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METAI V (VOL. V)

Lenkų užpuldinėjimai 
ant Lietuvos Nesiliauja

ATSIBUVO MŪŠIAI PRIE VILNIAUS IŠ KAU-7 
NO ŠONO.

Lenkų Užėmimas Minsko po Padarymo Sutarties;
Labai SuerzinctBolševikus ir Jie Mato, 
kad Reikia Ginkluotis prieš Lenkus.

ANGLIJOJE SUSTREIKAVO ANGLIAKASIAI.
Rusijos Viduja Atsibuna Dideli Sukilimai ir Ro

dos bus kas nors Greitu Laiku Svarbaus.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS
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Didėlis Streikas Anglijoj
Sutraukoje Anglijos anglia

kasių streikas Stovi šitaip:
1,000,000 darbininkų bus ap

imta streiku.
Jie x reikalauja padidint algas 

2 šilingais į dieną ir numažint 
kainas anglies saviems žmo
nėms.

Laike streiko darbininkai kas 
nustos po apie 3,500,000

svarų (apie $15,000,000).
Pirmi žingsniai prie didžio

sios industrialės kovos padaryti 
angliakasių nusprendimų, strei
kuoti. Valdžios įsteigta maši
nerija sutaikymui darbininkų 
krizio veikė ‘smarkiai. Maine- 
riai, iš savo pusės, taipgi ne
snaudė. Visuomenė laukė kas 
iš to išeis, bijodama, nes kova 
gali atsiliepti ant visos šalies. 
Kariumenę nustotą paliuosuoti 
ir laikoma tvarkoje gatavą' vi
sokiam neramumui^

Tūlos dirbtuvės jau sustojo 
dirbusios dęj stokos anglies; iš' 
darbų jHaJeMTŠ apie 20,000 nirb4 

, tuvių darbininkų. Už '"savaitės 
; nuo streiko pradžios apie šim

tas tūkstančių įvairių įstaigų 
darbininkų neteks darbo.

Pirmiausia sustreikavo Vali- 
jos angliakasiai, tuomi prade-- 
darni visų Britiškųjų salų ang
liakasių streiką.

Darbininkai ’• kaltina valdžią, 
’kuri nenorėjo nei kiek nusileis
ti. nėžiurint menkų darbininkų 
reikalavimų, ir paliko darbinin
kus be jokios žinios kas bus da
roma jų labui.

^Londono bedarbiai pereitą 
nedėldienį buvo surengę didelę 
demonstraciją. Gatvėse atsibu
vo riaušių. Demonstraciją po
licija bandė sulaikyti, bet dar
bininkai pasidrąsinę pradėjo ei
ti; juos vedė vienas ant nebal
noto balto arklio jojantis vyras. 
Jis tuoj suimtas. Kitas buris 
demonstrantų atėjo su raudona 
vėliava. Juos policiją išvaikė ir 
vėliavą atėmė.

Atsibuvo susirėmimai, pasi
pylė akmenai ir kitokie mušty- 

, nių pabukliai; sužeista apje 50 
žmonių ir policistų. Demon- 
strantai ėjo prie premjero su 

; reikalavimais.

T* Mūšiai Lietuvių-Lenkų 
Fronte Nesiliauja

Londonas, spalio 18 d. — 
J Šiauriniam fronte tarp Lie

tuviu ir Lenkų subatoj,' sp. 
f6 d., atsibuvo aštrus ’susi
rėmimas ir nusitęsė iki ne
dėlios ryto. Kova eina tar
pe Vilniaus ir Kauno, — šu- 
lyg oficialių pranešimų iš I 
Kauno šiandien.

Abi pusės, Lenkai ir Lie
tuviai, panešė sunkius nuo
stolius. — “Lenkai atkuoja 
su didesnėmis spėkomis, pa
naudodami šarvuotus trau
kinius netoli Rykotų sto
ties” — pranešimas dar sa
ko.

PROTESTUOKIME!
Brooklyn, N. Y., spalio 21 d. 

Laikraščiai šiomis dienomis pa
skelbė, buk Amerikos valdžia 
paskyrė ir skubina išsiųsti Len
kijai penkių milijonų dolarių 
vertės karės reikmenų. Mes te
legramų užklausėme karės de
partamento ant kiek teisybės 
tame yra. Newton D. Baker, 
karės departamento Sekretorius 
telegramų mums atsakė, kad 
teisybė, jog čebatų ir uniformų 
yra Lenkijai parduodama.

Taigi kuogreičiausia šaukite 
masmitingus ir priėmę protesto 
rezoliucijas, prieš teikimą para
mos Lenkijai, siųskite Washing- 
tonan ir patalpinkite vietinėje 
spaudoje. Rengkite atatinka
mas demonstracijas 
niaus užgrobimą.

Amerikos Piliečių
Informacijos

prieš Vil-

Lietuvių 
Komitetas.

193 Grand .St. Brooklyn, N. Y.

<aina metams
ę .......... $3.00

........ . $1.50
RVA” 
nd, Ohio.
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<A APTIEKA ! 
noksią aptieko-' i 
)s Universitete. 11 
i visokių Euro- 
tų ir chemikalų, Į 
i g visokių Ko< 
ikslams imti, ly- 
tokių fotografi- , 
menų. Yra bu- 
įlygų, perfumų, j

Receptai musų 
ūmas. Mes moki
ai imt paveikslus 
i kamerą. Filmas 
lai išdirbam. į 
JPERIOR AVĖ. 
)as E. 79th St , 
945 Prin.1361'
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Vokietijoj likosi išrastas bū
das darymui deimantų 'vietoj 
dabar kasamo to brangaus mi
neralo iš žemės; Dirbtieji‘dei
mantai yra lygiai geri ir piges
ni už tikruosius.

Mirė “dūšių vožytojas”. Ha
verhill, Mass. — Pasimirė D-ras- 
MacDougall, 5.4 m., žinomas sa
vo tyrinijjmais “kiek sveria dū
šios". Delikatnu svėrimu mir
štančių žmonių jis išskaitliavo, 
kad “dūšia” sveria tarp 6 ir 8 
uncijų,. šalip to; jis darbavosi 
literatūroje kaipo > eilininkas;
- Orlaiviais “pradurs -debesis.” 
Port Arthur, Ont»> Kanada. — 
Vėliausias išradimas kaip paši-

Rusų sovietų oficialė ži
nia iš nedėldienio skelbia, 
jog anti-bolševikų kariume- 
nė žengia pirmyn pietinės 
Rusijos fronte į rytus nuo 
Siniaja kaimo. Visi priešų 
atakai ant Novo-Konstanti- 
novo,' pietuose ant upės Bug 
ir į vakarus nuo to miesto 
likosi atmušti atgal.

Japonija Bijo Suv. Vals- 
, tijų-Anglijos Unijos

Tokio. — Japonijoj plačiai 
eina kalbos, jog Anglija ir Su
vienytos Valstijos galį susijun
gti apvaržymui Japonijos toli
mųjų rytų politikoje. Japonų 
spauda daug apie tai mini.
/ Suvienytas Valstijas militaris 
Japonų organas vadina “pavo
jingu kūdikiu"; sako, pasaulis 
turės sutikti ant to, ant ko jos 
nutiks, tik, sako, gali dar tas' 
susivienijimas neįvykti iš prie
žasties Suv. Valstijų nepasiti
kėjimo Anglijai ir stokos pasau
lio pažinimo. .

Varsavoj apie Vilnių
Varšava, spalio 15 d. — Gen. 

Pilsudski, Lenkijos respublikos 
prezidentas, padavė savo rezig
naciją nuo prezidentystės. Pra
šomas valdžios, laikinai jis dar 
sutikęs rezignaciją atsiimti.

Premjeras Witos, pranešime 
atstovų posėdžiui apie Lenki
jos atsinešimą linkui Centralės 
Lietuvos Valdžios, įsteigtos gen. 
Zeligowskio Vilniuje, sako ne
paremia jo tokio pasielgimo. Jis 
išreiškė apgailavimą, kad gęn. 
Zeligowski paėmė iniciativą į 
savo rankas, tečiaus užtikrino, 
jog Lenkija parems jį, jeigu 
kas norst bandys tą naują vals
tybę (?) atakuoti. Gen. Zeli
gowskio pasielgimas buvęs at
kaklus militaris nepaklusnumas, 
sako Lenkijos premjeras. Jis 
užgyrė propoziciją, kad laiki
najai Vilniaus valdžiai butų su
teikta apsisprendimas.

Lenkai Laužo Sutartį su 
Rusais

Londonas, spalio 17 d. — Iš 
Maskvos bevieliu pranešama, 
kad Lenkai, nežiūrint pasirašy
tos paliaubų sutarties, užėmė 
Minską. Rusų pranešimas sa
ko, kad Lenkai turėtų iš to mie
sto pasitraukti, pildydami pa
darytą sutartį, ir primena, jog- 

"šis Lenkų pasielgimas yra peri? 
sergėjimas Rusams,.kad reikia 
drutintis vakariniame fronte.

Kiti pranešimai skelbia, jog 
gen. Vrangelis, gen. Petlura, 
gen. Savinkov ir gen. Voloko- 
vič tariasi suvienyti savo spė
kas prieš sovietų armijas ir jog 
grafas Palem renka Latvijoje 
likučius gen. Judeničo armijos 
užjausdamas tam pačiam tik
slui.

Iš Rygos pranešama, jog jau 
Baltiko krašte prasidėjo snie
gas ir tas apsunkins tolimesnį 
militarį. veikimą, iki sniegas ga
lės .būti tinkamas rogėms.

Iš Sebastopolio ateina žinios, 
jog bolševikai pradėjo pliekti 
gen. Vrangelio liniją palei Orie- 
hovą, (1 mylių pietrytin nuo 
Aleksandrovsko. Sovietų karei
viai taipgi apšaudė kitas Vran
gelio pozicijas.

Sujudimai Rusijoje
Kopenhagenas. 1— Sulyg gau

tų iš Rygos pranešimų, Maskvo
je .įvyko žiaurus mūšiai. Pra
nešimas nėra oficialis, tečiaus 
tikima, jog Maskvos padėjimas 
yra blogas.

(Bolševikų organas “Pravda" 
patvirtina, jog Siberijoje ruo
šiamas sukilimas prieš raudo
nuosius. Tyrinėjimai parodė, 
kad buvo pasirengta susprog
dinti amunicijos stotis, krautu
ves, dirbtuves, tiltus ir gelžke- 
lius 'ir raginimai kamiečių sukil
ti prieš bolševikus.

Tuoj gal prasidės prekyba su 
Rusija. — Londonas. — Pasi
šalinimas sovietų atstovo Ka- 
menevo iš Anglijos nereiškia, 
jog norėta pradėti prekybą su 
Anglija viltis žlugo — tas dar 
Rusu pastangoms pagelbėjo. — 
Jei tik sovietų valdžia sutiks su 

storoti laukams lietaus kada jo Anglijos išlygomis, tuoj prasi- 
reikia bus pakilimu orlaivio iki dės tarp tų šalių prekybos j u-
debesų, kada jie nieko neveik
dami per daugų plaukia, ir pa
leidimu į juos šlapio oro. Ta
da lietaus garai pradės trauk
tis vienas prie kito ir kristi že
myn.

dėjimas.
Francuzijos mokyklose strei

kuoja vaikai nenorėdami moky
tis geografijos, kolei pasaulinis 
bruzdėjimas nenurims ir rube- 
žiai, nebus užbaigti.

