dalykas, 
kad šios mirtįs yra gan įžymus atsitikimai 
gyvenime kaip ir ultimatinis musų dabar
tinio fizinio kūno suirimas, tečiaus pasta
rasis laikoma mažiau įžymesniu. Tikra 
tiesa, kad tūli žmonės, didžiumoje, visiš
kai nesupranta mirties reikšmės; bijo-kra- 
tosi jos neprotingai, arba nenuosaikumu iš
krypsta iš savo' kelio, kad pasikviesti ją 
pirm laiko. Mirties atsitikimas įvyksta 
tiktai savo perankstume. Tuomet ji reiš
kia progų nužudymą: nes senatvė pasiūlo 
savęs išplėtojimo progas, kurios buna daž
nai uždarytos mums ankstyvame ar vidu
riniame gyvenimo periode, pagal fizinių 
spėkų apgulimo priežastį ir vienvalinę gy
vuliškų instinktų besibriovimą. Bet kuo
met kūnas atitarnauja savo uždavinį ir už- 
sitveria atsiliepimui augštesnio proto im
pulsams, tuomet mirtis reiškia vidujinio 
žmogaus paliuosavimą nuo to įrankio, kurs 
buvo pančiai ir kliūtis pažangai.

Kaslink vėlesnės įvairių “Sielos lukš
tų” mirties, numetimo eterinių drapanų, 
kuriose siela, pasiliuosaVusi nuo fizinio kū
no yra jvyniota-apsupta, šiame straipsny
je nebus kalbama. Tas gal mus nelabai te- 
užinteresuos. Mes esame daugiau užsiin
teresavę gimimais ir mirtimis, kas įvyksta 
gyvenimo laiku, ir priruošia kelią tam, 
kas seka kitame gyvenime.

Mirties yra daugelis rūšių, kurioš dar 
nėra pripažintos: miegas yra viena mirtis; 
užmarštis (užmiršimas) — kita; nežinė, 
bjaurus papročiai, — visi yra mirties for
mos; kaikurios mirtįs yra katastrofiškes- 
nės Sielos akivaizdoje, negu žinomoji kū
no mirtis.

Kaip noriai mes apleidžiame savo bu- 
dėjančią sąmonę ir užmiegame atgimimo 
ar naujo atbudimo tikėjime, — rytmety
je, kuomet pati diena atgimsta. Vienok 
miegotojo “aš” gali, laike miego, būti taip 
liuosas nuo visų kūno rekolekcijų, kaip kad 
jis yra liuosas kuomet daugiau nebeatbun- 
da.

Be abejonės, yra skirtumas tarp mir
ties, kuria mes vadinam miegu, ir mirties, 
vadinamos mirtimi. Bet čia taipgi yra 
sulyginimas, kuris gal yra artesnis, negu 
paprastai manoma. Kad suprasti tikrąjį 
skirtumą, reikia būti pajiegiu pasilaikyti 
savo sąmonės ankštą besijungimą, perei
damas perdėm valstybės atmainą. Tas gi 
reikalauja susivaldymo galybės, kurią ke
li teturi. Vienok yra tikra, kad mes visi 
pereiname per miego vartus tūkstančius 
kartų vienoje žemiško gyvenimo valandė
lėje; mes tai darome be merdėjimo ir to
bulu paslankumu valandėlei apleidžiam fi
zinį kūną. Taigi, kodėl baisėjamės mir
ties? Dėlto, kad mes esame išmokinti ti
kėti, jog mirtis yra gyvenimo galas. Sa
vo giliausiose širdyse mes žinome geriau. 
Bet musų protai yra suvaržyti klaidingo
mis idėjomis ir todėl tat kaikuri musų pri
gimties dalis jau yra mirusi ir nebegali 
atsiliepti intuitivei vidujinio žmogaus pri
gimčiai.

Idėjos, atspaustos ant kūdikio proto, 
tampa tokios popročio žymės jo mintyje, 
kad vėlesniame gyvenime žmogus tikrai 
intiki, jog jo prietarai ir niektikystės — 
tai dieviškai įkvėpti teisybės permatymai, 
arba jis gali priimti juos kaipo naturales 
natūralių faktų interpretacijas (išaiškini
mus), kas atspaudžia gamtos antspaudą 
ant jų. Vienos tas tegali būti tiktai auk- 

(Užbaiga ant pusi. 4-to)

Klaidos pataisymas. Pereitam num. šio 
straipsnio antra eilutė buvo pakeista ne ta. 
Išeilės turėjo skaitytis šitaip:

Yra abelnai manoma, kad didžiausia 
nelaimė, kuri gali atsitikti gyvenime, — 
tai mirtis. Vienok daugelis žmonių dar

Ir tt.
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bolševikais, norės su jais kokj i kareiviją rugs. 30.
bendrą turėti. Prie to Latviją,

Dyčus prašo, kad

V x

žinoma, daug 
laiko, nes užim- 
dienos reikalais, 
reikalų, skaitau 

pažymėti, kad

Estoniją ir Lietuvą privedė ii- Antanuk, nuoširdžiai prašau 
gas atidėliojimas Taikos Konfe- i pasirūpinti sužinoti per drau-

Ikišiol kožna tų rasių ėjo 
keliais. Estonai sumušė

sijon. Paima užrašę į raitelių 
pulką, karės mokyklon. Išve- 
..................... Tai ir 
sudiev, gimtiniai nameliai. Tai-

Atsiprašau, rašau 
pasidėjęs — labai 

Juozas.

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

ėjo mintis, kaip Jaša prasidžiaugs tą nau-
“Eik dar sykį. Pulk ant savo kelių jieną išgirdęs, ir tuojaus atsistojus ren- 

prieš jį, prašyk labiau. Jį visi vadina šir- giausi bėgti į kalėjimą, pranešti, pasakius
dingu žmogum ir ištiesų gal jis pasigailės. 
Kitaip, mudu prapuolę. Pamislyk tik apie 
musų nuskirtą vietą — kur žiemą nebūna 
saulės, kolonijoj iš keturiu lindynių, išplės
tų ant kokių penkiolikos verstų, — tai yra 
Kolymsk. Nėra ten nei arklių, nei pramo
nes, nieko! Tenai ne gyviems vieta. Eik, 
prasyk gubernatoriaus, gal jis pagailės.”

Aš pažiurėjau jam į akis ir mano šir
dį suspaudė skausmai. Jis buvo dar tiktai 
trisdešimts septynių metų amžiaus, bet jo 
plaukai jau žilo. Jis išrodė išblyškęs, nu
vargęs. Negalėjau išsilaikyti nuo verks
mo. Jaša tuomi likosi sujudintas ir, apim
damas mane savo glėbin, persiprašinėjo už 
savo užgauliojimus, išreikšdamas pasitikė
jimą ir užjausdamas mano atsidavimui su 
juo visur eiti ir būti. Aš apleidau jį su ta 
minčia, kad man reikia dar eiti pas guber
natorių.

“Eit ar neit” — ta mintis kankino ma
ne visu keliu, išėjus nuo Jašos. Aš sužino
jau, kad gubernatorius buvo pasižymėjęs 
kaipo palaidūnas. Jisai apsivedė augštos 
biurokratiškos šeimynos merginą del savo 
karjeros pakėlimo, o jo žmona buvo taip 
sau vėjagaudė, daugiausia laiką praleidi- 
nėjo užrubežiuose. Suėmusi daugiau drą
sos, nuėjau dar sykį prie gubernatoriaus, 
tikėdama išgauti jo užuojautą savo dideliu 
prašymu Jašai pakeisti ištrėmimo- vietą. 
Inėjus į raštinę, mačiau, kaip tenai buvu
sieji vyrai vienas į kitą išdidžiai mirksėjo. 
Vos galėjau išsilaikyti, drebėdama su min
čia vėl pasimatymo su gubernatorium. In- 
ėjus į jo kambarį, gubernatorius atsisto
jo, gražiai prasijuokė ir prakalbėjo:

“A, tai pagaliaus tu atėjai, mano go- 
lubka. Na, nesibijok; aš nieko tau nepa
darysiu. Nusiramink ir meldžiu sėstis”, 
privesdamas mane prie kėdės, tarė.

“Pasigailėk mus, tamista. Pavelyk Ja
šai pasilikti čionai”, verkdama prašiau.

“Neverk, neverk”, ramino mane. “Aš 
tą padarysiu. Jisai pasiliks.”

Mano širdis buvo pilna padėkos džiau
gsmo ir puoliausi ant kelių prie jo kojų, 
dėkodama už jo širdingumą. Man tuoj už-

apie tai ir gubernatoriui.
“Nėra reikalo tau tenai bėgti, aš apie 

tai liepsiu telefonu prižiūrėtojui pranešti, 
su įsakymu kuogreižiausia tavo vyrui pa
sakyti,” — sako gubernatorius. “Tu gali 
čionai pasilsėti.”

Mane apėmė neapsakomas džiaugsmas 
ir dėkingumas. Jis inpylė į stiklelį vyno 
ir siūlė man išgerti atsigaivinimui. Nie
kados iki tolei aš nebuvau vyno ragavusi, 
gi šis ypatingas vynas buvo dikčiai stip
rus. Pajutau kaip mane perėjo šiluma. 
Vynas buvo labai saldus ir skanus. Gu
bernatorius vėl pripylė mano stiklelį ir 
sau taipgi prisipylė, prašydamas gerti su 
juomi. Stengiausi jau atsisakinėti nuo gė
rimo, tečiaus buvau persilpna atsilaikyti 
jo nuolatiniam raginimui. Po antro stik
lelio gubernatoriui buvo daug lengviaus ir 
trečią man įsiūlyti. Aš tuoj pasijutau ap
svaigusi, negalėjau net pasijudinti. Lyg 
per sapnus pradėjau atsivaizdinti, kad aš 
apsvaiginta, ir, surinkusi paskutines spė
kas, norėjau kovoti su tuo, bet pagaliaus 
pajutau, kad aš buvau apnuodinta. .. .

Išbudau apie 4 vai. ryto ir pasijutau 
esanti nepaprastose, puikiose aplinkybėse. 
Tūlą laiką negalėjau dasikvošėti, kur aš 
esu, lyg bučiau sapno apimta. Netoli ma
nęs buvo kokis tai vyras. Atsukus jam j 
mane savo veidą, pažinau, kad tai guber
natorius. Tuojaus man prisiminė viskas. 
Jis artinosi ir norėjo apkabinti mane, bet 
aš surikau, pašokau, apsirėdžiau kuogrei
čiausia ir, lyg keno1 vejama, išbėgau ir jo 
namų.

Diena tik ką buvo pradėjus brėkšti. 
Visas miestas dar buvo miego glėbyje, o 
migla buvo padengus visą žemę. Tai bu
vo ankstyvo rudens laikas. Visur aplinkui 
buvo ramu, tik mano širdyje ne; pradėjo 
žmonės kilti, vaikščioti — lyg gyvybė su 
mirčia kovojo už valdymą žemės. “Ką aš 
Jašai pasakysiu? Ką musų draugai pa
manys apie mane? Juk aš prostitutė!” — 
tokia mintis perdūrė mane kiaurai. “Ne, 
tas neprivalo būti. Mirtis bus mano vie
nintelis išgelbėtojas.”

AR BALTIKO TAUTOMS 
REIKĖTŲ VIENYTIS 
SU RAUDONAISIAIS?

VĖLIAUSI LAIŠKAI 
Iš LIETUVOS

TOLEDO VIS BE KARŲ.
Toledo, O. — Miesto majoras 

reikalauja federalės valdžios 
priversti gatvekarių kompaniją

tuojaus sugrąžinti karus. Su- 
lyg majoro prirodymų kompani
ja pasielgė prieš įstatymus. Ar 
ilgai kompanija sauvaliaus?

Estonai, Latviai, Lietuviai ir 
Lenkai stengiasi atsiekti kokį 
nors bendrą sutarimą, kas reik
štų beveik kaip ir susivieniji
mą, 
savo
Rusų raudonuosius; Latviai su
mušė Bermondto ir von der Gol- 
tzo vokiškus Rusus. Lenkai nu
žygiavo taip toli į bolševikų že
mę, kad tolimesnis jų ėjimas 
butų benaudis ir perbrangus. 
Tečiaus visi tie žmonės yra di
deliame pavojuje tolei, kolei jie 
nebus susivieniję. Susijungę jie 
pastotų stipria apsauga ant ru- 
bežiaus, kuris skiria germaniz
mą nuo Rusų bolševizmo.

Vienok yra neaiškių gandų 
kaslink Baltiko unijos pastangų. 
Sakoma, kad Baltiko sutartis 
galinti būti vien tiktai pradinis 
žingsnis pasiryžime susitaikyti 
su Maskvos raudonaisiais. Ru
sai patįs pasirodė negalintįs iš
valyti savo šalį nuo Leninizmo 
nešvarumo. Didžiosios valsty
bės priėmė nuosprendį nesikiš
ti tenai. Tautos, egzistuojan
čios šalę bolševikiškos Rusijos j 
rubežių, pradeda jausti, kad 
Rusijos bolševizmas gal but yra 
pastovus užvedimas ir kad la
bai esąs reikalingas koks nors 
sutarimas užbaigti dabartinę 
betikslę karę tarp jų.

Vakarų demokratija sujudi
nama, kuomet daroma kokis 
nors žygis suteikimui bolševiz
mui žymės legalio pastovio tarp 
kitų tautų. Tečiaus vakarų de
mokratija galutinai apsisprendė 
nevesti daugiau karės priešais 
raudonuosius. Iš visų teisybių 
vakarų žmonės neturi kaltinti 
kaimyniškas bolševikams tau
tas už stengimąsi pabaigti ne
sutikimus, kurie nepriartino nei i 
pergalės nei jos vilties ir kas! 
bereikalingai atidėlstinėja tųjų| 
valstybių nusistovėjimą.

