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Lenkai Vėl Paėmė Vilnių
PADARĘ SUTARIMĄ PALIAUBOMS, ŠTAI 
GA PUOLĖSI ANT MIESTO IR VISU FRON

TU PRIEŠ LIETUVOS KARIUMENĘ.
Anglijos Premjeras sako Norįs įvesti 

Savo Tvarka su Prievarta
Portugalijoje Eina Dideli Darbininkų

LENKAI TŪKSTANČIAIS MIRŠTA
FO; ŽIEMĄ GRĘSIA BADAS.

Airijoje

Streikai.
NUO TI-

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

' PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

SAKO, VILNIUS VĖL 
LENKAMS TEKĘS
(Lietuvos Informacijų Biuras)
Washington, spalio 13 — 

Paskelbtomis Amerikds pre- 
soj žiniomis, dvi Lenkų divi
zijos, gen. Zelikowski’o ve
damos, spalio 9 d. inėjo į 
Vilnių. ’ Nebegalėdami ki
taip išsimeluoti Lenkai skel
bia, jog tai jų armijos suki
lėliai, kurių Lenkų karės 
vadovybė nebegalėjus sulai
kyti.

Tautų Lygos Kontrolės

Suvienytų Valstijų 
Gyventojų Skaičius
Washington. — Kontinen- 

-talė S u v.. Valstijų populiaci
ja (Amerikoje, neskaitant ko
lonijų)- šiais metais yra 105,- 
683,108. Prie 1910 metų są
skaitos dasideda apie 14 mili
jonų' dūšių daugiau.

Visoje"”šaįyje yra 6,459,998 
ūkių, kurioj irgi pasirodo pa
didėjusios skaitliumi nuo ano 
cenzo.

“DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY!
(THE FIELD)
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. METAI V (VOL. V)

'Lenkai Nieko Nepaisy
dami Puola Lietuvius

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Vilnius, spalio 8 d. (per 

Berlainą spalio TO d.): — 
s Vakar Suvalkuose Lenkai 
pasirašė ant demarkacijinčs 
linijos ir karės paliaubų su
tarties. . . ____  _

Lenkų kariumenė, neklau-(komisija buvo sulaikius mu
sydama Lygos kontrolės ko-(gius tarp Lenku irLietuvių 
misijos griežto draudimo, | nuo spaiį0 6 d., 10 vai. ryto“ 
laužydama Lenkų pasirašy- 0 po į0 Lenkai, nepaisyda- 
tąją sutartį, visu intužiniu mj «ka įen Ententes nariai 
veržiasi Vilniaus linkui. Ei-Jloja»(j kaip sako vienas An
na atkaklios kovos aplink gjy pranešimas, pradėjo vi- 
Vilnių. Stiprinami apkasai. su frontu pulti ant Lietuviu. 
Lietuviai yra pasiryžę zuti Per dvi dienas ejusi baiŠj 
ar laimėti ir sayo_ krauju, k-ova, kuri padariusi daug 
atpirkti savo sostinės laimę, nuostoliu ir mums ir ‘Len- 
Tevynės nepriklausomybę. kams Taip sako praneši- 
. yynausybė šiandien issi- mas musų štabo. Ir mes 
kelia Kaunan. Tuo tarpu pįinaį tikime, jog Lietuvos 
musų paskuhms telegramas kariumenė ir Šauliai yra

Užsidarė dirbtuve. Boston, 
Mass. — Hood gumo dirbtuvė 
Watertowne, Mass., -užsidarė, 
paleisdama- nuo darbo 990 žmo
nių. Jei gumo išdirbiniai neis 
gerai rinkon, gali užsidaryti ir 
kiti tos kompanijos skyriai, tu
rintieji viso 9,000 darbininkų.

Lowell, Mass. — Apatinių 
drabužių audinyčia, negalėdama 
rasti rinkos savo augšta kaina 
laikomiems išdirbiniams, pri
versta užsidaryti ir taip liekasi 
išmesta iš darbo apie 3,500 dar
bininkų.

Gelžkelis atleidžia vyrus. De
catur, Ill. — Wabash gelžkelio 
kompanija skelbia, -kad iš nu- 
mažėjimo biznio ji paliuosuoja 
525 iš 'savo mechaniško depar
tamento darbininkus. 'Kompa
nija taipgi sako , atleidžianti ir 
del brangių'algų.

^'“^Ci'ncinndti, O., taipgThuo gel-1 
žkelio atleista .200 darbininkų. 
Sako, jog iš priežasties numaži
nimo automobilių kainų suma
žėjo ant gelžkelių jų vežioji
mas.

Neramumai Portugalijoj. Iš 
Madrido (Ispanijos sostinės) at
einančios žinios skelbia, jogei 
pietinėse Portugalijos provinci
jose daugybė streikerių pakė
lė didelį neramumą, naikina vi
sokias įstaigas ir geležinkelius. 
Portugalijos valdžia sumobili
zavo militarius telegrafistus, 
kad butų galima siuntinėti nors i 
oficialius pranešimus. Pasie- [ 
kiaiičios 1 iš vidaus laiškais ži
nios mini atsibuvusius karštus 
subruzdimus pačiame Portuga
lijos ąfstovų kongrese. Oficia
lis laikraštis Lisabonoj paskel
bė amnestiją visiems 
kiems kaliniams kaipo dešimt- 
metinio respublikos gyvavimo 
sukatuvių dovaną.

Delei valdžios areštavimo gel- 
; žkelio darbininkų komiteto vy-1 

rų, visi gelžkeliečiai paskelbė 
general} streiką.

Muštynės sp policija. Pitts
burg, Pa. — Apsiginklavęs bu-1 n.un ovcngiaoi ou?i
relis darbininkų netoli čionai, taikinti nesusipratimus tai p 
Homestead miestelyje, Vedė su (Lietuvos n Lenkijos, išvyko 
policija, ugnagesiais ir pavieto 1S . chanus dalykų
detektivais mirtiną kovą. Vie-1 tyrinėjimui. „Plim aįlleidl-Į 
nas policistas ir vienas darbi-1 Suvalkų JI pustatė pio- 

įvizionalę liniją ir padavė 
aštrioje formoje įsakymus, (■ 
kad abi pusės — Lietuviai)'
Ir Lenkai - turi 1 šuose; užpuldami visu fron-
ti atgal mažiausia tris ir įj J 
jiusę mylių (Angliškų) nuo atsitraukėm ir sustip
to rubeziaus. Lietuviai sa- j unij Smolianka-Spa- 
ko, jog Lenkai ant to gnez- siHai> K<u!faičiai> jackui!ai>| 
taV>nnSUnk°’ (Mohtvilovsčizna, Nališkiai, IPulk. Chariigny is Frąn-Vikt . Bajįrai šcjt<J 
euzijos armijos yra tos ko- / j ’

šįryt išvažiavo į Lenkų
I frontą šiaurėje Alytaus An- P 
glų Konsulato Majoras Bar-p 
gitev, Francuzų Misijos Ka-

I pitonas Puvol. Lenkai lau- L 
žo- Alijantų nusprendimą. 
Prašom griežtai protestuoti.

“Elta”.
___ ______________ _ (Dar kitas kabelis, atėjęs 

ras Herce, Ispanijos milita- nuo Vice-Ministerio P. Kli- 
ris pasiuntinis iš Berno ir mo patvirtina telpamą pra- 
Kapit. Lassič iš Serbijos ar- nešimą iš Rygos, apie išvy- 
mijos, kuris taipgi veikia kimą frontan Šaulio ir An- 
kaipo sekretorius. (glų bei Francuzų atstovų.)

iš Vilniaus, prašoma jį iš* padarę viską, kas buvo gali-
platinti kuoplačiausiai.

“Elta”. Ima. Kaip įvyko ta visa tra
gedija, gausime žinių kiek. 
! paskiau, o šį kartą paduo- 
(daisy? gautus iš Vilniaus 
per Berliną kablegramus:

Vilnius, spalio 7. — Tau-

politiš-

ninkas likosi nušauti, keletas 
sužeista iš abiejų pusių. Kova 
prasidėjo apie 9 vai. vakąre ir 
užsitraukė iki vėlyvai nakčiai. 
Darbininkai namuose buvo ap- 
sibarikadavę. Dalykas kilo iš 
to; kaip pora policistų norėjo 
areštuoti keletą darbininkų už 
netvarką gatvėje, -bet taip už
sinorėjus daryti, iš jų būrio vie
nas pradėjo šaudyti, tuoj pat 
nušaudamas policistą ir kitą 
sužeisdamas.

Anglis atpigs. Washington. 
Greitu laiku, tikima, atpigs an
glies kainos, kaip skelbia ang
lies pardavėjų associacijos pir
mininkas^ Sako, jog žmonės 
dabar neturėtų iškalno perdaug 
prisipirkti, kada kaina . brangi, 
nes po gruodžio pirmos dienos 
bus užtektinai! prieinama kaina.

Tik kad. vietoj atpiginimo jie 
nepabrangintų, žmones nurami
nę nesipirkti dabar....

( MUŠIS SU LENKAIS 
I DEL VILNIAUS

Ryga, spalio 9 d. — Lie-
| tuviai ir Lenkai veda smar-ltų Lygos kontrolės komisi- 
! kius mušius per visą dieną ja Suvalkuose. Ji sustabdė 
vakar iki nakčiai 16 verstu operacijas nuo spalio 6 d., 
pietuose nuo Vilniaus, Lie-Į10 v. Lenkai pasiūlė mums 
tuvos sostinės, su dideliais [demarkacijos liniją į vaka- 
nuostoliais abiejose pusėse, rus nuo Nemuno aštuntos 
— taip skelbia oficialis Lie- gruodžio linijos, paskui išil- 
i....•„ .-x i Nemuno, toliaus į pie

tus nuo Marcinkonių, pas
kui į rytus iki Bastūną.

Marcinkonįs ir Varėnos 
kaimas lieka mums, Varė
nos stotis Lenkams. Lenkai 
nori sunaudoti geležinkelius j 
Suvalkai ir Alytus-Varėna Į 
užpakalyje demarkacijos Ii-j 
nijos. Derybos dar eina.

Lygos Kontrolės komisi-1 
ja aplankys Vilnių. Šią sa-! 
vaitę visos Ministerijos iri 
augštieji kursai atvažiuoja 
Vilniun. “Elta”.

tuvių pranešimas iš Vil
niaus šiandien. “Kova tę
sis iki paskutinos”, dar pra
nešimas pažymi.

“Vilniaus įstaigos liekasi 
apleidžiamos”, pranešimas 

(mini. “Jeigu mums reiktų L 
[pasitraukti, sąjungiečių mi- I 
sija prižiūrės musų reikalus i 
ir atstovaus Lietuvos Vai- j 

(džią. Dalis miesto adminis
tracijos ir milicijos bus pa- ■ 
likta jų globoje.

“Francuzų ir Anglų per- ; 
dėtiniai, Francuzų Konsulis 
ir Dr. Šaulys išvyko į fron
tą. Tautų Lygos Komisija 
dar Vilniaus nepasiekė.

“Tekios tai yra Suvalkų 
konferencijos pasekmės” — 
užbaigia pranešimas.

Tautų Lygos 1
(komisija, kuri stengiasi su?|]i0 8d.):

Vilnius, spal. 8. — Sulyg 
sutarties Suvalkuose, Lietu
viai sustabdė Varėnos ruož- 

Į te ginklus spalio 6 d., 10 vai. 
ryte. Spalio 6 d., 6 vai. va
kare, Lenkų šarvuotas trū
kis kulkosvaidžiais ir armo- , 

turi nasTtrauk- !om aPš?udė Lietuvius Bėk-
J - šnncA iįžnnldami visu frntl-

■ Iš Bruzdėjimo Airijoje
Cork. — Pereitą subatą bom

bų sprogimu likosi suardyta di- 
' I dėlė dalis Cork miesto rotušės. 

Girdėta šeši' atskiri sprogimai 
ir po to pasigirsta šautuvų piš- 
kėjimas. Gaisre žuvo ilgų mė
tų rekordai ir kitokie raštai. 

' Eina spėjimai, jog bombos bu
vo į atskirus įdepšrtamentus su
mėtytos per ilhngųs. Maža kas 
iš miesto gyventojų tą naktį 
miegojo; girdėta įvairiose daly
se šaudymai per visą naktį. Vi
si žmonės apimti teroru.

Eksplozijos atsibuvo tamsia
me parytyje, 'kada budinke ne
buvo žmonių.

MacSwiney, Corko majoras, 
areštuotas už neištikimumą An
glijai ir dalyvavimą Airių susi
rinkime, vis dar gyvas, kaip 
skelbia Airių Apsisprendimo ly
gos buletinaeį.

Anglijos premjeras, kalbėda
mas Carnavdp mies’te, Valijoję, 

| pasakė, kad valdžia pasiryžus 
(įvesti Airijoje tvarką, bet gi su 
“aštriomis, mfetodomis”. Jo pa
žiūra, Airių respublika neužga- 
nėdinsianfb nesą “Ulsteris tu
rėtų ką prieito pasakyti?’ Da
bar, sako premjeras, Airiją val
do “tikrų žmogžudžių gauja” ir 
per tai protingiems žmonėms 

| negalima sueiti pasitarti. Tik 
i išnaikinus tuos neramuolius, sa
ko, busią galima kalbėti 
savivaldą Airijoje.

Abelnai, Airijoje laike 
įmetu riaušių, žu.lysčių ir 
puldinėjimų Airių ant policijos 
ir priešingai žuvo 223 ypatos.'

Policistų ir kareivių nužudy
ta 124.. Sužeista"— 235.

Civilių nužudyta pašaliniai — 
127; sužeista 76.

Civilių nužudyta sumišimuo
se: Londonderry mieste — 20.

Civilių nužudyta Belfaste 62.
Sunaikinta įvairiuose mies

tuose 63 teismų namai; 504 po
licijos barakai.

apie

šių

Lietuviai Susidrutino 
Gintis

Kabelis, pasiųstas spalio
110 d., 5:12 vai., iš Berlino 

kontrolės (j§ Vilniaus pasiųstas spa- testų, 
iriasi SU? lin « h i • L—• '

misijos pirmininku ir jo da
lyvavimas Lietuviams nela
bai patinka, nes Francuzai 
laikomi Lenkų draugais. Ki
ti komisijos nariai yra sek.: 
Pulk. Vergera iš Italijos; 
Pulk. Yawaki, Japonijos mi- 
litaris pasiuntinis Varšavo
je; Majoras Keenan iš An- 
glų-Balkanų misijos; Majo-

New Yorke gauta žinių, kad 
spalio 9 d. Jeruzalime prasidė
jo pirmas žydų steigiamasis 
Palestinos seimas. Nors susi
rinkime didumą turi darbinin
kiškasis elementas, tečiaus nesi
tikima ko nors perdaug radika- 

jliško. Nežiūrint sentikių pro- 
į, seime dalyvauja ir mo- 

I terįs.

i SKANDINS SUBM ARINĄ.
Chicago. — Vokiečių subma- 

rinas U-97, kuris nuskandino 
karės laiku mažiausia 7 laivus, 
liks nuskandintas Chicagos van- 
denuose, apie' 20 mylių nuo pa
kraščio, jeigu Versalio sutarties 
jūrinės išlygos bus pildomos.

Kiaulėms piknikas. Colum
bus, O. — Šimtai Ohio valsti
jos ūkininkų išrišo klausimą — 
kaip šį rudenį nukirs kornus 
(kukuruzus). Kaip tik komai 
bus prinokę, jie paleis į laukus 
ant valios ,ko'kj tūkstantį “ran
kų” — tai bus kiaulės ir paršai 
ir jiems bus leista pasilikti lau
kuose tolei, iki komai nuvirs 
nuo šaknų. Tą ūkininkai suma
nė kada neįstengė gauti darbi
ninkų ant laukų.

Žemės drebėjimas. Šiaurinė
je Vera Cruz valstijos dalyje. 
Meksikoje, pereitą subatą bu
vo jaučiamas didelis žemės dre
bėjimas ir padaryta daug nuo
stolių.

GAUDO ANARCH1S- | LIETUVOS GYNIMO KOMITETAS ŠAUKIA 
TUS

Chicago. — Areštuota du ra
dikalai, laikomi pavojingiausiais 
visoje Amerikoje, — Nikolai J. 
Jazinski ir John- Holoeny, prie 
ikurių taipgi atrasta daugybė a- 
narchistiškos literatūros ir at
imta. Pas Jazinskį atrasta be
veik pusė tono komūnistiškų 
spausdinių, prie to naujai išlei
sti raginimai kelti ginkluotą re
voliuciją — svetimose kalbose 

| pagaminti. Šimtas tūkstančių 
tokių lapelių likę Jazinskio iš
mėtyta po įvairias miesto dalis.

Valdžios agentai sako, jog 
prie antrojo areštuoto atrasta 
dokhmentai, liudiją jį esant su
rištu su Rusų anarchistų gru- 
pa Amerikoje. Vienas iš tų, sa
ko, yra Rusų Darbininkų Uni
jos proklamacija, šaukianti sa
vo narius nuversti Suv. Valsti
jų valdžią. Agentai j ieško tos 
anarchistų spaustuvės, kuri mi
lijonais tokių dalykų pagamina.

Pittsburge pereitą savaitę su
imtas F. Zelenski pasirodo ’ esąs 
Lenkas, kaip atrasti jo kiti do
kumentai liudija. Jis padėtas 
kalėjiman iki teismo ir kaltina
mas- prilaikyme sprogstančios 
medegos.

Louis mieste suimti du 
pas kuriuos atrasta 25 
dinamito;
Yorke areštuotas kitas 
kurį klausinėja su vil-

LIETUVIUS MIRTINON KOVON

St.
Italai, 
šmotai

Italas, 
čia išgauti- ką nors apie Wall 
gatvės eksploziją. Prie jo ras
tas revolveris ir namuose užlai
kyta radikalė literatūra. Jį, sa
ko valdžios agentai, sekioję jau 
aštuonis mėnesius, nužiūrėdami 
radikaliame veikime. Vėliaus 
suimti kiti trjs vyrai.

NORĖ.IO NULYNčIŪOT MER
GAITĖS UŽPUOLIKĄ.

Brooklyn, N. Y. — Vos liko
si išgelbėtas nuo nuTynčiavimo 
tūlas vyras, kurį apkaltino 14 
metų mergaitė užpuolime ant 
jos su nemorališkais tikslais. 
Ji sakė žmonėms, kad tas vy
ras, atėjęs prie namų, prašė jos 
išbudinti jo ' pažįstamą, gyve
nantį antrame augšte; Jai ei
nant į priemenę, jis paskui įse- 
kęs ją užpuolė. Mergaitei ėmus 
rėkti, užpuolikas bėgo; gatvėje 
ji pasakė kitiems apie ta* ir ne
trūkūs žmonės jį sugavo. In- 
tužę už tokį jo pasielgimą, su
griebę virvę užnėrė ant kaklo 
ir jau butų ant telegrafinio 
stulpo pakorę, kaip tuo tarpu 
atbėgus policija išgelbėjo ir nu
vedus stotin pasodino kalėjiman 
iki teismo.

Kukurūzai užderėjo. Washin
gton. — Agrikultūros departa
mentas skelbia, jog šiais metais 

Ikukuruzų derlius perviršijo net 
79,000,000 bušelių pasižymėju
sį 1912 metų derlių. Kviečių 
derlius, kaip buvo spėta, dabar 
pasirodo esąs mažesnis. Vasa
rojus taipgi bus mažesnis, negu 
truųipas laikas atgal tikėtasi.

Kur šlapia — atsargiai... . 
Anglija yra šlapia ir klimatu 
ir svaigalais. Londone lankėsi 
Amerikos blaivybės agitatorius 
Johnson ir laikė prakalbas už 
panaikinimą alkoholio. Klausy
tojai pradėjo lermą kelti ir mė
tė visokias dvokiančių gazų pū
sles; pašaukta policija ir tik šu 
jos pagalba jam pasisekė išsi
gelbėti.

Kardinolas ragina vienuoles 
balsuoti. Baltimore, Md. — Kar
dinolas Gibbons išleido paragi
nimą katalikiškoms vienuolėms 
ir zokoninkėms dalyvauti mote
rų balsavime. — Ir kam minyš- 
koms balsavimo reiktų ? Tur
but dvasiškija mato iš to sau 
naudą.

New York. — Taisant Ang
lijos laivą, eksplodavo jame ka
tilas aliejaus, nuo ko žuvo apie 
15 žmonių. .Tuo tarpu ant lai
vo dirbo apie 100 darbininkų.

Lenkų Melagingi Pasi
gyrimai ir Pasigeri- 

nimai Pasirodo. 
(Lietuvos Informacijų Biuras) 
Washington. — Iš Varša- 

vos Amerikoj gaunama vi
sokių žinių, tai kad Lietu
viai buk užpuolę Lenkus, 
tai vėl kad mūšiai tarp Len
kų ir Lietuvių yra apsisto
ję. Viename pranešime sa
koma, kad Lenkai norį at
kirsti Lietuvą nuo Rusijos 
ir užimti, kaip buvo užėmę, 
visus Lietuvos Rytus, o ki
tame — buk jie atsisakę žy- 
giauti ant Vilniaus.