Milane, Italijoje, susekta 
delis anarchistų suokalbis, 
imtas anarchistų laikraščio 
dakcijos štabas.

•‘K.nPt
AUKOS LIETUVOS 

GYNIMUI
(Telegramas “Dirva”)

• New York, spalio 18 d. 
Spalio 17 d. atsibuvo susi
rinkimai Newarke; Lietu
viai išpirko bonų arti tri
jų tūkstančių.

Suaukavo ginklams ka- 
riumenei šimtą trisde
šimts tūkstančių auksinų.

Waterburyje nupirkta 
už tūkstančius bonų;' Lie
tuvos šauliams surinkta 
virš simtas penkiolika tū
kstančių auksinų.

New Britaine parduota 
daug bonų, Jįauliams su
rinkta šimtas tūkstančių 
auksinų.

Lietuvos Misija.
Clevelande tą pačią die

ną, nedėlioj, spalio 17 d., 
Lietuvos Šauliams taipgi 
surinkta apie $150.00.

■ Tikriausios Žinios apie 
Lenkų Šunybes Musų 

Krašte
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Washington. — Lietuvos At
stovybei Amerikoje “Elta” pra
neša sekančiai apie Vilniaus už
ėmimą:

“Po atkaklios' kovos Lenkai 
užėmė Spalio 9 dieną, iki 10 v. 
nakties, Vilnių. Laiko liniją: 
Valkininkai, Senieji Trakai, Va- 
ka Kowienska, fcaskazy. Len
kų pajiegų nesudaro Rytų Lie
tuvos gyventojai, 'kaip skelbia
ma, bet grynai Lenkų dalis, — 
Poznaniečiai, Galicijonai ir kit. 
Jų vadinimas Lietuviais tėra 
mistifikacija pasaulio akims ap- 
durpti. Lenkai ateina kaip ber- 

'■ mdnfininkai, jtf'kariumenė , 
tai 'dvarponių gvardija su ge
nerolu Zeligowskiu priešakyje, 
kuris Vilniuje sudarė naują val
džią su Abramovičium, Bobiš- 
kiu ■( ?) ir kitais. Reikalauja, 
kad/ mes apleistume teritoriją 
iki demarkacijos linijos, kaip 
kokia buvo pirm. Rusų puolimo 
ir Vilniaus pusėj plebiscito ar 
Steigiamojo Seimo. Nuspręsta 
prieš tuos uzurpatorius ginklu 
kovoti. Kuoplačiausiai organi
zuojami partizanai, šauliai. Įsa
koma arklių mobilizacija”.

Kitame telegrame iš spalio 
11 d., “Eltos” pranešama:

“Visos ministerijos spalio 8 
ir 9 dd. evakuavo Vilnių. Diplo
matinis korpusas liko. Evakua
cija pilnoj tvarkoj. Mūsiškiai 
mušasi su Lenkais arEi Vilniaus. 
Kovoja iki paskutinio kraujo 
lašo. Organizuojamas raitelių 
pulkas vardu Geležinis Vilkas.

“Musų vyriausybė prašė An
glų, Prancūzų ir Italų atstovų 
savo vardu imti laikinoji ko
manda Vilniuje. Reboul. yra 
miesto komendantu. Musų ka
ri um-enė ir milicija jų žinioje. 
D-ras šaulys, kaipo Užsienio Mi
nisterijos atstovas, D-ras Jony
nas, kaipo vyriausybės įgalioti
nis, pasiliko Vilniuje. Tautų 
Lygos Kontrolės Komisija spa
lio 9 d. iš Suvalkų per Kauną iš
važiavo Vilniun.”

( LIETUVOS ATSTO- | LENKAI NUSTOJO PASAULIO SIMPATIJOS 
VAS VILEIŠIS ŠAU- i SAVO ŽIAURIAIS DARBAIS LIETUVOJE

KIA PAGALBOS 
LIETUVAI

Washington. — Spalio 9 die- 
. ną ir per naktį iki spalio 10 į

Lietuvos sostinę Vilnių po at
kaklios kovos su musų kariu- 
mene įsiveržė Lenkų dvarponių, 
gvardija, generolo Zeligowski’o 
vedama. Lenkų valdžia skel
bia visur, buk tat padaręs 7a- 
ligowski be žinios ir pritarimo 
Lenkų valdžios ir vien tik spi
rdamas Lenkų ir Lietuvių karei
vių, kurie paeiną iš Vilniaus, 
Lydos ir Gardino apskričių, p 
tuo tarpu pačiame Vilniuje Len
kų kariumenės vadas _ Dzien- 
kowski skelbiasi, kad jis pildąs 
Lenkų valdžios įsakymą, o pa
tįs kareiviai tai (ūsai ne Rytų 
Lietuvos gyventojai, bet Pozna
niečiai ir Galicijoųai, iš kurių li
ko sutverti lygiai kaip tat da
rę! yra bolševikai, Baltarusių ir 
Lenkų, ar. Lietuvių pulkai.

Tat viskas daroma, kad pa
sauliui intikinti, buk tai šie ka
reiviai, kaipo Lietuvos gyven
tojai, sukilę yrą prieš Lietuvos 
Valdžią ir reikalaują, kad Vil
nius, Lyda ir Gardinas prigulė
tų Lenkijai. Tai yra melas,, kur
sai šiandien kiekvienam aiškus, 
nes ir patsai Vilniaus užpuoii- 

‘ mas buvo padarytas sutartinai
• su centralia Lenkų kariumenės
• vadovyste,’ su žinia Lietuvos iš- 
’ gamos Pilsudskio. Jau buvo 
’ pirmiaus pranešta, jog Tautų 
’ Lygos kontrolės komisija buvo 
‘ nustačiusi karės paliaubas ir 
’ sulaikiusi mušius tarp Lenkų ir
• Lietuvių nuo spalio 6 d., 10 vai. 
1 išryto, o spalio 6 d., 6 vai. va- 
’ kare, Lenkai, nepaisydami nei 
’ .padarytosios su mumis sutar- 
’ •ties, nei Tautų Lygos įsakymo^ 
' pradėjo užpulti visu frontų mu- 
1 su kariumenę apie-Varėną ir

Bėkšus, ir tokiu budu sulaikė 
’ musų kariumenę apie Varėną, 

užėmę geležinkelio stotį, o spa
lio 7 d. Lenkų kariumenė pra
dėjo antpuolius apie Bastūnus 
(geležinkelio stotis, kursai eina 
nuo Vilniaus ant Lydos) ir Lie
tuviai negalėjo atitraukti savo 
rezervų nuo Varėnos, fir nei da
lies kokios kariumenės nuvežti- 
gelžkeliu nuo v Varėnos Vilniaus 
linkui, nes'Lenkai buvo užėmę 
Varėnos geležinkelio stotį. Iš 
to yra aišku, jog Zeligowskio 
maršavimas ant Vilniaus buvo 
paremtas ir kitomis Lenkų ka
riumenės dalimis ir šiandien te
bėra remiamas.

Lietuviai yra išmušę Vokie
čius , bermontininkus ir nėra 
abejonės, jog jie išmuš prigau- 
lingai įsiveržusius ir Lenkų dva
rininkų atvestus Lietuvon Poz
naniečius, Galicijonus ir kitus 
Lenkus, kurie yra kaip kokia 
plėga ant Lietuvos užgriuvusi. 
Lietuvoje musų žmonės jau yra 
nušisprendę kovoti iki paskuti- 
nosios prieš tuos uzurpatorius, 
organizuoti partizanų burius ir 
šaulius, ir vilingas, melu prisi- 
metęs priešas bus' iš Lietuvos 
išvytas. Lietuvos žmonėms iš
tiko didis ir garbingas darbas, 
bet tam darbui privalo padėti 
ir Amerikos Lietuviai. Dėki
tės, broliai ir sesutės, prie.,tos 
kovos, kuom tik galite padėtį, d 
ypač Amerikos dolarių.

Savo Valdžios skatinamas, 
šiuomi kviečiu visus, prie ko
kių kas tik organizacijų nepri
gulėtų, dėtis visa savo energija 
prie Lietuvos nuo priešo-Len- 
kd išdavimo, prie jos apgynimo. 
Tegul visos paskolos stotįs; vi
sos Amerikos Lietuvių Rymo- 
Katalikų Federacijos, abiejų 
Susivienijimų, Tarybų, Fondų, 
Liet. Socialistų Sąjungos ir Lie
tuvių Piliečių Sąjungos įstaigos 
per savo narius ir organizacijas 
neatidėliojant nei dienos skubi
nas rinkti aukų Tėvynės apgy
nimui, o ir pačių Laisvės pasko
los' bonų kuodaugiausia parduo
ti. Suvienodijimui gi viso pa
šalpos ir gynimo darbo tesiun-

čia visos organizacijos ir pavie
niai asmenįs surinktas Lietuvos 
gynimo reikalams aukas pėr 
Lietuvos Misiją, kurioj Majoras 
P. Žadeikis yra musų kariume
nės, o Kun. J. Žilius musų šau
lių organizacijos atstovais.

Šiandien Lietuva yra didžia
jame pavojuje ir nuo jūsų, se
sutės ir broliai Amerikiečiai, 
pagalbos daug kas pareis. To
dėl stokite visi darban.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Lenkų Valdžios ir Kariu
menės Prigavingi

Žygiai
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Washington, D. C. — Lietu
vos Atstovybė Amerikoje yra 
gavusi spalio 12 d. šiuos pable- 

■ gramus, išsiųstus iš Berlino sp. 
11 dieną, būtent nuo Užsienio 
Reikalų Minist. Dr. Puryckįo:

“Spalio 7 dieną, Tautų Lygai 
tarpininkaujant, pasirašyta su 
Lenkais sutartis, kuria yra nu
statyta demarkacijos linija.. Ši 
linija supuola Suvalkijoje su 
gruodžio 8-tos diėnos linija, o 
Vilniaus gub, — pro Varėną, 
Eišiškius iki Bastūnų.

Tautų Lygos komisijai išva
žiavus Suvalkuosna, 'Lenkai už
puolė didelėmis pajiegomis pa
lei Bastūnus ant musų kariu
menės. Kadangi musų rezer
vai buvo Suvalkuose, tai Len
kams Varėną laikant, negalima 
buvo greitai jų partraukti. Po 
dviejų dienų kruvinų kovų mū
siškiai turėjo pasitraukt ir Len- 
'kai^ėjo' J Vilnių, loir apskelbė 
Centralinę Lietuvos Valdžią. I 
Lenkų Valdžia sako, kad tai pa
darė maištininkai prieš jos no
rą, bet tos kariumenės vadąs 
Dzinkowski skelbia, kad pildo 
Varšavos įsakymą.'— Griežtai 
protestuokit prieš tokį vilingą 
sutarties laužymą ir-Tautų Są
jungos- sprendimo niekinimą.

“Reikalaukit, kad Lenkai iš 
Vilniaus pasitrauktų ir atsaky
tų už daugybę nereikalingų au
kų ir nuostolių. Išleiskite at-

t

LENKAI VILNIUJE 
SKERDŽIA ŽYDUS.
Paryžius, spalio 16 d. 