Jeigu Kolčak stovėtų tvirtai, 
jeigu Judenič žengtų pirmyn ir 
jeigu Denikino pasekmės nebū
tų sutramdytos, Baltiko srities 
žmonės stovėtų tvirtai priešais 
bendrą neprietelių. Tarybos su vigkąT tvarkoj.
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BILE 
KUR < 
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■ MIRTIES REIKŠMĖ.
(Tąsa nuo pusi. 3-čio) 

lės pasakomis arba grynomis tradicijomis. 
Jis atsisako žvelgti į teisybę, ar klausytis 
jos, dėlto, kad jis mano, jog jo prigimtis 
išstatoma pavojingam spekuliavimui, kas 
suardytų jo proto ramybę. Šitai kūdikių 
protų varžymas įsigyvenusiomis tikėjimo 
formomis ištikrųjų yra nekaltųjų žudy
mas, nežiūrint kaip dori nebūtų mokėtojų 
mieriai.

Siauraprotinis mokinimas atspausdina 
mirties antspaudą, ant kūdikio proto ir pa
daro visą jo gyvenimą nepasekmingu, ber
gždžių. Gyvenimas reiškia gimimą, augi
mą, kaip ir mirtį. Auklėjimas turi būti 
sustiprinantis ir gaivinąs procesas visam 
žmogui. Bet didžioje didžiumoje atsitiki
mų jaunimo mokytojai pasekmingai užmu
ša tik ką gimusius subteliškesnius sielos 
perdavimo įrankius, kurie butų galėję iš
augti pakaktinai tvirtais apsiginti savo 
gyvenimą; kūdikis auga gyvu kunu ir sme
genimis, bet negyvu gimusiu ar išardytu 
vidujiniu kunu, kurs veda prie silpnumų 
ar augančio žmogaus nedorybių.

Mirties tragedija dažniausiai buna pa
pildyta tiktai ankstyvoje jaunystėje, kuo
met nežinomi bjaurus papročiai, ištvirki
mas aktualiai užmuša vidujinį žmogų ir 
palieka besielį įrantį lukštą, velkantį-tem- 
piantį savo nelaimingo gyvenimo veltumą, 
ištvirkimą ar beprotystę. Jei gyvenimas 
butų prikergtas prie vieno žemiško gyve
nimo viename kūne, tuomet jis ištikrųjų 
butų baisi apjuokos auka. Bet tas yra ab
surdiška. Gyvenimą^ yra amžinas. Ir ko
lei tęsiasi gyvenimas, tol randasi viltis. Ir 
kuomet mirtis seka gimimą, gimimas taip
gi yra sekamas atgimimo.

Mirtis yra tarpduris į gyvybės namą. 
Ir tame name randasi daugelis palocių.

Mirtis yra atgimimo prižadėjimas.
Vis nauja ir nauja proga pasitaiko. 

Gyvenimas yra amžinas.
Kolei tęsiasi gyvybė, tol buna ir viltis.

' Mirtis tinkamame laike yra drauge ir 
išliuosuotoja.

Mirties galutina reikšmė yra gyvybė.
(Galas)

Norėjo nusinuodyti.
Vaikščiojau tūlą laiką po gatves, iki 

suradau vieną atdarą krautuvę. Inėjusi 
nusipirkau už 3 kapeikas nemaišyto acto. 
Inėjus į savo gyvenamą namuką, tuojaus 
mane patiko su užklausimu:

“Kur tu buvai, Maria Leontjevna, kur 
tu šiąnakt nakvojai?” Mano pati išvaiz
da parodė viską, be atsakinėjimo. Nieko 
nesakius, nubėgau j savo kambariuką ir 
užsirakinau. Atkalbėjusi poterius, išgė
riau nuodų ir pradėjau rangytis nuo di
delių skausmų.

Tuo pačiu laiku, apie 10 vai. ryte, Ja
ša buvo paliuosuotas iš kalėjimo ir gavo 
500 rublių atidarymui mėsinyčios. Links
mas jisai bėgo į mano gyvenamąjį butą, 
neatjausdamas kas su manimi darosi. Tik 
į stubą atėjęs jis pamatė nepaprastą atsi
tikimą. Išgirdę mano vaitojimus, išlaužė 
duris ir inėjo1 pas mane. Nuodai degino 
mano burną ii- gerklę kaip Ugne; mane at
rado pusgyvę ant grindų. Atsipeikėjau tik 
ligonbutyje. Prie mane stovėjo Jaša, ke
letas prižiūrėtojų ir gydytojas, kuris pylė 
man ką tai į burną. Kalbėt aš negalėjau, 
tik supratau, kas apie mane dėjosi. Aš bu
vau nustojusi daug savo kraujo ir gydyto
jas Jašai pasakojo, kad apie mano pasvei
kimą reikia abejoti. “Tiktai nepaprastai 
tvirto kūno’ sudėjimo žmogus galėtų išlai
kyt ir išlikt gyvas iš tokio atsitikimo”, — 
pridėjo gydytojas.

Per dvi savaites aš svyravau tarp šio 
ir ano pasaulio, kentėdama baisius skaus
mus, rangydamasi nuo kvapą užimančių 
dieglių; mane maitino tik pienu, įleisdami 
per dūdelę į gerklę. Visą mėnesį aš nega
lėjau kalbėti, pagaliaus liga išėjo iš pavo
jaus, tik ėmė dar mėnesį laiko iki atgavau 
normalę savo sveikatą.

(Bus. daugiau)

Prietikis.
Mokytoja, kalbėdama vaikams iš grama

tikos, uždavė Jonukui žodį “prietikis” ir 
liepė padaryti iš jo sakinį.

Jonukas, pasvarstęs, pagalvojęs, pra
tarė:

— Prietikis yra tas, kad mano tėvas 
ir motina apsivedė tą pačią dieną.

UTĖNA, Kauno rėd.
(Laišką prisiuntė Ant. Dy- 

čius, iš West Lynn, Mass.)
Po ilgo laiko nežinės kas de

dasi plačiame pasaulyje, kaip 
gyvena musų broliai ir sesutės 
Amerikoje, šiandien vis dau
giau, vis plačiau gauname žinių 
apie Amerikos Lietuvių gyve
nimą. Tų žinių tarpan reikia 
priskaityti ir jūsų laišką, rašy
tą jau keli metai mirusiam jū
sų broliui Juozui Dyčui. Nors 
rašote, kad jau vedęs ir turite 
sūnų, tečiaus sena pažintis ver
ste verčia mane parašyti jums 
keletą žodžių, 
rašyti neturiu 
tas bėgančiais 

Tarp tokių 
sau už garbę
šiandien esu Utenoj kaipo nau
jokas, gimusia 1897 metais, — 
šaukiamas į kilusios iš kapų 
musų brangios Tėvynės Lietu
vos kareiviją. Komisijon dar 
nestojau, gal po pietų reikės 
stoti, taigi dar nežinau ar pa
ims ar ne. Jeigu paims, tai to
dėl, kad turiu dar du senesnius

| brolius ‘— Petrą ir Joną Stro- 
lius, apie kuriuos nežinau, ar 
jie Amerikoj gyvi, ar mirę.

Aš gi visai nesibijau už Tė
vynės laisvę mirti, tik gaila na
mus be priežiūros palikti, trįs 
moterįs be globos, taipgi ir mie- j 
los mergaitės gaila. .. .

Pats paėmimas man ne taip 
svarbu, nes per karę jau gana 
gerai supratau, kas tai yra gy
venimas be naudos ir kas tai 
yra mirtis už Tėvynės laisvę. 
Buvau Rusų bolševikų naguose į 
papuolęs. Norėjo mane sušau- 

I dyti ir ko kito teko pritirti, bet 
i tas praėjo, ir vėl gyvenu kaip 
I pirmiau, tik labiau suprantu pa- 
Įtį gyvenimą.

Taigi, mielas drauge Anta
nai, gyvendamas Amerikoje, 
gal žinai, kur mano bent vie
nas brolis, malonėk pranešti ši
tas naujienas jiems, kuriąs čia 
parašiau, ir praneškit, kad aš 
per karę išlaikiau namus, ūkę 

___,   Mat, mokė-! 
Maskva butų tiktai paskutinu Į jau Vokiečių kalbą, tai lengviau 
dalyku. Tečiaus jeigu Rusams buvo apsiginti, tik tą arklį, ką 
nepasiseks ir jeigu didžiosios, pj^ęs palikau, pavogė, bet da- 
vakarų tautos laikysis nuo ru- bar prisiauginom gyvulių, lau- 
pinimosi apie tai, tai gali neil- įęaį apSėti ir gera butų gyven- 
gai trukti, kolei Leninas laimės ti, kad butų kam ūkis vesti. Ma- 
taikos susiartinimą su savo va- ne ir taip jau labiau traukia 
kariniais kaimynais. Tokis su- prie mokslo. Žinau, kad karei- 
tvarkymas dalykų dikčiai pri- i vijoj neprapulsiu, šviesesnių 
sidėtų prie sustiprinimo bolše- žmonių ir ten pageidaujama, 
vikų pozicijos ir padarytų daugi Su guodone, jūsų 
sunkesniu Rusijos išliuosavimą,_____________ Juozas Strolia.
negu kada nors buvo. ;

— Iš Cleveland Plain Dealer.' p- s- Dar- Zarbus drauZe- Pa
rašau ant atskiros popieros la- 

Tai yra editorialas to laik-! Pelio> kad mane šiandien po pie- 
raščio. Bet reikia abejoti, be- (rugsėjo 22 d.) stato komi- 
gu kada Baltiko valstijos, per
traukusios mušius ir karę su

KUOMET turite pasiuntimui 
pinigų į bile Užrubežinę ša

lį—pinigų savo giminėms, pra
monės reikalais ar draugams— 
sutaupysit laiko ir pinigų, jeigu 
duosit Otis & Co. JŪSŲ pinigus 
pasiųsti.

Bile kurioj pasaulio dalyj, kur 
įvesta pinigų mainymo ratos ir 
kur gali pasiekt trūkis, laivas, 
vielos arba kabelis, tenai gali 
žmogus gauti pinigus NUO JŪ
SŲ, jeigu jus pasinaudosit mu
sų Užrubežiniu Patarnavimu.
TZ IEK Lietuviškų pinigų gali- 
-*■*- ma pasiųsti už Amerikoniš- 
kur priguli ant mainymo kainų 
tuo laiku, kada siunčiama. Kai
nos mainosi diena iš dienos aug- 
štyn ir žemyn. Galite tečiaus 
gaut supratimą įsitėmiję, kad 
jeigu kainos normalės, už $100 
galima pasiųst 420 Markių; ka
da kainos visai žemos, kaip pas
tarais laikais, galima pasiųsti 
net iki 4300 Markių už $100. 
Tikroji suma bus tarpe nurody
tųjų skaitlinių dabar.

Jums reiktų ateiti į musų ofi
są sužinojimui vėliausių kainų. 
Už musų patarnavimą jums at
sieitų visai mažai.
TZ ITOKIS patarnavims jums, 

šalip pinigų siuntimo, musų 
Užrubežiniame Departmente y- 
ra priėmimas Laiškų iš jūsų 
Tėvynės; išvertimas laiškų ir 
kitokia korespondenrija; para
šymas laiškų kaip jus įsakysit; 
pagelbėjimas ir prirengimas pa- 
sportų; pagelbėjimas paduoti 
aplikacijas pilietiškoms popie- 
roms; užregistravimas jūsų lai
škų.

Ateikit — naudokitės musų 
Užrubežiniu Patarnavimu.

Otis & Co.
Cuyahoga Bldg. Priešais
Public Square Pačtą

AR JUS ŽINOT ŽMONIŲ KAIP ŠITIE?

Juo daugiau dalykų jie turi, tuo daugiau 
nori turėti. Juo daugiau pinigų uždirba, 
tuo daugiau praleidžia. Tiesa, ar ne, kad 
beveik visada jie neturi pinigų?

Neužmirškit, kad oras ne visada gražus. 
Kartais iš tyro dangaus užeina didelė li
ga ar nelaimė. Tuomet pinigai labai rei
kalingi. Ar turėsit susitaupę del lietin
gų dienų? 1

rencijoje jų neprigulmybės pri
pažinimo. Paryžias konferen- 
dija glostė Lenkiją, davė jai 
liosybę žygioti po Lietuvą; lau
kė, kolei Rusai monarchistai at
ims Rusiją nuo bolševikų — ta
da Lietuvą ir kitas senosios Ru
sijos tauteles atiduos vėl Rusi
jai. Bet tas nepasisekė. Tos 
tautelės nusistatė savo valdžią 
ir iki paskutinosios, be tinka
mos sąjungininkų pagalbos, lai
kėsi prieš bolševikus ir kitus sa
vo priešus. Jos išsilaikė iki šiai 
dienai; jų padėjimas sunkėja. 
Jos reikalauja kuogreičiausio 
pripažinimo, nes žmonės viduje 
nustojo kantrybės. Anglija pri
pažino Lietuvą, pirmiausia su
prasdama, kiek daug tas gali 
prisidėti prie bolševikų intek- 
mės numažinimo Baltiko šalyse.

Jei Taikos Konferencija kuo- 
greičiasia atskirs Lietuvai ir jos 
draugiškoms kaimynėms tinka
mus rubežius ir pripažins nepri
klausomomis, bukime tikri, kad 
bolševizmas visu savo raudonu
mu neatkreips Lietuvių domos į 
save. Vakarų didžiosios vals
tybės turėtų kuogreičiausia pa
remti mažasias Baltiko taute
les, išpildant jų troškimus — 
neprigulmybės.

Apvogė banką. Randolph, 
Mass. — Keturi banditai, atva
žiavę automobiliuje, užpuolė ir 
apvogė Randolph Savings ban
ką, išnešdami apie $40,000. Vi
sus banke buvusius žmones su
rišę pabėgo.

gus, pažįstamus ar per laikraš
čius, apie mano brolius. Jeigu 
aš tikrą liudijimą turėčiau, kad 
jų jau nebėra gyvų, mane iš ka- 
riumenės . paliuosuotų namams 
prižiūrėti, 
ant kelies 
bloga.

(Antanas
Petras Strolia, gyvenęs Grand 
Rapids, Mich., ir Jonas, Hart
ford, Wis., paeiną iš Velikunų 
sodžiaus, Leliūnų par., Utenos 
apskr., atsišauktų ar'kas apie 
juos žinantis praneštų žemiaus 
paduotu antrašu: Anton Dy- 
czus, 25 Woodman street., West 
Lynn, Mass.)