Toksai ' Ižihių įvairumas 
turbut paeina nuo to, kaip 
Lenkams sekasi mūšiuose 
ant Lietuvių-Lenkų frontui. 
Kaip kiek pasiseka, tai jie 
jau vilisi užgrobti visą Lie
tuvos dalį, o kaip tik gau
na į kailį, tai vėl pradeda 
nusiraminti. Lenkai tik ___ ____ ___________
tuomet aprims, kuomet ge-(vajdjjon jneina ir garsi revoliu- 
rai gaus mušti, O kad taip Isijonierė M. Spiridonova, 
turės atsitikti, tai galima į- — - ■ 
spėti iš to, jog Lietuviai y- 
ra nutarę nepasiduoti.
ten yra sutverę Lietuvos gy-, ku\°aldžla.’ 
nimo komitetą. Tat liudija' 
Lietuvos Atstovybės gauta
sis iš Kauno naujas kable- 
gramas nuo šio Komiteto Į 
vardo:

“Lenkai siekia Vilniaus 
norėdami Lietuvos vergi
jos. Nepasiduokime. Stei
kite pagalbon, mirtinon 
kovon. Sudarykite Lie

tuvos- Gynimo.^ Komitžiį. 
Pardavinėkite bonus, rin
kite šautuvams po> 10 do- 
larių. Kariumenė, šauliai 
guldo galvas.

Lietuvos Gynimo Kom.: 
Šleževičius, Krupavičius, 
Bikleris, Ruseckas, Fin- 
kelšteinas, Bojevas, Ma
joras Matejunas, Vailo
kaitis ir Putvinskas.

VĖL ŽADA TAIKYT
Paryžius, sp. 10 d. — 

Sekantis Tautų Lygos 
Tarybos susirinkimas į-“ 
vyks Brusselyje, Belgi
joj, spalio 14-20 dd. Ta
me susirinkime turbut 

'bus skaitoma L. Bour
geois raportas apie in- 
ternacionaho teismo už
duotis.

Taryba taipgi svars
tys raportų komisijos, 
kurių Lyga buvo pa
siuntus į Lietuvų su tik
slu sutaikinimo Lenkų- 
Lietuvių . konflikto.

Revoliucija Rusijoje
■Varža va. — Nižnij Novgoro

de buvo pakilus revoliucija. Ją 
pradėjo social-revoliucijonierių 
partijos nariai; sumišimai' ple
čiasi. Naujai jų paskelbton

Iš Barbino ateina žinios, jog 
_______ > organizuojasi naujas 
buris insurgentų prieš bolševi-

Į Japonijos kareiviai dar iš Či
tos neišsikraustė, nors buvo tą 
žadėta padaryti.

Lenkai Gaišta nuo Ligų, 
i bet Kariaut Neliauja

Lenkų informacijų biuras par
duoda žinių, kad: per praėju
sius du mėnesiu Varšavoje kas

dien nvo-rtifo miršta po 600 
I žmonių.š Liga šluoja per Visą 
(šalį. Namų ."’miestuose stoka, 
Į iš visur prisigrūdo į Varšavą 
žmonių, neturėdami kur dėtis. 
Birželio mėnesyje apskaitliuo- 

Ita, kad laukų derlius bus 60% 
I normaliu derliaus; iš to viso iš
tekliaus daugiau pusė buvo bol- 
Iševikų užimtose žemėse ir visai 
i dingo. Visai šaliai maistas nu- 
mažėja pagal pavasarinio ap- 
skaitliavimo ant 50 nuošimčių. 

I Visai stoka anglies, nes nėra 
nei kasėjų nei kuo pergabenti 
anglį kur reikia. Užeinąpt žie-

SKANDINS RUSŲ SUBMA- 
RINUS.

Londonas. — Paskilbus, kad
Rusų submarinai pradės veikti I mai, Lenkijos laukia galutinas 
Baltiko jūrėse, Anglijos kariš
kas laivynas, sulyg notos bolše
vikų užrubežio reikalų ministe- 
riui čičerinui, atakuos juos ir 
skandins. Jau seniaus iš Ang
lijos Rusijai siųsta nota neleis
ti submarinų į jūres, kada jie 
paskelbė vieną paplųkdinę Juo
dose jūrėse.

sunaikinimas. Laukiama žiemos 
lauku dar tūkstančių mirčių iš 
bado, šalčio ir ligų.”

Nedyvai kad Lenkai veržiasi 
j Lietuvą, norėdami tenai 'prisi
plėšti. Sulauks jie savo darbų 
vaisių: kas nesėja tas ir neval
go. Jei norėjo tik grobimais 
gyvent, to ilgai neužteks.

Mokslo, Literatūros ir 
Satyros Žurnalas

Išleidžįąmas pradžioje kiekvieno mėnesio.
Dailiausias ir rimčiausias didelio formato (8x11 c.) 
žurnalas kokį kada Amerikos Lietuviai turėjo. Ja
me telpa visokių mokslų raštai, literatūra, eilės ir 
juokai. Puslapių 24. Kaina metams $1.00, pusei 
metų 60c. Pavienis numeris 10c. Reikalauk vieno!

‘ARTOJAS” E. 79th St. & Superior, Cleveland, O.

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

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

arba
apsirūpinti per telefonų, laišku 
ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:
M U L IO LISP

Ofisas 2006 St. Clair Avenue
Prospect 953 Central 6488
Gyvenimas: 6721 Edna Ave. Rose. 377§-J. ♦

J



Iš Lietuvių Gyvenimo Į
AR JAU PASKOLA BAIGIAMA?

Lietuva. Pasiryžus Gintis nuo Lenkų iki Paskutines; Kaip Darysime Mes, 
Amerikos Lietuviai? Ar Gelbėsime Tėvynei?

YOUNGSTOWN, O.
Gerb, “Dirvos” Redakcija:— 

Mes, žemiaus pasirašę, kreipia
mės į Jus, kad patalpintumėte 
Jūsų gerbiamam laikraštyj čio
nai prisiunčiamą viešą atsaky
mą kun. Vilimui.

Mes matėme jo atvirą laišką 
“Draugo” N. 194 ir tuojaus pa
rašėme atsakymą į “Garsą”, 
bet jis netalpino, aiškindamas, 
kad esą “Garso” skaitytojams 
tas nebus indomu, o kad pra
džia buvo patalpinta “Drauge”, 
esą, “ten ir kreipkitės”....

Nusiuntėme “Draugui” pra
šydami, kad patalpintų, ir štai 
gauname “Draugo” atsakymą, 
kad “atviras atsakymas kun. 
Viljmui nuo Youngstowno Lie
tuvių negalima talpinti ir rank
raščio atgal grąžinti negalima; 
jei norit, tai dalį to rašto kopi
jos gausit, o kitą viską rėdystė 
pasilieka sau....” Iš to atsa
kymo pasirodo, kad “Draugas” 
nori užslėpti Lietuvos neprigul- 
mybės naminius ignorantus.

Turime viltį, kad “Dirvos” 
Redakcija neatsisakys ir neslėps 
tų ypatų, kurie yra priešingi 
musų Tėvynės laisvei.

“Draugo” No. 194 gerb. kun.

Jonaičiui, gi iš ambonos bažny
čioj liko užsakyta, kad kurie 
eis ant tų prakalbų, bus areš
tuoti! Tas pats T. F. skyrius 
buvo surengęs balių tos orga
nizacijos naudai, — policijai li- 
Ikosi informuota, jog tai rengią 
bolševikai. Kartą buvo prisių
sta iš Liet. Informacijų Biuro 
blankos del protesto pasirašymo 
prieš Lenkus už Vilnių, ir dau
gelis pasirašė, bet kunigas tas 
blankas pas save užlaikė ir po 
4 mėnesių sugrąžino vietiniam 
T. F. skyriui.

Vasario mėnesyje šįmet vie
tos Lietuviai sušaukė susirin
kimą ir nutarė rengt viešą su
tikimą Lietuvos Misijos ir iš
nešimui protesto prieš Lenkus. 
Tam darbui išrinkta 12 ypatų, 
jie prisikvietė dar Ukrainiečius. 
Jie dalyvavo ir sykiu su pra
kalbomis prisidėjo; visos vieti
nės draugijos sumanymą rėmė, 
tik vienas musų klebonas neda
lyvavo, atkalbinėdamas ir ki
tus. neiti nei ant parodos nei 
ant prakalbų.

Mes veikėme Tėvynės labui 
nors ir kliudomi ir apšmeižia- 
mi bolševikais, šiaudiniais ka
talikais ir kitaip; dabar galime 
pasigirti, kad Youngstowne mes

Vilimas parašė atvirą laišką 
Youngstowno Lietuviams, tei
sindamasi už nepribuvimą rugp. 
7 d. su prakalbomis reikale L. 
R. K. Rėmėjų draugijos. Tas 
gal būti ir tiesa, kaip kun. Vii. 
rašo, vienok reikia pripažinti, 
kad tos prakalbos buvo sureng
tos pagal gautos informacijos iš 
tos organizacijos centro valdy
bos ir su žinia jos pirmininko 
kun. Petraičio. Mes gavę laiš
ką, raginantį surengti prakal
bas kun. Vilimui ir kun. Petrai
čiui ant rugp. 5 d., del naudos 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, 
tuojaus padarėme, susirinkimą 
57 sk. Tautos Fondo, pasikvie
tėme vietinį Liet, bonų pardavi
mo Stoties komitetą ir nutarė
me, kad ant rugp. 5 d. nebus 
galima surengti prakalbų, pra
šydami pranešėjų permaifiyti 
dieną ant rugp. 7'd. Tam pra
šymui gauta atsakymas ir pa
raginimas rengti ir laukti, ką 
mes ir padarėme; .Viską su
rengėme, išdalinome žmonėms 
garsinimus ir laukiame kalbė
tojų. Prie to nusiuntėme cen
trui net 3 antrašus, su kurių 
pagalba kalbėtojai galėtų be 
vargo surasti svetainę, t. y. da
vėme telefonų numerius, rengė
jų ir svetainės antrašus.

Vienok po prakalbų Akrone, 
rugp. 6 d., kun. Vilimas, norė
damas atvykti pas mu§ nesi
kreipė į rengėjus, bet telegra
mų pas musų kleboną,i kuris" ne 
tiktai nedavė prielankaus atsa
kymo, bet visai užgynė telegra
mų atsakydamas jam: “Rev. 
Vilimas cannot speak in Youngs 
town”.

Tai matyt, kad centras infor
mavo mus surengti prakalbas, 
o kalbėtojui liepė kreiptis į to
kias ypatas, kurios yra priešin
gos visokiai Lietuvių organiza
cijai, o ką jau kalbėti apie Lie
tuvos neprigulmybę — apie tai 
visai nėišsitark....

Čionai turime pasakyti, kad 
Youngstowno Lietuviai yra ge
ri katalikai ir remia visokį Lie
tuvos neprigulmybės judėjimą 
— viskas kas palyti Tėvynės 
gerovę ir artimo meilę, yra pa
remiama. Vienok tas neilgai 
vyko, — tolei iki Youngstowno 
Lietuviai gavo kleboną su Lie
tuviška pavarde, o su Angliš
ku išauklėjimu. Ir visada yra 
taip: kada tik Lietuviai čia ren
gia kokią pramogą del labo Tė
vynės ar savitarpinės naudos, 
visados jų darbas klebono truk
domas ir ignoruojamas.

Kartą vietinis T. F. skyrius 
buvo surengęs prakalbas kun.

L
ietuvos laisvės paskola 
yra Amerikos Lietuvių uždavinis, 
garbė, todėl ir atsakymą į pasta
tytą klausimą gali ir turi duoti tik 

Amerikos Lietuvių visuomenė. Politinis 
momentas Lietuvoje begalo svarbus, tat 
su atsakymu neprivalome gaišti. Pąsi- 
rodykime nė su žodžiais, bet su darbu.

Žodžių, * iškilmingų pareiškimų bei 
pasižadėjimų ganėtinai apsčiai jau buvo 
garsinama. Išskyrus bolševikuojančius ir 
komunistus, kurie, laisvės obalsiais besi- 
dangstydami, išsijuosę garbina prievar
tą — diktatūrą, kuriems ne Lietuvos at
statymas rupi, bet Jos ardymas vykdi- 
nant bolševikiškus eksperimentus, — vi
sa Amerikos Lietuvių visuomenė stovi 
aktiviai (o socialdemokratai nors ir pa- 
siviai) už Lietuvos Laisvės Paskolą. Tai 
parodė nesenai įvykę suvažiavimai: tau- 
tiniai-demokratinių srovių Bostone ir 
krikščionių-demokratų Waterbury, kame 
pareikšta: visą atmetus, padvigubinti pa
skolos pravedimo darbą. Toks pat nusi
statymas ir tik daug prakilnesnis upas 
matomas ir pačioje Lietuvoje.

Į Lietuvos Misijos paklausimą del to
limesnio paskolos darbo gautas, kaipo at
sakymas, Lietuvos Valdžios reikalavimas 
prisiųsti keturis šimtus tūkstančių dola- 
rių del Vilniaus ir visų naujai atvaduotų 
žemės plotų aprūpinimo bei apgynimo. 
Lietuvos Seimas nutarė 100 milijoninės 
paskolos reikalą pačioje Lietuvoje, tuo 
pačiu patvirtindamas ir reikalingumą pa
skolos iŠ Amerikos.

bas pradės, bet savo geidulių išsižadėti 
nenorės. Tik atspara iš musų pusės pri
vers juos nusileisti.

Viso pirma — Lenkai vis dar svajo
ja užmesti Lietuvai uniją, kas musų įsi
tikinimu yra nustojimas neprigulmybės 
ir politinė vergija.

Antras dalykas — Lenkų ponams ru
pi kad dvarai sulenkėjusių Lietuvos ba
jorų nebūtų padalinti žmonėms.

Trečias dalykas — užgriebti Lietu
vos Valstybės žemes, kurių Lenkija be
veik neturi, ir apgyvendinti jas mozū
rais ar krakoviakais, o Lietuvos beže
mius palikti be nieko ir priversti juos 
sau bernauti.

Ketvirtas dalykas — Lenkai pasken
dę skolose, kurios yra padarytos ne kraš
to atstatymo tikslams, bet ne sulyg sa- 
vęš milžiniškos kariumenės sutvėrimui 
užgrobimo tikslams. Be to, Lenkų mar
kė be vertės, tik vardas pinigo beliko. 
Diktoką dalį savo gkolų jiems norisi Lie
tuvai užkrauti.

Penktas dalykas — Lenkams rupi 
palaikyti ir brukti mums savo taip vadi
namą “polska kultūra”, kuri yra pasižy
mėjusi musų krašte Lietuvių kalbos nie
kinimu ir persekiojimu, o taipgi ir Žydų 
pogromais.

Praėjus bolševizmo pavojui, Lenkiš
kos pretenzijos tebėra pilname savo aš
trume. Tai ir aklas turėtų matyti, ko
kia nelaimė kristų ant musų, jei toms 
Lenkų pretenzijoms butų nors dalinai 
lemta įvykti. To niekados neturi būti ir
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

daug esame nuveikę Tėvynės 
labui, savomis pastangomis su
dėjome suvirš $2,500 Lietuvos 
reikalams ir tt.

Išdėstę šį atsakymą gerb. ku
nigui Vilimui viešai, nekaltina
me jo už klaidingas jam duo
tas informacijas iš centro, vie
nok jaučiamės buvę ignoruoti 
savo sunkiame darbe delei jo 
paklausymo tokios ypatos, ku
ri visiškai priešinga mūsų pat- 
triotiškiems atsidavimams.

Rengdami tas prakalbas pa
gal centro pranešimo mes pane- 
šėme nuostolių ir. reikalaujame, 
kad centras musų tuos iškaščius 
(viso $25) užmokėtų, priešingai, 
mes kreipsimės ,ten, kur bus ga
lima rasti kaltipinkus.

Pasirašom:
K. Stupinkevičia,

- Jonas Ružinskas, 
Martinas Šiubonis 
Joseph P. Sabel.

Nuo “Dirvos” Red.: Šie už- 
metaimai kun. Vilimui gal ir 
bereikalingi, ne noromis pada
ryta jo klaida, bet kaipo nesu- 
sipažinusio su Amerikiečių ap
linkybėmis, ir kadangi kunigas 
yra laikomas visų kolonijų ka
talikų vadovu (nežiūrint kokis 
iš jo vadovas butų), tai ir kal
bėtojas kreipėsi į Youngstowno 
kleboną, gal but visai ko kito 
tikėdamas, negu atsakyman ga
vo. Kadangi atsakymas paėjo 
iš_tokio šiaudinio Lietuvio, kaip 
yra Youngstowno klebonas,' tai 
tikėti jam vistiek kun. Vilimas 
turėjo, kaipo tokiai ypatai.

WATERBURY, CONN.
Iš jaunimo veikimo. Praėjus 

šiltam vasaros laikui, orui pra
dedant atvėsti, vietos jaunimo 
dailės draugijos smarkiai pra
dėjo rengtis prie didelio veiki
mo ateinančią žiemą. Visų pir
miausiai turbut pasirodys “Dvi
eilis Sikstetks”, vedamas p. M. 
Brazausko, nes jau nuo senai 
jis rengiasi prie milžiniško kon
certo, kuris įvyks spalio 31 d., 
Buckingham salėj. Šiame kon
certe, išskiriant minėtą “siks- 
tetą”, dainuos dar ir p. J. Bu
tėnas.

L. D: D. Varpas sparčiai ren
giasi prie perstatymo milžiniš
ko istoriško veikalo “Mindau- 
gis”, kurį greitu laiku rengia
ma pastatyti Polis teatre.

T. D. Aidas rengiasi prie is
toriško perstatymo “Išgriovi- 
mas Kauno Pilies”.

Apie T. D. Aušrą kolei kas 
neteko girdėti, kad jie rengiasi 
prie kO ar ne, tik tiek turiu ap
gailaudamas pabriežti, kad ne- 
kurie aušriečiai labai nešvariai 
šmeižia tulus viršuje minėtų ki
tų dailės draugijų narius. Ką 
tais šmeižtais manoma atsiekti, 
negalima suprasti. Man rodos, 
kad patiems esant dailos drau
gijos nariais, reikėtų ir kitas 
tokias organizacijas ir jų na
rius broliškai mylėti.. Priežo
dis sako: “Nekask kitam duo
bės, nes pats pirma gali jon 
inpulti”. Už kelių ypatų ap- 

I siejimą nekaltinu visos draugi
jos, tik darau pastabą, kad “Au-

Naujas Lenkų įsiveržimas į Lietu
vos- žemę, kaip praneša paskiausios ži
nios iš musų Tėvynės, tik musų pačių pa
stangomis tegali būti sulaikytas. Lietu
vos žmonės savo Seime ir savo, spaudoje 
jau pareiškė: “Esame pasiryžę ginti 
kiekvieną pėdą musų tėvų, žemės ir lieti 
kraują lašas už lašo.” Pasaulis jau tu
rėjo progos pamatyti, kad Lietuviai mo
ka savo laisvę branginti ii’ mirti u'ž ją. 
Argi dar sykį norima tatai išmėginti? 
Lietuvos liaudis žodžiais nežaidžia: pasa
kė — padarys! Gi mes, Lietuviai, gy
vendami čionai, nebūtume Letuviais, jei
gu taip pat nepasielgtume. Kas nedavė
me Lietuvai paskolas — duokime dabar; 
kas jau davėme — duokime dar-tiek. Ki
taip darbas neis. Paskolos darbas čio
nai — yra apsigynimo darbas nuo užpuo
likų Lietuvoje. Šio darbo niekas negali 
ir neturi teisės uždrausti. Tat nebaigti, 
dar nepabaigtą paskolą turime, bet su 
triguba energija varyti jį prie galo. Te
nedrįsta niekas kelti rankos prieš galin
gas Lietuvių tautos išsiliuosavimo pa
stangas. Kas musų tarpe prieš Laisvės 
Paskolą —* tas prieš visą Lietuvą. Lie
tuvis be bono —- Pilsudskio tarnas ir są
moningas ar nesąmoningas talkininkas 
“ponų karalystės nuo jūrių lig jūrių.”

Kad ilgai sau galvos nevarginti — 
“ar pirkti Lietuvos boną ar nepirkti” — 
reikia tik žinoti ir suprasti, ko nori Len- 
.kai, puldami ant Lietuvos?

Lenkai savo notoje iš.rugsėjo 22 d. 
paskelbė mums kovą ir užėmė keletą 
miestų ir miestelių. Tečiau Aliantų ir 
Lygos spiriami jie priversti yra pradėti 
šiomis dienomis, spalio men., taikos de
rybas su Lietuva?^ Žinoma, Lenkai dery-

nebus, jei tik mes visi Lietuvos žmonės 
imsimės visų prieinamų mums būdų ir 
priemonių tai nedorybei prašalinti. Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonas ir yra vie
na svarbiausių tokių priemonių.

Tat, Broliai ir Sesės, spręskite dabar 
patįs, — ar galimas baigimas dar net iki 
pusės nedaėjusios paskolos? Ai’ galima 
atimti Lietuvai paramos ranką ir su ra
mia sąžine grįžti prie kasdieninių savo 
darbelių, kada musų broliai Lietuvoje 
sustojo dabar akis į akį šu musų Tėvynės 
politiniais pavergėjais ir ekonominiais iš
naudotojais — Lenkais? Ne, negalima! 
Tai butų juoda neteisybė, tai butų prasi
kaltimas iš musų pusės.

Bukime tikri savo krašto ukėsai, bu
kime savo Močiutę-Lietuvą mylinti vai
kai.’ Atmeskime su panieka senas asme
niškas neapikantas, išpustą savimeilę ir 
liguistą partijinę kovą; pajuokime viens 
kitam ranką ir vedami Neprigulmybės 
Žvaigždės, stokime petis į petį prie Lie-' 
tuvos gelbėjimo darbo.