Buvęs Lenkijos premje
ras Paderewskr pasiry
žo apleisti Paryžių irdš- 
važiuoja Varšavon. Jo 
tikslas esąs pranešti sa
vo valdžiai apie blogus 
įspūdžius, kokius pada
rė Tautų Lygai Lenkų 
užėmimas Vilniaus.

Sulyg oficialio prane
šimo, išleisto Lietuvos 
legacijos Paryžiuje, po 
gen. Zeligowskio užėmi
mo Vilniaus tame mies
te likosi nužudyta 30 
Žydų ir daugybė Žydų 
krautuvių apiplėšta.

Legacijos pranešimai, 
kurie taip skelbia, taip
gi sako, jogei Vilniaus 
distrikto jauni vyrai su 
durtuvais verčiami pri
sidėt prie gen. Zeligow
skio kariumenės ir Vil
niaus gyventojai ver
čiami priimti jo rašte
lius vietoje pinigų už 
rekvizuojamus produk
tus.

sišaukimą į visus musų tautie
čius, kad kuom kas gali gelbė
tų. Tėvynė pavojuje.”

KENKIA AMERIKOS PA
GALBOS DARBUI.

KonstantinopoMus. — Vagįs 
ir būriai plėšikų, kurie per ke
letą mėnesių jau laiko pastatę < ' 
gmoinu . kgĮionea per Syrijos \ 
tyras*pavijingomis ir porą sy
kių bėgyje dešimties dieną "api- 
plėšė Amerikos pašalpos teiki
mo komitetus, sako, veikia po 
(vadovyste Turkų nacionalistų ir 
Arabų valdžios. Veikiančioji 
Amerikos pagalbinė komisiją 
pranešė tai Artimųjų Rytų Pa
šalpos direktoriui D-rui Lam
bert, Aleppoj, Turkijoj. Perei
tą vasario mėnesį nužudyti du 
Amerikos Y. M. C. A. sekreto
riai tenai esą aukos tų pačių 
bandų.

REIK A LAUKIT TUOJAU

3
ČIAS numeris “ARTOJO”, mok

slo, literatūros ir juokų mėnesi
nio žurnalo išeis Lapkričio 1 d. 
ir bus išsiuntinėtas prenumera

toriams ir kurie iškalno užsisakys.
Kaina vieno numerio 10c. Metams $ 1. 
“ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra
žiais pieštais dviem spalvom viršeliais, dai
lus pažiūrėti, pilnas puikių raštų. Pažiū
rėti norėdami siųskit 10c. Dykai nesiun- 
čiama. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.

’’ARTOJAS”
E. 79th Street, Corner Superior Ave. 

CLEVELAND, OHIO

PIGIAUSIA IR GRAŽIAUSIA GYVENT |
ANT EAST BULVARDO |

Dviejų Šeimynų Namas, po. 7 kambarius, su mau- T 
dynėmis, elektros šviesa, gazo ir anglių pečiais; J 
intaisytas 3-čias augštas; iš abiejų namo galų yra t 
porčiai, namas randasi ant E. 100 gat. ir East Bul- ? 
varo, antras namas nuo Superior gatvės. Puikiau- f 
šia apigarda del gyvenimo, nes galas namo priei- f 
na prie pat parko. Rendos neša $185 į mėnesį, par- f 
siduoda pigiai su įmokėjimu $3,500, likusi ant len- f 

gvė išmokėjimų įnėnesinėmis mokestimis. ' f
Daugiau norėdami sužinoti kreipkitės: S

B. BARTOSZEWICZ,
Rosedale 1157

MULIOLIS,
Prospect 953

Dviejų Šeimynų namas, 
šviesa, didelis lotas, keletas vaisinių medžių ant 
loto, gražioj apigardoj ant E. 81 St., prie Wade 
Parko. Parsiduos pigiai su įmokėjimu $1,000. Li
kusieji ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.

Neramumai Sardinijoje
Roma>— Neramumo dvasia 

apsireiškusi visur po karės pra
siskverbė net į tokias senas pa
saulio vietas kaip -Sardinijos sa
la, kuri nei kiek nebuvo karei 
po kojų. Tarpe jos gyventojų, 
kurių .dauguma yra tamsus ir 
nemoka nei skaityt nei rašyt, 

I pakilo tvirtas upas būti nepri
klausomais. Jie mano, jog toji 
sala, antra iš didžiausių Vidur- 
žeminėse jūrėse, geriaus gyvuo
tų, jei 'turėtų savo valdžią ir 
nieko bendro su Italiją.!

Senovės dienose Sardinija bu
vo gausi javais ir pristatydavo 

ar- Kartagenai ir Romai užtektinai 
ne- laukų augio. Dabar didesnė sa- 
iš- los dalis apleista, apaugus gi

riomis ir neišdirbta.

di-
Su-
re-

Meksi-Vulkano išsiveržimas.
koj,-netoli Puebla miesto, išsi
veržė vulkanas Popocatepetl — 
buvo jaučiamas dundėjimas ir 
veržėsi karšti garai. Gyvento
jai, laukdami nelaimės, pasiryžo 
prasišalint tolyn.

MacSwiney, Airis kovotojas 
už savo krašto liuosybę, dar vis 
badauja ir yra gyvas, nors 
ti naši 70 dienos kaip nieko 

Vienas Airis mirė,valgo. Vienas Airis 
badėjęs 65 dienas. -

A.

P.

7907 Superior Ave. .]
Princeton 2727 4

2006 St. Clair Ave.- 1
Central 6488 3

su maudynėm, elektros i



Iš Lietuvių Gyvenimo t 
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. DETROIT, MICH.
Iš Lietuvių darbuotės. Atsi

žvelgiant j tai, kad musų Tėvy
nės padėtis yra begalo rusti, čia 
pradedama daugiau darbuotis 
del teikimo jai pagalbos. Liet. 
(Bonų pirkimas žymiai pradėjo 
eiti geryn: mat,' Lietuviai jau 
pradėjo persitikrint, kad bonai 
bus geriausias atsiskaitymas su 
Lenkais. Katalikai pradėjo va
jų Tautos Fondo; sako, pinigai 
eis “tik” Lietuvos 'kariumenės 
reikalams. Tautininkai ir be- 
partiniai rengiasi organizuoti 
Lietuvos Valstybinio Fondo sky
rių, bet dar laukia žinių iš fon
do steigiamojo suvažiavimo, ku
ris atsibuvo New Yorke.

L. G. D. skyrius dar vis ne
išsijudina į darbą: vierias-kitas 
asmuo tesidarbuoja. Tai apsi- 
lėidimas pirmininko,

SLA. 21 kuopa pasirodė ge
riausia L. G. Dr-jos rėmėja — 
kjekviename jos susirinkime 
nariai sumeta po keletą dolarių.

- Spalio 10 d. atsibuvo SLA. 21 
kuopos prakalbos; kalbėjo p. V. 
Kamarauskas, SLA. vice-pirmi- 
njnkas, ir K. šnuolis, apie SLA. 
reikalus, apie darbininkų klau
simą ir apie Lietuvos reikalus. 
Aukų L. G. Dr-jai surinkta $13. 
Tąigi, L. G. Dr-jai už rugsėjo 
mėnesį Įnėjo sekančiai:
^Nariai po $5: Jonas Kriugž- 

■da ir B. Kriugžda; jų vaiku
čiai — 18 centų.

•Po $2: M. Černius, M. Overai- 
trenė, J. Kūdis, J. Lucką, P. 
šlapelis, ir J. Tamošiūnas.

'.SLA. 21 kp. susirinkime su- 
atikauta $13.29. Tos kuopos 
prakalbose,, be narių mokesčių, 
sįaukauta $7; viso $42.47.

' Detroitiečiai! Dabar labiau
sia reikia Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui pinigų. Dabar musų 
broliai lieja kraują kovodami 
už Lietuvos neprigulmybę.

Daug sužeistų guli ligonbu- 
čiuosel jTžiigi, gydykime, jų žai
zdas —' aukaukime L. G. Drau- 
gįjaivkiek kas išgalime.

K. Šnuolis,
. . LGD. 16 sk. sekretorius.

■ V: ' • • -į
RACINE, WIS.‘ *

• L.: G. D. 15 skyrius, atvėsus 
orams, pradėjo savo gyvumą ro
dyti, nes dabar reikalingiausia 
yra teikt pagalba Lietuvos Rau
donajam Kryžiui. Kad pada
rius .daugiau aukų tam tikslui, 
skyrius- ant spalio 31 d. rengia 
spektaklį- (atsibus, Turner sa
lėje) Bus paskaita temoje: 
“Valstybei besivystant” ■.— skai
tys Dr. A, L. Graičunas; apart 
paskaitos, bus nemažas žingei
dus programėlis,* susidedantis iš 
monologų, deklamacijų ir iš mu
zikos gabalėlių.

■ Varde Lietuvai Gelbėti Drau
gijos kviečiame visus vietos tė- 
vįynainius ateiti. Palyginus su 
pįrogramo didumu, įžanga bus 
tjk 35c. ir tie visi centai bus 
auka Liet. Raudonajam Kry
žiui. Taigi, kas turite žmogaus 
jausmus ir,vadinatės Lietuviais, 
yisi remkite L. G. Draugiją.

; Dr. A. L. Graičunas atsiveš 
ir paliudymus ir kiekvienas pa
stojęs draugijos rėmėju juos 
gaus,

Lietuvos Paskolos Stotis mu
sų kolonijoje, sulyginus su nedi
deliu Lietuvių skaičium, iki šio
lei atsižymėjo savo darbštumu 
ir yra pardavus bonų už 16,000 
dolarių. Tik dabar, sumažėjus 
čia darbams, pasidarė sunkiau 
tą'prakilnų dalyką varyti pir
myn-, nes dauguma Lietuvių-, ne
tekę darbo, neperka nei’bonų.

Antra, tam šventam Tėvynės 
darbui pakišta koja iš klerika
lų pusės: .vietinis kunigėlis'tik 
susitvėrus stočiai parapijonus 
pradėjo gąsdinti, kad “gali pi
nigai prapulti, reikia dar palau
kti”, vėl, “kas perkate bonus, ži
nokite, -kad jie nėra užtikrinti 
ir nekaltinkite manęs, "kad aš 
nepranešiau” ir tt.

Bet pasidėkavojant A. L. T. 
Sandaros 35 kuopos nariams, jų 
Lietuviškos dvasios klerikalai 
neįstengia užslopinti šito veiki
mo — pardavimo bonų, ir tas 
darbas bus stumiamas pirmyn 
nepasant visokių pragaištingų 
agitacijų žodžiu ir per laikraš
čius. Musų stotis yra užgyrus 
-Valstybinį Fondą ir pabaigoje 
šio mėnesio bus sušauktas ma
sinis susirinkimas sutvėrimui

Fondo skyriaus.
Mes jau matėme.klerikalų or

ganuose sieksninius aprašymus, 
ardančius tą naudingą Tėvynei 
sumanymą. Savo tokiu bruzdė
jimu ir apsiėjimais jus nemany
kite sulaikyti žmonių judėjimo, 
priešingai, tas dar sustiprina 
tikrą Lietuvio dvasią, matant, 
kaip iš visų pusių Lietuvos lai
svės priešai ima kuždėti. Už 
tokį savo apsiėjimą dar juodą 
dėmę ant savęs užsitrauksite: 
.patįs katalikai jau piktinasi to
kiais savo vadų darbais. Lai
kas butų žmonėms pradėti pro
tauti; o kįlančią Lietuvio dva
sią jau vargu koks kryžiuotis 
įstengs nuslopinti.