Nesibaidykit nuo jokio atsidavimo reika
lingo padidinimui jūsų taupymų. The 
Guardian Thrift Club (Taupymo Klu
bas) pagelbės jums tame. Kviečia jus 
prisidėti tarp Lapkričio 19 ir Gruodžio 
11, pradėt taupyt $.50, $1, $2, $5, ar $10 
savaitėje per penkiasdešimts savaičių. 
Čionai moka 4% už padėtus pinigus.

the GUARDIAN
SAVINGS and TRUST COMPANY

S Lietuvos Atstatymo Bendrove
! Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant $1,000,000. Tais 
pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karė® griuvėsių. Ji pasiryžus tuoj atstatyt: 

1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įvesdinta į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lie

tuvos valstijos. Visi Lietuvos Atstatymo Be-vėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui.

I LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė:
1) avalų (shoe) fabriką; 2) chemišką dirbtuvę; 3) įvairias krautuves; steigia: 1) Ke

leivių Namą ir ŽP Banką New Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius nota- 
tarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligatus ir ki
tus popierius, kurie turės galę čia ir Elropoje.

STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes jdo daugiau bus kapita
lo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės Šerai po $10, 
bet neparsiduoda mažiau kaip 5 serai. Už pinigus išmokama nemažiau 4 nuošimčių.

INVESTINIMO SAUGUMAS TIKRIAUSIAS, PELNAS NėAPRIBUOTAS.

Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION320 Fifth Avenue New York City
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SEMITŲ IR ARIU VELNIAS.
Indrai — Ariu rasės šaka tolimuose 

rytuose — persistatydavo, kad tarp die- 
j nos ir nakties, tarp saulės ir tamsos — 

•eina didelė nepaliaujama kova, ką jie iš
siaiškindavo moraliu konfliktu Blogo su 
Geru, gi tų visų aiškinimusi praktiška pa
sekmė buvo — jų tikėjimas j duališką (dvi- 
esybę) dievystę, arba dievystes, kurių vie
na — blogų norų, pikta dvasia; bet ji bu
vo skaitoma taip pat galinga, kaip ir tei
singoji, geroji, su kuria jai reikėjo kariau
ti.

Iranu tikyboje pasaulis buvo padalin
tas į du griežtu principu; ta idėja buvo 
gan aiški ir ji pasekmingai plėtojosi tar
pe kitų žmonių.

Iki tūlo laipsnio tikybos į dualizmą 
sėkla pasiekė ir žydus-semitus, — jie su
sipainiojo su ja ir pradėjo skelbti, kad 
svarbiausia tų dviejų dievysčių užduoti
mi buvę — vienos gundinti, kitos — ves
ti žmogaus sūnų geru keliu.

Šėtonas (Satana) — vienas iš atlie
kančių tų užduočių vieną pusę, vadintas, 
tečiaus, sunumi Dievo; knygose Hiobo ne
siranda žymės, atskiriančios nuo viena ki
tos arba 'žymės jų nebendrumo.

Šiame atsitikime Šėtono pozicija su
tinka su žydų filosofija, — tenai Dievas 
skaitomas autoriumi gero ir blogo, kaipo 
elementas, sukietinęs Faraono širdį ir pa
leidęs melagingą dvasią tarp Ahabo pra
našų. Bet kuomet žydai dalimai pradėjo 
bendruotis su Iranais (Persais, Ariu gi
mine) ir suvedė juos į artimumą su se
niau jau ištobulinta Persų dualizmo sis
tema, tada ant žydų Iranu teologijos vieš
patavimas priėjo savo pasekmingo punk
to1. Nuo tada du valdonu — vienas dan
giškas, kitas — pikto paskleidėjas ir gun- 
dintojas, užgyveno žydų mintyse. Nuo ta
da Šėtonas, didis tamsybių arba pragaro 

^’valdytojas ir buvęs kunigaikštis ant oro 
ir vėjų, tampa nuteistas į žemutinį pasau
lį — tenai jam paskiriama vieta; jis iki 
to laiko buvo tarpe visų dangiškųjų die
vysčių.

, Šioje tamsioje valstybėje jis tapo iš
tremtas tvarinys, valdantis piktųjų demo
nų dvasias ir kuris skleidė tarpe žemės 
žmonių piktą norą, įtraukinėjo į vargą, li
gas, privertė atlikti piktus darbus. Tuo- 
jaus krikščionįs jį dar labiau pasmerkė ir 
apmažino jo galybę, padarydami jį paval
diniu dangiškojo Dievo. Žydai, didžiumo
je, nebandė įvesti skirtumo nuo minties ir 
daikto, kaipo egzistuojančių nesulyginamų 
vieno su kitu dalykų, ir jie vis manė, kad 
Dievas pats vienas atlikinėjo gerus ir blo
gus darbus. Net ir krikščionįs tame ne
siskiria: jei žmogui nelaimė, jei žemės dre
bėjimas ar kas panašaus užeina, jei žūva 
daugybė žmonių, sudega miestai ar kai
mai — sako: “Taip Dievas davė”. Šiame 
atsitikime jie išaiškina Dievo darbą iš ge
rosios pusės — reiškia, žmogus buvo to 
vertas, ar to nuo jo Dievas norėjo. Tuo 

‘.įarpu kitus blogus žmonių darbus, iš jų 
pačių'-pusės paeinamus, priskaito Velnio 
įkvėptais arba sugundintais.

Bet krikščionybė, remiantis! ant aiš- 
kių užtikrinimų personalio nemirtinumo 
(sielos) labiau, negu prie to buvo daėję 
žydų pranašai, pradėjo u'žsigyventi tarpe 
tautų, kurios buvo pirma pripildę pasaulį 
dievais ir demonais (geromis ir blogomis 
dvasiomis). Krikščionybės mokytojai vi
są tą daugybę abipusių dievysčių išnaiki
no; bet toli nuo sunaikinimo, buvo atsar
gus laikydamiesi tos nuomonės, kad visa
da turės būti piktadariai velniai. Visos tos 

s senųjų tikybų dievystės (blogo) paversta 
f velniais. Bet kad jų blogi darbai butų po 

priežįura, velniai turėjo būti po globa ko- 
.kiffb iors karaliaus, kaip ir dangiškieji an
gelai (padaryti iš daugybės gerų dievys
čių, kaip pirmiau buvo), — taigi jų kara
lium paskirtas (parinktas) Semitų šėto
nas, Dievo bendras.

Ariu tautos, rašo prof. Max Mueller, 
“neturėjo velnio. Pluto, nors netolimai 
tokias pareigas turėjo, buo labai gerbia
ma dieviška ypata; ir Loki, nors labai ne
rimto budo, bet nebuvo blogas. Vokiečių 
dieve Hela irgi — kaip ir Persefona — tu
rėjo geras ir prastas dienas.”

Bet šios gentės — Ariu tautos — tu
rėjo išvystę supratimą, kuriame buvo in- 
painiota piktos gyvatės, Vritra arba Ahi, 
kuri valdė debesis; jei ji uždarydavo debe
sis nelaisvėje — tada būdavo sausa ir vis
kas išdegdavo.

Krikščionybės idėjai prasidedant, pa
lengva naikinta visos dievystės — blogo ir 
gero — jų vardai nubraukta nuo abelnojo 
dievų surašo ir palikta tiktai vienas vis
ką valdantis. Tokiame atsitikime, kur ne
buvo galima vienata apsieiti, palikta trįs 
esybės, užvardintos vienu vardu. Kiti vi
si turi tiktai “šventųjų” vardus, kadangi 
dangiška karalija negali likti be esybių. 
s Ta dangiška karalija taipgi paskirta 
vieta, kur galės nueiti žmonių vėlės, pil
dančios krikščionių įsakymus. Prižadant 
visą eilę gerybių ir neapsokomų linksmy
bių danguose žmonėms, krikščionybės pra
našai leidosi į svietą.

Bet visur, kur tik jie skelbė Kristaus 
mokslą, visur girdėjosi dvi svarbiausios 
pasaulį ir žmones valdančios esybės — Die
vas ir Velnias arba Šėtonas.

Nuo visų tikybų su Jų dangiškais ar 
pragariškais valdonais, daugiausia skyrė
si Buddizmas, prasidėjęs 500 metų dar ne
gimus Kristui.

Tą turėsime progos vėliaus apskaityti.
K.

w
ATMINIMAI.

Kur amžius lietuviai kariavo,
Kur liejo kraują nuolatos,
Kad savo laisvę tik atgavus
Ir tiesas tikybos šventos, —

Kas šiandien tenai tepaliko, 
Kur laisvė lietuvių tautos? 
Žiloj senatvėj jei atmins kas, 
Gailingai širdis tam vaitos.

Jei bent Trakų garsinga pilis 
Nesunaikinta ten paliks, 
Pro šalį eidamas lietuvis 
Garbingą vardą jos atmins.

Jei bent į Kalną Gedimino 
Lietuvio žvilgsnis gal nuskris, 
Senoj gadynėj norint buvo, 
Didvyrių garbę vis primins.

Ar bent aržuolai mus šventieji 
Per savo ainius apsakys, 
Ar krantai Nemuno augštieji 
Pilių paveikslą perstatys.

Ar gal Perkuns, smarkus dievaitis 
Lietuvs garbę apsakys,
Jis trenkdam’s gal lietuvio mintis 
Gilioj senovėj nuglamdys.

Ir kaip lietuviui neraudoti,
Ir kaip jam sunkiai neliudėt?
Apie senovę daug svajoti,
Bet josios dvasios neregėt....

Vyturėlis. 
w

GRAŽI NAKTIS.
Jau maldelę vakarinę
Mums praskambino varpai,
Iš laukų namole grįžta 
Ant nakvynės gyvuliai.

Aukso šviesą mėnuo beria,
Dauson žvelgdams pamatai, 
Giedras dangus akį veria — 
žvaigždžių tūkstančiai antai!....

Tyla.... Nečiulba paukšteliai, 
Gamta pasilsin nuėjo, 
Apmigę laukai, medeliai — 
Paslaptyj viskas glūdėjo....

Įspūdžių nakties gražumas 
Teikia džiaugsmą-laimę mums, 
Vėjo gaivintis švelnumas
Duoda jiegų; koks ramum’s!....

Meili gamta švelniai migdo, 
Atilsį priduoda mums;
Visur tylumą įvykdo —
Koks puikus nakties ramum’s!

A. J. Jokūbaitis.

JAUNIMUI: Kurie manote dalyvau
ti “Dirvos” Kalėdiniame eilių ir straipsnių 
konkurse, tuojaus praneškit mums savo 
vardus; vardus straipsnių ar eilių arba ir 
pačius savo veikalėlius (dar geriau). Visi 
rašiniai turi sueiti pirmoje savaitėje gruo
dyje. Kurie atsiuntėt — ačiū. Red.

— Prie kokios lyties Aidas priklauso?
— Prie moteriškos.
— Kodėl?
— Ba ji vis turi turėt paskutinį žodį.

■ - -...........1

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
Br ■■■•' ------------------------------------------------------ B

JONAS.
(žiupsnelis iš biografijos) 

Jonas buvo geras vyras, 
Bet, ir paikas ir įkyrus, 
Labai puošės, galvą kraipė, 
Su mergom’s grudės

pakampėj.
Vienu žodžiu: buvo vyras, 
Nėra koksai tatai dyvas.
Jis už “burdą” nemokėjo, 
Čieli metai jau suėjo;
Čieli metai kaip suėjo — 
Joną laukan “išlydėjo”.... 
Nieko butų, kaip atrodo, 
Tik galvoj jo stoka proto.

L. St—s.
Nuo Red.: Jeigu gerb. L. 

St—s pereitų per visų gaspadi- 
nių narnus ir su jomis pasikal
bėtų, tai atrastų tokių “biogra
fijų” daugybes! šios eilės ge
naus tiktų užvardinti “Perpe- 
tua Mobile” — arba amžinai ne
paliaujamas veikimas-apsireiš- 
kimas. Kur tik neisi per Ame
rikos lietuviškas stubas, ten to
kių Jonų daugybė; ir ne tik kad 
jų protai tušti, bet ir kišeniai. 
Nedyvai, kad protai tušti, nes 
žmogus nebile užsimanymu gali 
protą pripildyt; bet kad kiše
niai tušti — tai griekas. Šią 
gadynę prasčiasias darbininkas 
ima didesnes algas, negu koks 
profesionalas ar redaktorius.

Bet pasikalbėk su tokiu Jonu 
panedėlio rytą: jis pasakys, ke
lias mergas vakar turėjo ant 
baliaus ir kiek jų “užlaikymas” 
jam kainavo....

Gavome šitokią “Gromatą”
Gerb. Juokų Redaktoriau:
Mes skaitome “Dirvą” ir ma

tome visus Jūsų pasijuokimus 
iš merginų už slėpimą savo am
žiaus metų. Mes turime pasa
kyt, kad metai su merginomis 
nieko neturi, nes metai yra gry
nai astronomiškas išradimas, o 
merginos — gamtos sutvertos. 
Kurios merginos dalina save į 
metus, tos daro klaidą ir kada 
sueina į protą (įstatymais pri
pažįstama merginai valia turėti 
protas nuo 18 metų), tada jos 
supranta, jog su jų gyvenimu 
žemės apsisukimo apie saulę lai
kas nieko neturi—nuo tada pa
siliauja kalbėjusios apie kokius 
ten “metus”. Jupiteris apsisu
ka apie saulę sykį į 12 musų 
“metų”, tai jeigu mes gyventu
me tenai, tai musų metas butų 
12 žemės metų, ir numirtume 
turėdami tik 5 Jupiterio metus. 
Niekas merginoms tų metų ne
užkrauna, o kad jos pasęsta, tai 
ne del to, kad tiek sykių žemė 
apie saulę apkeliavo, bet dėlto, 
kad visi daiktai mainosi. Ko
pūstai irgi dygsta, auga, užau
ga, sunoksta ir pabaigta. Jie 
apie jokius metus nežino ir iš 
kopūstų niekas nesijuokia.

Anetta ir Aldona.

Marė Griškienė iš Providence 
rašo, kad tenai atvažiavo nau
jas kunigas, bet dar plonas ir 
kudas.

Palaukit pusmetį, pamatysite 
permainą, jeigu tik bus užtek
tinai “avienos”.