Lietuvos Misija šaukia visą Ameri
kos Lietuvių visuomenę imtis su nauja 
energija paskolos darbo ir varyti jį- be 
atodairos iki neužsibaigs Lenkų-imperia- 
listų ginkluoti užpuolimai ir pasikėsini
mai ant musų žemės ir laisvės, varyti iki 
neliks nei vieno Lietuvio ir Lietuvės be 
Lietuvos bono., varyti iki garbingo galo. 
Jauna bet stipri Lietuvos kariumenė su
laikė Lenkų veržimąsi. Skubėkime jai 
talkon su bonais!

šalin su apgaulingomis Unijomis! 
Tegyvuoja Lietuvos Neprigulmybė!

LIETUVOS MISIJA.
’Spaliu 4 d. 1920.

— Sveika-gyva, tetule! Aš 
jau jūsų pasiilgau. Kaip at-j 
važiavot į Clevelandą, tik 
sykį pas jus buvau atėjęs!

— Matai, dar neišgaišom, 
tai ir sveiki ir gyvi. Ale jei
gu tu man kitą sykį, atei
damas į tikrų katalikų stu- 
bą nepasakysi “tegul bus 
pagarbintas”, tai aš visai 
tave neį’sileisiu.

— Mano pasakymas yra 
daug žmogui svarbesnis, ir 
visi taip turi sakyti, nes tik 
sveikata ir gyvastis žmogui 
yra visas turtas ant šios že
mės. Svarbiausia už tai su
ėjus ir reikia žmogų pasvei
kint. Nelinksma man butų 
atėjus tetulę ar jūsų vyrą 
atrast sergančiu.
.— Svarbiau ne svarbiau, 

ale aš nenoriu, kad tu atė
jęs pas mane bedieviškai 
apsieitum.

šra” persergėtų savo narius nuo 
pliauškalų, nes, priešingai, bus 
galima nurodyti ii' jii blogosios 
pusės, kuriąs gal nelabai prie

lankiai norės sutikti. Nesijaus
damas šmeižiku, čionai dedu 
savo pilną vardą.

K- J. Paulauskas.

KITI PRANEŠIMAI Iš LIE
TUVIŲ GYVENIMO TELPA 

ANT PUSL. 6-TO.

— Aš apsieinu kaip tik
ras žmogus: nesikolioju, ne
ateinu girtas, kaip kiti čia 
užėję, kurie ir “pagarbin
tus” moka pasakyt.

,— Ale vistiek, vaikeli, 
kuris žmogus nepagarbina 
Dievo į stubą atėjęs, tas yra 

I gyvulys. ~
— O iš kur tetulė tai ži

nai?
— Taip kunigėlis mokina 

ir mes jam turim visi tikėt.
— Kaip man rodos, tai to

kius pabažnus 'žmonelius ii’ 
moterėles Dievas labiau my
lėtų, jei jam mažiau į akis 
lystų. Ir tau nusibosta ka
da vyras tankiai šneka ir 
šneka.

— Ale griekas yra laiky
tis tokiu šliuptarniu ir už
miršt ką nuo mažens bažny
čia mokino.

— Griekas yra blogus 
darbus daryt, ir turbut jus 
visos pabažnos bobelės nuo 

a tų darbų neatsikrątot, kad. 
’ tankiai ir išpažinties einat 
ir kitokias fnetavones darot.

— Ne dėlto, vaikeli, kad 
mes griešinam, ale spavie- 
dojamės iš papratimo, kaip 
nuo mažens išmokyti. Ži
nai, dūšią vis reikia ganyt, 
kad po smert danguje am
žiną gyvenimą gautų.

— Iš papratimo ką darant 
yra didžiausias griekas, ir 
visi, kurie turi kokius blo
gus papročius, yra griešnin- 
kai, pagal kunigų pasakos. .

— Spaviedotis, vaikeli, ne 
griekas, ir reikia kad ir 
mažiausią krislelį nuo šir
dies nuimt, tada tik į dan
gų dūšias galėsim nusiųst.

— Su tom savo išpažinti
mis jus, moterėlės, kunigus 
tik pripykinat: ar vasarą 
karšta ar žiemą nuo" šalčio 
drebant kunigėliams reikia 

. sėdėt ir jūsų visokių niekų 
klausytis.

— Ba jį ant to Dievas iš
rinko ir jis nori, kad žmo
nių dūšias ganytų.

— Kad jus žinotumėt, 
ką kunigai mislina pamatę 
prie spaviednyčios sutūpu
sių kaip avių davatkų, tai 
nemislytumėt, kad ta jūsų 
išpažintis ant dūšios išga
nymo eina. Ir jie visai ne
klauso ką kas jiems į ausį 
šneka, tik greičiau nori at
sikratyt.

— Nebebūk ant kunigo 
mokinaisi, ir iš tokių visa
da aršiausi bedieviai išeina 
ir visą tikėjimą niekina.

— Tikėjimo aš neniekinu, 
tik pasakau, kaip tie tikin
tieji netvarkiai apsieina.

— Kaip ne niekini, kad ir

ant Dievo bliuzniji ir kuni
gus išjuoki.

— Tetule, turi klaidą, ir 
tavo griešna dūšelė tuoj 
pradeda bijot, kada tik su
miniu kunigą ar Dievą.

— Aš dabar 'negriešna, ba 
tik nedėlioj buvau bažny
čioj ir viską nuoširdžiai įš- 
sispaviedojau.

— Ar ne geriau butų; te
tule, kad mažiau griešytum 
ir rečiau eitum išpažinties? 
Juk tavo tas tankus po baž
nyčią landžiojimas yra aiš
kiausias faktas, kad negali 
griekų išsižadėti. Ir kaip 
galėsi į dangų nueiti, jeigu 
imtum ir numirtum prieš 

I išpažintį?
— Ne, vaikeli, aš taip ne

padarysiu: ant mirties pa
talo man pašauks kunigą ir . 
vistiek spėsiu išsispaviedoti. 
Ale kas iš tavęs bus, kad nei 
į bažnyčią neini, nei spa- 
viednės nebuvai, ir net apie 
Dievą taip piktžodžiauji. Į 
peklos nasrus tiesiog patek
si ir turėsi pe rairižius degt

— Bet kodėl tetulė mari 
taip blogai linki?

—- Ba tokiems bedieviams 
kitur vietos ir nėra.

— O iš kur Ižinai, kad dar, 
tokia vieta yra?

— Kibą neskaitei šventų 
raštų apie peklos kančias ir 
nežinai to?

— Aš klausiu dėlto, kad 
žinau : visi, kurie tų knygų 
prisiskaitę, jie nieko dau- — 
giau nežino ir tiki kas pa
sakyta.

— Vaikeli, kad nebūtų 
peklos, tai apie ją niekas ir 
nerašytų; o paskui kur pa
sidėtų tie visi griešninkaiį 
kurie ant šios žemės išnevo- 
žija tikėjimą ir bliuznija 
prieš Dievą.

— Tie kurie bliuznija ir 
išnevožija viską, jau kenčia 
savo kančias ant šios ašarų 
pakalnės^nes jų tamsumas, 
aklumas ir nežinė yra jų 
bausmė. Bet jus, pasivadi
nę pabažnais ir laukią atly
ginimo' po mirčiai, taipgi, 
del tos pačios ne'žinės ir ak
lumo kenčiat ir vargstat, 
nenorėdami pamatyt nei ti
kro gyvenimo, nei nieko, o 
ištiesų ant šios žemės žmo- 
bus gyvena tik kad gyvent

— Tai tada reikia ir grie- 
šyt, kaip tu sakai.

— Griešyt, tetule, gali tik 
patamsėše klaidžiojantieji, 
o kurie prasimerkė, tie su
pranta, kas yra gyvenimas, 
kas, yrąrgejęąs ir blogas,, ir„ 
jie niekados nemislina apie 
išpažintį, nes jie sergėjasi 
nuo prasižengimų.

— Tai tu pradedi išrast, 
kad nereikia spaviednės, tai 
nereikia nei kunigų. O kas 
žmones ant gero kelio pa
laikytų ir kas išmokytų, kur 
jų dūšios bus, jeigu neklau
sys Dievo žodžio?

— Tetule, jeigu ant svie- , 
to šiandien tiek butų kitų 
mokytų žmonių,-kaip kuni
gų, tai žmonės daug geriau 
butų išnmkę kas yra grie
kas ir k,.x ne. Vietoj baž
nyčioj sakomų pamokslų a- . 
pie peklą ir velnius, jei dak
tarai aiškintų žmonėms apie 
sveikatą, žmonės visi butų 
sveiki kunu ir protu ir tas 
žirionių nedorus darbus su
mažintų iki 1 nuošimčio, 
vietoj ką dabar kunigų pa- “ 
mokslai tik 1 nuošimtį žmo
nių ant kelio pastato, jei 
pastato, o 99 nuošimčiai yra 
visokių blogadarių, imant, 7 
vagystes nuo adatos iki ar
šiausių žmogžudysčių. Jei
gu advokatai, vietoj kuni
gų, aiškintų apie įstatymus 
ir. visokių tarpvisuomeninių 
reikalų vedimą, nebūtų tiek 
klaidų ir keblumų, kiek da
bar, o tas žmones priveda 
prie blogų darbų.

— Gana jau gana, tu su 
savo pamokslu. Jei tik man 
Dievas butų davęs šeimy
nos, iš mano sūnelio senai 
jau butų buvęs gražus ku- 

Į nigėlis.
— Ir šitokiam atsitikime, 

tetule, svarbesnis yra dak
taras, negu davimas kuni- 

Į geliui ant mišių.
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KADA LABIAUSIA PARAMOS REIKIA
Lietuvos padangė pernau-T 

ją apsiniaukė neramumo de-1 
besiais, degėsių dūmai drie- 
kiesi nuo Rytų Lietuvos į 
visą musų šalį.

Kariumenė su atsidavimu 
kovoja ir sakosi ginsis iki 
paskutinos.

Lenkai pernaują Lietuvą 
apipuolė. Kaip rodos, jų 
žvėriška koserė niekados 
neužšiganėdins, iki, kaip jie 
mano, Lietuvos neprarys.

Jau kelintas mėnuo, po 
atsigriebimo prieš bolševi
kus, be paliovos jie verčiasi 
ant Lietuvos, lyg koks “pa
šėlimo apimtas gyvulis, ne-“1 
turėdamas kur. kitur lysti, 
kaip tik.į musų kraštą.

Jau antras metas kaip be 
pertraukos musų kariumenė : 
nė turi stovėti ir vis lūkėti ‘ 
jų pasalingų užpuolimų.

Tautų Lyga neva ėmėsi 
taikyti. Bet tas viskas be ‘ 
vertės. Jos darbas varo- 1 
mas ne teisingai, ne kaip ( 
priderėtų, ne kaip kultu- 1 
ringų valstybių atstovų tu- > 
retų būti daroma. .

Lyga viena ranka nori : 
nuraminti Lietuvius, kita gi Į 
duoda pagalbos Lenkams. Ji ‘ 
dąsileidžia, kad Lenkams y- j 
Ęa reikalinga visokios atsar- r 
gos prieš bolševkus, kur to ( 
to klausimo ir kelti nereikė- j 
jo. Lygos komisijų vadovai į 
yra Prancūzai ir jie nepa- , 
liaujamai Lenkus remia.

Francuzija, kurios sosti
nėje atsibuvo Lietuvos ir į 
Lenkijos kivirčių taikymo 
sprendimas, tuo pačiu tarpu 
gelbsti Lenkus siųsdama sa
vo militarius vadus.

Suv. Valstijoms, tas klau
simas rodos neapeina, nes 
nenoromis tepažiurima į to
kį Lenkų neliaujamą užpul
dinėjimą ant nekaltų Lietu
vos 'žmonių. Amerika pasi
tenkiną Lenkų melagystė
mis, kurie vis Lietuvius kal
tina kaipo Lenkų skriaudė
jus:

Lietuva liko vienintelė pa
ti gintis nuo užpuolikų, rū
pintis savo reikalais, gelbė
ti savo vargstančius ii’ per- aukų — visa, armija pasilei- 
sekiojamus gyventojus, kęs- stūmė per Lietuvių gyvena- 
ti apšmeižas be progos pa- mus namus paimti iš jų da- 
siteisinimo ir be žmonių, lį taip reikalingos Lietuvos

teriotis ir nekaltų žmonių 
krauju džiaugtis.

Lietuvai tik reikia užjau
timo jų pačių žmonių. Ta
da ji bus laimingesnė. Vi
siems Lietuviams reikia su
sispausti krūvon ir laikytis 
už savo tiesas. ' Laimėjimas 
bus atsiektas. Galinga pra
eityje, šiuose naujo perse
kiojimo laikuose ji atlaikys 
tokias spėkas, kaip yra pu-Į 
siau išdvėsusių Lenkų.

Bet tik reikia visiems iš 
vieno —kaip Lietuvoje, taip 
ir Amerikoje — stoti prie 
•apsigynimo darbo.

Ne visi mes dar stovime 
kovotojų eilėse. Ne visi su 
noru darbuojamės kaip vie
name taip ir kitame reika
le, kur musų rankos turėtų 
būti pridėtos.

Mes surengiame susirin
kimus ir surašę krūvą žo
džių, siunčiame į Washing- 
toną Suv. Valstijų Preziden
tui prašydami Lietuvai už
tarimo. Po to išsiskirstom. 
Tas padaryti lengva.

Kada Lietuva atsišaukia 
į mus paskolos, atsišaukia 
aukų, — tada visu balsu ne
surinkame, kad reikia, bet 
tik kuris-ne-kuris duodame. 
Tas, mat, sunkiau yra pa
daryti — kada stoka žmo
niško jausmo, kada su atša
lusia širdimi žiūrime į savo 
brolių vargus ir krašto pra
žūtingą momentą.

Ką reiškia užtarimas Lie
tuvos? — Tai kanuolė prieš. 
Lenkus, tai šautuvai, tai 
amunicija, tai tvirtovė, tai 
maistas kariumenei ir aprū
pinimas jo', visais kitais rei
kalais.

Žodis dar šiuo tarpu nie
ko nereiškia — ir jų gana 
prišnekėjome ir mes patįs ir 
vadinamoji Tautų Lyga ir 
vis Lietuvos priešai neklau
so.

i Vietoj susirinkimo prote
stams, jei mes, Amerikie
čiai, tie, kurie sueiname į 
mitingus, visi nutartume 
šturmuoti savuosius nepir- 
kusius bonų ir nedavusius

| ją reikia viską į šalį atmetus 
pirmiausia stoti, tolei negali bū
ti abejonės, kad Amerikos Lie
tuviams reikia Fondo, kuris rū
pinsis tik Lietuvos laisvės rei
kalais.

Kun. Kemėšis "protestuoja” 
prieš J. Vileišio sumanymą dėl
to, kad to sumanymo “Liet, ka
talikų visuomenė, nei musų 
spauda, nei musų organizacijos 
— anaip tol neindorsavo.”

Kad neindorsavo klerikališko- 
ji spauda ir jų organizacijos — 
|tas nesvarbu: indorsuoja visuo
menė ir visuomenė pasiryžus 
tą Valstybinį Fondą remti — ir 
rems. Ir kolei nepradės “indor- 
suoti” “jūsų” spauda ir organi
zacijos, tolei Fondas galės būti i 
grynai Valstybinis, o ne jūsų, 
gerbiamieji kunigėliai, srovės I

padaras, kaip ir visi kiti fon
dai, renką iš žmonių aukas ne- 

' va Lietuvos reikalams, o tuo 
i tarpu atiduodami pravažinėji- j 
mams po Paryžių neva “vei-1 
kėjų” ir likusieji visi kraunami 
tarbelėn, iki ateis laikas: iki sa
vo krauju atkovoję laisvę Lie
tuvos sūnus užves savo tvarką, ■ 
tada jus paleisite tuos pinigus 1 
“į kovą su tautos bedievybe”. <

Niekas šito jūsų, kunigėliai, mas ir individualizacija pradings ir suta- 
sumanymo neindorsavo ir jei rimas SU logos bus įvykintas.
katalikiškoji visuomenė butų tą Susilietęs su šia augščiausia palaima, 
dų atsimetusi. įžengia j palaimintą valstybę individuals

proto tas, kurs esti pasiekęs savęs žinojimą. 
Čia taipgi protas supranta save. Ir todėl 

Ateinant Suvienytų Valstijų taj ten rancįasi tobula harmonija, kuri, sa- 
kimams, politiškos partijos duo- vo atsakomame laike, apima tobulą dziaug- 
da laikraščiams savo daug ža- smą ii palaimą. Toji palaima sumeta vi- 
dančių kandidatų skelbimus ir sus materialius džiaugsmus į niekybę; ir 
tą matydami skaitytojai mano, nepaisant to,“ žmogus nepadaro pertraukos 
jog tai ir laikraščio redakcija t harmonijoje ir suteikia jai vienodumą, 
eina su ta ar kita partija. I -. ..

Skelbimus laikraštin ( talpinti 
yra administracijos dalykas, o 
už ką balsuoti — pats skaityto
jas visados pasirenka.

PALAIMOS FILOSOFIJA
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito num.)
Geriausias kelias atsiekti augščiausią 

palaimą — tai gerinti-tobulinti tyrybę ir 
■nesaunaudiškumą, — tą daryti ištikimai ir 
aiškiai, kol galų gale menkiausias netyru-

Tikro. savęs žinojimo palaima yra ak
meninis slenkstis prie augščiausios palai
mos. Mes todėl gi galime pasakyti, kad 
geriausias kelias pasiekti palaimą yra sa
vęs žinojimas. Mes turime "įsigyti savęs 

garantavimas prisilaikymo bu-[pažinimą tikrybės ir teisingo atskirimo 
vo tikras. Apie tuos dalykus | įrankiu 
jis veik visai nekalbėjo, ir tik 
rodos sykį davė kitiems supra-1 
sti kur laiškai randasi, suminė- j 

J\JEW Yorke, nežinomoje vie- jęS žodį “šėpa”. Bandymai ap-i 
toje, saugiai užrakintoj plie- saugota nuo visokių apgavysčių 

ninėj šėpoj randasi laiškas. Kas arba net taip vadinamų “davi- ; 
ant to taip godžiai saugojamo mų suprasti” D-ro Hyslopo vi- 
|laiško yra parašyta, jogis gyvas siškai mokslišku dalykui atsi- 
1 sutvėrimas nežino. Net nežino, davimu. Paprastai gali būti j 
kur ta šėpa randasi. Tą laišką padaryta: užlipinus laišką pa-11 
parašė, užlipino ir užrakino šė- Imu Kurioje nors vietoje, zino- 
poje profesorius James Hervey moję bent vienam žmogui. šTa- 
Hyslop, vienas iš1 garsiausių pa- da jis galėtų skelbti “gavęs ap- ; 
saulinių mokslininkų tyrinėtojų reiškimą” ir sukelti sujudimą , 
psichiškojo klausimo. Profeso- be reikalo. Tečiaus užlaikant

AR ŽMOGUS DAR 
GYVENA PO 

MIRČIAI?

* šitokiam atsitikime, 
svarbesnis yra dak- 
negu davimas kuri
ant mišių.

kurie norėtų jos balso išgir
sti. Lietuva neturi užtarė
jų svetur — tikrų draugų’, 
kurie užjaustų jai, turintie
ji spėką tą užjautimą paro
dyti.

Amerikos spauda griaus
mingai. prieš Vokietiją rė
kė laike užpuolimo ant Bel
gijos karės pradžioje, bet 
nesmerkė pačios Belgijos už 
padarytą slaptą sutartį su 
Anglija prieš Vokietiją ka
rės tikslu, — gi Vokietija, 
puldama ant Belgijos turė
jo tikslą apmarinti 
jos progas.

Belgija su Anglija 
dėlto, kad jai, mažai 
tokia didelė valstybė visa
dos bėdoje pagelbės.

Bet kada Lietuva padarė 
sutartį su Rusais prieš Len
kus — dar aršesnius savo 
priešus, negu buvo Vokieti
ja visam pasauliui, — tai 
Lietuva jau pasiliko- kalta.

Lietuva kenčia — Lietu
vio širdis kartumo suspaus
ta, matant tokį veidmainin
gą žmonių atsinešimą prie 
jos, tik ką atgimusios ir in- 
ėjusios savan, nekaltan gy
venimam

Ar nesiras užtarėjų?
Jų mes nereikalaujama — 

tuo supratimu, kaip juos 
turėjo Belgija, kaip turėjo 
Serbija ir dabar turi Lenki
ja. Tie, kurie rodo didelį 
prielankumą Lenkams, turi 
nusistatę už tai sau atlygi
nimą didesnį, negu parodo 
užjautimo. Francuzija Len
kiją tik sau po kojų tiesia, 
kad galėtų per ją -vaikščio
ti kada ji parengs kitą karę 
— su Vokiečiais arba Ru
sais. Lenkai, savo apjaku- 
siame laisvės atgavimo įšė- 
lime nežiūri kas vėliaus bus, 
bile tik šiandien jie gali su 
kardu rankoje aplinkui ske-

gynimui įmones — pinigų, 
parduodami jiems bonus ar
ba paimdami aukas kariu- 
menei ir jos reikalams, — 
pergalė butų musų pusėje ir 
tam abejonės būti negali.

Ko Lietuva nuo musų rei
kalauja, pasakyta šiame nu
meryje dviejose vietose — 
Lietuvos Gynimo Komiteto 
ir Lietuvos Misijos.

Angli-

turėsi 
esant,

A- 
sa-

Klerikalai Suuže
Kaip tik Lenkai smarkiau 

puola ant Lietuvos, ir musų 
merikos klerikalai paleidžia
vo kanuoles prieš visus tuos, 
kurie čionai darbuojasi Lietu
vos laisves darbe.