M. Kasparaitis.

NEW BRITAIN, CONN.
Vasaros laikui pasibaigus, čia 

jaunimo dailės draugijos ruo
šiasi \ prie didelio veikimo. Pra
eitą nedėldienį, spalio 10 d., L. 
Sargų kuopa-statė scenoje vei
kalą “Gims Tautos” Genijus”; 
veikalas ne visai blogai buvo 
atvaizdintas; nekurtos ypatos 
savo užduotis neblogiausia atli
ko. Pertraukose buvo visokių 
pamarginimų, dvi sesutės Bla- 
zauskaitės sūdainavo keletą gra
žių dainelių, kurias publika pri
ėmė gausiu delnų plojimu, taip
gi buvo renkamos aukos Lietu
vos Šauliams, tik neteko suži
not kiek surinkta.

Musų jaunimas uoliai darbuo
jasi tautos iri dailės srityje, la
biausia vaikinai; galima prie to 
priskaityti nekurtas merginas, 
kurios irgi stengiasi dirbti iš 
tikros širdies kaip tautos taip 
ir dailės srityje. Dauguma 
musų merginų, nors kaip žinia, 
Lietuviškoj dvasioj augintos, o 
joms nerupi Lietuvių tautos jų-' 
dėjimas, čia augusios Lietu
vaitės tesirūpina apie išėjimus 
su svetimtaučiais, lankosi po šo
kių vietas ir negražiausius šo
kius šoka, arba kur ant gatvės 
kampo laiką praleidinėja.

Nekurios dar buvo pristoju
sios prie “Varpo” dailės draugi
jos, bet kad ji užsiima grynai 
Lietuvišku judėjimu, tai jtfmą 
nepatinka.

Vargo Brolis.

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI j 
GYDYTOJAS IR CMluuRGAS g
982 E. 79 St., Cleveland. Ohio, H 

Telefonai: Rosedale 6758, Prine- H 
ton 431 g
' Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet g 
ir nuo -7 iki 9 vakare.

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piei. S

BANDYKIM IŠGAUTI 
LIETUVAI PRIPAŽI
NIMĄ RINKIMAMS

ATEINANT
i.

Amerikos Lietuvių Piliečjų 
Komiteto valdyba laikytam sa
vo susirinkime spalio 5 d. po N. 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y., 
rado reikalingu atsišaukti į A- 
merikos Lietuvių pilietiškas or
ganizacijas ir pavienius pilie
čius,’ kad kiekvienoje Lietuvių 
kolonijoje visi pilietiški klubai, 
draugijos ir pavieniai piliečiai 
susijungtų į vieną bendrą bal
suotojų | grupę iki ateinančių 
rinkimų. Visiems bendrai su
sitarus privalėtų sušaukti masi
nius susirinkimus ir išnešti vie
šą pareiškimą, kad vietos Lietu
viai pasižada remti tik tą par
tiją, kuri duotų tikrą pažadėji
mą pripažinti Lietuvos neprigul- 
ihybę. Taipgi yra reikalinga 
gauti nuomonės nuo kandidatų, 
šiems rinkimams, kaip jie žiu
ri į Lietuvos reikalus ir jos pri
pažinimą. Amerikos Lietuvių 
Piliečių Komitetas išrinko spe- 
cialę komisiją, kurios užduotis' 
yra kreiptis į dabartinius Suv. 
Valstijų prezidentystei kandi
datus ir partijų centrus, kad 
išgauti pilną išsireiškimą apie 
jų nusistatymą linkui pripaži
nimo Lietuvos neprigulmybės. 
Taipgi minėta komisija suteiks 
visas informacijas, kokios bus 
gaunamos nuo "kandidatų ir jų 
partijų, toms visoms kolonijoms 
kurios pageidaus. Labai butų 
geistina, kad kitos kolonijos, 
turinčios kokias nors informa
cijas, suteiktų A. L. P. Komi
tetui, nes toks apsimainymas 
žiniomis yra begalo reikalingas, 
todėl kad per spaudą tokiu ne-- 
ilgu laiku nėra galima, o vienok 
ieika, kad visi Amerikos Lietu
viai piliečiai turėtų vienokį; tak
tą šiuose rinkimuose.

A II-
Atėjo begalinės svarbos, va- 

landa, kuri pašaukė prie darbe: 
visus žmones, iš Lietuvių gimi
nės kilusius. Visi šiandien yra 
šaukiami pakėlimui energingo 
balso už Lietuvos neprigulmy
bės pripažinimą per Suvienytą
sias Valstijas.

Todėl dabar ateinant visuoti-1 
niems rinkimams ir rinkimams 
Suv. Valstijų prezidento, Lietu
viai daro spaudimą ant visų vie
tinių valdžių kandidatų ir ant 
kandidatų į Suv. Valstijų pre
zidentus. Ir del šito spalio 7 d. 
galutinai New Yorke susidarė 
Amerikos Piliečių Lietuvių In
formacijos Komitetas, kurio įsa
kytas, žemiaus pasirašęs, krei
piuosi į visus Lietuvius ir Lie- 

Ituvaites, Amerikos piliečius, se
kančiais dviem reikalavimais:

PIRMAS: Organizuokite vie
tinius A. P. L. I. Komitetus, ir 
malonėkite centralio sekreto
riaus raštinėn priduoti savo 
valdybų antrašus ir susirašiu
sių narių skaičių.

ANTRAS: Kreipkitės į vieti
nių valdžių kandidatus ir reika
laukite pasisakymo: katrie jie 
rems savo atatinkamose įstai
gose Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą. Tokie kandidatai 
gaus Lietuvių baisais paramą. 
Kreipkitės taipgi ir į didžiųjų 
partijų prezidentų kandidatus:

Republican National Commit
tee, 19 West 44th Street, New 
York City (kandidatas Warren 
G. Harding) ir

Democratic’National Commit
tee, Grand Central Palace, New 
York City (kandidatas James 
M. Cox).

Su tikra pagarba
J. O. Sirvydas, 

Amerikos Piliečių Lietuvių 
Informacijos Komitetas:

193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

KOPECNY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEK A j

Baigęs mokslą aptieko-l 
rius Pragos Universitete. | 
Čionai yra visokių Euro-į 
piškų vaistą ir chemikalą, | 
taipgi daug visokią Ko-1 
daks paveikslams imti, ly- | 
giaiir kitokią fotografi-; 
joms reikmenų. Yra bu-s 
minią dalygųr perfum^l 
sadlaihią. Receptai musą Į 
speciallškumas. Mes moki-| 
nam dykai imt paveikslus t 
kas perka kamerą. Filmas! 
irgi puikiai išdirbam. į

7901' SUPERIOR AVE. 
Kampas E. 79th St.

Rba edalė 945 Prim 1361

į Prospect 2420 x -< Central 1766;

THE R W. ZIMMERMAN CO.
j Gėneraltiški perfcraustytojai, vinduotojai ir statjp-
■ tojai bankinių, šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa>
I kuojam, isleidžiam ir sukraunam.
į 3400; SL Clair Avenue Cleveland, Ohio. Į

Atsakantis maistas ir gera priežiūra 
turi padaryt kūdikį stipriu ir kiiningu. 
Jeigu negali savo kūdikio žindyt, pir
miausia mintis turėtų būti apie

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK},

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo buteli

BAMBINO
Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jj! Jie prašo jo 

daugiaus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.
Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.

Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėjų 60c. su persiuntimu.
F. AD. RICHTER & CO., Bu»h Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

• Per tris gentkartes motinos vartojo jį, 
kuomet jų pačių pienas nebuvo tikęs 
kūdikiui. Beveik kiekvienas kūdikis 
žymiai ir tuojaus tarpsta kuomet pa
dedamas ant EAGLE BRAND.
Atsakantumas, saugumas ir ekonomija pa
stato EAGLE BRAND geriausiu vartojimui 
ant stalo ir naminiuose reikaluose. Pirkit' 
dėžę šiandien ir naudokit jį kaip pieną ir 
cukrų ir bukit nepriklausomais nuo brangu
mo pieno ir stokumo cukraus. Jis prideda 
malonų skonį kavai, kokai ir šokoladui.
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje ir nesu
valdomas, pasiuskit šiandien kuponą reika
laudama dykai Kūdikių Knygos ir maitini
mo instrukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK
Insteigta 1857

Iškirpk Kuponų. Pažymėk Knygų! Pasiųsk jį šiądien

Mrs. --------------------------- - City _______________

Street ------------------ ....____  State_______ (8)
Kūdikių Gerovės Knyga Nurodymų Knyga
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Atsisveikinimas
Su Waterburio “Varpo” ir 
“Aušros” Dailės D-jomis.

'Brangus Broliai ir Sesutės 
dailininkai: — Prisiartino toji 
valanda, kurioje aš esu pasi
rengęs apleisti jus ir štai spalio 
21 d. išplaukiu į tą šalelę, “Kur 
banguoja Nemunėlis” ir palieku 
jus. Kaslink išvažiavimo, tai 
atėjo svarbi priežastis ir be jo
kio atidėliojimo turiu su jumis 
skirtis. Man labai nesmagu pa
likti Waterburio “Aušrą”, prie 
kurios prigulėjau ir dirbau per 
virš tris metus. Bet dar liūd
niau man palikti “Varpą”, prie

DARO TVIRTUS GERUS NERVUS 
GAUSŲ, RAUDONĄ KRAUJA 

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
katų duodančių vaistų, rekomenduo
jamas ir patariamas gydytojų.

Skilvio bėdos, nevirškinimas, d'ys- 
.pępsija, užkietėjimas, galvoskaudis, 
inkstų netvarka, gazai pilve ir žarno
se-, praregimas vidurių, blogas' kvat- 
.pus, apvilktas liežuvis, riaugėjimas, 
riemuo, skausmai ir kitos negerovės- 
greitai praliuosuojama su puikiu vai
stu Nuga-Tone. Suteikia gerų ape
titų, padidins vogų, galėsi gerai mie
goti ir busi sveikas. Nuga-Tone sti- 
muluoja, maitina visus gyvuosius or
ganus. Jis budavoja tvirtus, narsius, 
pilnus vyrus ir sveikesnes ir gražės- 
'nes moteris. Tūkstančiai žmonių da
bar ima ir giria Nuga-Tone. Iškirpk- 
šį pagarsinimų, nusinešk aptiekon ir 
gauk bankų Nuga-Tone ir jei nebusi; 
visai užganėdintas, grąžink likusį ap- 
tiekorini ir gauk savo pinigus atgal. 
Jei negali gaut apsiekoj, prisiųsk $1 
mums ir gausi viso mėnesio garan
tuotų gydymų, siuntimų apmokami.

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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AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? |
Laivakorte 1 Liepoją $145. Eidkunus $106.70 j

Tai yra musų kaina tik per vandenį.
Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.