Vienas vytis Clevelande užsi
dėjo “drukarnią” ir sakė, kad 
“Dirvą” subankrutys, o dabar 
verkia, kad jau “Dirva” baigia 
jį prie bankruto varyti. .. .

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

A A A “parašė” kompozici
ją vienai dainai — pasitaikė 
kaip aklai vištai grūdas. Nuo 
to laiko jis pavadintas “gar
siu” kompozitorium ir daugiau 
nieko nerašo, kad nenustojus 
garbingo kompozitoriaus vardo.

Chicagos “Lietuva” meldžia
ma pagarsinti vardus visų tų, 
kurių nesirado Cleveland© Lie
tuvos Liuosybės Savaitės at
skaitų surašė.

Mokitetas.

Anūką imdavo galvon vis
ką, ką tik jai motina pasa
kodavo. Ji buvo vos tik 4 
metų amžiaus.

Sykį vasarą ji, pamačius 
ant stogo garnį, suriko:

— U-u! garny! garny! Ar 
tu dar atsimeni mane ?....

TINKAMIAUSIAS DARYTI TOASTAMS 
DALYKAS.

Jus galit turėt tinkamą, karštą skaną toas- 
tą pusryčiams kas rytas, jeigu turėsit Ele
ktrišką Toasterį ant savo stalo.
Su Toasteriu po ranka, kiekvienas duonos 
šmotelis gali būti apdžiovintas lygiai, vie
nodai aukso rusva spalva ir valgomas ko
lei trapus ir karštas.
Patogumas ir malonumas, kokį Elektriš
kas Toasteris suteikia yra daug vertesnis 
už paties to įrankio kainą. Galima juos 
pirkti bile Elektriškų Daiktų krautuvėje.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building Public Square

NUOŠIMTIS*
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12006 Superior Ave.

Geriausia dovana — “Dirva”.

visas pastangas

kad jie pasiektų 
kaina dabar irgi

Patogumui musų svetimtaučių rėmėjų, musų Užrubežinis 
Departamentas padarė viską reikalingo priėmimui ant taupy
mo pinigų ir išsiėmimui knygelių. Čionai kiekvienas galimas 
piniginis dalykas gali but apkalbamas ir išsiaiškinamas jūsų 
locnoje kalbose.

Musų Lietuviškas Departamentas yra atdaras kasdien nuo 
8:30 vai. ryto iki 4 po pietų, taipgi ir Subatomis.

247—303 EUCLID AVE.—ARTI SKVERO. 
Sudėtini šaltiniai virš $120,000,000.

St. Clair prie E. 40th
E. 152nd prie Pepper
Woodland Ave. prie E. 22nd
Kinsman Rd. prie E. 93rd
Broadway prie E. 84th 
West 25th prie Franklin

Šaltiniai virš $85,000,000.00

Ube 
Cleveland 

Crust Company
Main Office — Euclid prie East 9th Street

Pigios Kainos Už Siuntimą Pinigy 
I 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.

West 25th prie Archwood
Lorain prie W. 47th

Lorain prie W. 89th
Lorain prie W. 99th

Detroit Ave. prie W. H7th
Detroit Ave. prie W. lOlst

Kalėdos Lietuvoj
Nuo jūsų priklausys tas, ar jūsų šeimynoms ir giminėms 

tenai bus linksmas ar liūdnas paminėjimas, taigi
PASIRŪPINKITE

Dabar yra pats laikas pasiųsti pinigus, 
jūsiškius tenai ant Švenčių. Tenai pinigų 
yra prielanki jums, nes ypatingai pakilo.

Musų Lietuviškas Departamentas deda 
pristatymui pinigų kaip tik greičiausia galima, taipgi duoda 
jums progą pasinaudoti tam tikrai padarytais musų Kalėdi
niais Konvertais, siuntimui laiškų ir money orderių; ant tų 
konvertų yra musų banko vardas, kad bus jums didesniu už
tikrinimu laiškų pasiekimui saugiai tiems, kam siunčiama, nes 
musų bankas yra vienas tarp pirmaeilių didelių įstaigų.

Bukit tikri užeiti į First National Bank, vieną iš 
įstaigų, kuri pristato savo kostumeriams paliudijimus 
iš Lietuvos, su Lietuvos žymėmis (štampais) ir tikrais 
šais žmonių, kuriems pinigai buna siunčiami.

keleto 
tiesiai 
para-

nnoT trust & savings co 
lllldl NATIONAL BANK



savo kainą.

814-16 CITIZENS BLDG.

Telefonai:
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ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

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

DIRVA

Pasirinkimui. .O

p?

SERGANTIEJI LIETUVIAI

Čionai jiems pegelbėjo [

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA
T

Address

Chicago, Ill.

Kaip policija ištyrė, Fichera 
pasiryžo pačią nužudyti, kam ji 
susirašius su buvusiu savo pir
mesnių vaikinu.

UNION SALES CO.
747 North Lincoln Street Dept. 409

Jei bandėt ir nepasisekė pasigydyt, atei
kit PAS MANE, aš turiu daug metų paty
rimą gydyme VYRŲ ir MOTERŲ, kentė
jusių CHRONIŠKOM, NERVŲ IR MAIŠY- 
TOM LIGOM, užvilktomis negeru gydmu. 
Aš išgydžiau žmones, negavusius niekur 
pagalbos, ir ką padariau kitiems, padary
siu ir jums. Neaikvokit daugiau laiko, o 
atsilankykit pas mane tuojaus šiandieną, 
o aš stengsiuosi jums viską padaryti. Pa
tarimus suteikiu dovanai.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

tai . _ .
dviem antvožais. Gvarantuota ant 25 metų. ____ .
Tankesnis. Užtikrinam, kad visi Jūsų draugai mylės.
pripažint, kad tai tikras bargenas. Dovanas, kurias duosim per 30 dienų, 
sekančios: (1) Automatiška Yla, kuri siuva kaip mašina. (2) Tikros skuros 
mašnelė pinigams. (3) Pagerintas Stereskopas naujausios mados. (4) Au
tomatiškos plaukų žirklės. Kerpa plaukus taip lengvai kaip kad šukuo
tum. (5) Raktams žiedas. (6) Ženklintas žiedas, su jūsų raide, paauksuotas 
ant 10 metų. *

Nesiųsk pinigų, tik iškirpk kuponą ir indėk su juo 35c. uždengimui at
siuntimo lėšų ir prisiųsk ŠIANDIEN. Užmokėsi laiškanešiui $9.95 kada 
atneš laikrodėlį ir dovanas. Su užsakymu siųsk tik 35c. už prisiuntimą. 
Nepraleisk geros progos. Užsirašyk šiandien.

©©@©@@©©@©@©© 
® Bell Main 3514 Gyvenimo @ 
© Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 @

© C. J. Benkoski ©
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©LLLVLLAAU, V.

Męs savo ofise turime kas per- 
© kalba lietuviškai. _
©@©(©©©©©@@)®@©

Madridas, Ispanija. — Šisai i--------------------- ---------------------------------------------------------------
miestas visai be duonos, išsky- SPECIALIS PASIŪLYMAS PER 30 DIENŲ 
rus ka pristato militarė valdy-! niekad PIRMIAUS JUSU ATIDĄ neatkreipė'TOKS PASIŪLYMAS 
ba ir keletas svaru tūlose krau-į RODEL nepabandyti ? £es turim tik 10 000 tokių laikrodėlių ant tokio 

. ‘ . . i specialiu pasiūlymo. Prie kitokių aplinkybių Jus turėtumėt mokėti du
tuvėlėse, kurios pakepa; - VISI sykiu brangiau už tą laikrodėlį — ir mes duodams Jums visus kitus daik- 
duonkepiai išėjo ant streiko. Jų tus DYKAI šalę jo Kad but užganėdintu tuo.specialiu pasiulymu paklaus- 

_ . . , . . . , kit kur norit, persitikrinkit, kad tas laikrodėlis uz $9.95 isties stebuklingas,skaičiaus prisidėjo saldainių da-1 
rytojai. Streikeriai atakavo iš 
keptuvių išeinančius pirkėjus.

KUPONAS 
GERAS TIK PER 30 DIENŲ

Union Sales Co., Dept. 409, 747 No. Lincoln St., Chicago.
Gentlemen: — __nclosed please find 35c. shipment charges for 

which send me 21-jewel watch. You will also send me your pres
ents. I will pay postman $9.95 when the goods are delivered. I am 
sending you this order at once so that I should, get your free pres
ents. I’ll try your watch 10 days. If I don’t like it, I will return 
it with your presents andy ou will refund my money.
XTName ------------------------------------------------------------------— z

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal
vą ! I šbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimui, muilavimus — ir viskas tai 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi.'“

MARE. “Ne., tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, Švelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES !”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos šu stipri n toj is,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

RUF F U E S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių 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.

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

F. AD. RICHTER <5 CO., 326-330 Broadway, New York

ADVOKATAS © 
------------------------------- © 
Society For Savings Bldg..z^ 

CLEVELAND, O. © 
©

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
j=t DANTISTAS fšt'

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

AR JUS KENČIATE NUO
CHRONIŠKŲ, NERVŲ, KRAUJO, ODOS IR SUMAIŠYTŲ nege
rovių arba varginami nuo SKILVIO, VIDURIŲ ar INKSTŲ AP- 
SUNKĖJIMO arba ar turit REUMATIZMĄ, SKAUSMUS STRĖ
NOSE ar SĄNARIUOSE, GALVOSKAUDj, UŽKIETĖJIMĄ, ar 
SVAIGULIUS, PUČKUOTAS VEIDAS ar tri KATARĄ GALVO
JE, NOSYJE ar GERKLeJE, jeigu taip tai pasitark su manim, aš 
turiu geriausią pasisekimą tų ligų gydyme. Duosiu joms savo 
tikriausį paaiškinimą jūsų padėjimo ir tikrą EGZAMINAVIMĄ ir 
pasakysiu, ką aš galiu jums pagelbėt. PASITARK SU MANIM 
DABAR, nes ATIDĖLIOJIMAS GALI BŪTI PAVOJINGAS.

ATMINKIT, PASITARIMAS DOVANAI.

Ofiso Valandos: H D f ki į-A I Y 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. U R ■ 11L11 L H L I Nedėldieniais

647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
VIRŠUJE NEW Ron„. Iin R„;|jlno. STAR TEATRO IDEA KEPTUVĖS republic Building GRETA

Kalėdos Jau Tuoj Ateis!
DABAR YRA TINKAMIAUSIAS LAIKAS NUSIPIRKTI ŠVENTĖMS GRA- 
FOFONĄ — ATEIKIT PASIRINKT, APIE KALĖDAS GALI PABRANGTI. 
Visokių modelių — Visokių kainų — Nuo $35 iki $900.00

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 ha' 
Jogų J. Paparčio, Glemžų Pranės ir kitų.

KAINA $50.00

KAINA $100.00
mes duodame Gra-DUODAME ANT IŠMOKESČIO: Vietiniams Lietuviams 

fofonus ant lengvų savaitinių ąrba mėnesinių išmokėjimų, kaip kas išgali. In 
mokėję mažą sumą ant sykio, turėsite savo namuose Columbia Graf (molą ir ga 
lėsit už ją mokėti tuo tarpu, kada namuose galėsit linksmintis ir grajyti.

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

7907 Superior Ave. “ Cleveland, Ohio

VOKIEČIŲ BAISUS DAR
BAI LATVIJOJE.

(Užbaiga nuo pusi. 1-mo) 
tai, kaip papildyta kita dar di
desnė niekąystė visai arti pir
mosios vietos. Areštuoti ketu
ri ūkio darbininkai ir pasiųsti 
į Mintaują su apkaltinimu slė
pimo daiktų nuo Vokiečių. Te
nai buvę oficieriai juos išteisi
no, del stokos prirodymų, ir pa
leido su paliudijimo popieriais. 
Sugrįžus jiems atgal, Maithoffe 
buvęs oficierius baisiai įsiuto 
juos pamatęs. Jų rodomi popie
riai niekas buvo. Oficierius jas 
sudraskė ir nutrenkė ant že
mės. Tuojaus suriko savo trims 
kareiviams įsakymą. Jie su
griebė nelaimingus vyrus, išve
dė į lauką ant kelio ir įsakė bė
gti. Jiems bėgant, kareiviai iš 
užpakalio į juos šaudė. Vienas 
iš jų visai nebėgo; jo kūnas da
bar guli beveijt pačiame kelyje. 
Kitas nepabėgo dešimts sieks
nių, kaip kulka beveik nuvožė 
po kiaušą. Net lakstantįs snie
gai negali paslėpti raudonų žy
mių. Likusieji du buvo laimin
gesni. Abu paspruko į artimą 
girią, vienas su kulka petyje. 
Veidas Latvio oficierio, kuris su 
manimi vaikščiojo, buvo tam
sus iš nusiminimo, kaip jis pa
sakojo man visus atsitikimus. 
Jisai buvo kitas iš viršininkų, 
kuris neėmė žmonių nelaisvėn.

Tuo tarpu Vokiečių bėgimas 
ir tokie darbai pasikartoja, šį 
vakarą priešai randasi apie 20 
kilometrų pietvakarin nuo Min
taujos, kur Latviai dar vis juos 
smarkiai muša.

Iš Lietuvos taipgi ateina ge
ros naujienos. Galutinai griež
tai įsakius, Gen.^Jiessel, Vokie
čių komandierius, ir jo štabas iš 
šešiasdešimts penkių žmonių, iš
sidangino iš Kauno linkui savo 
rubežiaus. Sulyg dabartinio jų 
nešdinimosi progreso, neilgai 
ims, iki Lietuvoje ir Latvijoje 
neliks nei vieno Vokiečio.