Seniaus jau mes užsiminėme, 
kad Amerikos klerikalai nieka
dos nepaganėdinti tokiais dar
bais, kurie ne iš klebonijos pa
eina. Jie taip ir daro ir su ly
giu Lenkams pasalingumu -iššo
ka prieš visus, ‘kurie neklauso 
jų diktatūros.

, .Štai “Darbininke” 'tūlas Uo
sis kųn. Kemėšio lupomis šau
kia prieš Lietuvos. Atstovą J. 
Vileišį, • prieš Majorą P. žadei- 
kį, — “protestuojame!” sako 
jis, “prieš p. Vileišio žygį” ir 
nudejuoja, kad jau, esą, jiems, 
kunigams, dabar lieka niekuo 
nepasitikėti;...

Jau musų skaitytojai žino a- 
pie tai, kad Amerikos Lietuviai, 

I piliečiai savo Tėvynės, organi
zuoja Valstybinį Fondą. Tas 
sumanymas paėjo iš p. J. Vilei
šio, po to, kaip paaiškėjo, kad 
dabar esantieji fondai, partivi- 
niai veikdami, atsitolino nuo sa
vo užduočių, kad katalikų fon
das, kaip pats Uosis užreiškia, 
“bus gyvas ir tada, kada reikės 
tikinčiai Lietuvai stoti į kovą 
su savo tautos bedievija”.

Kada fondai stovės tiktai del 
tokių progų ir nesirūpins Lietu
vos laisvės išgavimu, kolei už

psichiškojo klausinio. ______
rius Hyslop mirė pereitą birže
lio mėn., 1920 m., niekam nepa
sakydamas kur ta šėpa liekasi.

Tečiaus lygiai kaip ir jo pir
mieji draugai, Dr. Hyslop pri
sižadėjo tą paslaptį išduoti pra
nešant čionai likusiems - iš ano 
pasaulio, per plačias dausas, 
tuoj kaip tik po mirties jam pa
siseks užvesti susinešimą su 
gyvaisiais. Kad jis niekam ne
pasakė kur tas laiškas randasi, 
jo draugai, kurie gerai žino vi
sas aplinkybes, tiki, jog D-ras 
Hyslop norėjo tai palaikyti tik
roje paslaptyje kaipo prirody
mą, "ar bus jam galima po mir
čiai apie tai pranešti. Kadangi 
Ijokis gyvas žmogus nežino lai
ško paslėpimo vietos, negalės 
niekados būti intarimų, kad lai
škas buvo keno nors nežiniomis 
atidarytas, perskaitytas ir kad 
kas nors jo parašytą dalyką no
rėjo tyčia' pavartoti kaipo neva 
jo “pomirtinį pranešimą”.

Šalip to laiško gal but ran
dasi ir laiškai parašyti profeso
rių W.
Tarpe pranešimų, 
tikrų, 
ninkai sakosi gavę nuo tų dvie
jų profesorių, nei vienas nemi
ni apie tokius laiškus. Taigi, 
šituose bandymuose užžymėta 
Visiškas nepritvirtinimas pačių 
mirusiųjų, kaip jie žadėjo.

Ar D-ras Hyslop galės pada
ryti tai, ko tiedu, jeigu jie gy
vena kftame pasaulyje, neįsten
gė ar užmiršo padaryti?

Ar kurs nors iš mirusiojo 
mokslininko draugų ir tyrinėji
mo bendrų gaus nuo jo praneši
mą, atidengiantį- vietą, kur jo 
laiškas paslėptas ii* kas jame 
parašyta? Jei taip, jeigu ko
kis nors gyvas žmogus, jo pra
nešimu galės žodis į žodį suly
ginti laiške parašytą dalyką, 
kuomet jis liks atrastas, tada 
turės būti laikoma neginčija
mas priliudijimas, jog mes gy
vename po to, kuomet mirtis 
pergali musų kunus ir kad, taip 
gyvendami, galime susinešti su 
likusiais už musų gyvaisiais ant 
šios žemės;.;

Apie tuzinas metų atghl, su
siėjęs su kitais; D-ras Hyslop 
padarė sutartį apie tokį didelį 
tyrinėjimą, visi jie parašė ats
kirus raštus, nežinomus vienas 
kitam, ir pavedė juos D-rui Hy- 
slopui, su kurio mirtimi ir vi
sa paslaptis nuėjo. Sutarimas 
padaryta, jog kiekvienas to bū
relio narys po mirties bandys 
susisiekti iš nežinomo pasaulio 
su likusiais čionai ir pasakyti, 
kas jo raštelyje parašyta.

KaslinW teisingumo šitų ban
dymų negali būti nei abejonės. 
Padaryta sutarimas, jog nei vie
nas iš tų laiškų nebus atidari- 
nėjamas ir žiūrimas, iki nebus 
gauta nuo mirusiojo atsiliepi- rus. 
mas. D-ro Hyslopo reputacija 
buvo patikėtina ir jo geležinis |

James ir Munsterbergo. 
nuduotų ar 

kuriuos dvasiniai tarpi-

Savęs žinojimas yra tikslas, prie kurio 
‘saumylybė tiesioginai veda, jei tinkamai 
nurodoma; ir ji bus tikrai tinkamai rodo
ma, je individuumas klausysis sąžinės bal
so. — Sąžinės balsas yra Dievo malonė, 
kuri, yra manoma, suteiks augščiausią pa
laimą žmonijai. Tai’ yra gyvo Kristaus 
balsas, tarpininkaująs tarpe Dievo ir žmo- paučt-ryva. užlipinus laiancį pa- i ' * v c 1

likti kurioje nors vietoje, žino- £aus-
Mes pamatėme -augščiau, kad protas 

yra dorybė, augščiausiai laiminama savo 
paties prigimties.

Taigi, iš kur paeina skausmas? Kas 
kenčia skausmą?

Skausmas paeina nuo geismo individu
alybės. Individualybė džiaugiasi maloniais 
[materialio pasaulio įspūdžiais ir bėga nuo 

Tai yra ndividualybė, kuri ken
čia skausmą. Individualybė nėra nei pro
tas nei medega. Ji yra evoliucijos produk
tas, išplėtotas proto, iš medegos. Lyginai 
kaip kūdikis yra skirtingas nuo abiejų sa
vo gimdytojų, taip ir individualybė skiria- 
|si nuo savo gimdytojų, būtent: proto — tė- 
Ivo ir medegos — mergelės-motinos.

Mes išdėstėmė augščiau, kad skaus
mas paeina nuo geismo. Tas veda mus 
prie perkratinėjimo, ar šitoks geismas ne
galėtų būti užganėdintas be skausmo. Jis 
gali būti užganėdintas be skausmo, kuomet 
individualybė yra išplėtojusi savo dvasi
nius teisingo atskirimo ir nesuvaldomos 
valios gabumus. Bet ne pirmiau. Tada 
palaima gali būti paaugštinta išsiplėtoji- 
mu šių dvasinių gabumų, šiuos gabumus 
galima išplėtoti studijavimo, meditacijos, 
nesaunaudiškumo ir dorybės įrankiu. Tie 
tai pragumai įgijimui džiaugsmo ir išbė- 
gimui nuo skausmo.

. Čia gali būti užduotas klausimas, ko
dėl individualybė negali užganėdinti savo 
geismo be skausmo, nebent ji išplėtojo dva-

tai visa nežinėje, D-ro Hyslopo 
bandymas pasirodo visiškai tei
singas ir pirmas kada nors ban
dytas. Tik šitokiu budu galės 
viskas paaiškėti.

Iki šiolei jau mirtis pasižy- prikliųjų. 
mėjusio psichiškojo tyrinėtojo 
sujudino daugelio dvasinių tar
pininkų įsivaizdinimus. Iš dau
gelio vietų ateina taip vadina
mieji pasikalbėjimai ir praneši- 

imai, paeiną, esą, nuo D-ro Hys
lopo. Draugija, kurios vyriau
siu žibintuvu-jis buvo, pasiėmė, 
tulus tokius raportus tyrinėti; 
nekurie jau likosi atmesti kaipo 
aiškiai neteisingi; kiti, kaip sa
ko Dr.
chiškų

I vedėjas, 
dymų.

Vienok iš daugelio tų sakomų 
susinešimų nei vienas “tarpi
ninkas” neturi drąsos duoti nu
rodymų, kur galėtų rastis ta 
paslėptoji šėpa su laišku!

1 Pirmas iš tokių paduotų “su
sinešimų” nuo D-ro Hyslopo, 
kurį “tarpininkas” tikrina ga
vęs už trumpo laiko po jo mir
ties ir tik už kelių valandų pir
ma jo mirties žinių pasklidimo. 
Komunikacija, kurią “tarpinin
kas” pavedė minėtos draugijos 
tyrinėtojams, sako, jog D-ras 
Hyslop pasiekė aną pusę visai 
nuvargęs ir randasi silpname 
padėjime delei tokios nepapras
tos kelionės, ir perstato jį pa
tarnaujamu profesoriaus James. 
Tasai ’’tarpininkas” tikrina, jog 
jam nebuvo .galima kitaip suži
noti apie Hyslopo mirtį, kaip 
tik psichišku budu, kuomet ž; 
nios-nebuvo paskelbtos. Neku
rie tyrinėtojai tokį sužinoji
mą priskiria telepatijai ar apsi
reiškimui.

Po šio 
kančiomis 
gybė kitų 
ciją su D-ru Hyslopu jam mi
rus, ir vienas iš tų pranešimų 
sako, jog daktaras perėjo per 
didžiąją tuštumą be jokio var
go, pasiekė kitą pusę sveikas ir 
tvirtas — taip viskas gbrai, kad 
jis tuoj po mirties galėjo kreip
tis atgal į šį svietą, kurį paliko. 
Vieni tyrinėtojai tų pranešimų 
sako, jog tas antrasis esąs pa
tvirtinimu pirmojo, o kiti laiko
si, kad abi žinios viena kitai 
prieštarauja.

Viena moteris, kuri tikrina 
esanti psichiška tarpininke mi
nėtai Tyrinėjimų Draugijai, sa
kosi, jog jai tą, dieną, kada Dr. 
Hyslop mirė, nuo pietų pradėjo 
ateidinėti vienas po kitam pra
nešimai iš anos pusės. Pačios 
tos draugijos vedėjų dar nebu
vo išleista oficialis pranešimas, 
jog kas nors, turįs bendro su 
draugija, butų gavęs iš D-ro 
Hyslopo kokias žinias jam mi-

Prince, Amerikos Psi-
Tyrinėjimų Draugijos 
verti nuodugnių ištar-

pirmo pranešimo se- 
dienomis atėjo dau
ginių apie komunika-

(Bus daugiau)

Nelaimingi Atsitikimai 
ant Gelžkelių

Paryžius. — 83 mylių nuo 
Paryžiaus, ant Houilles gelžke
lio sklandos prekinis traukinis 
suvirto ant relių _įr paskui jo 
už kelių sekundų’ ant vagonų 
užlėkė pasažierinis trūkis, ku
rioje nelaimėje žuvo apie šim
tas žmonių. Užlėkęs pasažieri
nis taip smarkiai atsimušė į 
kelyje gulinčius griuvėsius, kad 
keletas jo vagonų su žmonėmis 
oru persimetė Augštieninki ir 
sukrito į vieną krūvą, sudary
dami 50 pėdų augščio kalną ge
ležų, medžio ir žmonių.

Tuoj po nelaimės iš griuvėsių 
išrankiota 88 užmuštų ir 100 
sužeistų, iš kurių daugelis mi
rė, prie to dar griuvėsiuose bu
vo kiti, kurių taip greit nebuvo 
galima išgelbėti.
durnaktį pagalba tepribuvo, o 
susikulimas įvyko 7:30 vai. va
kare. Pagalbiniai gelžkelio dar
bininkai pasakojo, kad vaizdas 
tokis buvo baisus; kad nekurie 
dirbantieji apimti ligos, 
buvo kaip atvaizdinimas 
kančių”, sakė vienas iš 
tojų.

Tik apie vi-

“Tai 
peklos 
gel be

Venecija, Italija. — Susimu
šus dviem pasažieriniam trau
kiniam žuvo 23 ir daugybė žmo
nių sužeista.

Sandusky, O. — Tūlas žmo
gelis, labai užsinorėjęs miego, 
nepaisė kur gula — ir užmigo 
prie gelžkelio relių, ant vienos 
padėjęs ranką. Užlėkęs ant tos 
vietos trūkis jam ranką nuva
žiavo.

sinius (psichinius) gabumus? Musų at
sakymas šiam užklausimui toks: stokuo- 
jant atskyrimo, individualybė yra prigau- 
nama klaidingų apsireiškimų ir šitaip su
gundoma persistatyti įvairioms skausmo 
priežastims; stokuojant tvirtos valios ne- 
pajiegia nusikratyti ar prašalinti nuo sa
vo akių priklius įspūdžius. — Gamtos įsta
tymai vienodi. Kitais žodžiais, yra neat- 
mainingas reguliariškumas įvyksnių tvar
koje. Ypatingos priežastįs veda prie ypa
tingų pasekmių. Tūli pirmynžengėjai įvy
kina tūlas pasekmes savo bėgyje. Jei ma
lonus trumpo laikotarpio įspūdžiai liekasi 
ilgos priklių įspūdžių serijos tęsimąsi, tai 
yra skausmo, o ne džiaugsmo priežastis; 
ir niekuo nesiskirdama individualybė pa- 
čiuopia pirmynžangą su pasidžiaugimo 
žvilgsniu, būdama akla faktui; jog ji pa- 
čiuopė kartu su jais visas jos pasekmes, ku
rias ji turėt panešti. Tokiu tai budu indi
vidualybė, neturėdama atskyrimo, pasiga
mina sau skausmą savo bandymais pasi
daryti džiaugsmą, nežinodama išmintingos 
patarlės: “Ne viskas auksas, kas blizga.” 
Mes dabar ištirsime dalyką iš kitos pusės.

Džiaugsmas gali paeiti iš pasilinksmi
nimo ar vilties; skausmas — iš apsivylimo, 
baimės, ai' ligos. Pasilinksminimu yra ma
noma užganėdinti geismą; viltis — šito
kio užsiganėdinimo prajautimas; apsivyli
mas — nepasisekimas geismo užganėdinti; 
baimė — šitokio nepavykime prajautimas,; 
geismu yra organizmo veikmės neregulia- 
riškumas; arba, sakykime, nenormalis ak- 
tiviškumas kurioj nors žmogaus mechaniz
mo dalyje. Dabar kįla klausimas, kaip įgy
ti pirmesnę priežasčių grupę ir- išvengti 
paskesnes ir nubėgti nuo jų taip toli, ant 
kiek musų jiegos pavelys.

(Bus daugiau)

SMUIKĄ
(Sekimas)

Kada tave paėmęs prie krutinės spaudžiu, 
Sena mano Smuiką, aš tave matydamas 
Ir prie širdies glausdams, tokį džiaugsmą 

jaučiu, ■
Kaip šykštuolis, auksą skrynioj 

vartydam’s.
Visur su manimi tu, kur tik aš keliauju. 
Linksmas, liūdnas—mano mintis fu atspėji 
Tykiu, švelniu balsu ramint nepaliauji, 
Likimas kad tamsų užskleidžia šešėlį.
Nutilus gulėsi tu nepalytėta,
Kada persikelsiu aš į kitą svietą, 
Kito švelniom rankom busi glamonėta — 
Supras tavo būdą, busi jo mylėta.
Sena mano smuiką, brangi, numylėta, . 
Tu linksmini sielą kaip saulėtas dangus, 
Tave aš vis myliu labiausiai ant svieto: 
Argi aš šykštuolis, o- tu — auksas brangus?

Eleonora.

PER septyniasdešimtis me
tų ši Society buvo pa

švęstus visą savo energiją 
pagelbėjimui žmonėms tau
pyti pinigus. Ji žino kaip 
patarnauti tapinantiems de- 
pozitoriams. Kodėl neduo
ti jai patarnauti jums?
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TREMTINIS
liauti į dausas neperskaitytas.

Valgerda: — Tu nesi kaip tas akmuo, kaip 
sakai. Tu -turi jausmus. Parodyk juos. 
Lai jie išplaukia, tuomet tu suprasi 
ramumą!

Torfinas: — Mano jausmai yra mano šir
dies kraujas. Ar norėtum j uos-pama
tyti?

(Girdisi ginklų tarškėjimas, kuris tęsiasi i 
iki Torfinas sugrįžta. Torfinas išgir

dęs tarškėjimą išeina.)
Valgerda: — O, palauk! Ištark nors'at

sisveikinimo žodį!
Torfinas: — Moteriške, tu nuslopini ma

no spėkas su savo jausmais..... Leisk 
man eiti! Žaismė jau prasidėjo!

Valgerda: — Pasakyk nors, sudiev.
Torfinas (pasistengdamas jausmingai): — 

Sudiev, dukrele. (Išeina).
Valgerda: — To 'žmogaus niekas neapga

lės.
Gunloda: — Dievas apgalės!

, Valgerda: — Jo stiprumas didesis. 
Gunloda: — Dievo malonė didesnė! 
Valgerda: — Sudiev, mano dukrele. 
Gunloda: — Ar drįsti palikti užpakalyje

; manė vieną? /
, Valgerda (apkabina Gunlodą): — Ar tu 
, prisirengus?

Gunloda: — Švenčiausia panelė meldžiasi 
už mane.

Teskrenda mano dvasia į Gindą Valgerda: Aš tikiu į meilės Dievą. 
-- Gunloda: — Ir į Dievo Motiną.

Valgerda: — Jos nežinau.
Gunloda: — Privalai tikėti ir į ją.
Valgerda: — Mano tikėjimas ne tokis kaip 

tavo.
’ Gunloda (apkabina motiną): —

man.
Valgerda: — Dabar Į savo vietą.
(Gunloda atidaro langinyčią .ir žiuri 

kan. Valgerda pasiima žibintuvą 
pusiau įsileidžia po grindų.)

Gunloda (žiūrėdama Į kovotojus): — Ta
sai kirtis aštrus.

Valgerda: — Ar matai tėvą?
Gunloda: — Jis stovi prie vartų.
Valgerda: — Kaip jis.išrodo?
Gunloda: — Viskas griūva prieš jį. 
Valgerda: — Ar jis pailsęs?
įGunloda: — Dar stiprus.... Žiūrėk, 

kios tai baisios šiaurės šviesos.
Valgerda: — Ar daug pakrito?
Gunloda: — Negaliu pasakyti. Jie 

traukiasi nuo diendaržio. O! Dangus 
it kraujas raudonas!

(Pauža.)
Valgerda: — Sakyk, ką tu matai?
Gunloda (linksmai): — Sidabro erelį!

’ (Bus daugiau)

VIENO VEIKSMO PERSTATYMAS
Parašė August Strinberg 

Vertė A. A. Tulys.

(Tąsa iš pereito num.)
Gunloda: — Aš duodu tau atsakymą! 

das Torfinas susirgdintų savo dukte
rį ir jo ’žmona mažai mylėtų jį, jei da
bar jie išdraskytų jį. Še tau atsaky
mas. '(Meta kirvį po Pasiuntinio kojų.) 

Pąsiuntinis: — Tu stipresnis negu aš ma
niau, Torfinai. Del savb dukters no
ro turi progą numirti-, kaipo didvyris, 
ne kaipo kokis piktadėjas. Prisirengk 
prie atviros kovos ant lauko.. (Išeina)

Valgerda: — Torfinai, tu pavadinai mane 
niekše. Aš galiu pakęsti.' Bet be vil
ties. Tu klysti. Aš nemylėjau tavęs 
taip karštai, kaip pietų moterįs turė
tų mylėti. Vienok visą savo gyveni
mą aš buvau tau ištikima. Ir prisie
kiu su tavim drauge eiti į grumtynes 
prisilaikant senovės papročių. (Pa
silenkia ir atidaro grindžių duris.) 
Žiūrėk, šičia aš prisirengiau sau kar
stą. Čia po tų susmilkusių balkių aš 
•numirsiu su tais (rodo ant augštojo 
krėslo į išpjaustytus Toro ir Odino 
paveikslus), kurie atvedė mus čionai. 
Aš geidžiu su liepsna ir durnais iškil
ti.
susirasti malonę ir atilsį.

Gunloda: — O' aš pasiliksiu viena, po vis-I 
ko? Ne, aš einu su tavim.

Valgerda: — Ne, dukrele, tu esi jauną.. Tu 
gal dar įžengsi į linksmesnį gyvenimą, 
gi sena eglė nudžiusta ant savo šak
nų!

Gunloda (į tėvą): — Tėve, teve! Tu netu
ri numirti! Aš išgelbėsiu tave!

Torfinas: — Tu ?
Gunloda: — Tavo giminaitis Gunaras su 

savo vyrais stovi Hjarleifo padirvyje. 
Pasiųsk vieną iš vergų aplinkeliu pas 
jį ir jis pribus čionai.

Torfinas: — Šitaip! Tai (tas buvo šalti
nis, iš kurio tu sėmei savo drąsą. Gel
bėkis ir eik, jei tu nori.

Gunloda: — Tu neskaityk mane niekše. 
Aš. einu su tavim, motina. Tu nesu- 

. laikysi manęs.
(Torfinas prieina prie durų. Stengiasi 

paslėpti savo susijudinimą.)
Valgerda: — Ne! Palauk, Torfinai, ir dar 

sykį parodyk savo didelę drąsą, kad 
aš galėčiau 
raides.