Sekantis laivas išplaukia Spalio 16 d.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo
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Giminės iš Lietuvos |
Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje | 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo- © 
d am ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras.. S

kurio priklausiau Voš tik pus
antrų metų, kur buV© labai sma
gu su ta draugija darbuotis ir 
matėsi didelė nauda visuome
nei, kuri labai pradėjo užjausti 
'ir remti visuose “Varpo” vei
kimuose.

Tariu paskutinį savo atsisvei
kinimo žodį “Varpui” ir “Auš
rai” ir A. L. T. Sandaros 32-rai f 
kuopai. Linkiu joms geriausio 
pasidarbavimo' musų Tautai ir 
Tėvynei, o ypatingai neužmirš
ti Lietuvos laisves kovotojų, ku
rie šioje valandoje stato savo 
krutinės prieš Lietuvos neprie
telius ir lieja sava kraują. Ta
riu visiems sudiev ir geidžiu 
su jumis pasimatyt ant Nemu
no kranto.

Antanas J. Kalinansas.
Nuo Redakcijos: Mes nuo sa

vęs linkime p. Kalinauskui, ku
ris buvo musų uolus sandarbi-

ninkas ir rėmėjas,, geriausios 
kloties Lietuvoje. čionai būda
mas mėgęs skaityti “ffirvą” jis 
ir Lietuvon ją užsirašo.

Del jūsų vaikų sveikatos

Vieną ketvirta dalis plytelės 
del' 'kūdikių, pusė plytelės de) 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto1, šitie yra malonus ir 
švelnus- naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kasterimo alie
jaus.
25c. Reikalaukite Hiss Drug
Store, 7102 St. Clair Ave.

F. LEVANDAUSKAS
1209 E. 79th Street

Užlaikau gražių ir šviežių gėlių, 
padarau puikius bukietus veseli- 
joms ir pagrabama. Kada jums 
prireikia gBtų, kreipkitės į mane.
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Užtikrintas Pinigu Persintimas
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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SPAUDA UŽIMTA LIETUVOS KLAUSIMU i neteks daug tos simpatijos, 
Nekurie Amerikos laik-” jeigu jie nesiims kokios ypa-

raščiai labai užimti mažų
jų tautų reikalais ir plačiai 
juos apibudina. Tūli kalba 
aiškiai ir suprasdami ką, o 
kiti tik tiek težino apie jas, 
kaip apie Šveięarijos kariš
ką laivyną, kurį iš Ameri
kos laivyno kokis ten rašti
ninkas kvietė dalyvauti iš
kilmėje, o laivyno Šveicari
ja visai neturi.

Nekurie laikraščiai, žino
ma, kalba pataikaudami vie
nai pusei, kitą smerkdami.

Taip yra santikiuose Lie
tuvių su Lenkais, Grekų su 
Turkais, Jugoslavų su Ita
lais ir tt.

Cleveland “Plain Dealer” 
paduoda savo editoriale ši
taip (ištraukose) kalba:

“Zellgouski’o užgrobimas 
Vilniaus laikomas kaip pro
testas prieš Lietuvos reika
lavimą atskyrimo, jo nuo 
Lenkijos.... Savo reikala
vime ‘apsisprendimo’ šitie
kryžeiviai išrodo turi viltį 
prikergimo prie Lenkijos 
Vilniaus, jei net ir ne visos 
Lietuvos.

“Jeigu pasirodytų, kad 
Vilnių užėmę kareiviai yra 
Lietuviais pagal rasės ir gi
mimo, tai gali tikrai būti 
abejonės, ar yra reikalas ir 
neprigulmingą Lietuvos val
stybę steigti. Kadangi Lie
tuvos valdžia pasirinko už
pulti ant Lenkų laiką kada 
jiems buvo didžiausia bėda, 
tai buvo priežastis skaityti 
Lietuvą nors ir neoficiale 
Maskvos sandrauge. Tokis 
pasmerkimas yra be abejo
nės neteisingas. Lietuvos 
pasielgimas greičiau 'buvo 
oportunizmas, negu bolše
vizmas. Kokia jos klaida 
nebūtų, Lietuva' nucTtiĮ in- 
tarimų liekasi liuosa. Jeigu 
ji stovi kaipo etniška vienu
tė geisdama neprigulmybės, 
jai turėtų but užtikrinta ap
sauga nuo Rusų grobimo, ir 
Lenkų užpuolimų. Pirmuti
nis Lietuvos sutaikymas y- 
ra apsprendimas tikro Lie
tuvos žmonių stovio, ir Zell- 
gouski, Lenkų D’Annunzio, 
pakėlė nors mažutę teisingą 
abejonę kaslink Lietuvos di
dumos pageidavimo.”

▼ ▼ ▼

Kitą dieną ‘Plain Dealer’ 
šitaip sako:

“Zellgouski’o pasielgimas 
yra daug painesnis, negu iš 
viršaus išrodo. Gan ypatin
ga išrodo, kad generolas ne
paiso savo valdžios ir ne
kreipia domos ant pasirašy
tos sutarties. Tečiaus Zell- 
gouski padarė daugiau ne
gu tiek. Užimdamas Lietu
vos sostinę, jis už nieką pa
laiko ir Tautų Lygą.

“Lenkų ir Lietuvių val
džios sutiko ant paliaubų 
pagal Lygos patarimo, ir 
net taikos tarybos buvo ve
damos po priežiūra tam tik
ro komiteto.... Lenkų val
džia pasiskubino paskelbti 
Zellgouskį ir jo laisvagrob- 
šius kareivius atmestais. 
Tečiaus yra faktas, kad 
Zellgouski veikė del Lenki
jos labo. Užvedimas Vil
niuje, po Zellgouski’o vado
vyste, nepriklausomos ‘cen
trelines Lietuvos valdžios’ 
yra ne kas daugiau, kaip tik 
tuščias išsikalbinėjimas. Tu
rėtų būti Lenkų užduotimi] 
išvaryti Zellgouskį iš Vil
niaus, kaip buvo Italijos pa
reiga išvaryti D’Annunzio 
iš Fiume.... Bet Lenkija 
irgi gal pasirodys taip pat 
bejiegė.

“Sakoma, jog Lenkijos 
valdžia, įširdusi Zellgous
ki’o nepaisymu autoritetų, 
nori jį spėka išginti. Te
čiaus Lenkų parliamentas, 
kuris be abejonės parodo vi
sų Lenkijos žmonių senti
mentą, labai ir atvirai pri- 
jaučia Zellgouiski’ui. Pil
sudskio ar jo patarėjų pasi
kėsinimas siųsti armiją te
nai prieš Zellgouskį gali bū
ti valdžios puolimo ir kariu- 
menėj sukilimo pasekmė.

(Tąsa iš pereitu num.) 
VIENAS Torontos gydytojas, 

Dr. Albert Durant Watson, 
paskelbė net tekstą to, ką jis 
vadina esant pranešimu nuo 
mirusio Dr. Hyslopo, gautą tre
čioje dienoje po jo mirties. Jei
gu Dr. Watson ištiesų gavo nuo 
Hyslopo žinią, o Amerikos psi
chikai ne, tai Kanada įsigijo 
psichišką “samtį” nesulygina
mo didumo.

Dr-as Watson, jo tarpininkas 
Louis Benjamin, ir tūlas Toron
tos bankierius atvyko į New 
Yorką ant užkvietimo vieno žy- 

. maus- koHTpozitoi-iaus, -kuris-dA-

ypatų.
Tarpininkas Benjamin, per

eidamas į ekstazą (kaip jie da
ro laike j ieškojimo susinėsimo 
su dvasiomis), užsimerkė, kelis 
sykius giliai atsikvėpė ir, sako
ma, paskelbė, jog jis susisiekė 
kalbėt su Samueliu Taylor Co
leridge, Anglu poetu, ir vėliaus 
su prof. Williamu James, Abra
omu Linkolnu ir Platonu. Co
leridge sako pareiškęs:

“Tarp musų randasi įžymus 
vyras, kuris pribuvo tik keletas 
dienų atgal. Jis yra Dr. James 
Hervey Hyslop ir nori paduoti 
savo draugams žinią. Jis pra
šo, kad jo draugai, likę ant. že
mės, paskelbtų ją.”

Paskui, pagal Benjamino dik
tavimo, Dr. Watson rašė ilgą 
žinią nuo Hyslopo, pradedant: 
“Aš, James Hervey Hyslop, pa
siunčiu dabar trumpą praneši
mą iš naujo pasaulio, kur aš 
pasijutai! gyvuojantis kaipo am- 
žinastis, ypata, individualas, 
tokis, kuriame užsiliko užtekti
nai fiziško pobūdžio replikos, 
kad butų galima užtikrinti, jog 
gyvenimas yra ištiesų, ir jog' 
tęsimas individuates egzistenci
jos yra teisingas kaip ir tas 
faktas, jog kitodos gyveno fi
ziškame pasaulyje ir buvo ži
nomas kaipo James Hervey Hy
slop.”

D-ras Hyslop, kaip savo pra
nešime sako, nenustojo tam tik
ros pajautimo formos laike per
ėjimo per mirtį, ir užginčija, 
kad butų buvęs koks nors simp
tomas kentėjimo laike mirties 
proceso. Jį prižiūrėjo, sakė jis, 
— kuomet pasiekė aną pusę, se
nieji draugai, tik mandagumas 
nedaleidžia jų vardų minėti”.— 
Tas išrodo ypatingu mandagu
mo supratimu, ir daugelis bu
vusių visai ko kito tikėjosi iš 
D-ro Hyslopo, kuomet užsiėmę 
tokiame svarbiame tyrinėjime, 
manė nuo jo visko pilno ir ge
rai jį čionai pažinojo.