Šis buvo sunkus, žiaurus mu-

šis ir abiejose pusėse paimta 
keletas nelaisvių, išskyrus tik
rųjų Rusų iš pulk. Bermondto 
armijos, kurių pasidavimą Lat-1 
viai noriai priėmė ir kuriuos jie 
maitino, aprengė ir leido jiems 
žengti šiaurėn prisidėti prie 1i 
gen. Judeničo. šitie Rusai, y- į; 
patingai Bermondt patsai, bu- Į 
vo dar aršesni negu von der i 
Goltzo pasekėjai, kurių svar- i 
biausiu tikslu buvo palaikyti ; 
Kuršą Vokietijai. Su prižadu i 
tenai duoti žemes, Vokiečiams Į, 
karės laiku pasisekė suvilioti 1 
daugybę žmonių kariumenėn. i 

Vokiečiai visame teisinosi, 
jog jie Latvijoje veikią prieš 
bolševikus ir iki paskutinosios 
jie vis sakė Rusams, jog kovo- 
ją su bolševikais. Net vakar 
vakare (lapkr. 23 d.) Mintaujo
je paleista paskalai, buk bolše
vikai užeiną ant miesto, tuo gi 
tarpu savo kariumenei Vokie
čiai aiškino, sudrutinimui jų 
dvasios, buk vienas jų sparnas 
labai pasekmingai sumušęs Lat
vius ir beveik tuoj užimsią Ry
gą. šitokią tragi-komediją Rer- 
mondto armija laikė iki pasku
tinosios. Aišku dabar, kad pats 
Bermondt buvo Vokiečių batlai-i 
žis ir abejotina, ar Revalio pa
tarėjai kada nors turėjo min- į 
tyje ištiesų žengti ant bolševi-] 
kų, nors išsykio jie mąsino su-j 
manymą pagelbėti Judeničui jo 
žygiuose prieš raudonuosius. I 
Visa svarbiausia Vokiečių ka
ri umenė čionai susidėjo iš nie
kadarių, užinteresuotų prisiplė- 
šimais.
ir rėmė Vokiečių kilmės žmo-| 
nes Rygoje ir abelnai Latvijoje.

J

IŠ DARBININKŲ JUDĖ
JIMO.

(Užbaiga nuo pusi. 1-mo)

Virginia, Colorado ir Washing
ton valstijų kiek apramina, te- 
čiaus kitose anglies valstijose 
nėra vilties sulaukti anglies, iki 
nepasibaigs derybos.

Užmušti keturi unijistai. Bo
galusa, La. — Muštynėse tarp 
lojalistų legiono ir unijos narių, 
užstojusių negrą darbininką, už
mušta keturi žmonės , ir du su
žeisti. Negrą apkaltino platini
me “raudonosios” propagandos 
tarp savų žmonių. Muštynės 
atsibuvo automobilių garažiuje, 
kur apsibarikadavę unijistai, su 
ginklais, pradėjo šaudyti į juos 
užpuolančius lojalistus; vienas 
iš lojalistų tuoj peršautas. Po
licija, išgirdus šaudymus, subė
gus betvarkę išardė ir pastogė
je rasta trįs negyvi žmonės. 
Policija vakare prieš tai jieško- 
jo minėto negro; sekančią dieną 
patėmytas jis gatvėje einant su 
dviem baltais žmonėmis, su šau
tuvais, šalę jo, kaipo sargai. 
Tą patėmijus, sušaukta legioni- 
stai jį suimti. Jisai su savo pa
lydovais pasislėpė garažiuje ir 
norintiems areštuoti liepė ateiti 
ir pasiimti jį. Tuo tarpu iš vi
daus paleista šūvis; lauke bu
vusieji irgi šaudė.

Chicago. — Prie pirmiaus už
darytų dirbtuvių, neturinčių an
glies, šią savaitę dar prisidėjo 
keletas pristokusių. Angliaka
siai šioje valstijoje vis dar te
belaukia ir nedirba, kolei Wa
shingtone kasyklų operatoriai ir 
darbininkų atstovai tebetęsia 
ginčus apie algų klausimą. Jau 
ketvirta savaitė kaip angliaka
siai laukia. Pranešimai iš W.

Dovana už gaidžio suradimą. 
Columbus, Ind. — Dr. Belble 
paskelbė duosiąs dovanų $25 už 
suradimą jo pavogto gaidžio. 
Gaidys vertas tik $1.40. Bet

daktaras sako, kad ne del jo- 
vertės jis dovaną skiria, bet pa
rodymui, kad nei vienas nema
nytų, jog jo savastį taip leng
vai galima pavogti.

ŽYDŲ PROTESTO DEMON- 
TRACIJOS.

Panedėlį įvairiuose didesniuo
se Amerikos miestuose atsibu
vo milžiniškos žydų demonstra
cijos protestui prieš žydų sker
dynes Ukrainoje ir pietinėje 
Rusijoje. Ukrainiečių atstovai 
Su v. Valstijose sako, kad tikrie
ji Ukrainai tokiu darbu nieka
dos neužsiėmė ir jie prieš žydus 
nieko neturi. Jie apgailauja to
kių prietikių Ukrainoje ir ki
tur.

Pasamdė žmones nužudyti savo 
pačią.

Rochester, N. Y. — C. Lapa- 
ni ir P. Logindici, du jauni vai
kinai, iš Buffalo, N. Y., areš
tuoti ir paimti policijos egza
minams, nes buvo raportuota, 
kad J. Fichera pasamdė juos 
nužudyti jo žmoną. Patį Fi
chera kaltina už nusamdymą jų 
užpulti ir nužudyti jo moterį, 
kuomet jis bus darbe. Moteris 
likosi užpulta tų dviejų vaiki
nų; vienas su ja kalbėjosi, o ki
tas tuo tarpu iš užpakalio aš
triu daiktu perpjovė jai gerklę.

MERGINA ŠOVĖ KITĄ Už 
PAVILIOJIMĄ VAIKINO. 
Delaware, O. — Blanche Da

vidson, 19 metų mokinė, prisi- i 
pažino šovusi ir sužeidusi kitą 
mokinę, irgi 19 m. merginą, jai 
lipant trepais į svetainę, šovi- 
kė yra duktė Delaware farme- 
rio; policijai sakėsi ji šovusi iš 
pavydo, kadangi jos vaikinas, 
Ohio universiteto mokinis, pra
dėjo atkreipti daugiau domos į 
aną, o ne ją. Sužeistoji paim
ta ligonbutin ir taisosi; kulka 
iš jos peties dar neišimta. “Aš 
šoviau į ją palengvinimui savo 
minčių,” aiškinosi verkdama B. 
Davidson. “Aš myliu jį. Mu
du buvom draugais per keletą 
mėnesių ir jis nuolatos man ra
šydavo ; vėliaus jis susitiko su 
Gladys Racey. Ketverge vaka
re jis su ja ėjo ant koncerto į< 
Gray’s salę. Aš negalėjau to 
pakęsti.” Apkaltinimai jai už
mesti po atradimo salės priean
gyje revolverio, suvynioto į šil
kinę pančiaką, kuri pasirodė 
esanti jos.

Name sudegė keturios ypatos.
St. Clairsville, O. — Pereitą 

subatą, kilus gaisrui J. Blair 
namuose, sudegė visas namas, 
pats John Blair, 60 m. amž., jo 
anūkė ir jos du kūdikiai. Gais
ras manoma kilęs nuo užsidegi
mo gazo.

Didžiuose ežeruose pereitą ne- 
deldienį siaučiant audrai, užne
šta ant skalų pora laivų; vieno 
iš jų 18 vyrų manoma bus žu
vę. Savaitė prieš tai, atsibu
vus Superior ežere audrai, žu
vo vienas laivas su keletu žmo
nių.

Gal numažins laiškų kainas. 
Generalis pačto viršininkas Wa
shingtone užgyrė bilių, pasiū
lantį numažinti miestuose ir jų 
pačtan ineinančiose apielinkėse 
laiškų siuntinėjimą nuo 2c. ant 
lc. Burleson mano, kad dabar 
imama kaina už laiškus pervir
šija jų išsintinėjimo ir išnešio
jimo vertę, todėl reikalinga nu
mažinti, nes pačtas nėra veda
mas del pelno.

Viskas ką turi padaryt, tai pamatyt 
didžiausias nupiginimas už tą kainą.

tą laikrodėli ir persitikrinsi, kad 
Toks didžio, kaip paveikslėlis, su 

$50.00 laikrodėlis nebus pa
jus mielai norėsit

g:
K: 
g

g
K:

The Representative Realty Go
Namai

Vieno Augšto
Dviejų Augštų

Vienos Šeimynos
Dviejų Šeimynų

Bėgyje dvidešimts keturių valandų mes 
suteikiame žmonėms atsakymus apie 
jų namus, kiek jie verti ir kiek gali
ma už juos duoti, taipgi ar sutinka
me nuo jūsų nupirkti.'

Mes nesame jokiais perkupčiais, bet per
kame tiesiog nuo žmonių, užmokėda
mi pinigus, kiek sutinkama.

Norėdami parduoti savo namą, ar jis yra 
ant vienos šeimynos, ad dviejų, vieno 
augšto ar dviejų, praneškite mums ir 
pasakykite

Musų atstovai 
ti pas jus 
jūsų namo vertybę.

vosados gatavi atsilanky- 
ir apžiūrėti bei apspręsti

Norėdami pirkti gerą gyvenimui namą, 
pas mus gausite lengviausias išlygas 
ir tinkamus jūsų išgalimai kainai na
mus.

The Representative Realty Co
Main Office

Bell Telefonas Main 4295.
Ohio State Central 5355.
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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 užsisenėjusių ligų davė mums patyrimo ir da
bar mes galime kiekvienam suteikti 'tikrą pagalbą.

ATEIKIT PAS MUS.
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. 
Musų ofisuose rasit brangiausius apa
ratus gydymui visokių ligų; mes tu
rim savo locną Aptieką ir Laborato
riją, su pačiais geriausiais vaistais 
pasaulyje ir dėlto mes turim tokį ge
rą pasisekimą. Taipgi turim geriau
sią X-RAY Aparatą, kurį naudojame 
dideliuose atsitikimuose ir tuo pačiu 
laiku jus galit matyt savo negeroves 
— nereikia jokių aiškintojų.

Musu ofisų adresai:
ASSOCIATED SPECIALIST DOCTORS 

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

ANTRAS SKYRIAUS OFISAS:
245 EAST FEDERAL STREET, Room 1, Seond Floor 

YOUNGSTOWN, OHIO
GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI

Valandos — nuo 10 ryto iki 4 dieną ir nuo 6 iki 8 vakare 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 2 dieną.

X-RAY EGZAMINĄ IMAS" $1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 
VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir 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 Užsisenėjusių 
Ligų vyrų ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užg^iėdina.

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis mane 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



DIRVA

Žinios iš Lietuvos
ŽEMAIČIŲ KALVARIJA.

(Specialiai “Dirvai”)
Draugai Amerikiečiai! Kaip 

mes matom iš laiškų ir laikra
ščių, kad pranešimą ar laišką 
perskaitęs ir radęs jame, jog jo 
draugas ar draugė, giminaitis 
ar giminaitė dar gyvi1, susijudi
na iš džiaugsmo ir neviena aša
ra išrieda, kuomet po tokių per
sekiojimų kaizerinės valdžios, 
po tokios nuožmios karės randa 
dar vienas kitą gyvą.

Bet musų kraštas ir šiandie
ną tas pats karės laukas. Visi 
nori užgriebti ir uždėt savo le
teną, kad čiulbt ir toliau to 
krašto darbo žmonių syvus, čia 
susisuko lizdus įvairus kolčaki- 
ninkai, katrie nori užsmaugt 
Rusijos revoliuciją ir tuo budu 
ir ant kitų tautų uždėt vėl ca
rišką leteną. Pamatė šiandien 
Lietuvos žmonės, kad jų ken
tėjimai, jų vargai, badmiriavi- 
mas, pralietasai kraujas tais 
"karės metais norima, kad liktų
si vėl tų tranų naudai, kad ma
žųjų tautų visi darbo žmonės 
butų pavergti ir engiami.

Nors ir nuvargintas šiandien 
Lietuvoje <Įarb° žmogus, tiek 
pernešęs, perkentėjęs sunkeny
bių, bet kuomet pamatė, kad 
caro valdžios apinasrin norima 
pažabot ne tik Rusiją, bet ir 
mažasias tautas, imasi vėl gin
klo, kokį surasdamas, ir kaip 
mokėdamas ar galėdamas, tve
riasi visur po Lietuvą būriai, 
dirba juose anų laukų draugai 
jaunimas, dirba ir atbunda kas
dien vis daugiau ir daugiau 
darbo žmonių. Tveriasi šian
dien Lietuvoje valstiečių sąjun
gos, profesionalinės darbininkų 
sąjungos. Išsijuosę dirba ir 
šiandieną tie visi iš po šiaudi
nės pastogės sermėgių sūnus.

Bet, draugai, mes norėtume 
ir su jumis pasidalinti minti
mis ir užmegst tvirtus ryšius. 
Mes norėtume, kad jus musų 
kuopas, sąjungas ar atskirus 
draugus šelptumėte literatūra, 
laikraščiais, knygomis, mes su 
jumis atsilyginimui vėl užsaky
tume vietoje del jūsų savų lai
kraščių. Sodžiuje knygų kaip 
ir nebėra, mes jums nieko ir 
žadėti negalime, o jaunoji kar
ta šiandieną vis labiau ir aki- 
liau žiuri į gyvenimą ir labiau 
jieško savo dvasiai tinkamo 
maisto. Naudingiau butų, kad 
draugai amerikiečiai pajieško- 
jimus savųjų Lietuvoje gyve
nančių draugų ir giminaičių 
skelbtų Lietuvoje einančiuose 
laikraščiuose, “Liet. Ūkininke” 
ar kituose, o mes 
jieškantieji draugų 
(per savo kuopas) 
mės Amerikos Liet.
se, tuomet bene greičiau vieni 
su kitais susisiektume savo 
mintimis. Taipogi mes steng
simės laikraščiuose pranešt, kur 
yra kokios kuopos ar draugi
jos, kad ir draugai amerikie
čiai ar laiškais ar kitais litera
tūros reikalais galėtų kur krei
ptis. Adomas iš Rojaus.

■■ ■■ - ---------------- h

Mikos draugai sako: kas tai bu
tų, juk jis soc. liaud. demokra
tas, ne bolševikas. “L. Uk.”