Torfinas: — Jei
bar, tai tas

Va-

Atleisk

lau- 
ir

(Iš H. -Gordoni Selfridge

perskaityti blandžias

tu negali įskaityti jų 
runiškas akmuo gali

jos

da- 
ke-

DYKAI! “KUKU - LAIKRODIS”
L CUCKOO CLOCK norėtum turėti šį svarbų “KUKU-LAIKRODI”, šio 
L WITH BAROMETER amžiaus išradimo? Jei taip, rašyk tuoj, nes teturim 

tik 2,000 KUKU, ir prisiųsim vieną visai dykai kožnam, 
kuris užsisakys Auksuotą Laikrodį nevėliau į 30 dienų 
nuo dabar.
Neturėjai visai progos matyt ššį ypatingą Laikrodį su 
Barometru, kurį duodam visai dykai su pirkimu Laikro
dėlio. Tą pasiūlymą duodam norėdami supažindint jus 
su augštos vertės Amerikos-darbo Laikrodėliu.
Tas Laikrodėlis yra Paauksuotas, puikiai išdabintas, su 
dviem lukštais ir gerai išrodo—kaip koks šimto dolarių 
laikrodėlis. Musų Laikrodėlis yra visais akmenais Ame
rikos darbo vidurių, ir yra GERIAUSIAS LAIKO rody
tojas, ką gali gauti už pinigus—garantuotas 20 metų. 
Mes negiriam savo daiktų, tik parodom faktus, ir gali 
suprasti iš musų Dykai Bandymo Plano, sulyg kurio pa- 
siunčiam Laikrodėlį 10 dienų bandymui, ir jei gale to jis 
nepatiks, noriai grąžinsim pinigus. Ar tas negana tei
singa? Ar gali ręikalaut geresnių užtikrinimų?
Laikrodėlis vertas $20.00. šį mėnesį duodam po $12.95. 
Kad tai yra specialis perstatymas, skubėkit užsisakyti, 
su Barometru visai dykai, ir atmink, jog tai bus papuošalas tavo namams.

niski, o pats vyriausias, miestas dija buvo apskaitliuojama ant 
turėjo mažiaus kaip 200,000 gy- 28,000,000 dukatų metams. Ant 
ventojų. 1400 m. garsioji Gom- mirtino patalo, senatoriams su- 

ga tai pirklio Odyssėj a. Jis bu- j P^gnia della 
vo pirmasai keleivis, kurs sker- " 
sai perkeliąyo Aziją, įvardinda
mas ir aprašydamas karalijas, 
kurias jis matė. Jis žinojo Per
siją ir Beludžistaną, Chotaną ir 
Mongoliją. Miestas Kublai Cha
no jam taip gerai pažįstamas 

j buvo kaip Venecija; ir jo didis 
•kunigaikštis mažiaus misteriš
kas buvo negu dodžė. Jis per
keliavo Chiniją su visu jos lo
biu ir didumu, ir jo statuva sto
vi šiandien drauge su statuvo- 
mis svieto didvyrių Kantone. 
Siberija, Tibetas, Burma, Sia
mas, Cochin-Chinija, Ceylonas, 
Indija, net Japonija, Java ir Su
matra buvo jam žinomos, ir A- 
byssinija, Zanzibaras ir Mada
gaskaras, susišlie j antis su ne
žinomu Vidudienių vandenynu. 
Kaip- Kolumbui vėliaus buvo 
lemta atidengti Naująjį Svietą, 
taip Marko Polo savo dvide- 
šimt-keturmetinėje nebutyj ati
dengė Senąjį, tečiaus jo sąpi- 
liečiai nepriėmė už teisybę nei 
faktų nei išmislų. Mes pama
tysime, kaip jis pateisintas ta
po pora metašimčių vėliaus.

Tolesnis pažeminimas; Vene
cijai atėjo, kada Genoa buvo 
laimėjusi pergalę. Vaidas su 
Popiežiaus Sostu, su pasekan
čia ekskomunikacija, atsiėjo 
brangia prabanga. Pirkliai bu
vo išskirti iš po įstatymų glo
bos per visą Europą, jų fakto
rijos apiplėšiamos" Francuzi j oje, 
Anglijoje, Aragone ir Sicilijoje, 
ir jų pirkiniai- konfiskuojami. 
Bet jie nebuvo perdaug išdidėję 
pasimokinti- iš savo paklaidų, ir' 
jos intaka neilgam tebuvo ap
temdinta. Atsikartojančios de
lei muito peštynės su Padua pa
sibaigė Venecijos pergalėjimu 
1378 m', su netramdomu perėji
mu jų karavanų į Šiaurinę Eu
ropą, ir taikos sutartyje indė-

■ ti buvo paprasti išmintingi rei
kalavimai pirklybos laisvės su 
tolimesne' sąlyga, kad Paduos

• druskos išteklius turi būti ima- 
: mas iš Chioužijos. Tad parėjo
■ pastaroji atmaina kovoje su
• Genoa. Mes girdime, kaip vie-

VENECIJA
The Romance of Commerce)

DR. J. ŠLIUPAS. Calza (Gildija Isirinkus apie jį, senis pasakė 
Šfrėplių) tapo įsteigta del ku- paskutinį išdidų pranešimą apie 

finansinį padėjimą, kokiame jis 
miestą palieka:

(Bus daugiau)

(Tąsa iš pereito num.)
Bet Veneciėnai buvo ne vieni 

lauke. Jie turėjo galingus ri- 
valius (lenktyniuotoj us), kurie 
išmėgino jų stiprumą iki pasku- 
tinėsės. Italijoje, Syrijoje, ir 

.lyginai Konstantinopolyje, Ge- 
įĮnoėnai parūpino kompeticijos 

padilgintoją taip smarkų, kad 
pagaliaus pereita atyiron karėn, 
kuri pateko iki pabaigai 14-to- 
jo metašimčio. Bėgyje šito viso 
ilgo laikmečio pamainais užgu
lant ir 'besiginant, Venecija iš 
pradžių rūpestingai prisiminė, 
kad jos laivynas pirmiausiai yra 
tiktai komercialis. Veiklumas 
—visados tiesioginė išeigai kom
peticijos — galimą susekti vi
som pusėm, net tarp karės besi- 
kaitaliojimų. 1240 m. Veneci
ja įgijo monopolį pirklybos su 
Tolimais Rytais; pirklybos su
tartis tapo suderėtos su Raven
na, Padua ir Raguza; miestai 
Lombardų Sąjungos depozita- 
vo savo pinigus pas Venecijos 
bąnkierius. Paskilbusioji Erš
kėčių Karūna buvo užstatyta 
pž maždaug £7000, ir jie laikė 
įkantan net sūnų pastarojo Lo
tynų Konstantinopolio Impera
toriaus.

1283 m. tapo išleistos pirmas 
auksinis dukatas, garsingas per 
šešis metašimčius po komercia- 
li svietą del savo dailumo, ty
rumo ir svorio, ir bene bus ver
ta patėmijimo, kad apskaitlia- 
vimas nuošimčiais ažuot nuo
trupomis taipgi pramanytas 
po Venecijoje apie 60 metų 
ksčiaus.

Bet gi buvo pralošų taip 
kaip .ir laimėjimų. Jie neteko 
salos Chios; ir nors santaika su 
Saracėnais, kuri — reikia prisi
pažinti — suteršė krikščionybę, 
išvijo Genuėnus iš Syrijos, ši- 
tieji staigu atsimokėjo Vene- 
ciėnams apveikdami jų laivyną 
artimais Curlozos 1298 m. Tad 
jie uždraudė jeib kokiam gink
luotam laivui prisiartinti prie 
pakraščių Syrijos arba įvažiuo
ti Į Juodąsias mares per tryli- 
ka ateinančių metų, tokiu bu-‘nas Veneciškas kailių pirklys 
du įsigydami kontrolę pirklybos pasiėmė užlaikyti 1000 gink- 
kailiais su Tutorija. Vienu jų luotų vyrų, ir kaip tūlas jąptie- 
belaišviu buvo ne kas kitas kaip kius išrengė karinį laivą arba 
pagarsėjęs Marko Polo, pirklys galerą. Pirkliai- bene geriaus 

1 avanturninkas, kurs pasaldino ' gali nuskaitliuoti finansines iš- 
nuobodumą savo keturmetinio laidas karėje, negu kas nors ki- 
kalėjimo diktuodamas draugui 
istoriją savo keliavimų po Ry
tus. Nors jį dažnai skųsdavo, 
buk jis daug ką prasimanęs, be
ne bus verta įtėmyti, kad atsi
žvelgiant ant to, ką jis pats bu
vo matęs ir girdėjęs, joks kitas-ta 1381 m.

ko-

jau

DYKAI!

Niekad nesigailėsi. Šalę to
gausi puikų Laikrodį
Šis puikus išradimas ne tik-parodo dienos laiką, kaip visi laikrodžiai, bet taipgi—dvi dienas iškalno—pa
sako ar lis ar bus pagada. Visi turėtų šia proga pasinaudoti. KAS PIRMESNIS, TAM DUOSIME!
Nesiųsk pinigų—tik iškirpk šį skelbimą ir atsiųsk mums su 35c. stampomis persiuntimo lėšoms. Likusią 
dalį atsiusi pada Laikrodėlis ir Laikrodis, su Barometru, bus jums pristatytas.

NEGAIŠUOK—RAŠYK ŠIANDIEN

UNION SALES COMPANY 2029D.'į,S.IS'f2 AVE' CHICAGO, ILL.
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jcigii užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja’ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju __ „„ 
silankai čia pasimatai su manimi 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. ____
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbanti žmogų.

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tra
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vaL vakare.

Seredomis ir Ncdėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

Dr. M. L. Stėhley, specijalistas
2573 EAST 55ttį ST., 2-ros lubos, Room 7. 
Kampas Woodland Av. ir East 55th Street. 

CLEVELAND, OHIO.

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

ir gydau pats ir kada tik at- 
ir niekas visu gydymo 

Jums

lai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Medicinų praktikavau per 40 metų.

Baigęs Mokslų, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas; Specialistas 'Chroniškų Ligų-
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pasilinksminimų.nigaikštiškų
Dodžė Moienigo pasakė .tarybai, 
kad Venecija tai šaltinis pirk- 
lybos ir aprūpintoja svieto. Pir- 
klyba su Milanu buvo didesnė, 
negu su k°kia kita Italijos val
stybe, o komercija su Lombar-

Dublino apielinkėse spalio 12 
d. laike areštavimo Sinn Feinie- 
čių penki likosi užmušti: ketu
ri • policistai ir vienas Airis.

TIESIOG. LIEPOJUN
Laivakortes kainuoja $145; ant laivo kam
bariai su 2 ir 4 lovomis visiems; bagažai če- 

kiuojami stačiai Į Liepojų.
Laivai išplauks: Rugsėjo 30; Spalio 14 ir 21; 

Lakpričio 4 ir 18; Gruodžio 2, 9 ir 23.
Rašykite del Lietuviško paso blankų ir pridėkite 2c. štampą, pas:

P. MIKOLAIN1S
53 HUDSON AVE. BROOKLYN, N. Y.

ta- 
an-

pat

KAIP JOJŲ KŪDIKIS MIEGA?
Kcžnas kūdikis turi miegot gerai—ra
mus miegas reiškia gera sveikata. Jei 
jūsų kūdikis verkia * neramus ir nėr- 
vuctas nakties 'laiku, tai gal jo maistas 
nesutinka su juo. Kuomet negalit žin- 
dyt savo kūdikio naudokit

tas. Tiedvi pirklių genti atra
do politiką kaklų vienas kitam 
pjaustymo per daug pražūtin
ga taip lygiai pergalėtojui kaip 
ir apveiktajam, kad ją prailgi
nus toliaus, ir taika tapo sutar- 

. «per įrejus metus 
tyrinėtojas niekados nesugebė-į jokis pirklybos laivas neišėjo, iš 
jo sugauti jį bemeluojant (Mrs. j Venecijos, vienok ji išsikrapštė 
Oliphant, Makers of Venice).'iš imtynių stipresnė neg.u pir
kelei vio pasakomis” yra tos, Ima' pripažinta jūrių šeiminin- 
katras jis priveda kaipo girdė- jkė” (T. Okey, Story of Venice), 
tas tiktai, bene surinktas kai- ' Pirmais metais 15-tojo me
iliuose, o katros pagamino Arą-■ tašimčio Venecija atsiekė čiu- 
biškųjų Naktų Vaišes. Kadi kurą savo garbės. Jos terito- 
jam tiesa ’garbėn priklauso, nė-|rialis išsiplėtimas svetur ir jos 
ra galima užginčyti ir jo kny- ! lobiai namie buvo lygiai milži-

GREITAS PATARNAVIMAS VISOMS 
BALTIKO VALSTIJOMS

Dopy 11 far et eA gflfag.

Mk «■»«.-

Viršuje esanti kvitelė nuo American Express 
Užrube'žinio Money Orderio, pirkto pereitą Liepos 
7 d., parodo, jog jis buvo išmokėtas Kaune, Lietu
voje, Rugpjūčio 6 d., mažiau negu už mėnesio po 
pinigų išsiuntimo.

Pinigai pavesti mums perduoti Į Baltiko Val
stybes, yra siunčiami per musų Berlino ofisą, 55 
Charlottenstrasse. Mes galime prižadėti musų 
kostumeriams greitą ir tikrą patarnavimą, už že
mas užrubežių kainas. •

Atsikreipkite j musų skyriaus agentūras prie 
•Ameriran Railway Express Company, arba vieti
niame musų ofise:

2048 East Ninth Street, Cleveland*"
Arba rašykit savoje kalboje į-

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY

65 Broadway, New York.

EAGLE BRAND
(CONDENSED NIEK)

Pagirtas ir rekomenduojamas tūkstan
čių gydytojų. Daugiau kūdikių pasek
mingai išauginti ant jo', negu visi kiti 
dirbti maistai sudėjus į vieną.
Augšta vertė—pilnunjas—ii- ekonomiškumas 
padaro EAGLE BRAND pirmu pasirinki
mui valgius gaminant ir ant .stalo. Pirkit 
dėžę šiandien—naudokit jį visur, kur reikia 
pieno- ir cukraus. Bandykit jį su ryžių arba 
tapioka pudingu vietoj pieno ir cukraus.
Palaikymui kūdikio tvirtu ir sveiku pasiųsk 
mums šiandien kuponą reikalaujant Kudi-' 
kiu Kjiygos ir maitinimo instrūkciju jusu 
kalboje.

THE BORDEN COMPANY
NEW YORK
Insteigta 1857

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk jį šiądien

Mrs. ----------------------- -- City .....____ ____ _

Gtreet -------------------------------- State_______  (8)
Kūdikiu Gerovės Knyga Nurodymų Knyga
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JŪSIŠKIAMS GIMINĖMS 
NEREIKS LUKURIUOTI

Kuomet jus siunčiate pinigus savo drau
gams ar giminėms su musų patarnavimu, 
jiems nereikia lukinėti kaip paprastai bu
na nuo bereikalingų atidėliojimų ir gaiši
nimų pinigų išgavime.

Musų’ patarnavimas yra GREITAS — mes 
.prižiūrime, kad pinigai butų išsiųsti iš čio
nai KUOGREIČIAUSIA ir geriausiais ke
liais, vengdami, ant kiek tas galima, kuo- 
daugiausia didelio užsitęsimo transporta- 
cijoje, kurių dikčiai randasi tūlose dalyse 
užrubežyje.

Klauskite pas musų kainų DRAFTAMS, 
MONEY ORDERIAMS, KABELIAMS.

O T I S

216 Superior Ave. 
N. E.

Randasi apačioje 
priešais Pačto Stotį. 
CUYAHOGA BLDG.

C O .
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sDIRVA

Grekų Zeuso žmonos Heros (Junos) 
Lietuviai turėjo Perkunatelę. •

Grekų Poseidono — vandenų dievo — 
vietoj Lietuviai turėjo Audraputį (arba 
Bangputį).

Upių dievas Nereus pas Lietuvius bu
vo Nerysi

Lietuvių Pykulis arba Pragartis Gre
kų buvo Pluto — ir valdė požeminę, mir
ties karalystę,

Žeminėlė arba Žemelė pas Grekus
Demeter.
Karės dievas Mars (Grekų Arės) 

Kovas.
Milda — Venus (Aphrodita).
Laimė — Diana. 
Ir tam panašiai.
Šitai skaitant, sykiu suprasime, kad 

Grekai ir Romėnai, kiek bendro turėjo su 
Lietuviais, visados į savo tikybą perėmė 
■Lietuvių dievus, pasakas apie juos, ir daug j 

, „ * mitiškų padavimų, Grekų mitologijoje už-
ir tos visos dievystės, kurių paprasta bu-įrašytų, buvo atlošta senoje musų tėvynėje 
vyne, radosi, ant žemės, vandenuose ir po- m— 
žeminiame, pasaulyje. Taipgi didžiojoje 
Olympo valdytojo salėje dievai kasdieną 

^puotaudavo valgydami ambroziją ir ger
dami nektarą, kurį visiems į taurę pilda
vusi linksma dieve Hebe. Čionai dievai 
kalbėdavęsi apie dangaus ir žemės reika
lus, ię kuomet jie gurkšniuodavo nektarą, visose mitologijose buvo Jupiteris (Zeus- 
muzikos dievas Apollo linksmino jilos ma- pater).
Ionia savo lyros muzika, pagal kurios gra
žius balsus Mūzos dainavo linksmas dai
nas. Saulei leidžiantis dievai išsiskirsty
davo kas sau į savo nuolatines buvynes.

Olympus buvo maloniausia dievų vie
ta, kurios niekados nepalietė audros, lie
tus ar sniegas, visada buvo ramu; jo ne
apsakoma platybė ir tyrumas žėrėjo die
nos šviesa visados.

Taip tai Grekai persistatė savo dievų dievų sistemoje jis buvo tik sunumi Satur- 
dpngų. Romėnai, pirm negu sužinojo Gre
kų poeziją, rodos neturėjo jokio tikro įsi- 
vaizdinimo apie tokį dievų susirinkimą ir 
.gyvenimą. Tečiaus Romiečiai ir Etruskai 
nebuvo kokie be religijos žmonės. Jie ap- 
šventindavo kokį nors iš savo šeimynos 

,pirmiaus mirusį narį — ir kiekvienoj šei
mynoj garbinimas šertųjų pratėvių buvo 
.svarbi religiška pareiga. Jų pavidalai bu
vo užlaikomi šventose vietose, — nustaty
tų laiku kiekviena Šeimyna atlikdavo mal
dingas apeigas ir aukaudavo dievams, — 
ir tokiais bei kitais religiškais apvaikščio- 
jimąis likosi įkurtas kiekvienoje šeimynoje 
aukuras. Ankstyviausios Romėnų religiš
kos apeigos pasirodo buvę bendros su to
kiomis naminėmis apeigomis paminėjimui 
savo šeimynos narių.

Kuomet Grekai ir Romėnai susipažino 
■su kitomis tautomis, jie priėminėjo jų mal
dingumo papročius net pačiuose anksty-] 
vuose laikuose. Net galima prisiminti Šv. 
Povilo laikus, kada jis, vaikščiodamas po 
•Grekų žemes, atrado altorių, pašvęstą “ne
žinomam dievui”. Grekai ir Romėnai vie
nodai geidė pažinti ir priėminėjo kitų tau
tų legendas apie jų dievus ir subendrinti 
jas kaip geriausia galima su savomis. To
kiu tai budu ir, poetiškoje šių tautų mito
logijoje, kurią žemiaus suminėsime, tan
kiais užtinkama Grekįškus ir Latiniškus jų 
kiekvieno įsivaizdinto dievo vardus. Taip 
Grekų Zeus Latinų tampa — su priedu žo
džio pater (tėvas) — Ju-piter; Grekų Kro
nos Romiečių vadinamas Saturnas; Grekų 
Hephaistos Romiečių — Vulkanas; Grekų 
Aręs Romiečių Marsas arba Mayors; Gre
kų Poseidonas Romiečių Nepunas; Grekų 

. Aphrodita Romiečių Venus. Šitas vardų 
x sušaimymas nėra paprasta išvertimo į ki-
. tą kalbą reikšmė, kaip butų išvenčiant Lie

tuvišką Joną į Anglų John; Petrą'*— į Pe
ter; arba Grekų Paulos į Romiečių Paulus. 
Kaip ištiesiu buvo, tai Romiečiai, daugiau 
apsikulturinę, negu jų tėvai, radę Grekų 
literatūroje kalvystes ir ugnies dievą (He
phaistos) pavadino jį savoj to amato, reik
šmėj — Vuleanus. Ir taip su kitais.

Lietuvių mitologija, nors senovėj bu
vo daug bendra, ir po šiai dienai turi dar 
neaiškius senuose raštuose ir padavimuo
se tam sulyginimus, bet kad patįs Lietuviai 
tada nerašė, ar parašytas dalykas išnyko, 
krikščionybei užėjus, visi sėni padavimai 
ir dievystės buvo dideliu smarkumu" naiki
nama, kad šiandien jau sunku sugraibyti.

Pagal reikšmės, Lietuvių dievų vardai 
sulyginus su Grekų ir Romėnų, yra pana- 

. šiai;:
Pats primitivis visata-Dievas buvo ir 

vadinamas nuo Indų Dyaus; Grekiškai čia 
skamba Zeus. Bet kad patsai vyriausias 
dievas buvo perkundaris, kaipo garsiausia 
domį į save atkreipęs, prie vardo dievas 
pridęta dar ir ypatingumas — ir tapo die- 

■ vas Perkūnas.

Santimas

SENOJO PASAULIO PRADŽIA
(Tąsa iš pereito num.)

Dievų buvynė buvo ant viršūnės kal
no Olympo, Thessalijoj. Debesų vartai, 
nrižiurimi tam tikrų dievių, atidaromi bu- 
vo dangiškiems • gyventojams, kuomet jie 
vykdavo ant-žemės, ir įleisdavo juos iš ten 
atgal sugrįžus. Dievai turėjo savo atski
ras buvynes; tečiaus visi, reikalui atėjus 
ir įsakymą davus, susirinkdavo į Jupiterio 
palocius, taipgi ‘ant Olympo susirinkdavo

Kurie nesuprasit, kokiu bū
du jie mano padėt degtinę iš
naikint, klauskit.