Pranešimas užsibaigia su pa
minėjimu, jog Sir William Croo
kes, įžymus Anglas mokslinin
kas, visu savo užgrabinio gy
venimo laiku buvęs labai užim

“Tautų Lyga negali būti 
kaltinama už kokį kiškia- 
protj pasielgimą triukšma
dario generolo. Taip lygiai 
nekalta in-Lenkijos valdžia. 
Jeigu Lenkijos valdžia, la
bai norinti pastatyti Lenki
ją teisia pasaulio opinijoje, 
pasirodys neįstengianti to 
kivirčio išrišti, sunku spėti 
kaip tas keblumas bus išriš
tas. ...” ▼ ▼ ▼

“New York Times” apie 
Lenkus šitokią duoda pasta
bą:

“Lenkija be abejonės jau
čia, jog ji gauna visai mažai 
simpatijos nuo vakarinių 
tautų — šalip Francuzijos, 
kuri siuntė Weygandą — ir 
kadangi simpatija neišlaimi 
mųšio, jie gali jaustis, jog 
nedaug jie tesiskaito su 
draugiškumu tų, kurie jį 
suteikė tik kalbomis. Te- 
čiaus simpatija turi savo 
vertę, kada nors, ir Lenkai

AR ŽMOGUS DAR 
GYVENA PO 

MIRČIAI?

ly.vavo viename iš jų su dvasio
mis kalbėjimo posėdyje Toron- 
toj. Jie atvyko už dviejų die
nų po D-ro Hyslopo mirties ir 
laikė du tokiu posėdžiu. Abie
juose atsitikimuose, sako, daly
vavo po apie dvidešimts įžymių

tingos akcijos paremti val
džios išsižadėjimą tų ‘suki
lėlių’, kurie užėmė Vilnių. 
Šitie Lenkai, gyvendami te
ritorijoje, kuri rodėsi bus 
prikergta prie Lietuvos, pa
sijuto patapsią žmonės be 
savos šalies, jeigu jie nega
lės praryti savo rasinės an
tipatijos ir pastot Lietuviais 
patįs. Taigi jie ‘rezignavo’ 
iš Lenkijos armijos ir išstū
mė Lietuvos Valdžią iš Vil
niaus, kur įsteigė naują 
valdžią pagal Fiume tvar
kos. Jie užsitarnauja kiek 
nors užjautimo, tečiaus jei
gu kiekvienas atmestas tau
tinis trupinis turės teisę su
ardyti tarptautines sutartis, 
Rytinė Europa žus anarchi
joje. Lenkija be abejonės 
mano, jog jų noras yra tei
singas, bet ji negali pavely
ti triukšmadariams karei
viams suardyti paliaubų su
tartį padarytą Lenkijos val
džios, be prisipažinimo, jog
tas ir padirbdino tam tikrą ma
šiną, kuri užrekorduos minčių 
bangas iš kito pasaulio, kurias 
visi gyvenantieji galės lengvai 
skaityti ir kurios užims “tar
pininkų” vietas. — Profesorius 
Crookes, toliaus ta žinia kalba, 
tuoj atidengsiąs kokiam nors 
gyvenančiam išradėjui; tečiaus 
kokiu budu tai jis padarys, ne
buvo pasakyta.

Kaip jau pereitame numeryje 
savo to mechanizmo paslaptį 
buvo minėta, Profesorius Ja
mes, Dr. Hodgson, Profesorius 
Munsterberg ir kiti pasižadėjo 
atsiliepti čionai likusiems, kaip 
tik jie pasieks kitą pasaulį. — 
1911 m., metai po prof. James 
mirties, Dr. Hyslop gavo ma
nomą atsišaukimą nuo to gar
sius Ilafvardo universiteto psi- 
chologisto ir filosofo per tąr’pi- 
ninkystę penkiolikos metų vai
ko,, tūlo įžymaus dvasiškio sū
naus, ir vėliaus daugiau prane
šimų jam buvo atsiųsta per dvi 
atskiras moteris. Iš sykio Dr. 
Hyslop laikė tas žinias tikromis, 
vėliaus gi pats, sako, pradėjęs 
joms netikėti.

Kitu laiku tūla mergina tar
pininkė gavo dvi žinias nuo
D.-ro Hodgsono, kuriose jis sa
kė matęs profesorių James, ku
ris tuo tarpu laikė paskaitas 
Anglijoje, dėvėjantį ružavas 
naktines drapanas. Dr. Hyslop 
rašė profesoriui James užklau
simą apie tokį svarbų praneši
mą, ir James atsakė, jog jis iš
tiesų buvo iš bėdos tokį spal
vuotą apvalkalą ant nakties už
sivilkęs.

Munsterberg sakoma taipgi 
yra keletą kartų atsiliepęs. Bet 
gi apie šiuos susinešimus nėra 
buvę nieko pilno pasakyta, nie
ko taip “patikrinančio”, pagal 
psichikų sakmės.

D-ro Hyslopo aiškinimai apie 
neužbaigimą ir nenusisekimą 
tyrinėjimų bei nepatikėtinumą 
tiems pranešimams buvo labai 
žingeidus. Jis tikėjo, jog dva
sios. turi su savimi tas pačias 
ypatybes, silpnumus ir didumą, 
kaip turi laike mirties. Jis 
taipgi manė, kad su prabėgan
čiu laiku ir dvasia gali užmirš
ti žemiškus dalykus taip pana
šiai, kaip galėtų užmiršti tulus 
dalykus ir gyvu esant.

Toliaus, jis tikėjo, jog dva
sios nevisai gali kontroliuoti 
mintis, kuri’as jos praleidžia į 
tarpininkus. Gyvo žmogaus 
galvoje daug minčių gema ir 
buna palaikomos be išreiškimo 
jų. Tas, kas užlaiko jas nuo iš
reiškimo, vadinama sulaikymas, 

jo tokio minčių neišleidimo bu
do, D-ro Hyslopo nuomone bu
vo, nesiranda pas dvasias. To
dėl tai, jos per savo tarpinin
kus siunčia ant musų žemės 
visko tiek daug, ką tik jų dva
sinės mintįs apima, ir tokiu bu
du mums jas sunku perimti.

Apie D-ro Hyslopo tyrinėji-, 
mams atsidavimą, jo teisingu
mą ir galę negalima abejoti. Jis 
pašventė savo geriausius gyve
nimo metus tyrinėjimams psi
chiško (dvasinio) klausimo, ne- 
atbodamas pajuokimo ir neti
kėtinumų tų, kurie kitaip į šį 
klausimą žiurėjo. 

ji nėra visai jokia valdžia. 
Niekas iš Lenkijos priešų 
dar nebuvo išstatę tvirtes
nių kaltinimams jų imperia
lizmui argumentų, kaip ge
nerolas Zellgouski ir jo ka
reiviai.”

PALAIMOS FILOSOFIJA 
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito num.)
Trumpas apmąstinėjimas parodys, kad 

musų pasekmė šiame kripsnyje svarbiau
siai remiasi ant musų geismo prigimties. 
Geismas nupjauti keno nosį turi nuo rei
kalingumo vesti prie skausmo. Jei toks 
geismas bus užganėdintas, skausmas pa
eis nuo palytėto užsigavimo ar susižeidi- 
mo: jis paeina nuo apsivylimo. Nėra skir
tumo, ar tai sužeidimas butų paliestas pa
ties žmogaus arba jis butų sužeistas kitų: 
žmogus kenčia skausmą. Gimdymo įsta
tymai neatmainomi. Ar tai pats žmogus 
užsimuštų arba butų užmuštas kitų, jis 
vistiek miršta; ar jis pats susižeidžia arba 
yra pažeistas kitų, jis yrą sužeistas abie
juose atsitikimuose. Dalėiskime, žmogus 
susižeidžia per klaidą, jis paliečia susižei- 
dimą besamoningai. Ar tuomet jis kęs 
skausmą, ar ne? Kodėl ne? Gimdymo 
įstatymai neatmainomi. Susižeidimo. prie
žastis bus sekama savo pasekmės abiejuo
se įvyksniuose. Tokiu tat budu tūli geis
mai neišvengiamai veda prie skausmo ir 
pertraukia džiaugsmą. Tas, kurs geidžia 
įgyti džiaugsmą ir išbėgti nuo skausmo, 
turi būti atsargus savo pageidavime. Jis 
neturi bovytis paikais geismais.' Susiben
dravęs . su šiais paikais geismais, ar geis
mų klasėmis, kurių užganėdinimas nuveda 
prie kūninės netvarkos, žmogus visiškai 
išira. Čia trumpo protarpio džiaugsmai 
yra nuperkami ilgo tęsimosi skausmo lė
šomis. Skola didžiai praviršija kreditą. 
Todėl tai kas nori atsiekti džiaugsmo ir iš
bėgti nuo-skausmo, neturi žaisti tokiais 
blėdingais geismais. Visokios nesusilaiky
mo rušįs krinta po šios galvos. Mes dabar 
ateiname prie geismų klasės, kurioj mes 
pasikartojamai esame prigauti, beprekiuo- 
dami jų tikrąją vertę.

Tie apgavingi geismai nėra įžeidžian- 
tįs savyje. Ne, jie yra geri savo pačių ke
lyje; jie yra geri tol, kol jie palaiko mus 
aktiviais. Jie paakstina mus prie veikmės.

Laikraščių Žioplumas
Kaip tik Lenkų banditas Ze- 

ligowski užpuolė Vilnių ir įsi
veržė į miestą, tūli musų laik
raščiai, rašydami tą žinią, prie 
Zeligowskio vardo kabutėse dė
jo klausimus, ar tai nebus gen. 
Žukauskas....

Tokių paikų minčių visados 
buvo yra yra pilnos galvos mu
sų raudonosios spaudos ir rei
kia apgailėti jų, kad daro ar 
šneka patįs nežinodami ką.

Laiškai Ateina Greitai
Pastaruoju laiku pačto vei

kimas tarp Amerikos ir Lietu
vos visai yra geras. Ateina lai
škai ir laikraščiai lygiai į tris 
savaites ir nekurie trumpau. 
Vienas laiškas, užžymėtas Kau
ne “29 IX 1920” (tai yra rug
sėjo 29 d.) mus pasiekė spalio 
18 d., išviso kelionėje sutruk
damas 19 dienų. ,

Laiškai gal dar greičiau atei
tų, jei Amerikoje pačtas veik
tų kaip veikdavo prieš karę.

o RED. ATSAKYMAI y
P. Saučiuliui. — Kaslink Lie

tuvos kariumėhės vadų — ku
rie kokias vietas užima, geriau
sia yra remtis Lietuvos Misijos 

I žiniomis, ir kaip paskiausiai bu
vo Maj. P. žadeikio pranešta, 
taip be abejo ir yra.

Karės Ministeriu ir Vyriau
siu Vadu, kaip buvo pranešta, 
yra Gen. Žukas, ir todėl netu
rėtų būti neaiškumo, jog jis nė
ra Gen. Žukauskas, bet visai i 
kita ypata.

Gen. Žukauskas, sulyg to pa
ties pranešimo, užima kitą vie
tą ir taipgi militarėje tarnystė
je. Gal tas nesumaišys klausi
mo: kuris yra vyriausias karės 
vadas?------ —

Lietuviui Darbininkui (New 
Britain, Conn.) — Korespon
dencija neaiškiai parašyta ir y- 
pač tiek daug rašyti apie pana
šius kalbėtojus, kaip yra Juke
liai ir kt. — visai neužsimoka. 
Nesunaudosime.

Bet jie daro tai prigaudinėda^1 
gaudinėdami riumasina mus į dėliuziją, ku
rioj, tik ką įžengę, buk tuoj busime palai
mingais, kaip tik srovės geismas užsiganė
dins. Kaip tik vienas pradeda ganėdintis, 
tuoj kitas padaro savo apsireiškimą, ir vėl 
kitas, taip kad ten visai mažai tesiranda 
palaimos, subendrintos su užsiganėdinimo

©
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jausmu, kurs buna džiuginamas^
Visi saunaudiški džiaugsmai yra pri- 

gavingi. Ir tas, kurs geidžia pasiekti tik- . 
rą džiaugsmą, neturi leisti savęs apgaudi
nėti.

Todėl tat mes turime prašalinti iš sa
vęs visus paikus geismus, visus įžeidžian
čius geismus ir visus saunaudiškus geis-.' 
mus.