SĖDA, Mažeikių apskr.
Galingojo Plechavičiaus deši

nioji ranko špitzhold rugs. 12 
d. išryto miestelyje darė kratą 
pas Juzumą, jieškodamas neka- 
šernųjų raštų. Ir ketino areš
tuoti ką tik grįžusią iš Kauno 
jo dukterį, katra pernai plati
nusi bolševikų laikraštį “Darb. 
Balsą”. Bet ši kuo ne per aša
ras tik beišsimeldusi, kad ne
areštuotų. špitzholdas visas 
kvepėjęs “somogonka”. Kažin 
ar del kvapsnio buvo susilais- 
tęs, ar del drąsos ragavęs.

“L. U.”
* * *

ji kariumenė!” “Lai įvyksta 
Steigiamasis Seimas!” Paskui 
minia nuėjo į Valsčiaus Komi
tetą, šiandien labai išpuoštą, 
kur taip pat buvo kalbėta apie 
šios dienos džiaugsmą, nuo Ko
miteto minia traukė per mies
telį. Miestelis buvo išpuoštas 
vėliavomis, balkonai parėdyti 
kilimais. Taigi mums manifes
tacija labai pasisekė, Lietuviai 
ir žydai ėjo iš vieno, nežiūrėda
mi į tai, kad Lenkai gąsdino, 
jog už tą manifestaciją atėju
sieji Lenkai mus pakars. Mu
sų Lenkai negali mums dovano
ti už tai, kad mes nenorime uni
jos su Lenkija ir jos baudžia
vos. Bet kam mums unijos su 
Lenkija, kad mes galime būti 
nepriklausomais. Metas butų 
jau tokius Lenkus išvaryti iš 
miestelio ir apilinkės Varšavon, 
kad" neklaidintų žmonių ir jų 
negandintų. (“L. U.”)

ta?są’iaikiTkJo^tP1ri8ur’ kaL Columbia Lietuviški RekordaiLalo lalitalB) A. u vliicu vidui

bama apie visų piliečių lygybę, 
daromos kaž kokios “Igotos”. 
Jei lygus piliečiai, tai visi val
sčiuje gyveną ir privalo pri
klausyti nuo valsčiaus valdžios. 
Iki šio laiko musų dvarponiukai 
ir bajorukai vis šiaušiasi į lie
tuvišką “karnų” valdžią bežiū
rėdami. Nieko, ponučiai, pagy
vensiu apsiprasit. Duokit kiek 
ir mums jūsų- poniškos gudry
bės pakontroliuoti. (“L. U.”)

E 3317

MAŽEIKIAI.
Rugs. 13 d. stotyje bilietus 

beperkant Plechavičiaus sėbras 
Špitzhold sulaikė dvi žmoni, no
rėjusias važiuoti Kaunan pasi
skųsti augštesniajai vyriausy
bei del savo likimo, kad jų vy
rai vienas gaudomas kur dieną, 
kur naktį slapstosi, o' kitas (V. 
Vizgaudis) sėdi Sedos kalėjime, 
katrą buvusi Kauno vyriausybė 
atradusi nekaltu. Tiesa, V. Viz
gaudis žinomas kaipo “cicilikas” 
ir su kunigėliais labai nesugy
venąs, gal už tai Dievas jį nu
baudė, kad šį pavasarį nušovė 
jo senelį tėvą ir jauną broliu
ką. Kiek teko girdėti, bolševi
kų laikais, tai jis buvo didelis 
jų priešas, o šiandien apkrikš
tytas bolševiku. (“L. U.”) 

* * * i
KELMĖ.

Spalio 5 d. Kelmėj buvo ma
nifestacija, kurioje dalyvavo 5- 
600 žmonių kartu su žydais. 
Manifestacija prasidėjo nuo ba
žnyčios, kur po pietų pradėjo 
rinktis iš visų pusių žmonės. 
Kaip buvo pasakyta pirma pra
kalba, tada manifestantai dai
nuodami himną nuėjo rinkon, 
kur tuojaus atėjo ir žydai su 
savo vėliavomis ir choru. Čia 
buvo pasakyta keletas kalbų 
lietuviškai ir žydiškai, kurios 
buvo pertraukiamos trukšmin- 
gu raukų plojimu, skardžiu ‘Va
lio!’ “Lai gyvuoja nepriklauso
ma, 
“Te gyvuoja Didžioji Britani
ja!” “Te gyvuoja musų narsio-

KULIAI.
Pirmiau Kuliai buvo parapi

ja ir prigulėjo prie Plungės val
sčiaus, o dabar, Vokiečiams išė
jus, tapo valsčiumi. Spalio m. 
1 d. šis kampelis išgirdo tą 
naujieną, kad Lietuva jau pri
pažinta nepriklausoma valsty
bė. Tą pačią dieną buvo Kuliuo
se valsčiaus sueiga ir svarstė 
apie kelių ir tiltų taisymą. Į 
susirinkimą buvo pakviestas ir 
Plungės dvaro užveizda J. Pet- 
kunas, dėlto, kad Kulių vals
čiuje guli beveik pusė Plungės 
dvaro žemės. Ir sulyg Kretin
gos Seimelio nutarimo, kelius 
reikia taisyt nuo kiekvienos de
šimtinės žemės, ir tokiu budu 
•Plungės dvarui prisieina Kulių 
valsčiuje taisyti pusę kelių. Bet 

į Plungės dvaro užveizda J. Pet- 
kunas su tuo nesutinka ir ža
da skųstis augštajai Vyresnybei 
Kaunan, žiūrėsime, ką jis ten 
peš. , (“L. U.”)

demokratinga Lietuva!”

ERžVILKIS, Tauragės apsk.
Įvykęs spalio 4 d. valsčiaus 

įgaliotinių susirinkimas išrinko 
sau naują viršaitį D. žičkų, iš 
kurio, kaipo inteligento, laukia 
sutvarkant valsčių naujais pa
matais. Susirinkime buvo pra
nešta, kiek Erž. valsčiui rugių 
reikia valdžiai duoti. Buvo pa
sakyta, kad į pažymėtą skaičių 
neineina dvarai. Susirinkimas 
išnešė protestą prieš tokį skir
stymą į “mažesnius” ir “dides
nius” ir nutarė reikalingose įs
taigose duoti tam tikrą užklau-

NAMAI

iš Lietuvos 
ar. giminių 
skelbtumė- 

laikraščiuo-

ŽEM. KALVARIJA, Telšių ap.
10 d. po piet atjojo 

Mažeikių komendantas 
kareiviais į Gė- 
suimt “ciciliką” 

Bet šis vaisė, komi- 
reikalais buvęs ki- 

sodžiuje. Sutikęs komen- 
bepareinantį iš dirvos jo 

Juozą pradėjo trenkt kum- 
veidan, kuris nuo smar

kių kulokų smūgių krito ant 
žemės; tuomet komendantas 
pradėjo mušt nagaika ir kojo
mis spardyti. Paskui liepęs ka
reiviui mušt, bet kareivis ne
mušęs. Namiškiams buvo įsa
kyta iš triobos niekus neišeit 
ir padaryta smulki krata, j ieš
kota raštų ir ginklų. Girdėt, 

esąs nepatenkintas 
dantįs griežiąs, kad 

po slapivarde “A- 
Rojaus” aprašinėjęs 

apskričio žudynes ir pra
garsėjęs nuo davatkų kaipo pir
meivis “cicilikas”, nes kas “ci- 
cilikas”, tas ir “bolševikas”.

Vakare vėlai bepareinant, ma
tomai, slaptoji policija ėmė šau
kti: “ei, stoi, Miką, žalty, neiš
bėgsi !” Nelaimingasai leidosi 
bėgti, nors iš užpakalio iš šau
tuvų švilpė kulkos virš galvos. 
Bet šis likosi nenušautas ir ne
sužeistas pabėgo, žmoneliai ste
bisi, kas tai butų, kad Telšių ir 
kitų apskr. valdžia kitokia, o 

“ciesoriška”. Kaikurie A.

iš Sėdos Mažę 

čaitių sodžių 
Ad. Miką. B< 
teto jrinkimo i 
tame sodžiuje

Utimis

© 
© 
© 
©

A. Mika ir o 
laikraščpose 
domas *iš R

©

Ant Pardavimo

SKUčIŠKĖS, Mariamp. apskr. 
Rugsėjo 28 d. pas pilietį Ves- 
putą buvo visuotinas valstiečių 
sąjungos Skučiškių kuopos su
sirinkimas. Atsilankė kelios 
dešimtįs narių ir daugelis sve
čių valstiečių. Atvykęs iš Kau
no L. V. S. Centro Komiteto, 
atstovas pranešė apie dabarties 
vidaus padėtį ir plačiai nupasa
kojo apie Lietuvos klausimo 
stovį užsienyje sąryšyje su Tai
kos Konferencija. Kalbėtojas 
nurodęs į svarbiausius truku
mus ir sunkenybes, kurios da
bar yra susidarę krašto viduje, 
pabriežė, kad valstiečiams pri
valu ne tik tuos trukumus per 
savo Sąjungos Kuopų susirin
kimus ir per savo laikraštį ‘Lie
tuvos Ūkininką’ kelti aikštėn, 
bet ir kiek galima taisyti. Į 
Lietuvos Vyriausybės darbus 
negalima žiūrėti taip, kaip se
niau buvo žiūrima į Rusų caro 
valdžios “činovninkus”, bet rei
kia stengtis visomis pajiegomis, 
kad Lietuvos Valdžia butų tik
rai valstiečių valdžia, jų balso 
klausytų ir jų reikalais labiau
sia rūpintųsi. Kad valstiečių 
balsas tikrai spręstų Lietuvos 
valstybėje jie turi visur susior
ganizuoti į Valstiečių Sąjungos 
Kuopas. Centro Komiteto at
stovas nurodė į tai, kaip kenkia 
valstiečiams jų susiskaldymas į 
įvairias viena su kita kovojan
čias partijas, o jų dviejų reika
lai yra juk bendri, tie patįs. Tik 
visiems valstiečiams, ūkinin
kams ir bežemiams susidėjus į 
Valstiečių Sąjungą, jie bus tik
rai stiprus Lietuvos valstybėje 
ir galės per savo atstovus pa
vesti valstybės reikalus taip, 
kaip jiems naudinga. ■

Skučiškių kuopos susirinki
mas, pritaręs kalbėtojo žodžiui, 
išreiškė pasiryžimą kiek galint 
plėsti Valstiečių sąjungos orga
nizaciją. Kuopos pirmininkas 
E. Vesputa perskaitė pranešimą 
iš Prek. ir Pram. Min-jos Ko
operacijos departamento, į ku
rį buvo kreiptasi del užpirkimo 
ūkininkams reikalingų prekių. 
Susirinkimas nutarė pasiųsti 
tuo savo reikalu atstovą į Kau
ną ir sudėjo reikalingą sumą 
avanso. (“Liet. Uk.”)

ĮVAIRIOS LIAUDIES DAINOS.
ĮDAINAVO TENORAS MIKAS PETRAUSKAS, 

su orkestrus akompaniamentu.
Daugelis Lietuvių turėjo progą 

gevėties balsu p. Miko Petrausko, 
visiems žinomo dainiaus ir kompo
zitoriaus, kuris savo meiliai skam
bančiu tenoru visuomet ir kiekvieną 
užganėdino.

Šiandien kiekvienas turi progą 
girdėti jo dainavimą savo namuose, 
nes p. Mikas Petrauskas dainavo j 
Columbia rekordus daugelį liau
dies dainų su orkestros akompani
mentu.

Ačiū naujiems pagerinimams iš- 
dirbime Columbijos rekordų, p. Mi
ko Petrausko balsas rekorduose y- 
ra aiškus, skambantis ir naturalis. 
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Lietuva Tėvynė musų.
Tykiai Nemunėlis teka.
Birutė.
Kur banguoja Nemunėlis.
Darbininkų Marselietė.
Sukeikime kovų.
Sveiki broliai daininkai.
Ko liūdit sveteliai.
Saulelė raudona.
Jojau diena.
Už šilingėlį.
Šių nakcialy. (Dzūkiška daina.)
Ilgu, ilgu man ant svieto.
Mano skarbas. Valcas. Orkestrą.
Šią Naktelę Per Naktelę.
Ant kalno karklai siūbavo.
Vai kad aš išjojau.
Atėjo žiemelė.
Jau kad aš augau.
Šią nedelėlę.
Bernužėli Nesvoliok.
Eisiu Mamei pasakysiu.
Suktinis.
Valia, valužė.
Prirodino seni žmonės man jaunam mergelę.
Kur tas šaltinėlis.
Naujoji Gadynė.
Dainius.

.ĮBgjjjlįk Kad parūpinti daugiau
ir įvairaus turinio Lietu- ĮĮĮ- ' \ 
viškų rekordų, pakvietė j

W PP- Jonų ir Marę čižaus- IK.fe'..' / 
Yįjt— /r kus, kaipo vienus iš pla- ... a

čiai žinomų dainininkų į- WjWhb
dainuoti keletu žemiaus Ag

Įįi paminėtų dainelių. Tos Sg! 9 jSuHr 
dainelės yra taip jaus- 
mingai ir puikiai sūdai- W 
nuotos, kad išgirdę jas WJT 

’f kiekvienas gėrėsis. v

ĮDAINAVO MARĖ ČIŽAUSKIENĖ,SOPRANO IR JONAS 
ČIŽAUSKAS, BARITONAS, SU AKOMPAN.

ORKESTROS.
Skambančios Stygos.
Tu mano motinėlė.
Tris berneliai.
Vakarinė Daina.

ĮDAINAVO MARĖ ČIŽAUSKIENĖ, SOPRANO 
su orkestros akompaniamentu.

Gegužinė Daina.
Giedu dainelę.
Plaukia sau laivelis.
Lopšinė Daina.
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E 3291
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ĮDAINAVO JONAS ČIŽAUSKAS, BARITONAS, 
SU AKOMPAN. ORKESTROS.

Saulelė tekėjo.
Ant marių krantelio.
Gimtinė šalis.
Sunku gyventi.

ĮDAINAVO A. KVEDARAS, BARITONAS, 
su piano akompan

E 3314

E. 2527

E.2528

E 2529
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E 2703

E 2704

E 2224

E 2223

Penkių šeimynų namas, no
rima greitai parduoti — 

Kas pasinaudos šia proga — 
gaus tiktai už $7,500. In- 
mokėti reikia tiktai $1,500. 
Namas randasi ant 1408 E. 
49th Street.