-1 1 * ' ==■ pasižiūri — jau švietė vietos
—. Y t TT" TCI I var£®a* nebeturi, — o tą paliu-J (J (J Ja. j. I dija tame pačiame “Artojuje”

.gerb. Bajoro “Dvilypė Klaida”.
jį

Pet. Vaikšnis, Detroit, Mich., 
sako išradęs grąžtą, kuriuomi 
galima išgręžt keturkampę sky
lę. Jei taip, tai dar kokiam ga
biam mechanikui yra progos iš
rasti perpetua mobile (amžino 
judėjimo) motorą ir niekados 
neištuštėjančią bonką.

mų pavasarį svarstė apie krei- 
coriaus likimą, pasisiūlė su sa
vo pagalba.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

CUNARD LINE
ILGĖJIMAS

Kur gražus laukai, 
Rugiai žaliuoja, 
Pievos ir miškai 
Visad mirguoja

Ir gied’ paukšteliai) 
Burkuoj’ karveliai, 
Dieną ir naktį 
Skamba balseliai — 

Ten linksma butų 
Jaunam man kliūti, 
Tarp miestų mūrų 
Nereiktų džiūti.

Čia tamsus dangus, 
Vis durnai rūksta 
Gyvenim’s liūdnas — 
Vien širdis džiūsta.

A. Erškėtis.
Gavome šitokią Gromatą: 

(prie viršuj telpamu eilių) 
Gerb. Juokų Red.: Aš daug 

sykių skaičiau laikraščiuose, 
kad tūli “poetai” prisiunčia pa
talpinti eiles, perrašę jas iš ki
tų ant savo vardo.

Bet pavyzdin, jeigu užaugtų 
Lietuvos kaime žmogus ir imtų 
galvoti taip lygiai, kaip anuo
met galvojo Platonas — ir jo 
butų niekuomet nei raštų ne
skaitęs ir apie jį negirdėjęs, — 
ar tai tuomet butų galima sa
kyti, kad tas žmogus viską iš
rašo iš Platono ?....

Aš esu tokis pat; mulkis, kaip 
daug kitų, bet kaip kada užsi- 
svajoju “ženytis”, tai užsima
nau tapti “poetu”, ir jau esmi 
daug eilių parašęs, kurias pats 
į gurbą patalpinu. Sykį vienas 
net buvau | pasiuntęs vienai re
dakcijai į Vilnių, apie 1907 m., 
tai man net atvirute redakto
rius atsakė, buk tos eilės esą 
iš keno kito perrašytos. Ir. vis
kas. Bet dabar aš jas Tamis- 
toms prisiunčiu del Juokų sk.

1 me> jog jis paėjo nuo Urano ar Ouranos, Į (dar pakolaik jų ir pats neuž- 
kas reiškia vardą paties Dangaus, kuris miršau).
rodos laiko apglėbęs viską ir visus. Gre- 
kiškai Saturnas vadinta Chronos. Tų dvie
jų ypatybių bendrumą galima išsiaiškint. Į 
Kalbant tiesioginai, išeina, jog iš Urano, 
begalybės pakilo Kronos — Laikas, o iš 
Laiko — Zeus arba Jupiteris, kuris ir bu
vo vienatinis sūnūs Laiko,- valdantis mirti
nuosius tvarinius ir dievus.

Jupiteris buvo sunumi Saturno- ir Rhe- 
jos (ją kartais maišoma su Phrygų dieve 
Kybele, motine žemės). Saturnas ir Rhea 
paėjo iš Titanų (Milžinų, kurių valdytojas 
pas Lietuvius buvo Augštis: skaityk “My- 
thai, Pasakos ir Legendos Žiamaicziu”) 
veislės, kurie buvo tėvais Žemės ir Dan
gaus, iš jų gi pakilo Chaos'.

Yra dar kita pasaka apie svieto atsi
radimą (kosmogeniją) arba sutvėrimą, su
lyg kurios Žemė, Erabus ir Meilė buvo 
pirmutiniai tvariniai. Meilė (Eros) pra
sidėjo iš Nakties kiaušinio, kuris plūduria
vo po Chaosą. Savo vylyčiomis ir švytuok
le Eros pervėrė ir apgaivino 
tus, sukeldamas juose 
mą.

Saturnas ir Rhea 
Titanai. Buvo dar ir

bu
vo

vo
bu Kad greičiau pasisektų val

džiai išnaikint degtinę ir įvesti 
pilną blaivybę, Cleveland© blai
vininkų (a. a. girtuoklių) klu
bas, kuris per keletą susirinki-

J. ŠEMOLIUNAS, O. D.
3 iki 5 po pietį). 
7 iki 8:30 vak.

<AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12

Nedėldieniais nuo 10 iki 12. 
8115 ST. CLAIR AVE. -Trakijoje. , -

Kadangi šio, straipsnio tikslas yra su
pažindinti skaitytoją su ta praeitimi kai
po literatūra, vardus minėsime Latiniškai, 
kaip kur reikiant sulygindami su Grekiš- 
kais. ,

•Tikrasis dangaus monarchas-valdovas

Pasakose susekama, jog Jupiteris pats 
buvo tėvu daugelio dievų, taipgi paprastai 
vadintas dievu žmonių ir dievų. Jis buvo 
tėvu Vulkano, Veneros, Minervos, Apollo, 
Dianos ir Merkuro, kurie yra tarp dvyli
kos didžiųjų Olympo dievų, bei buvo tėvu 
daugelio menkesnio laipsnio dievysčių. Te
čiaus Jupiteris pats dar nėra buvęs vyriau
siuoju ir pirmutiniu dievu, nes pradinių

no, o pas Grekus Zeus buvo sunumi Kro
no. Bet dar nenoromis pakjla klausimas, 
iš kur atsirado pats Saturnas arba Kro
li cs? Ir einant dar tolyn atgal, prie dar sil- 
pesnių, skystų žmonių padavimų, užtinka-

Kiek esu skaitęs eilių, niekur 
panašių nepasitaikė surasti.

A. Erškėtis.
Nuo Juokų Red.: Ir mes dar 

tokių eilių neužtikome niekur, 
todėl čionai ir patalpiname. Jos 
perštato Lietuvfd’pa'šiilgimą sa
vo šalies ir tik tokias rašyti ga
li žmogus, kurs arba apleidęs 
savo šalį kitur išvyksta arba ir 
savo kaimą apleidęs mieste ap
sigyvena. Jam vis lygu nema-

gyvybę
visus daik- 
ir džiaugs-

vieninteliaibuvo ne
kiti, kurie vadinosi 

Okeanus, Hyperion, Japetus ir Ophion — 
vyriškiai; Themis, Mnemozyna, Eurynome 
— moteriškos. Šie visi vadinama senes- 
niaisiais arba pirmesniaisiais dievais, ku
rių valdymas ir galybė vėliaus, pateko ki
tiems. Saturnas pasidavė Jupiteriui, Oke
ano vietą užėmė Neptūnas, Hyperion už
sileido Apollui. Hyperion buvo tėvu Sau
lės, Mėnulio ir Aušros. Jis taipgi yra tik
rasis saulės dievas ir atvaizdinamas su ta 
išdidžia skaistybe ir puikumu, kiiria vė
liaus apdabintas Apollo.

Ophion* ir Eurynome pirmieji valdė 
Olympr, iki juos numetė Saturnas ir Rhea. 
Saturną dvejaip apipiešiama. Vienur sa
koma, kad jo valdymo laikais buvo auksi
nė nekaltybės ir tyrybės gadynė, gi kitur 
jis apšaukiamas prarydinėjusiu savo pa
ties vaikus, bijodamos, kad jie jo viešpa
tavimo neužbaigtų.

Jupiteris viendk, motinos gudrumu, iš
liko nuo tėvo prarijimo — vietoj kūdikio 
motina Saturnui buvo indavus praryti vys- 
tukluose įsuktą akmenį, patį gi kūdikį slap
ta išaugino. Užaugęs, jis pamylėjo Metis 
(Išmintį), kuri paskiaw sutaisė tokį gėri
mą, nuo kurio Saturnas iš vidurių paliuo- 
savo savo kitus vaikus. Jupiteris su savo 
broliais ir seserimis sukilo prieš savo tėvą 
Saturną ir 
juos, kitus

jįo brolius Titanus; sunaikino 
uždarė Tartaro (Požeminėn) 

(Bus daugiau) *

Prospect 202.

Dr. T. A. Harden
i=; DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

Sale North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

SHORE

S. S. SAXONIA
Išplaukia

SPALIO 30
Išplaukia tiesiog į Hamburg

Kabineto Kaina ........................... $180.00
Pridėjus $5.00 Karės Taksų.

Trečios Klesos Kaina ................. $125.00
Pridėjus $5.00 Karės Taksų.

Kreipkitės prie artimiausio Cunard 
Linijos Agento

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

The Municipal Savings and Loan Company 
moka depozitoriams 5% ir pinigai yra sau
giai ir gerai užlaikomi. Depozitorius gauna 
nuošimtį nuo podėjimo iki išėmimo bile ko

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

7909 Superior Ave. prie E. 79th St.,
Sumokėtas Kapitalas $300,000

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.
Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

lonu.
Kalbėdami apie atsiradimą 

žmogaus, kaip Platono ai- ko ki
to, užgimusio kaime, visai ano 
garsaus vyro nežinančio, tiek 
turime pasakyti, kad dar nie
kad sviete tokių' baikų nepasi
taikė. Ir turbut nepasitaikys, 
kolei ši žemelė bus apgyventa 
smertelnų “mulkių”, kaip pats 
gerb. Erškėtis bando save be
reikalingai sulygint. Niekados 
o niekados dar nebuvo, kad vie
nos obuolio sėklos medžio vai
siai butų vienodi, kad vienos 
karvės veršiai vienaip išrodytų į 
ir kad vienodą mokslą du žmo
nės atidengtų. Buna tik pase
kėjų, kada gerai susipažįsta su 
jo idėjomis. Užtai kiekvienam 
valia protauti kad ir galva plis
tų, ir nebus niekeno apkaltin
tas už perrašymą, tik tegul ne- 
perrašinėja kitų eilių ir nesiun
čia savo vardu, kaip keletą sy
kių mums pasitaikė gauti.

Mums šiame skyriuje nevalia 
rimtais darbais užsiimti, todėl 
to klausimo ir nediskusuosime, 
tik ant pabaigos turime pri
minti šitokį'dalyką: Atsimena
me, sykį mažam dar esant, mo
kykloj visai musų klesai buvo 
užduota aprašyt apie žvirblį. Ir - 
nepasitaikė, kad bent pora iš 
daugelio vaikų ir mergaičių bū
tume nors vieną sakinį pana
šiais žodžiais išreiškę. O ką 
jau kalbėti apie tokius nuota
kius, kur žmonės vienas nuo ki
to toli ir myliomis ir laiku ?

Gerb. Kukutis “Artojo” N. 2 
dainuoja, kad Onutė, būdama 
jauna, graži, tik erzino vyrus, 
ženytis nenorėjo, o paskui pali
ko sepmerge ir į ją vyrai ne
bežiūrėjo. j

Bet tą patį mes pasakysime 
apie vyrus, nors eiliuoti mums 
visai nesiseka, nors kelis sykius] 
ir bandėme, todėl čia prastais] 
žodžiais (arba proza) sakysime, 
kad ir vyrai senberniais palie- • 
ka, jeigu jaunystę praleidžia 
ant nieko; kada ant galo savin

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

St. Claii ir East 55-ta gatrK 
Prospect ir Huron.
Superior ir Addison,

St. Clair ir East 125-ta gatvė 
120Off Superior Ave.

Saugumas Pirmiausia
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat- 
rasais, nes .vagiliai atėję išima; negalima 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupyto jams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet. taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

Šiais laikais, prie visko brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakjla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. Clar Avė. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit kai at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj ki
tur $2, $3 ar $4.

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS 
AND LOAN COMPANY

2006 St. Clair Avenue

Niekados Negalit 
Nustoti

DOLARIS, padėtas Taupymui, niekados 
nebūna vertas mažiau kaip dolario^

Kiti invesdinimai gali nupulti taip> kad 
sų dolaris atneštų jums tiktai maža dalį 
sų pinigo vertės.

Ir šalip to, jūsų padėti taupymui pinigai 
dirba 4%.

Gbe 
Cleveland 

{Trust Company
Šaltiniai virš $116,000,000

^^1“lEMBER^^ 
FEDERAL RESERVE 

Sy«TĘM_

ju-
ju-

už-
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BROOKLYN, N. Y.
Nužudytas vargoninkas. Rug

sėjo 22 d. čia atsibuvo šiurkšti | 
žmogžudystė: nežinia kokiu bu- 
du likosi nužudytas vietinės Ka
ralienės Aniolų parapijos var- 
voninkas Karolis Kibortas. Šios 
parapijos klebonu yra kun. S. 
Remeika.

žmogžudystė įvyko vakare, 
dar prieš aštuntą valandą, pa
čioje priebažnytinėje salėje, ku
rioje buna laikomi susirinkimai 
ir kur nabašninkas vargoninkas 
mokindavo savo chorą dainuoti 
ir laikydavo repeticijas. Dar 
tą pačią dieną žmonės jį matė 
vaikščiojant su vienu iš savo 
draugų, su kuriuo persiskyręs 
nuėjo į salę ir iš tenai jau gyvas 
nebeišėjo. Jį vėliaus rasta bai
siai sumuštą, supjaustytą ir iš 
■salės per langą nuo trečių lubų 
į klebonijos kiemą išmestą. Su
maišymui pėdų, piktadėjai dar 
buvo jį ant virvės parišę, vieną 
galą virvės užrišę apie salėje 
stovintį pečių, o kitą ant savo 
aukos. Metant per langą, virvė 
buvo per trumpa, todėl ar ji pa
ti truko, ar piktadėjai ją per
pjovė. Nuo puolimo velioniui 
likosi nulaužta viena koja.

Kuomet jį rado ant kiemo, tai 
negalima buvo, pažinti: buvo vi
sa galva kruvina, viena burnos 
pusė į vieną mėsą sųskriedyta, 
šonas. ir rankos peiliais surai
žyta. Jisai dar kelis žodžius 
galėjo pratarti. Kada mergai
tė, prie klebonijos esanti ir jo 
dainininkė, įsižiūrėjusi' Į naba
gą gulintį ant kiemo vos pažino 
ir nesavu ‘balsu suriko: “Tai 
musų vargoninkas!” tada jisai 
vos girdimu balsu pratarė: 
"Taip, aš esu jūsų vargonin
kas”, Paskui dar ko daugiau 
klausinėjant, jlgal nebggfilėjo 
kalbėti, tik pratarę Šiuos .žo
džius j atėjusį policistą Sten- 
nermaną: “Aš čia dirbu. Tai 
mano draugai....” ir -daugiau 
jau nieko nebuvo galima su
prasti. Mirė sekančią dieną, be 
jokio kito išpasakojimo apie- šią 
tragediją.

Ant laidotuvių pribuvo dide
lės minios Lietuvių, nes garsas 
tokios nepaprastos žmogžudys
tės visus žingeidumu sutraukė.

Velionis K. Bibortas turėjo 38 
m. amžiaus; jo tėvai ir du bro
liai ir dvi seserįs gyvena Lie
tuvoje, vienas ;b'roliš gyvena 
Waukegan, Ill.,’ iš kur pribuvo 
ant laidotuvių.

Kas tą darbą atliko, ikšiolei 
dar tiktai policija ir detektivai 
težino, — jeigu ir jie ką •> nors 
žino. Iš klebonijos Anglų laik
raščiams pasakyta, jog vargo
ninkas buvo pasigėręs ir pats 
per langą išpuolęs užsimušęs? 
Tas su jokiais faktais nesutin
ka, kadangi velionis, rastas vi
sas sudaužytas ir supjaustytas, 
taipgi salės grindįs buvo visos 
kruvinos. Mirštantis vargonin
kas yra prasitaręs, jog? tai bu
vę jo draugų darbas. Kas tie 
draugai, su kuo jis draugavo? 
Daug pažįstamų turėjo ir su 
daugeliu jaunimo sykiu dalyva
vo. — Velionis Kibortas pir
miau vargoninkavo Lietuviško
je parapijoje Kenosha, Wis., po 
to Indiana Harbor, Ind., galiaus 
pateko į Brooklyną, kur-išbuvo 
4 metus iki savo nelaimingos 
mirties. Amerikoje išbuvo ar
ti 13 metų.

Visas Brooklynas ir apielin- 
kės’ ta tragedija užinteresuota.

Detėktivas.

NEW BRITAIN, CONN.
Jš musų padangės. Begyve

nant man čia ilgus laikus ir tė- 
Vnijant į vfcuomenišką judėji
mą, taikosi patirti ką tokio ne
paprasto, labiausia iš dvasiškų- 
jų-tikinčiųjų žmonių-gyvenimo. 
Nežinau, ar tas musų Lietu
viams yra nesuprantama ar tik 
per apsileidimą taip dasileidžia- 
ma duotis save išnaudoti ko
kiems ten dvasiškiems pieme
nims. Ištikrųjų, kaip dabar čia 
rodosi Lietuviai dikčiai pažan- 
gėję, tai turėtų ir tame daly
ke butų kiek daugiau susipratę.

Lietuviai čia turi savo puikią 
svetainę, kuri yra paranki vi
sokiems susirinkimams, teat
rams, baliams ir tt. Dar reikia 
priminti, kad prie tos tautiškos 
svetainės priklauso visas smar-

“DIRVOS” KAINA

Po Sausio 1 d., 1921, 
Bus: Amerikoje $3, 
Lietuvon — $4.

kiausias jaunimas bei veikėjai.
Pirmą vietą čia užima dailės 

draugija “Varpas”, kuri turi 
puikų chorą, po vadovyste p. P. 
Bružausko. ‘Varpo” tikslas y- 
ra lavintis sceniškuose veiki
muose ir kartu paremti kitas 
organizacijas. Yra čia dar ir 
kita dailės draugija, palaikoma 
taip vadinamų “komunistų” — 
"Vilija”, bet kiek žinoma ji nė
ra nieko ypatingo nuveikus.

Gyvuoja ir Lietuvių benas ir 
jis gerokai prasilavinęs. Taigi, 
galima sakyti, kad čia turima 
visko ko tik reikia ir ką buvo 
galima sutverti. Bet klausimas: 
ar tas viskas gero yra visiems 
naudingas ir ar atkreipia visi 
atidą į tai ? Ne. Vietiniai be
veik visi žino ir girdi, kaip į 
tai atsižvelgia vietinis klebonas 
nors ir jam pačiams iš svetainės 
yra nauda ir jisai padaro biz
nio. Retkarčiais, kada jam už
eina blogas upas, tai per pamok
slą bažnyčioje tautišką namą 
apšaukia pelių lizdu, bedievių 
įstaiga ir sako, kad ten tik su
eina prakeikti žmonės. Nega
na to, jis motinoms stengiasi 
įkalbinėti, kad neleistų savo 
vaikų Lietuvių svetainėn eiti. 
Bet vėl, kaip kada, užsimiršus 
savo pamokslus, tas tautiškas 
namas ir jam pačiam pasidaro 
šventu ar susišaukia jin visas 
savo davatkas ir surengia šo
kius. Tas atsibuvo dar ir da
bar, rugs. 20 d., ir tokis pasi
linksminimas tęsėsi per septy
nis vakarus (buvo bažnytiniai 
f erai). Pats patėmijau daug 
tenai vedamų biznių, kuriuos 
kunigėlis atlikdinėjo pasisiuvęs 
iš kokių trijų mastų audeklo 
mašną ir prisipylęs kuone vi- . 
sus popieriukus be numerių kai
šiojo žmonėms, kaip koks Ickus, 
pirkti ir traukti. Numeriai bu
vo po 10c., bet kas neturėjo 
smulkių ir padavė daugiau, tai 
jau atgal neatgauna. Nulupti 
žmonės tik šnabžda, kad kuni
gas šykštesnis ir už žydą.

Bet štai kas atsitiko pasku
tinį vakarą. Kunigas, parda
vinėdamas numerius, užėjo ant 
tokio žmogaus, kuris jį pavadi
no “ponu”. Turbut tas vyras 
nuo seniau kunigą pažinojo. O 
kunigas tuoj ir šoko jam į akis, 
šaukdamas: “Kokis aš tau po
nas”. žmogus atsiprašinėja už 
negerą prasitanmą, o kunigas 
toliau rėkia, “nelysk tu man' 
prie jos.” Nieko nesuprasda
mas, ką kunigas sako ir nuo 
kokios “jos” jį baido, kadangi 
klebonas pačios neturi, o jis 
yra vedęs žmogus, norėjo suži- ' 
noti kame dalykas; o kunigas 
vis savo rėkia: “aš tave patai
sysiu”, ir deda iš dešinės ran
kos į kairiąją bilietus, kas ro
dė, jog čia bus tragedija, bet 
to žmogaus butą drąsaus: jis ir
gi ruošiasi: nusiėmė akinius ir 
sako: “ar tu mane pataisysi?” 
Kunigėlis gal suprato, kad gali 
būti karšta ir pabėgo į apatinę 
svetainę. Nabagui buvo nema
žai baimės — gal dar pirmu sy
kiu užėjo ant tikro žmogaus, o 
ne avinėlio. Ir 'kitokių juokų 
čia ištiko, kurių neverta minė
ti, bet tas kunigą pastato į po
ziciją tikro piemens, o ne vyro.