Vienatiniai geismai, kuriuos mes tu
rėtume pasilaikyti, tai geismas pažinti tei
sybę delei tyros teisybės meilės; ir geis
mas daryti gerą žmonijai del nesaunaudiš- 
kos žmonijos meilės. Šitie geismai buna 
užganėdinti visad, kuomet tik mes esame- 
užimti rimtose studijose, arba gerame dar
be; ir paprastai pasivesdami jiems ir pa
aukodami visą savo gyvenimą-, mes galime 
padaryti save palaimingais perdėm visą” 
savo gyvenimą, arba kituose žodžiuose: 
mes galime pasiekti džiaugsmą ir išbėgti 
nuo. skausmo. Čia mes nebjieškome džiau
gsmo pasekamame atlyginime: mes atran
dame jį gerame darbe; ii’ džiaugiamės 
džiaugsmu, bedirbdami gerą darbą.

Anglų priežodis teisingai pasako: “Do
rybė yra savo pačios atlyginimas.”

Gerai. Bet randasi kliūtis kelyje, ku
ri yra užsitarnavusi rūpestingo apmąsti- 
nėjimo. Daugelis žmonių negali iškilti au- 
gščiau saunaudiškumo. Jie yra prisirengę 
bi kokiam pasiaukavimui šiame- gyvenime; 
kad tik išaugštinti savo-palaimą busimame 
gyvenime. Bet jie nėra prisirengę savęs 
pasiaukavimui. Jie yra užsidegę ir norm- ’ 
gi pašvęsti visą savo laiką ir energiją ge- i 
ram darbui, tikėdami susilaukti gerą atly-. 

| lyginimą po mirties, tečiaus ne del saunau- 
diško gerumo meilės. Ar jįę gali pasiekti . 
džiaugsmą ir išbėgti nuo skausmo, ar ne? 
Jie, be abejonės, gali įgyti džiaugsmą šia
me gyvenime, tečiaus mažesnį džiaugsmą. 
už tuos, kurie įsigijo jį būdami nesaunau- 
diškais žmonėmis. Jie gali džiaugtis vii- ’

gsmu. Bet kiek vėliau, ateis laikas, anks- 
čiau-vėliau, kuomet ije bus apsivylę savo ■ 
atlyginimo prajautime. Be abejonės, jie • 
gaus kai kurį atlyginimą; — atlyginimą,/ 
prie kurio jų gera karma prileis juos.

(Bus daugiau)
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Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su {mokėjimu Nuo $350 iki $1650 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 {mokėjimu 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 
ręndomis. 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 Keturi1 Namai-, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 
70 gatvės, parsiduos su įmokėjimu $350, ant išmokėjimo po $27 
į mėnesį.

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 ir norėtų statyti sau naują, mes mainome su primokėjimu arba priedu.

TURĖDAMI. REIKALUS SU NAMAIS,' KREIPKITĖS:

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai: Rosedale 1157

-7907 Superior Avenue
Princeton 2727

PETRAS MULIOLIS
Telefonai Prospect 953

2006 St. Clair Avenue
Central 6488



TREMTINIS
VIENO VEIKSMO PERSTATYMAS

Parašė August Strinberg 
Vertė A. A. Tulys.

(Tąsa iš pereito num.)

Gunaras: — Juk tu pa'žįsti mane.
Torfinas: — Aš pažįstu tavo balsą, bet 

mano akįs jau nemato tavęs.
Gunaras: — Aš esu tavo giminaitis Guna

ras.
Torfinas (po pauzos): — Žengk arčiau. "
(Gunaras

I .VENECIJA
' (Iš H. Gordono Selfridge The Romance of Commerce)

DR. J. ŠLIUPAS.

tikėk

pasilieka ant vietos ir klausan
čiai žiuri į Gunlodą.)
— Ar jis čia?
mažais žingsniais, galvą nulei- 

Paima jam

Valgerda: — Tai baisus ženklas.
Gunloda: — Tėvas ateina.
Valgerda: — Ar pažeistas?
Gunloda: — A.... jis griųva!
Valgerda: — Uždaryk langinyčią ir 

į Dievą.
Gunloda: — Ne, dar ne. Palauk biskelį.
Valgerda: — Ar bijaisi?
Gunloda (prieina prie durų): — Ne! Ne! 

(Grumtynių trukšmas išlėto aptyla.)
Torfinas (ineina išblankęs ir sužeistas): — 

Palauk! (Valgerda prieina prie jo. 
Jis atsisėda ant augštojo krėslo, šau

kia abidvi.) Eikit šičia.
(Valgerda ir Gunloda prieina prie jo. Tor

finas suspaudžia Gunlodos plaukus, 
pabučiuoja jos kaktą, paskui su

spaudžia Valgerdos ranką.)
Torfinas (bučiuodamas Valgerdą): — Da

bar tu matai mano širdies kraują. "
Valgerda (eina paimti žibintuvą): — Da- 

• bar jau reiks mums persiskirti.
Torfinas: — Pasilik ir gyvenk su dukrele.
Valgerda: — Mano prisiega?
Torfinas: — Mano visas gyvenimas buvo 

prisiekų laužymas ir tai aš tikiu.... 
Geriau gyventi....

, (Ineina Ormas, sužeistas. Prie durų 
sustoja.) •

Ormas: — Ar galiu aš eiti?
Torfinas: — Eikš.
Ormas: —-Tai mes j auga t a vi kelionėn.
Torfinas (žiuri j Valgerdą ir Gunlodą): — 

Dar ne.
Ormas (atsisėda ant suolo): — Skubėk, jei 

nori drauge keliauti.
Torfinas: — Ormai, ar tu krikščionis?
Ormas; — Ištiesų, tu gali klausti*.
Torfinas: — Tai kas gi tu esi?

Torfinas:
(Gunloda

dus prieina prie Gunaro.
už rankos ir veda prie Torfino.

Abudu suklaupia.)
Torfinas (uždeda rankas ant jų galvų: —
Amžinasai.... Sutvėrimas.... Dievas....

(Numiršta.)
(GALAS)

* Až buttffirviskas. AAjjuvau pje-
kas. Aš buvžftr poetas.

Torfinas: — Ar tu nors Į ką tiki?
Ormas: — Su laiku palikau tikintis.
Torfinas: — Kas gi inpiršo tau tą tikėji

mą?
Ormas: — Abejonės, nelaimė, sielvartos.
Torfinas (į Valgerdą): — Valgerda, duok 

man savo ranką, taip. Laikyk stip
riai ... suspausk... nepaleisk iki galo. 

(Gunaras ineina ir stovi prie durų.)
Torfinas: — Kas čia atėjo?

f

KOVA PRIEŠ MALARIJĄ ’
J Per daugelį metų malarija naikino pu
sėtinai atimdama 'iš šio pasaulio nemažai 
gyvasčių. Vienoj tik Georgia valstijoj kas 
metai nuostolis apsieidavo apie $6,000,000. 
Ta liga kasmet paglemždavo gan daug juo
dųjų žmonių, ir iš priežasties malarijos bū
davo bedarbės apie 1,500,000 dienų kas me
tai. Nuo 20 iki 90 nuošimčių gyventojų 
paminėtoj valstijoj persirgdamo malarija.

Pastaraisiais laikais Amerikos Raudo
nasis Kryžius su pagalba Valstijos sveika
tos skyrių, Suvienytų Valstijų Visuomenės 
Sveikatos skyrių ir kitų tūlų sveikatos įs
taigų, ėmėsi vesti didelę kovą prieš mala- 
riją. Kad geriaus atsiekus tikslo, ne tik 
paskaitomis, pamokinimais, literatūra, bet 
ir krutančiais paveikslais nurodoma ir mo
kinama kaip pasekmingiausia ir geriausia 
turi būti kova vedama.

Jau matosi šios kovos pasekmės. Trįs 
būriai ligos kovotojų išsisklaidė po įvai
rias valstijos dalis, paprastai kaimuose ar 
priemiesčiuose dirbdami pagal savo išga
lę, ir kožnas džiaugiasi savo nuveiktu dar
bu. Šimtai mokyklų tapo aplankyta ir da
lykas tinkamai išaiškintas.
.^"GeorĮ^i^^ 
sidarbavimą iy atjausdami jo naudingumą 
ir pasekmingumą, ne tik ką kviečia, bet vi
suose apskričiuose dedamos aukos, idant 
darbštumas ir veikimas butų palaikytas ir 
toliau tęsiamas.. Visur reikalaujama pa
mokinimai ir prižiūrėtojos, kurios nuro
dytų kaip geriausia prisidėti prie šio taip 
naudingo darbo — naikinimo ne tik mala- 

.rijos, bet ir uodų.
Nuo American Red Cross

Bureau of Foreign Language Information Service 
Lithuanian Section

(Tąsa iš pereito num.) ' J 
“Mano laike 4,000,000 dukatu 

viešos skolos tapo atmokėta, j 
nors dar 6,000,000 daugiaus pa- 
silieka; šitoji suma užtraukta 
tapo karėms su v Padua, Vičen- . 
za ir Verona. Mes esame re
guliariai mokėję pusmetinius ‘ 
palukus ant Fondų ir algų Vie- \ 
šų Urėdų. Musų miestas'' dabar , 
siunčia svetur pirklybos sieki- . 
niams visokiariopose svieto da
lyse 10,000,000 metams, nuo 
kurių palukiai išneša nemažiaus 
kaip 2,000,000. šitame mieste 
randasi 3000 nedidelių laivų, 
kurie kelia 17,000 jūreivių; 300 
didelių laivų keliančių 8,000 jūr
eivių; ir kasmet-45'galeros ir 
dromanai* yra nuleidžiami ap
gynimui pirklybos, kuriems pa
statyti reikėjo 11,000 marinin- 
kų, 300 dailydžių, 3000 kamšy- 
tojų (dervuotomis pakulomis 
laivo plyšius), šilkini^ audek
lų audėjų yra 300; išdirbėjų 
parkimo** 16,000. Namai es
ti įvertinami 7,050,000 duka
tų.*** Nuoma jų pasiekia 150,- 
000. Mes turime 1000 bajorų 
su inėmimais tarp 700 ir 4000 
duktatų metams. Jeigu tuo ke
liu toliau eisite, jus pasidaugin
site labiaus ir labiaus ir tapsi
te šeimininkais kaip visų lobių, 
taip ir visos krikščionybės. Kož- 
nas jūsų bijosis. Bet aš mel
džiu jūsų, vengkite kaip ugnies 
pasigriebti tai, kas kitiems pri
guli, ir stoti į neteisingą karę, 
nesą tokiose karėse Dievas ne
rems kunigaikščių/’****

Išgalių tokios merkantylės 
jūrinės tarnyštos gan greit an
kstyvesnėje gadynėje nepri
trūksta, ir mes vėl turime už- 
cituoti ilgeliaus, nesą šitokios 
naudingos reguliacijos yra iš
tiesų retos.