Dviejų šeimynų namas, at
sakantis geram gyveni

mui, kaina tiktai $8,000; in- 
mokėti reikia $1,500. Vie
ta — ant 5715 Whittier avė.

LIETUVISKAS 
IŠRADĖJAS
Šituo vardu išleista kny

gutė parodys jums, kiek 
žmonės padarė pelno per iš
radimus ir kiek dar galima 
padaryti.

Tą brangią knygutę siun
čiam kiekvienam ant parei
kalavimo

E 3798

Mano laivas.. Daina.
I sveikatą. Maršas. Orkest

Kur vėjai pučia. Baritonas,
Esu garsingas vyras. Bariton

Pamylėjau vakar. Liaudies d 

Draugė. Polka-mazurka. Ork

Pirkdami namus per musų ofisus gausite 
ant lengvų išmokesčių ir už prieina
mas kainas. Yra pardavimui naujai 
pastatytų namų ir taipgi visokių gy
ventų geriausių ir nesenų.

Kurie manote ilgiau šiame mieste apsigy
venti arba likti ant visados, nesirū
pinkit rendų brangumu, neturėjimu 
kur su šeimynomis pasidėti — tuojaus 
ateikite pasitarti ir mes aprūdysime 
tokių namų, iš kurių rasite sau kokij 
norėsit.

The Representative Realty Co.
Main Office 

814-16 CITIZENS BLDG.
BRANCH OFISAS

7909 SUPERIOR AVENUE
A. B. Bartoševičius, Manager.

Šis ofisas atdaras ir vakarais — galima 
atsilankyt patogiausiu laiku.

Telef.: Rosedale 1157. Princeton 2727 
Prospect — 953 Cenntral — 6488.

©©©©©©©©©©©©©@©©©©©©©©©©©©

Kaipo žinovai (expertai) ■! 
patentų — bandome išrodi- į 
mus DYKAI. Rašykite rei- ;■ 
kalaudami musų knygutės: 5 
Am. E. Patent Offices, Inc. S

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

■AW/AV.WAVWA'MWA

Naminis Gėralas
Apines - Daigai

Puikiausias Gėrimas
Specialiai prirengtas patyru

sių žmonių ir rekomenduojamas 
namų gėrimu. Geras, putoja ir 
gvarantuotas kaipo tinkamas. 
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
NAUDOKI! MIELIŲ. YRA UŽ
DRAUSTA TIESŲ. Knyga su 
visokiomis formulėmis siunčia
ma už $1.

Interstate Distributors 
27 East Grand River Avenue 

DETROIT, MICH.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CnimtjRGAS 

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

ĮGRAJINO MILITARIŠKA ORKESTRĄ.
Batų čistytojas. Maršas.
Saldus bučkis. Valcas.
Dėdukas. Polka. Orkestrą.
Saldžios lupos. Polka. Orkestrą.
Linksmybė. Polka.
Išdykus mergaitė. Polka.
ĮGRAJINO SARGYBOS ORKESTRĄ.
Laimės naktis. Valcas.
Ant šiaurvakarų poliaus. Valcas.
Alpų ganyklose. Valcas. •
Pavasario sapnai. Valcas. «
Žiemos vakaras. Valcas.
Artisto gyvenimas. Valcas.
Visų apleista. Valcas.
Nepamiršk manes. Valcas.

E 1924

E 4181

E 2581

E 2582

E 2706

E 3624

E 3626

E 3799

E 3499

E 1198

E 2001

ĮGRAJINO REPUbLIKONŲ ORKESTRĄ.
Tyki mėnulio naktis. Valcas.
Mėlinos akelės. Valcas.
Marselietė. Francijos himnas.
Kariškas maršas. Ant bubnų ir trubų.
Alvito ežero bangos — Polka-mazurka.
Pilviškių valcas — Kauno kapelija.
Gražioji polka.
Pavasario rytas. Polka.
Kalnų augštumose. Valcas.
Kariškas maršas.
Žemaičių polka.
Gudri. Mazurka.
Kur upelis teka. Polka.
Šienapjūtė. Polka-Mazurka.
Ant Šešupės kranto. Polka.
Lelijos žiedas. Valcas.
Tamsioji Naktis. Valcas. Armonikų duetas.
Vilniaus Polka. Armonikų duetas.
Vilniaus polka. Armonikų duetas.
Tamsioji naktis — Valcas, armonikų duetas-
Polka. Dalis pirma.
Polka. Dalis antra.
Mažrusiška polka.
Polka.

ŠOKIAI IR MARŠAI ĮGRAJINTI ĮVAIRIAIS 
INSTRUMENTAIS.

ĮGRAJINO CIMBOLŲ KVARTETS.
(Marimba Quartet.)

Italijos atbalsiai. Two-Step
Senorita. Two-Step.
Hazy polka. Cimbolų solo. ,
Tunes from Alpines (Alpinu Aidai). Polka-Maz. 
Albinos polka — cimbolais solo.
Naval Cadets March, varpas solo.
Po zniwach (Laukuose), Mazurka, dvi smuikos.
W karezmie (Karčiamoj), Mazurka, dvi smuikos, 
klarnetas ir gitaras.

ĮGRAJINO SMUIKĄ, FLEITAS CIMBOLAI IR 
KONCERTINA.

(Violin,Flute, Chimes and Concertina.
E2469 širdis or kvietkos.

„ Svajones.
E2511 Rojaus kvietkos.

„ Intermezzo Sinfonico. Iš operos „Rarmas”.
ĮGRAJINO KVARTETAS ANT MANDOLINŲ.

A 1656 Atmintis
„ Italų rinkiniai.

4 1728

E 3895

E 4060

E 4116

CELLO, SMUIKĄ IR PIANAS."
A 1735 Todėl. (Because.)

„ Motka. (Mother Machree)

E 2710

E 1551

E 1552

SMUIKĄ SOLO, ĮGRAJINO ARTUR GRAMM.
Preludijos.
Ispanų šokis.
Souvenir. Gramm. Smuiką.
Preludija. Gramm. Smuiką.
Preludija Tvano. Gramm. Smuiką.
Ispaniškas šokis. Gramm. Smuiką.

E 3181

E 3182

E 3343

E 3379

E 3475

Smuiką solo.
Smuiką solo.

solo.

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTĖ. 
su orkestros akompaniamentu. 

Sudiev Lietuva. 
Miškas ūžia.
Sveika Marija. Soprano, Marė Karužiutė.
Avė Maria. Soprano, Olga Roller.

ĮDAINAVO KARALIENĖS ANIOLŲ PARAPIJOS CHO
RAS, Iš BROOKLYN, N. Y.

Ant kalno karklai siūbavo.
Pasisėjau žalių nitų.
Oi motulė.
Motuš, motus.
Karvelėli mėlynasis.
Kur bėga Šešupė.
Loja šunis ant kiemo 
Ko liūdi putinėli.
Oželis. s
Mes padainuosim.
Beauštant! aušrelė.
Saulelė raudona.

ĮDAINAVO ŠV. CICILIJOS CHORAS IŠ NEWARK, N.J. 
E 3313 Eina garsas nuo rubežiaus.

„ Sukruskime broliai.

E 3625

E 3842

E 3188

E 3189

E 3289

E 3290

E 3242

E 3243

ĮDAINAVO ŠV. CICILIJOS CHORO KVARTETAS 
IR KITI ŽINOMI DAINININKAI.

šaltyšius. Įdainavo Šv. Cicilijos kvartetas.
Žvirblelis. įdainavo V. Vaškevičia.
Avė Maria. Bažnytine giesmė. Smuiką solo.
Giesmė į Panelę Švenčiausią. Įdainavo M. Bradų, 

nienė.

E 1168

E 1246

E 3905

E 3906

E 4098

E 2657

E 1927

E 2198

E 2653
E 2654

t Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet
t ir nuo 7 iki 9 'vakare.
I Nedalioj: Nuo 2 iki 4 po piet.
p....... ■ iiimiiiniiiuiiiiittnntnmtniiMin

E 2526

Roselil (Daniška daina). Didele smuiką solo. 
Saulėleidis ant kalno. Didele smuiką salo. 
Annie Laurie. Smuiką solo. 
Forsaken (Išsižadėta) . 
Canary-bird (Kanarka). 
Madrigal. Smuiką solo. 
Menuett. Smuiką solo.. 
Notturno F. Dur. Citra 
Andante. Smuiką solo.
Gipsy airs (čigonų garsai). Smuiką solo. 
Evening song (Vakaro giesmė). Dilele smuiką. 
Adagio. Didele smuiką solo. 
Hungarų šokis No. 14, smuiką. 
Penkats hungarų šokis, smuiką. 
Aria. Smuiką solo. 
Romansas. Smuiką solo. 

12-coliniai Rekordai
KONCERTINA SOLO, ĮGRAJINO ALEX. PRINCE. 

E 987 Ispaniškas Valcas. Al Prince. Armonika. 
“ Po dvigalviu ereliu. Maršas. Armonika.

ARMONIKA SOLO, ĮGRAJINO ŽINOMAS ARM0NI8- 
TAS J. KRESELSKIS.

Vilniaus maršas. 
Audra. Mazurka. 
Raseinių polka. 
Kazokas. Valcas. 
Visur linksma. Valcas. 
Šak j ratų. Mazurka. 
Stumbriškių polka. 
Jurgiuko kazokas. 
Polka nuo rudos. 
Mažarusiška polka.

ARMONIKŲ DUETAI, ĮGRAJINO GARSUS ARMON1B- 
TAI H. ir H. ERICHSEN.

šalies grožybė. Valcas. 
Žuvininkų valcas.

Venecijos karnilavas (dalis I), Benas. 
Dalis antra.
Mylėkimės, Mazurka, lenkų orkestrą. 
Mazur Polski — Smuiką solo. 
Oberek. Benas.
Nuėjo mama. Polka. Orkestrą. 
Teraz taki swiat — polka, orkestrą. 
Buba Jurek — Mazurka, armonikų duetas.

Pięknoscki Wiejskie — Mazurka.
Czarujųce oczy (žavėjančios akįs) — Valcas. 
Radiumas karalius — Maršas, Orkestrą. 
Cousi-Couca — Polka.
Niobe. Polka. Kolumbijos orkestrą.
Kur moteris maišosi. Polka. Kolumbijos orkestrą. 
Slacas. Mazurka. Kolumbijos orkestrą. 
Meška. Mazurka. Kolumbijos Orkestrą 
Žavėjimas. Valcas. čigonų orkestrą. 
Mylimoji. Vaičius. Čigonų orkestrą. 
Tarp Gėlių. Vaičius. Čigonų orkestrą. 
Estudiantina. Vaičius. Čigonų orkestrą. 
Sybillo Vaizdiniai. Vaičius. Čigonų orkestrą. 
Sybillo Vaičius. Čigonų orkestrą.
Drummers Parade (Bubnų paroda), maršas. 
Melninko Duktė iš Juodos Girios. Benas.

E 3476

E 4039

E 5133

E 2651

E 2652

E 2705

E 3315

E 3316

E 2580

E 5170

E 5176

E 6090

E 4198

E 4185

E 4174

E 2808
ĮDAINAVO S. ŠIMKAUS CHORAS.
Ant tėvelio dvaro — Šimkaus maišytas choras. 
Nesigraudink, Mergužėle, Šimkaus maišytas hc. 
Važiavau dienų, Šimkaus maišytas choras. 
Bijūnėli žalias, Šimkaus maišytas choras.
Gerkit, šaltyšiai. S. Šimkaus maišytas choras.
O. kas sodai, do sodeliai, Šimkaus maišytas choras.
Meilės žiedas. Polka.
Glamonėjimas. Valcas.
Rosijos necionalis himnas.
Serbijos nacionalis himnas.
Vokietijos nacionalis himnas.
Militariškas maršas.
ĮGRAJINO KARIŠKA ORKESTRĄ.

Saulei nusileidžiant. Valcas.
Onutė. Polka.
Išreiškimas mailės. Valcas.
Mano mymoji. Valcas.
Prieš audrų. Valcas.
Bangos. Valeas.

E 2809

E 2810

E2811

E 2812

E 4232

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE, 
7907 Superior A ve., :—: Cleveland, O.

10 Colinių Rekordų Kaina Kožno 85c.



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

GERI TĖVYNAINIAI.
Mes kiekvienas sakomės esą 

gerais Tėvynės sūnumis ir duk
terimis, ir jeigu kas pasakytų, 
kad nesam tokiais, — tai, ištik- 
rųjų, sakytume, jog tai yra di
džiausias musų įžeidimas.

žinoma, ramiuose laikuose, 
kada tautos reikalai yra norma- 
liški, tuomet kiekvienos tautos : 
nariai atrodo lyg kad lygus — 1 
visi tėvynainiai. Taip matosi, 
lyg kad visi darbuojasi delei 
savo tautos gerovės. Bet jei
gu tautoje atsitinka kokia ne
laimė ir buna reikalas jai pa
gelbėti, tuomet jau kaip ant del
no pasirodo gerieji tėvynainiai 
ir blogieji tautos nariai.

Lietuvių tautoje buvo visai 
kitaip. Lietuviai per kelis šimt
mečius buvo pavergti Lenkų, 
vėliaus Rusų ir Vokiečių, todėl 
Lietuviai buvo visuomet priver
sti kovoti už savo tautos ger
būvį.

Dabar, po karės viesulai, ku
ri perėjo per visą Lietuvą, mu
sų šalis tapo labai nuteriota. 
Daug ten yra našlaičių ir sene
lių, neturinčių ką valgyti, kuom 
apsidengti, kad apsigynus nuo 
bado ir žiemos šalčių. Geri tė
vynainiai iš visų pasaulio kraš
tų stengiasi šelpti savo Moti
ną Lietuvą kuomi tik išgalėda
mi. Čia, Suvienytose Valstijo
se, Lietuviai gelbsti Lietuvą. 
Kitose kolonijose Lietuviai yra 
aukavę daug del Lietuvos rei
kalų; bet taipgi nereikia užmir
šti ir musų Clevelando — čia 
taipgi yra gerų tėvynainių, ku
rie gausiai prisidėjo prie pa
gelbėjimo Lietuvos savo auko
mis ir triūsti. Pastaraisiais lai
kais daugiausia pasidarbavo: 
A. Kranauskas, L. P. Baltru- 
konis, K. S. Karpavičius, ‘Dir
vos’ red., V. K. Yurgilas, A. 
Aksomaičiutė, Dr. J. Pašakarnis 
ir kiti.