Parapijonas.
Z

C. BROOKLYN, N. Y.
Retkarčiais ir musų kolonija 

pabunda iš miego, o jau su pa
gyna rugsėjo ir pradžia spalio 
tai ir visai pabudo.

Štai rugsėjo 26 ir- 27 dd. Šv. 
Jurgio parap. salėje1 buvo rodo
mi Liet. Filmų Bendrovės ju
dantieji paveikslai iš Lietuvos. 
Žinoma, paveikslų buvo žingei
džių kaip iš Lietuvos taip ir iš 
Amerikos Lietuvių gyvenimo, 
bet kad čia ne pirma vieta kur 
paveikslai pasirodė, ir ta ben
drovė važinės po kitas koloni
jas rodydama, tai čia neužsimo
ka jų aiškinti, nes norėdami 
matyti turės progą kada jų ko- 
lonijon atvažiuos.

Spalio 2 d. vakare toj pačioj 
salėj atsibuvo “Jekių ir Marš
kinių” balius su dovanomis — 
skirta po $2.50 auksinį indo- 
miausia pasirėdžiusiems. Taip
gi netoliese nuo tos vietos kito
je salėje atsibuvo musų bolše
vikų koncertas ir balius. Ant 
vietos du baliai — pasekmės vi
sada prastos.

Tiek to su jų tais baliais ir 
panašiais rengimais, visuomenei 
jie naudos jokios neduoda, tik 
pasipelno rengėjai. Bet randa
si ir prakilnesnių žmonių ir or
ganizacijų, kurie neužmiršta ir 
platesnių reikalų — Lietuvos

reikalų.
Rugsėjo 25 d. Liet. Neprig. 

Klubas buvo surengęs “Block 
Party”, kurioje šiek-tiek pelny
ta. Rengiant visai nieko ne
buvo kalbėta kam pelnas bus, 
jei jo rasis. Dabar, spalio 4 d., 
susirinkime pirmininkas įnešė, 
kad nuo to pokilio pelną reikia

paskirti Lietuvos šaulių organi
zacijai ir perskaitė jų atsišau
kimą. • Vienbalsiai likosi nutar
ta per Lietuvos Misiją šauliams 
pasiųsti $65.96. Nors tai ma
žutė auka, bet be abejonės bus 
į būrį ponų Lenkų bomba ir pa
lengvins musų broliams savais 
ginklais priešus atlaikyti.

Nėra abejonės, kad ir kitos 
visos Lietuvių organizacijos A- 
merikoje galėtų daug pagelbėti 
musų broliams jų sunkioje ko
voje už neprigulmybę, kaip pa
skirdami pelnus nuo visokių pa
rengimų, taip ir iš iždų sulyg 
išgalės paaukaudami.

Brooklynas gan pasižymi vi

sokiomis organizacijomis, kaip 
pašalpinėmis draugystėmis, klu
bais, taip ir didžiųjų organiza
cijų kuopomis. Bet kaslink Lie
tuvos, tai tos visos organizaci
jos visai mažai kuo pasirodo. 
Kur tik klausyk, viena draugy
stė giriasi tiek ir tiek šimtų 
narių turi, tiek ir tiek tūkstan

čių banke, bet tūlos Lietuvai 
nėra skyrusios nei vieno cento.

Iš visų musų organizacijų te
galima kreditas duoti Central. 
Brooklyno Lietuvių Neprigulm. 
Klubui ir šv. Antano Draugys
tei, kurios, galima sakyti, vi
sada parėmė * Lietuvos reikalus— 

Lietuvos Sūnūs.

Amerikos žmonės su Nekantrumu Laukia Perviršijančios
Republikonu Pergalės Lapkričio Menesyje

Žmones iš liūdno patyrimo žino, 
jogei šiai šaliai yra būtinai reikalin
ga permaina nuo netikusios valdžios 
ant geros valdžios ir nusprendė visi 
tai atsieki be jokio apsivylimo.

f.
KADANGI:

Iki gyvo kaulo visiems dasiedė to
kis begėdiškas Išnaudojimas, Augš- 
tos Pragyvenimo Kainos ir krimina- 
liškas Eikvojimas ir sloginantis Tok- 
sų jungas ant jų bėgyje praėjusių sep
tynių Demokratiškos administracijos 
valdymo metų.

KADANGI:

Jie žiuri ant Respublikoniškos par
tijos, kad ji padarytų gala tokiems ne- 
lemiems apsireiškimams ir atnaujinti 
bei pertaisyti aplinkybes, kurios pa
laikys dirbtuves einančias visu greitu
mu, pagelbės musų ūkininkams gau
ti pilna atlyginimą už savo darbus, 
užtikrintų Amerikos darbininkams iš
tisai darbus be pertraukimo su geru 
atmokesniu ir apsaugotų reikmenų 
naudotojus nuo apiplėšimo.

KADANGI:

Kadangi jau jie pabaigė su užma
čiomis ir pavojais silpnos ir nepasto
vios vieno žmogaus valdžios ir steng
sis atgaivinti žmonių atstovaujančia 
valdžia pagal konstitucijos reikalavi
mo; valdžia pačių žmonių, del žmo
nių ir iš žmonių, su laisve naudotis vi

somis konstitucijos teisėmis ir laisve 
žodžio, laisva spauda ir nevaržomais 
susirinkimais.

KADANGI:

Jie yra griežtai nusistatė prieš vi
sokias sąjungas su kitomis valstybė
mis arba sutartis, kurios priverstų vėl 
siųsti musų jaunus vyrus skersai visų 
septynių jūrių j kares, ne užstojimui 
ir saugojimui Amerikos reikalų, bet 
tarnavimui svetimiems tikslams ant 
užsigeidimo ir pareikalavimo vyriau
sios kokios užrubežinės galybės.

KADANGI:

Jie nori, kad Amerika butų, kaip ir 
visados kitados, liuosa, progresinga, 
išteklinga, laiminga ir rami savo na
muose, ir teisinga, tvirta ir draugin
ga savo sentikiuose su kitomis viso
mis žemėmis.

Amerikos balsuotojai, moterįs kaip 
lygiai ir vyrai, žino kas reikia daryti. 
Jie yra pasiryžę atsiliepti ant šauks
mo prie augščiausios savivaldžio pi
liečio pareigos, ir jie atiduos savo bal
sus su pilnu užsitikrinimu, kad jų no
ras išsipildytų.

Pergalė parašyta yra žvaigždėse. 
Mes jaučiame ja visur aplinkui save. 
Ji randasi ir musų kvėpuojamame ore. 
Ji yra taip nulemta kaip paties Liki
mo bėgis.

Republican National Committee
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Žinios iš Lietuvos
NAUMIESČIO ATSTATYMAS.

Naumiestis, Tauragės apsk., 
1914—15 karės metais išdegin
tas, vėl pradėjo atsistatydinti. 
Vieni pasistatė laikinas budeles, 
kiti— 'didelius puikius 2 augš- 
tų medinius namus. Plytų dir
btuvės nėra, del to ir norintie
ji negali iš plytų statyti. Gai- 

-la dar, 'kad po tokio išdegimo 
buvo geriausias laikas išpla
nuoti miestą ir geresnėj tvar-

g* koj atsistatydinti, o to nebuvo 
g "padaryta (rodos vietos vals-

I I ‘-Siaus savivaldybė reikalavo au-
I gštesnę valdžią duoti matinin- 
i ką miestui išplanuoti, bet jokių 
f-: iš to vaisių neįvyko) ir žmogus 

E . statos namus ant senųjų pa- 
I grindų. -Naumiestis yra 
f prekybai vietoj, ir dėlto 
| kus turės jis išaugti į 
K "miestą, taigi ir reikėtų 
I tajai valdžiai pasirūpinti 
s tvarkyti miestas, kol dar laikas 
| :yra, paskui pastačius dugiau 
g namų bus sunkiau išplanuoti ir 
| -sutvarkyti.

geroj 
netru- 
didelį 
augš- 

su-

į IŠ DAILĖS JUDĖJIMO.
Kaunas.—Lietuvių Meno Ku- 

t'rėjų draugija įsteigė Kaune te- 
Į -atrų mokyklą, kurios vedėjas 
Į yra p. Sutkus. Tuo tarpu įsi- 

rašė 30 klausytojų. Programas 
B gana platus. Manoma per 6 se- 
fcmestrus baigti mokslą.
^■'1 Vilniuje kompozitorius Mikas 

Petrauskas kuria Lietuvių ope- 
“rretės drąug^ją^ 

■CTKaiIh^^sudarytas choras iš 
daugiau kaip 500 žmonių; cho- 

f 'rą veda Stasys Šimkus. Pana- j 
šus chorai pradedami gaivinti j

fvisoj Lietuvoj.

IPETRAUSKŲ KONCERTAS
L Vilniuje rugs. 5 d. pirmą kar- 
ftą~pasigirdo, iš scenos geriau
sios Lietuvos- jiegos, buvo 
brolių Petrauskų koncertas. Vi
gų žinomas Lietuvių giesmės 
kompozitorius daininkas ir pia- J 
no palydovas Mikas Petrauskas [ 
pats šį kartą nedainavo. Bet 
Dainavo jo brolis artistas teno
ras Kipras Petrauskas’ ir solis
tas Antanas Sodeika.
k Milžiniška dainuotų veikalų

t

D I R V A

gsmu: su gėlėmis, su duona ir 
druska ir meiliomis kalbomis. 
Vienur-kitur atvykę organizato

riai padeda mums tvarkytis ir 
’kurti vietos savivaldybes. Ir 

. Buvo čia Lenkų po-
• ■■■■■- ■ t kuru vie

liaudies melodijos. O kad jas nuostabu.
dainavo toksai dailininkas kaip nąi, gana ilgai jie dirbo. Pas- 
Kipras Petrauskas, tai tos me-1 kui bolševikai siuntė čia specia- 
lodijos ne tik patraukė kiaušy- liūs agitatorius. Nieko nenau- 
tojus, bet stačiai sužavėjo, hip-jdojo. Tik keletas musų išga 
notizavo. Tik čia galima buvo Imu prie jų dėdavos. Bet ir tie 
pajausti musų dainos grožė ir i dabar visokiais budais laižosi 
galybė. [Lietuvių valdžiai, norėdami jos

. . c , .... D . malonę pelnyti. Iš tų pačiųAntanas Sodeika, Miko Pet- . . , ., , . , musu žmonių randasi nepapras-rausko mokinis, savo galingu L ... , ., , . I . . , -. tai veikliu. Vietos savivaldy-basso cantante taip pat mokejf , _ . : . ........ ,... . T bes visur tvarkosi ir darbo tve-suzaveti publikos jausmus. Jo . . .. , ,. , , . .. . ... ................ D Jnaši. Mokyklos dygsta kaipbalso platybe visi grožėjos. Be , . . •„........ . ... j grybai po lietaus. Veikiai uz-Miko Petrausko kompozicijų dar . ,. ...... , . mirsime musu priešininku pabuvo dainuojama kai kas Sim-' , , . . . ‘T, . .. . ,lm ~ , ,. darytas skriaudas. Apie Len-kaus ir Moniusko Temsta die- L . ,,n.-„ |kų ponų ir bolševikų valdymą
i veikiai liks tik kartus atsimini- 

Kaip girdėti, Mikas Petraus-• , , . nido.kas ruošiasi kurti Vilniuje ope-l 
retę, b' vėliau — operą, kaip 
jau yra tai daręs Bostone ir ki-1 
tur. 
deliam musų dailininkui, 
ma-tikėtis, kad jo darbai 
vaisingi, nes juk turi daug 
tyrimo.

Koncerte buvo atsilankę
vien- Lietuviai, bet ir Vilniaus 
žydų daug buvo.

Irie nenorėję, kad javus vežtų 
iš Lietuvos į Rusiją, bet galėjo 
ir bent kas traukinio pagesti. 
Septyni vagonai su grūdais vi
sai sudužo, 
konduktorius,
gandę, išbėgiojo 

Prie traukinio 
tas labai puikus 
kuriame važiavo 
riausybė. Jame

Užmuštas vienas 
Bolševikai, išsi- 

Lydos pusėn, 
buvo prfkabin- 
salon-vagonas, 
bolševikų vy- 
rasta pamesti

bolševikų valdininkų krepšiai su 
vogtais daiktais: auksu, sidab
ru, briliantais, manufaktūra. 
Pribuvusi musų kariumenė li-1 
kusius daiktus paėmė savo glo
bom Salon-vagonas ketinama I 
uždėti ant siauresnių ratų, kad 
tiktų Lietuvos geležinkeliams, 
ir siųsti į Kauną Lietuvos po
nams važinėti.

(“Vilniaus Aidas”)

t. p. neura co
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Laimingos kloties tam di- 
* Gali- 

bus 
pa-

DR. RAY R. SMITH, Dentistas
E. 67th ir St. Clair —E. 20th ir St. Clair 
DARBĄ GVARANTUOJU 10 METŲ.

Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereikės gaišuoti iš darbo del dantų pasi

taisymo.
jį Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Danty Traukimo.

ATIDAI LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

išdirbame pasportus trumpiausiam laike. 
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus.

LAIVAKORTĖS VAŽIUOJANT IŠ LIETUVOS IR TE
NAI; SIUNTIMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PINIGUS 

ANT PAČĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

3RD AVE. Cor. 6th St. Dept. L. 5 NEW YORK, CITY

Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime geriaus patarnauti Lietuviams. 
Kas su mumis prekiaus visokiuose valgomų daik
tų tavoruose, tas daug sučėdys pinigų ir pasijuos, 

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas įieš
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AV.
1332 EAST 55th ST.

(Telefonai —- Gyvenimo — Central 4675-K.) 
(Biznio: Central 3 20-L Central 8792-W)

# $
Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kįla, bet aS 
stengiuosi palaikyti senas ir net kitus daiktus parduodu 
pigiau už kitus. Lietuviams patogiausia pirkti viską rei
kalingo ant stalo mano krautuvėse. Kovokit su brangumu.

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

VARĖNA.
Varėnos, Valkininkų, Rudiš

kių apigardų gyventojai nusimi
nę, kad Lietuvių visuomenė ma
ža domės kreipia į šį nesenai 
atvaduotą iš Lenkų ir bolševi- 

|kų valdžių kraštą. Sako, kad 
Kauno ponams, ponaičiams ir 
panelėms turbut labai gera tu
pėti šiltose gūžtose, ir jie nesi
rūpina, kad Lietuvos rytai lie
ka be Lietuvių inteligentų. Kur 
dingo tie pionieriai — liaudies 
mokytojai, kurie 1905 m.-verž
te verždavosi į Kauno ir Vil
niaus atvaduotas iš Rusų mo
kyklas? Kur dingų šaulių są
jungos instruktoriai, kurie nuo
lat daro susirinkimus

’ (šauliuose ir kitur?
Lietuvos rytai, kaip 

čiau lieka be žinių, be 
čių, be knygų, be mokyklų.

Visoje Trakų apskrityje ne
daroma jokios organizacijos, 
žmonės labai laukia šaulių Są
jungos instruktorių atvykstant, 
bet negali sulaukti.

Tarp Varėnos ir Valkininkų 
stočių bolševikų evakuotės lai
kais nuvirto nuo bėgių trauki
nis, susidedąs iš 700 vagonų. 
Gelžkelio reikos buvo atsukin- 
tos ir išmėtytos. Sako, kad tai 
buvęs vietos žmonių darbas, ku-

ne

- LIGOS VILNIUJE.
Dar bolševikams 

1 čius jų tarpe buvo
■ susirgimu. Dabar 
1 pradėjo plėtotis mieste ir yra
■ jau užkrečiamųjų ligų ligoninėj 

23 cholera sergančių, be to 4
I mirė. Apsilankęs Sveikatos De
partamento direktorius Dr. J. I 
Bagdonas, ištyręs padėtį, pata
rė magistrato gydytojui imtis 
aštresnių priemonių kovai su 
epidemija. Paskyrė Vilniaus ir 
apskrities gydytoju Dr. D. Al- 

' seiką ir pavedė jam suorgani
zuoti visą valdžios akciją kovai 
su ta baisia liga. Tikimės, kad ■ 
visi karės' ir civilės valdžios or
ganai suteiks jam reikalingą , 
paramą, kad greitai ir energin- .j 
gai eitų ta kova, nes gręsia di- j 
delis pavojus Vilniui ir visai ( 
Lietuvai.

Vilniun atėjo transportas su , 
2000 Lietuvos piliečių tremtį- ; 

Inių. i

neišsikraus- 
du choleros 
staiga liga

Kaune,

ir anks- 
laikraš-

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoja visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
Šalę North American Banko 

Atdaras vakarais.

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior A v.’ ir Addison Rd.

ŠVENČIONYS.
Pagaliau susilaukėme savųjų, 

lalis buvo Miko Petrausko kom- j Lietuvos kariumenę visur suti- 
iozicijos; tai grynos Lietuvių kom neapsakomai dideliu džiau-

DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CuiuoRGAS 

B82 E. 78 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 6758, Princ- 
ton 431

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

Užlaikau gražių ir šviežių gėlių, j 
padarau puikius bukietus veseli- į 
joms ir pagrabams. Kada jums J 
prireikia gėlių, kreipkitės j mane, j

Lietuvos Pramones ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE
RASEINIUOSE LIEPOJUJE

MARIAMPOLĖJE

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE 

VIRBALYJE
Kuogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kolei žemas kursas, dėk pinigus 

L. P. P. Bankan, ten gausi 
7% padėjus dviem metam 
5% vieniems metams
3% ” neapribotam laikui

Apsisaugojimui nuo nelaimių keliaujant į Lietuvą, pasi
dėk savo skatiką į Lietuvos Valstybinį Banką. Parvažia

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės:
M. Narjauskas, 747 Broad St., Newark, N.J.

X-RAY EGZAMINAVIMAS 2U$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 vyru ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis mane gydymas yra atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant teisingos nuomonės, tikro apsiejimo 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

Valandos: Nuo 2 Ud 4 po plot 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

NedėlioJ: Nuo 2 iki 4 po piet. '©©©©®®©©©©©©©©@@@©©©©©©©@©©®@©©©©©©©©©©©©©©®^)©®©©©®®

<BAMMBINO

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 

■vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBINO, 
■turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
ipaliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiosc arba tiesiai nuo išdirbejų 
Eoc. s J persiuntimu. Tėmyk Bamuino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras.
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Lai Elektriką Pagelbsti Jums Išrišti 
Šildymo Klausimus

Greičiausias; lengviausias būdas apsišildy- 
mui kambario jūsų namuose vėsiame ore 
yra su pagalba Elektriško Šildytojo.
Už keleto minutų po prijungimo jo prie 
lempos vielos, jo. plėčiantisi šviesa tuojau 
prašalins vėsumą ir palaikys nuolatiną pa
togią šilumą iki tik jos reikės.
Kodėl nenusipirkti Elektrišką 
dabar ir apsaugoti savo namus 
oro netikėto ulžėjimo, per rudenį 
mėnesius?

Šildytoją 
nuo šalto 
ir žiemos

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Btrildifig 

Public Square

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, 71*2 St. Clair Ave.

©
©
©

Nuža-Tone
DARO TVIRTUS GERUS NERVUS 

GAUSŲ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
NARSIUS VYRUS IR MOTERIS
Kožnas organas ir kožna kūno fun

kcija priklauso nuo tvirtos Nervų- 
Spėkos sveikam gyvenimui ir veiki
mui. Nuga-Tone yra gausus Phos- 
phoru Nervams ir Geleže Kraujui. 
Jis susideda iš astuonių svarbių svei
katą duodančių vaistų, rekomenduo
jamas ir patariamas gydytojų.

Skilvio bėdos, nevirškinimas, dys- 
pepsija, užkietėjimas, galvoskaudis, 
inkstų netvarka, gazai pilve ir žarno
se, praregimas vidurių, blogas kva
pas, apvilktas liežuvis, riaugėjimas, 
rieniuo, skausmai ir kitos negerovės 
greitai praliuosuojama su puikiu vai
stu Nuga-Tone. Suteikia gerą ape
titą, padidins vogą, galėsi gerai mie
goti ir busi sveikas. Nuga-Tone sti- 
muluoj’a, maitina visus gyvuosius or
ganus. Jis budavbja tvirtus, narsius, 
pilnus vyrus ir sveikesnes ir gražes
nes moteris. Tūkstančiai žmonių da
bar ima ir giria Nuga-Tone. Iškirpk 
šį pagarsinimą, nusinešk aptiekon ir 
gauk bonką Nuga-Tone ir jei nebusi 
visai užganėdintas, grąžink likusį ap- 
tiekoriui ir gauk savo pinigus atgal. 
Jei negali gaut apsiekoj, prisiųsk $1 
mums ir gausi viso mėnesio garan
tuotą gydymą, siuntimą apmokam.

Druggist: You can get Nuga-Tone 
from your jobber or from the 
National Laboratory, 539 So. Dear
born St., Chicago, Ill. Guaranteed. 
Retail price $1.00.
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IŠRADĖJAI
?Prisiųskite man savo braiži- 

nius išradimo išegzaminavimui. T į 
Reikalaukite išradimų knygų- *t, 
tės “Patarimai Išradėjams”, ku- 
ri duodama dykai.

Rašykite Lietuviškai savo ad- It 
vokatui. 4*

Martin Labiner f 
15 PARK ROW, NEW YORK t 
Registr. Patentu Adv. (Dr.) 4-
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Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokėjimu Nuo $550 iki $1050 Dolerių

Manantieji pirkti Namus nepamirškite ateiti pas savus — tai yra pas Lietu
vius, nes mes turime visados didelį rinkinį visokių Namų visose Mies

to dalyse Parduodam su mažu įmokėjimu ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. • Taipgi priimame senus Namus kaipo {mo

kėjimą ant Perkamų Namų.