Gausiausiomis aukomis ikšio- 
lei vis pasižymi vienas musų 
biznierius, Kastantas Varako- 

_ jis, nors jis iš Lietuvių nedaro 
jokio biznio. Trumpame laike 
p. Vakarojis Lietuvos reika
lams paaukavo keletą šimtų do- 
larių. Lietuvos Liuosybės Sa
vaitėje davė net $100, pervir
šydamas visus kitus Clevelan
do “tuzus”. Liet. Gelbėti Dr- 
jai p. Varakojis davė 40 vai
kams drabužių. Kitus musų biz
nierius ir gausius aukautojus 
matėme trumpas laikas atgal 
“Dirvoje” patalpintose atskai
tose iš Liet. Liuosybės Savaitės 
aukų.

Bet, reikia pasakyti, ne visi 
biznieriai, suminėti atskaitose, 
sudaro Clevelando Lietuvių biz
nierių skaičių. Jų yra daug 
daugiau. Jų tarpe yra tokių, 
kurie nedavė Lietuvos reika
lams nei vieno cento.

Šelpimo darbas dar nepabaig
tas, Dar reikia tokių pasiau
kavusių tėvynainių ir daugiau. 
Gerb. Clevelando Lietuviai! ne
laukite, kad pas jus kas ateitų 
prašyti aukų, bet patįs aukauki
te. Aiškiai žinote, kokis dabar 
Lietuvos padėjimas.

Kviečiame visus prisidėti į 
Lietuvai Gelbėti Draugiją. Yra 
sumanymas surinkti ir pasiųsti 
nuo Lietuvai Gelbėti Draugijos 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
$10,000 Kalėdinę Dovaną. Cle- 
velandiečiai irgi prie to prisi
dės. Aukų rinkimas pradėtas. 
Nereikia šiame karte kratyti ki- 
šenius su didelėmis aukomis — 
juk tiktai 10,000 Amerikos Lie
tuvių turi dėti po dolarį. Kat
ras Clevelandietis bus pirmu
tinis iš tų 10,000 Lietuvai Gel
bėti Draugijos Dolarinių Raite-

telių? Sekančiame numeryje tą 
paskelbsime, kuris atneš $1.00 
arba pas Liet. Gelb. D-jos vieti
nio skyriaus iždininkę p-lę J. 
M. Baltrukoniutę, 2112 St. Clair 
Ave., arba pas A. Aksomaičiutę, 
sekretorę, 1001 E. 79th St., ar
ba į “Dirvos” Redakciją.

Taipgi aukaujantieji drabu
žių, galite perduoti į nuolat šia
me 
tas

laikraštyje garsinamas vie- 
(žiur. apačioj).

Jonas J. šemoliunas,
L. G. D. Clev. sky. pirm.

(8115 St. Clair avė.)
P. S. Aukaudami “L. Gelb. 

Dr-jos Kalėdinin $10,000 Dova
nų Fondan” būtinai duodami 
pažymėkit, kad aukos tam tik
slui. “Draiv” jau pradėtas.

sių atgal terorizavo visą Cleve- 
landą ir apylinkes. Grogan ka
lėjime, bet Losteiner, kaip po
licija sako, yra jo inpėdiniu vi
sų kriminališkų darbų vedime 
toliaus. Policija mano, kad šis 
vežikas nužudytas už pasaky
mą policijai kas dalyvavo perei
tą liepos mėn. Cleveland Hghts 
krautuvės apvogime. Metzger 
stovėjo ant sargybos; kada pa
matė policistą, jis davė aniems 
signalą; plėšikai su pinigais iš 
krautuvės pabėgo; Metzger su
gautas. Už pasakymą policijai 
anų vardų, jis likosi paliuosuo- 
tas; bet už tai gaujos nariai jį 
nužudė.

Kaip Lengviausia Nusipirkti Kalėdų Dovanas
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 dabar yra, o ne kokia bus apie Kalėdas.

Daugelis net nenori išsyk 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.

Petras Dugen (4817 Quine st. 
Tacoma, Wash.) klausia, ar čia 
nesiranda Juozas Mickevičia, 
jo pažįstamas, apie 60 m. am
žiaus; gyveno 29 metai atgal 
ant Race st. Kitas, Pranas Sa
vickas (Savage) gyveno apie 24 
metai. Gal kas iš senų pažįs
tamų apie juos žino, malonės 
pranešti jo antrašu.

Varpo Choro perstatymas — 
“Audra Giedroje” ir koncertas 
bei visas balius pereitą nedėl- 
Idienį išėjo pasekmingai. Ant 
pradžios lošimo, delei užėjusio 
lietaus-sniego, nevisi suėjo, bet 
vėliaus prisirinko dikčiai.

ANT PARDAVIMO.
$7,500.00 — Namas 5 šeimynų, 

po 4 kambarius ir 2 maudy
nės. Lotas 35 per 140 pėdų, 
skiepas po visu namu. Ren- 
dos ant mėnesio neša $80.— 
Parsiduoda ant lengvų išmo
kėjimų, su mažu įmokėjimu 
išsykio.

Nušautas Grogano vežikas.į 
Atsimenat garsų Clevelando ir1 
apielinkių banditą John Grogan, 
kuris už nužudymą policisto pa
sodintas visam amžiui kalėji- $8,000.00 — Namas del dviejų 
man. Jo automobiliaus vežikas 
šoferis Joseph Metzger patar
navo ir kitiems tos gaujos plė
šikams. Pereitą savaitę Metz
ger likosi nušautas vieno iš na
rių tos pasižymėjusios gaujos. 
Mirtinai sužeistą jį trįs vyrai 
atnešė į St. Luke’s ligonbutį ir 
pasakę, kad per nelaimę jis pa
šautas, pabėgo. Už keleto mi- 
nutų Metzger mirė. Grogano- 
Losteiner gauja keletas mene-

šeimynų, po 6 kambarius, su 
maudynėmis, elektros šviesa 
ir furnasais. Lotas 40 per 
160 pėd didžio; skiepas po vi
su namu. Randos $80 ant 
mėnesio. Parsiduos su ma
žu įmokėjimu ant lengvų iš
lygų.

Klausk P. 
Prospect 953.

2006 St.

MULIOLIS
Central 6488.

Clair Ave.

K

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS
John Jacoby & Son

— NUMAŽINTOS KAINOS VISUOSE SKYRIUOSE — 
Vyrų ir Moterų Reikmenįs, Papuošalai ir kiti Mažmožiai 
Visados geriausia už mažiausią pinigą šioj musų krautuvėj 
Įsteigta 1881. ‘ 7036 SUPERIOR AVE.
REIKALINGA MERGINŲ VIRŠ 18 METŲ DIRBTI MUSŲ STORE 
Turi mokėt Angliškai. Atsišaukit ypatiškai bile laiku. Mokestis gera.

WHITE FRONT PROVISION CO.
H. DORR, Savninkas.

šviežia ir Rūkyta Mėsa, Paukštiena ir Kiaušiniai
Bell Telefonas Rosedale 7145. 7018 Superior Avenue

Mes duodame dvejokių PRAMONĖS ŠTAMPŲ

Dar Kelios 
Dienos

Sunkus Natūraliu
Gazo Padėjimas

Suvienytų Valstijų Kuro Administratorius 
sako:

“Naturališkas gazas vis mažėja ir mažė
ja; dabartiniu laiku reikalavimas ir 
naudojimas Naturališko gazo darosi 
didesniu, negu galima jo prigaminti. 
Kuomet dabartinis jo išteklius išsi
baigs mums reikės sugrįžti prie daug 
brangesnio ir prastesnio dirbtinio ga
zo. Naudojimas naturališko gazo y- 
ra privilegija, naudojama apie dešim
ties nuošimčių visų Suvienytų Vals
tijų gyventojų, ir tas gazas naudoja- 

•'mas tokiu neatsargumu ir aikvojimu, 
be jokio atsižiūrėjimo į ateitį ir 
supratimo jo gerumo, iki jos visai 
bus.”

ne-
ne-

tu-

LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGIJOS STOTIS

Kurie turit kokių atlie
kamų sveikų drabužių 
ir norit juos padovanot 
Lietuvos vargstantiems 
žmonėms, ^alit prista
tyt į sekančias vietas:
A. Šimkūno krautuvėn 

1001 E. 79th Street.
B. Veličkos krautuvėn 

6910 Superior Ave.
Petraičių krautuvėn , 

5810 Superior Ave.
T. Neuros krautuvėn 

Ant Hamilton Ave.

Jus esat dalimi tų dešimties nuošimčių
* 

rinčiųjų progą naudotis ir ištiesų
norite, kad Naturalis Gazas be laiko 
neišsibaigttį.

Čėdymas — tikras ir nuolatinis — yra vie
natinis dalykas, galintis atidėlioti ne
pageidaujamą gazo išsibaigimą.

Čėdykit Natural) Gazą dabar, kad galėtu- ’ 
mėt naudoti tuomi švariu, patogiau
siu ir ekonomiškiausiu kuru ir ant to
liaus.

ne-

THE EAST OHIO
GAS COMPANY

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piš'kų 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 išdirbant.
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 Keptuve 
taipgi 4020 ST. CLAIR Ave. 
6212 ir 7032 SUPERIOR Ave. 
Rosedale 6085 Princeton 124

Atpigintos Reikmenįs Del 
Vyrų

7028 SUPERIOR AVE.
Atdara laikoma nedėldieniais 

nuo 7:30 ryto iki 12 dieną

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

ko- 
šal- 
ge-

PRAŠALINAMA
SUNKUS KOSULIS
Dieniniai kosėjimai, naktiniai 
kosėjimai, kosėjimai nuo drė
gnumo, miglos, atšalusių 
jų, peršiliuo ir paprasto 
čio — nuo to yra viena 
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
jimui ir atliks daugiau, negu 
kokios kitos.

THE GEGENHEIMER 
DRUG CO.

Superior Ave. ir Addison 
Road., Cleveland.

Atpigs karai. Trumpu laiku 
Clevelande ant gatvekarių bus 
galima pirkti 6 bilietus už 25c. 
Dabar yra 11 už 50c.

Areštuoti vyras ir moteris, 
atbėgę čionai iš Providence, R. 
L Jie yra Italai. Moteris pa
liko savo vyr^ o vyras paliko 
tenai savo pačią ir atbėgo čio
nai gyventi. Atvažiavę palik
tieji: vyras ir žmona ir čionai 
juos areštavo. Abu pabėgusie
ji nuteisti po 30 dienų kalėj i- 
man ir po $25 bausmės.

Pasodintas kalėjiman, vyras 
norėjo nusižudyti, mušdamas į 
sieną galva ir šaukdamas, kad 
“jis be tos moters negali būti.”

Ant St. Clair avė. ir E. 53 st. 
atsibuvo trijų vyrų muštynės 
už merginą; pora supjaustyta 
peiliais, pagaliaus visi areštuo
ti. Nubausti dar už melavimą
policijai, kad juos užpuolikai 
sužeidė. Jie •— svetimtaučiai.

Pittsburge suvažiavę plieno 
unijų atstovai tariasi apie at
šaukimą streiko.

Gudrus miesto žulikai išvi
liojo iš tūlo farmerio $11,000. 
Sako: kvailą ir bažnyčioj mu
ša. Suviliojo jį prisidėti laižy- 
bose kokių ten. arklių lenktynių, 
ko visai nebvo, ir žadėjo vėliaus

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

5514 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 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto. Šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.

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

net $120,000, jei jis padės savo 
pinigus iškalno. Vagiliai su pi
nigais ramiais sau išėjo.

Jurgis Eiklis (gal ne Lietu
vis), 35 m. vyras, nuo E. 30 st. 
mėgo “del sveikatos” nuleidi- 
nėti sau kraują. Pereitą savai
tę nuėjus pas barberį, kuris tą 
“operaciją” atlikinėdavo, Eik- 
liui perdaug perpjauta gysla ir 
jam ištekėjo visas kraujas — 
ir mirė.

Ant Parkside rd. keturi ban
ditai panedėlį vienam krautuv- 
ninkhi atėmę $4,275.

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.

■.■.■.•.■.■.■.■.■.■.■.’.■.■.■.■.■■■.■.■.■.■.■.■.WA'.S'.W.'.W.VAW/.W.'AW.

DIDŽIAUSIA BUČERNĖ IR GROSERNĖ.

T. NEURA
3246 Superior Ave.

Telefonas gyvenimo 
Central 4675-K.

Biznio — Central 3620-L.
Turime visokios mėsos, ko
kios tik kam patinka ir gali
ma pasirinkti iš musų štoro.

Y.WAVZAV.WAWA'AWAVAW.WA'AS’.'.WAW.V.W.

Ši nauja bučernė yra pa
togiausia ir lietuviams 
prieinama. Lankykitės.

St. Clair Avenue Įstaigos
Cž 
j Prospect 2420 Central 1766

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

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

t Krūminiai, ką laikosi,
t Apdarymai, ką tinka.

į DR. RAY R. SMITH
t DENTISTAS
t Visas darbas Gvarantuotas
I 1935 St. Clair Ave.
į virš Pakelčio Aptiekos
įOfisas atdaras 9 ryte iki 8 vakare, išskyrus seredas, 
Į tada uždarome 6 vakare. Nedėliomis visai uždaryta.

Pripildymai, ką buna t
Beskausmis traukimas. Į

Cleveland :
Ohio I

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

F. E. Wilke
Advokatas

GALIMA SUSIKALBĖTI 
LIETUVIŠKAI.

8115 St. CLAIR AVENUE
Yale Name, 2ros

Phone: Rosedale 
CLEVELAND,

Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumonu 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“ Drangą Reikale”

Šeimynos, kurios karty daŽinojo jo veikiančiu jiegp, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 
neimkite. Visose aptiekose po 8oc. ir B5c. Taipgi galima gauti pas iždirbėjus :

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