$16,000. Namas dviejų šeimynų, po 5 kambarius, su maudynėmis, furna- 
nasais, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. Namas visas 
medinis, kietas medis viduje. Parsiduos su $1650, ant išmokėjimo 
rendomis. Randasi ant Westropp Ave, tarpe 2 gatvekarių, netoli 
Bulvardo ir parko.

Po $5,500 Du Namai 7 kambarių, ant E. 70 gat. (Russel Rd.) netoli nuo 
Superior avė. Parsiduos su įmokėjimu $550, ant mėnesinio išmo
kėjimo po $42 į mėnesį.

Po $3,500 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 
70 gatves, parsiduos su įmokėjimu $350, ant išmokėjimo po $27 
į menesį.

Taipgi turime ir daugiau, kurie čia nėra pažymėti. Be to turime didelį rinkinį Lo
tų visose dalyse miesto, kuriuos parduodame su mažu inmokėjimu, ar jeigu kas tu
ri seną namą zir norėtų statyti sau naują, mes mainome su primokėjimu arba priedu.

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPKITĖS:

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488
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į* Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į

Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Atidarymas Lietuviškos Sve-; tai šiaip susipykus kaimynams, 
tainės ir tam tinkamos iškil- ’ su kitais.
mės atsibus šioj nedėlioj, spalio --------------
17 d., pradžia nuo 4 vai. po pie-. Nedėlioj, Germania salėj, at-, 
tų. Ilgai laukę savo Tautiško | sibuvo L Vyčių 25 kuopos va- 
Namo, ^Clevelando Lietuviai^ iš j karas Su perstatymu ‘Rūtų Vai- 
j _ Viskas pasisekė gerai,

atsilankė labai daug.

rėdamas ilgiau gyventi, palin
do po gatvežiu ir likosi ant vie
tos užmuštas.

džiaugsmo kiekvienas rengiasi'| nikas”. 
prie atidarymo dalyvauti. 'publikos

Tveriasi Valstybinio Fondo I 
skyrius, čionai eina judėjimas 
suorganizuoti Valstybinio' Fon
do skyrių ir greituoju'atsibus. 
susirinkimas.

Kurie norite lavintis Lietuviš- 1 
kos gramatikos ir abelnai lan
kyti pamokas, ateikit šioj pėt- 
čioj (vakare ant 7:30) į Good-I 
rich Salę, kambaryje ant antro 
augšto, prisidėkite prie Lietuvių ' 
Apšvietos Draugijos. Kursai 
gręitu laiku bus pradėti, kaip 
šis susirinkimas nuspręs. (In
formacijų apie tai visada galite | 
gauti “Dirvos” Redakcijoje.)

Akron. — Palikęs savo auto- 
tomobilį ir inėjęs tūlam laikui 
j budinką su reikalais .išėjęs au- 
tomobiliaus savininkas atrado 

I jame paliktą dviejų savaičių kū
dikį. Prie automobiliaus savi
ninkas prisipažino, bet sakė, 
jog rastas daiktas nesąs jo. Jis 
buvo atvažiavęs iš Chicagos.

'Cuyahoga pavietas nori gauti 
kokius penkiolika milijonų do- 
larių pabaigimui įrengti pavie- 

jte sumanytų reikalingų tiltų. 
Tiltai laukią pastatymo randasi 
netoliese Clevelando.

. ... Draudžia netikusius šokius ir
Nedenęj, nuo 2 val._ po'pietų, 142 slapti inspektoriai lankysis 

po viešaš šokių sales tėmydami 
ar miesto įsakymas pildomas. 
Šokikai bus persekiojami ir bau
džiami. Saugokitės, sporteliai!

-(spalio 17 d.) Goodrich Name1 
atsibus TMD. 20 kuopos susi
rinkimas. Nariai ir norintieji 
prisidėti meldžiami ateiti.

TMD. 20 kuopą lapkričio 21 
d. rengia puikų vakarą su teat
ru. ir balium. Bus statoma sce
noje Vilniaus komedija “Aptie- 
korius”. 
lėj, E. 55

Atsibus Germania sa- 
gat.

savaitę žmogžudystėsPereitą 
mieste padarė rekordą — bėgy
je 36 valandų nužudyta keturios 
ypatos, tarpe tų viena moteris. 
Visi tie baisus darbąi paėjo tai 
nuo degtinės. slaptų pla tin toj ų,

PARSIDUODA
VIENAS vienos šeimynos na
mas, su 6 kambariais, 
dyne, suderinąs pečius, 
tros šviesa. {__...
užimti. Randasi 6916 
liss Avė. Kaina $8,800. 
Jokio nėra agento ir nepar- 
siduos agentui, 
prie saviųinko:
John Strauss, 7613 St.'Clair 
Ave. bile kada galit.

mau
tas pečius, elek- 
/Galit bile kada

Bay-

Kreipkitės
(45)

PARSIDUODA SALDAINIŲ 
IR ŽAISLŲ KRAUTUVĖ, ge
roj vietoj, apgyvento  j Lietu
viais ir biznis eina gerai. Su 
krautuve užpakalyje randasi 
du kambariai'gyvenimui, virš 
krautuvės yra 6 kambariai. 
Del vietos sutartis padaryta 
trims metams. Atsišaukite 
“Dirvos” Krautuvėn pasitei
ravimui.

PARSIDUODA LOTAS, 45 
per 133 pėdas didumo, ran
dasi ant E. 
man Road.
S. 'Armon, 
Street.

151 gt, ir Kins- 
Atsišauki’t pas 
1759 E. 33rd

Persunku gyvent — šoko po 
traukiniu. Tūlas gatvių valyto
jas, būdamas koliekas ir neno-

Cleveland© Lietuviams 
Pranešimas

šiuomi pranešam Cleveland© 
Lietuviams, kad mes įrengėm 
Lietuvišką Agentūrą Pinigų 
'Siuntimo ir Laivakorčių Par
davimo ir Pasportų par'upi- 
nimą keliaujant Lietuvon./

Taipgi perkam ir parduodam 
Namus ir Farmas. "Padarom 
visus legališkus dokumentus 
Amerikoj ir Lietuvoj. Insu
rance visose jos formose. Sto
jam į teismą už perkalbėtoją. 
Ši Agentūrą ’įsteigta geriau
siam aprūpinimui" Lietuvių 
reikalų. Visame, kame kreip
kitės laiškais arjoa ypatiškai.
Valandos: nuo 8:30 ryto iki 
12:30 po pietų ir nuo 2:30-po 

pietų iki 7:30 vakare. '
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai.

J. Zupanc & G. Kaupa
6603 St. Clair Ave

Kareiviams, kurie buvo ne 
piliečiai ir laike karės pastojo 
piliečiais, "bet dar negavo popie-

3

2

3

3

3
3

rių, patariama registruotis ir 
jie turės teisę balsuoti. Tą pa
skelbia Suv. Valstijų teismo se
kretorius. Registruotis gali pėt- 
nyčioje ir subatoje.

Warren GHarry 1 Frank B
WillisHardingDavismi

Ant S. V. SenatoriausAnt Gubernatoriaus Ant Prezidento

DEL JUSŲŠIE VYRAI VIS DIRBO
žmonės žino, ir vyrai, kurie žino žmones ir jų reikalus.
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DIR V A

Tai užsiintėresavimas. Hills
boro, O., gydytojas buvo pasi
klausyti respublikonų partijos 
kandidato ant senatoriaus, F. 
B. Willis, prakalbos. Tuo tarpu 
jam pranešta, jog užsidegė jo 
tvartas. Gydytojas prakalbos 
išklausė iki galo — ir tvartas 
sudegė iki galo.

2515-J

Vienas Iš Parankiausių 
BE JOKIO KAMINO 

PEČIUS

Princeton
t®

Broadway
1775

I s

Padarys Jūsų Namus Taip Malonius ir 
Sveikus Žiemos Laiku, Kaip Vasaros 

Laiku buna Išlaukyje arba Ore.
The

SCHNEIDER
HEATER COMPANY.

Kinsman & E. 75th Street
‘Didžiausi Cleveland© Pečių Intaisytojai”
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Pančiakos Mokyklon Eiti
PASINAUDOKIT ŠIA PROGA, KUOMET MES TORIM J 

VAIKAMS PANČIAKŲ PIGIOMIS KAINOMIS—
Geros pančiakos po 29c. pora beveik visų mierų.
The Regai pančiakos po 39c. pora yrą didžiausios vertės 
— ii" nusistebėsite nupirkę pančiakas iš musų specialio 
pardavimo po 50c. porą baltų ir juodų vaikams ir mer
gaitėms pančiakų. ,■ -

Pripirkit saviškiams pančiakų gaudami tokia kaina.
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

AlrpIE tai yra vyrai, kuriuos
J- Jie atstovaus jus valdžioje įsteigdami teisingus valdžios ir valdymo metodus ir 

teisingą apsiėjimą su visais darbo žmonėmis. Jus pagerinsit savo pačių padėjimą na
mie ir pagelbėsite plėtimuisi gerovės visoje šioje šalyje pačiame svarbiausiame reikalo 

'laike balsuodami už Republikonus.
Perstudijuok šitų trijų įžymių vyrų rekordus. ^Tuomet tikrai žinoti, kodėl pri

valai išrinkti juos užėmimui tų vietų.
J-JARRY L; DAVIS gimė

42 metai atgal Clevelan
de, sūnūs Velšių tėvų. Jo 
tėvas buvo paprastas dar
bininkas Newburge plieno 
liejykloje.

Jis išaugintas plieno dir
btuvių distrikte ir turėda
mas 13 m. pats pradėjo toj 
dirbtuvėj su tėvu dirbti.- 
Daug metų ten dirbo. Die
nomis dirbo, naktimis mo
kinosi.

Taip jis atsiekė pilno su
pratimo iš darbininko -pu
sės apie dalykus ir savb 
viešoj karjeroj mokėjo žiū
rėti, kad su jais but teisin
gai apsieinama.

.Jo kaipo Cleveland© Ma
joro atsinešimas link žmo
nių išgavo jam pasitikėji
mą. , Savo ypatiška intaka 
jis galėjo-išvengt ir sutai- 
kint daug streikų su užsi- 
ganėdinimu darbininkų ir 
darbdavių^

Jią sulaikė. streiklaužių 
įvežimą laike plieno- strei
ko, taip išvengiant riaušių, 
-kraujo praliejimo ir naiki
nimo nuosavybės, kaip bu
vo kitur kur streiklaužiai, 
beveik vagįs, žudeikos ir 
kitokie desperatai — buvo 
atgabenami dirbti.

Kaipo Gubernatorius, jis 
numažins-valstijos valdžios 
išlaidas ir taip pagelbės 
palengvinti žmonėms tak
su jungą.

Kaipo Gubernatorius, jis 
gerins santikius ir bendri- 
ninkystę tarp darbininkų 
ir darbdavių. Jis prižiūrės 
pildymą Darbininkams At
lyginimo Akto ir prapla
tins jo galę atlyginimui už 
darbo laike gautas ligas. 
Jis taipgi prižiūrės, kad vi- 
ąf sulyg .atlyginimo akto 
reikalavimai butų atlygi
nami nevilkinant.

Lei

AN
RusW/ARREN G. HARDING 

yra žinomas visoje ša
lyje kaipo žmogus, kuris 
su visais teisingai apsiei
na. Yra savininku laikraš
čio- įstaigos, kur jį myli vi
si darbininkai delei drau
gingo ir teisingo elgimosi. 
Tai yra vyras, kurio poli
tiška karjera buvo švari ir 
pasižymėjus patarnavimu 
paprastiems žmonėms.

Jis gimė ant Ohio ūkės, 
daktaro sūnūs ir jaunystėj 
gyveno mažame miestelyj. 
Vėliau jis tapo laikraščio 
leidėju Marion miestelyje 
ir* savo laikraščiu kovojo 
už geras teises ir gyveni
mo sąlygas visiems darbo 
vyrams ir moterims.

Mr. Harding dusyk buvo 
nariu Valstijos Legislatu
res ir buvo vieną terminą 
kaipo leitenantas guberna
torius. Dabar baigia pirmą 
savo terminą kaipo Suv. 
Valstijų Ohio. Senatorius. 

* Laike visos savo politiš
kos karjeros gavo draugų 
tūkstančiais del savo ne- 
sviruojamo stovio už teisy
bę ir teisę. Visą savo gy
venimą dirbo už tą ką jis 
turi. Taip jis ir nėra in- 
takaujamas jokia turtin
gųjų grupa ar dideliais in
teresais.

Mr. 'Harding stovi tvir
tai ant didžios Republiko- 
nų t platformos, kuri visada 
buvo šalies sargu visuome
nės teisių ir laimės. Jūsų 
balsas už jį bus balsas už 
geras algas ir pigias kai
nas. Republikonų pergalė 
reiškia apsaugą nuo kares. 
Tas reiškia, jog paprastieji 
šios šalies vyrai ir moterįs 
turės daugiau teisių, ypa- 
tiškos laisvės ii" geresnio 
būvio užtikrinimą, negu iki 
šiolei buvo.

FRANK B. WILLIS gimė!
Ohio ūkininko sunum, ir 

gyveno ir dirbo ant ūkės 
. užsidirbdamas sau mokslui. 

Jis patyrė ką reiškia-sun
kus darbas ir maža alga ir 
visad stengėsi pagerint ap
linkybes dirbančių vyrų ir 
moterų.

Po pasekmingo praktika
vimo teisių likosi išrinktas 
atstovu į Septyniasdešimts 
Ketvirtą General} Ohio Po
sėdį, kur išbuvo dvi eiles. 
Po to delei jo gero veikimo 
ir stojimo už darbininkų 
reikalus, išrinkta^ į atsto
vų butą Washingtons.,„Ma
tosi, čia jis balsavo už be
veik kožną bilių, prijaustą 
darbo organizacijų visoje, 
.šalyj—tris iš tų svarbiau
sių visai nerėmė Mr. Cox, 
tada buvęs kongreso nariu.

Būdamas Ohio Valstijos. 
Gubernatorium, Mr. Willis: 
patvirtino daug įstatų la
bai patinkamų darbininkų 
reikalams.
- Jis užtvirtino bilių įve- 

. dimui didesnių pagerinimų 
ir vietos darbinių trauki
nių darbininkų patogumui- 
Taipgi, bilių suteikiantį bu- 
davojimo ir medegos pri— 
rengimo darbininkams už- 
žiurėjimą nuo skriaudimo.- 
ir garantavimą jiems pil
nų algų.

Jis įsteigė specialę" įegis- 
laturą prašalinimui bedar
bės, ypatiškai gelbėjo, an-, 
gliakasių šelpime, perleido- 
Skolintojų Apsaugos Įsta
tą, reikalavo pildymo vai
kų ir moterų darbd tiesų 
—ir visuomet buvo ir bus 
palaikytojas Darbininkų 
Atlyginimo Akto.

Balsavimas už Mr. Willis. 
ant Suv. Valst. Senatoriaus 
yra balsavimas apsaugai 
musų namų,'industrijos ir 
musų darbų. 1 v

BALSAS ATIDUOTAS UŽ REPUBLIKONŲ PARTIJĄ, YRA BALSAS 
UŽ PIGESNI PRAGYVENIMĄ—GĖROVŲ—IR TEISINGĄ APSIĖJI

MĄ SU DIRBANČIU VYRU IR MOTERS.!
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riai, iš i 
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iš to išei 
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ir laikomi 
šokiam ni

Tūlos <( 
, dirbusios 

dariu jftl 
y tuvių dari 
• nuo strdk 

tas tuksta 
darbininku

Pirmiausi 
jos angliali 
darni visų ! 
liakasių šį

Darbiniu 
kuri nenori 
ti nežiūriu 
reikalavimu 
Aus be jokii 
romą jų lab 

Londono 
nedėldienj bi 
demonstraciji 
vo riaušių, 
licija bandė i 
bininkai pasįd 
ti; juos vedė 
roto balto arid 
Jis tuoj suimt 
demonstrantu i 
vėliava. Juos j 
vėliavą atėmė.

Atsibuvo sus 
pylė akmenai ir 
an/ pabukliai; b 
žmonių ir polu 
įtraatai ėjo prii 
reikalavimais.

187 South High Street Columbus, Ohio

KOPECNY’S

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu,, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom?. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir

ST. CLAIR kam. E. 24 St 
11 ryte iki 1 dieną 
4 popiet iki 8 vakare 
Nedėldienj 11 iki 12 dieną

yrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

inkimo ir kitų nesmagumų,daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slii 
įvykstančių" nou pleiskanų.

................... K U JF' ĮP LI. - 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.,

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins. nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: r
—°—°-F. AP. RICHTER O C0.t 326-3’0 Freeway, New York

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių 

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

Princeton 1337-K

PARSIDUODA NAMAI VISAI PIGIAI
NETOLI E 75th St; 10 kambarių, maudynė, elektros šviesa; sudėtinas pe

čius šildymui; slate stogas, viskas moderniškai. Kaina $9,000.
E. 65th St., 8 kamb., maudynės, elektros šviesa. Netoli Superior. -Lotas 

48 per 130 pėdų. Kaina $6,500.
HARLEM AVE. Dvi dviejų, šeimynų stubos, Lota.s 60 per 150, parsiduos, 

sykiu arba paskirai. Kaina $10,500.
LUTHER AVE., 11 kambarių namas, 2 šeimynom, elektros šviesa, maudy

nes. Kaina $9,200.
SPENCER AVE. namukas su 5 kambariais, galima pirkti su $1,000 jmo- 

kėjimo. Kaina $2,900.
Turim daugiau namų prieinamomis kainomis; ateikit pateiįtei-
rauti: 1366 Marquette arti St. Clair ir E. 55 St.' (42)

JACOB TISOVEC Tel. Central 6026 L.

“Meiles ir Šeimynos” Senbernių Numeris
Sekantis “MEILĖS IR ŠEIMYNOS” 
numeris bus Senbernių Numeris. 
Bus daug padidintas. Jame tilps 
navatniausių straipsnių apie sen
bernius, jų vargus ir linksmybes; 
apie ženybinį gyvenimų, jo kartu- 

• mą ir saldumą. Tilps Dr., Kara
liaus keli straipsniai apie senbernių 
visokius visų galų suirimus-nesvei- 
kumus. Tilps labai gerų' eilių Jo
varo, Dausų Aro ir Aromato. O jau 
puikiausių juoki) ir artistiškų pa

veikslų, tai tilps galybių galybės. Ir šitas puikiausias ir didžiausias “Mei
lės ir Šeimynos” numeris parsiduos tiktai po 20c. kopija. Kiekvienas priva
lo šitą numerį įsigyti. Siųskite 20c. iškalno, nes paskui gali pritrukti ir ne
gausite. Kas nori turėti “Meilę ir Šeimyną” ant viso meto, siųskite $2.00; 
gausite netik šitą puikų laikraštį per visą metą, bet ir dovanų 2 artistiškų 
paveikslu knygas, vertės $2. Adresuokite: > (43)
“MEILęIR ŠEIMYNA” 2023 St. Paul Ave. CHICAGO. ILL.

Kam žudytis11 save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

prisiusite laišku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarymą sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų

~Vaikų Drapanų 
Krautuvė

Užlaikau geriausių vyriš_T, 
moteriškų ir vaikams parėda- 
lų, marškinių, apatinių, kal- 
nierių, kaklaraikščių, jokių, 

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir. vakarais.

1OO1 E. 7 9th Street
Kampas Cramb Avenue.
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AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON?
Laivakorte j Liepojų $145. Eidkunus $106.70

Tai yra musų kaina tik per Vandeni. ■;
Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.

Segantis laivais išplaukia Spalio 16 d.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo
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Išleista per

OHIO REPUBLICAN STATE EXECUTIVE COMMITTEE
GEORGE H. CLARK,\ Chairman

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

1419 ADDISON ROAD 
Netoli Wade Park Ave.

8:30 iki 10:30 vai. ryt
1:30 iki 3:30 po pietų

TUOJAU UŽRAŠYK 
DIRVĄ” GIMINĖMS 

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

& PAIN-EXPELLER
Vftlzbnženklia užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsuji per 
daugiau kaip 50 metų. j . —-

Reiknlnuk, kad (arėtu Ikaro (Anchor) ©
Valzbaženklį."

Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo
dam ir prirengiam visas reikalingas kelionei popiera

Užtikrintas Pinigu Perstota
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kaę 
negauna, pinigus jums gražinsime.

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland,,.. Ohio.
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Dirvos” kaina metams 
j Lietuvą tik.........  $3.00
Pusei metu ............ $1.50

“DIRVA”
. Cleveland, Ohio.

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- 
nam dykai imt paveikslus: 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbanti.
7901 SUPERIOR AVE.

Kampas E. 79th St,
Rosedalė 945 Priii. 1361;

Vokietijoj likos 
du darymui del 
dabar kasamo to 
neralo iš žemės, 
mantai yra lygiai, 
m už tikruosius.

Mirė “dūšių rožj 
wrhiB, Mass. — Pa 
MacDougall, 54 m,- 
n tyrinijimais "kiel 
šios”. Delikatnu sv 
iaėiy žmonių jis i 
tad "dūšia” švėna t 
ndjy. šalip to, jis 
Maaturoje kaipo., ei

Odiniais "pradurs 
Port Arthur, Ont, K 
klausias išradimas 1 
doroti laukams lietaus 
rakia bos pakilimu or 

kada jie nieko 
fan per dangų plauki' 
laimu į juos šlapio o 
k lietaus garai .pradės 
tu vienas prie kito ir k
Ijt