“Kasmet šeši pirklybos laivy
nai, vidutiniškai susidedanti iš 
500 laivų kiekvienas, žėgliuoda- 
vo, vienas į Juodąsias mares, 
kitas į Grekiją ir Konstantinb- 

I polį, kiti į Syrįjųsjostus/, į E-

užsinorėtum, j karinius laivus.^ 
Kiekvienas žmogus ant laivo, J 
kareivis ar jurininkas, turėjo 1 
ginklus, ir buvo priverstas ko- : 
voti už laivą, jeigu kas užpul- • 
tų. Pavyzdiniai įtaisymai ir iš- ■ 
rengimai' galima buvo gduti • 
kiekvienoje Venecijos jūrinėje i 
stotyje užvadavimui tokių, ku-Ji 
rios prapultų ar taptų sugadin- ; 
tos audroje ar kovoje. Maistas ; 
ir liuonumas jurininkams buvo : 
rūpestingai parūpinamas. Kry- f 
žius nudažytas ar išskriostas ; 
ant šono tarnavo kaipo krovos ; 
ar važmos linija, ir Valdžios in- • 
spektoriai sustabdydavo kiek
vieną užmačią per virš indėti 
važmos. Kiekvienas laivas tu
rėjo muzikantų kuopą. 1476 
metais Gildija šv. Mikalojaus, 
jurininkų patrono, tapo įsteig
ta pagalbai pirklių jurininkų;, 
tai buvo papėde visoms toly- 
lygioms įstaigoms, kurios tapo 
įkurtos dabartiniais laikais.

“Konsulams kiekviename Ve
necijos uoste buvo įsakyta ap
žiūrėti svorius ir matus pirklių 
ir užbėgti sužagimams ar ap- 
gauliams. Jeigu Konsulas pa
sitaikytų paperkamas, jam iš
degindavo ženklą ant kaktos. 
Namie -taip pat buvo daroma 
palaikymui pavyzdinės kokybės, 
ir 1550 m. Anglijos vilnoniai 
audiniai nuo'' Thames upės bu
vo išstatyti su kleimu senato 
ant jų, įkleimuotu Piazzoje kai
po atrodymas Anglijos nesąži
ningumo ir patręšimo Anglijos 
teisumo” (Thomas Okey, Story 
of Venice).

Venecijos šilkų staklės aprė
dė visą Krikščionybę šventadie
ninėmis drapanomis; Ispanija ir 
Anglija statė vilnas jos gelum
bėms; iš Lombardijos linų au
džiamos buvo jos drobės; pa- 

' auksuota oda atnešdavo 500,000 
dukatų metams, ir stiklo dirb-

■ tuvės Murano pristatydavo Eu- 
į ropos palociams veidrodžius ir
■ gėrimui indus, o Afrikos lauki-' 
. niams žmonėms karielius.

Bet nors mus imtų pagunda 
’ ilŽiSUS-gSlšųoti prie gražaus pa-

sus kariautojus apšaukti paliau
bas. Ji sužadino pavydumą ga
lybių anapus Alpų, ir tapo su- 
truškinta Cambrai Sąjungos. 
Išlaidos jos militarisms apsiė
mimams padidino antdėlfus, pri-

spyrė prie priverstinų paskolų, 
atnešė komerciales krizis, nu
slėgė pramonę ir sumažino gy
ventojų skaičių.

(Bus daugiau)

Centnl 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatims Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoja -Tisuose Teismuose. 

902-4 Engineers Bldg. 
Ontario St. prie St. Clair 

Kitas Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

Šalę North American Banko 
Atdaras vakarais.

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuvė

Užlaikau geriausių vyriškų, 
moteriškų ir vaikams parėda- 
lų, marškinių, apatinių, kal- 
nierių, kaklataikščių, jekių, 

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

TIESIOG LIEPOJUN
Laivakortės kainuoja $145; ant laivo kam
bariai su 2 ir 4 Idvomis visiems; bagažai če- 

kiuojami stačiai į Liepoj ų.
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. M1KOLA1NIS
53 HUDSON AVE. BROOKLYN, N. Y.

'Meilės 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 gyvenimą, jo kartu
mą ir saldumą. Tilps Dr. Kara
liaus keli straipsniai apie senbernių 
visokius visų galų suirimus-,nesvei
kumus. Tilps labai gerų ęiliiį Jo
varo, Dausų Aro ir Aromato. O jail - 
puikiausių juokų ir artistiškų, pa- 

...............’žiausias'“Mei- .veikslų, tai tilps galybių galybės. Ir šitas puikiausias ir didžiausias 
lės ir Šeimynos” numeris parsiduos tiktai po 20c. kopija. Kiekvienas priva
lo šitų numerį įsigyti. Siųskite 20c. iškalno, nes paskui gali pritrukti ir ne
gausite. Kas nori turėti "Meilę ir šeimynų” ant viso meto, siųskite $2.00; 
gausite netik šitų puikų laikraštį per visų metų, bet ir dovanų 2 artistiškų 
paveikslų knygas, vertės $2. Adresuokite: ' (43)
“MEILE IR ŠEIMYNA” 2023 St. Paul Ave. CHICAGO. ILL.

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE

DYKAI!DYKAI! / “KUKU - LAIKRODIS
CUCKOO CLOCK AR norėtum turėti šį svarbų “KUKU-LAIKRODĮ”, šio 

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 Laikrodi su 
Barometru, kurį duodam visai dykai su pirkimu Laikro
dėlio. Tą pasiūlymą duodam norėdami supažindint jus 
su augštos vertės Amerikos-darbo Laikrodėliu.
Tas/Laikrodėlib 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 reikalaut geresnių užtikrihimų?
Laikrodėlis vertas $20.00, šį mėnesį duodam po $12.95.
Kad tai yra specialis perstatymas, skubėkit užsisakyti. Niekad nesigailėsi. Šalę to 

gausi puikų Laikrodį su Barometru visai dykai, ir atmink, jog tai bus papuošalas tavo namams.
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 i§ia 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^arS?^2 AVE‘ CHICAGO, ILL.
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© Užsiseneję Ligos

VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu 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 _ ___ r
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui.
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tre
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 vai. vakare. 

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

Dr. M. L. Stehley, specijalistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7.
Kampas Woodland A v. ir East 55th Street, 

g ' CLEVELAND, OHIO.
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LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

ir gydau pats ir kada tik at- 
............................................. >

Jums

Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Mediciną praktikavau per 40 metų.

Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
I Ligą.

Baigęs _ ___  ________
Gydytojas, Specialistas Chronišką

giptą, Barbariją ir šiaurinę Af-Iveiksi0 Venecijos gerbūvio, ka’-i 
riką; į Flandriją ir Angliją. Ši- išpuikusieji Rytai mokėjo 
tie laiVai buvb savastimi Vals
tybės, ir laikui atėjus viešas 
rėksnys paskelbdavo skaičių ga
lerų pasirengusių į metinę Ke
lionę. Jos būdavo išnuomoja
mos daugiausia siūlantiems, ku
rie turėjo atrodyti savo reika
lingus gabumus (kvalifikacijas) 
ir dydį savo kapitalo, ir parū
pinti aift kiekvienos galeros 
liuonumus, tinkamą bendrą val
gį, ir vietą nedidelei važmai, 
astuoniems jauniems bajorams, 
kurie tokiu budu lavindavosi 
jūreivystės moksle ir įsigydavo j 
prityrimą komercijoje, 
buvp statyti 
modelių ir

Laivai 
sulyg nustatytų 

permainomi, kada

greitai plaukiantis 
karinis laivas, va-

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE 
RASEINIUOSE LIEPOJUJE

MARIAMPOLĖJE 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 ^Lietuvos Valstybinį Banką. Parvažia-

M. Narjauskas, 747 Broad St., Newark, N.J,

* Didelis 
viduramžių 
romas žėgliais ir irklais.

** Ruožuotas linų aksomitas, 
kortas.

*** Dukatas lyginasi 9 šilin
gams ; sidabrinis dukatas — 4s. 
6 d:
, **** Cituota pas Mrs. Au
brey Richardson veikale The 
Doges of Venice. Methuen 1914.

jai savo donį, laikmetis jos nu- į 
puolimo jau artinosi. Jos pirk- " 
liai buvo didelė gentis, bet jų 
atstovėjimo galybė niekados ne
prilygo prie Phoinikų tampru
mo. Rods yra galimu daiktu, 
•kad patręšimo sėkla galėjo bū
ti pasėta dekretu, kurį sako pa
skelbė laikuose dodžės Delpino 
(1356—1361), o kuriuomi už
drausta tapo jeib kuriam Vene
cijos bajorui- įsileisti į komer
cijos užsiėmimą. Tokis žygis 
valstybėje, kur dodžė ir senato- 

I riai buvo renkami iš eilių pirk
lių kunigaikščių, ir kur afisto- 

Ikratija buvo pirklybos aristo
kratiją, buvo matoma saužudy-| 
stė. Nors to nebuvo rūpestin
gai prisilaikoma, kontrolė vals
tybės išsprūdo iš rankų'žmonių, 
kurie ją pralobino. Venecija 

I galiaus pamiršo, kad jos stip
rybė tuno jūrinėje komercijoje. 
Ji užsiėmė karėmis ant sausže- 
mio prieš Milaną ir Florenciją, 
samdydama! daug kainuojančius i 
Condottieri, iki pergąsdinanti 
žinia- apie Konstantinopolio pa- 
ėmimą per Turkus priverkę vi-

ATIDAI, LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriąu 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 PACĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

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

©

©

©

©

se.

2,000
BANKŲ
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U tūkstančiai ban
kų reprezentuoja 
mus įvairiosė už- 
rubežinėse šaly-

Mes galime pasiųsti jū
sų pinigus kabeliais tie
siog į tuos bankus svar
biausiuose pasaulio mie
stuose.
Visokis bankinis patar
navimas bus jums sutei
ktas per

ftbe Cleveland 
Crust Company

ŠALTINIAI VIRŠ $116,000,000
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suteikia daugelį ypatingos vertės pa
tarnavimų perkantiems arba parduo
dantiems užrubežinius pinigus: -

Jis priims jūsų laiškus, ateinančius iš. 
užrubežinių šalių.

Jis pagelbės prirengti jums svetimose 
kalbose popierius.

Jis padės jums išgauti pasportus Į Eu
ropos valstybes.,

Jis siunčia pinigus kur tik jus- norite 
į visas pasaulio dalis.

Jis pagelbės išgauti informacijų kas- 
link kitų kraštų prekybos ir finan

sinio stovio.
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Ateikit ir mes paaiškinsime apie tai.

O T I S & C O
216 Superior Ave. N. E. 

Skersai kelio priešais Pačtą 
Trepais žemyn nulipus rasit
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Pilt V A

priverstinų paskolų, 
erciales krizis, mi
nę ir sumažino gy- 
Ičių.

3 daugiau)

HannintaB

MKUNAS 
ų, Vyriškų ir 
į Drapanų 
'autuve 
eriausių vyriškų, 
- vaikams parėda- 
ių, apatinių, kal- 
laraikščių, jekių, 
,-isokiu kitokių, 
dara ir vakarais.
79th Street 

ramb Avenue.

laivo kam- 
bagažai če- 
jy-
io 14 ir 21;
9 ir 23.
2c. štampą, -pas:

OOKLYN, N. Y.

ūų Numeris
ilės ir šeimynos*

Senbernių Numeris, 
didintas. Jame tilps 
straipsnių apie sen- 
argus ir linksmybes;
gyvenimą, jo kartū

ną. Tilps Dr. Kara- 
lipsniai apie senbernių 
galų suirimus-nesvei- 

s labai gerų ęilių Jo- 
tro ir Aromato. O jau - 
okų ir artistiškų pa
is ir didžiausias'‘‘Mei
lija. Kiekvienas priva- 
ui gali pritrukti ir ne- 
o meto, siųskite $2.00; 
ir dovanų 2 artistiškų

Wl) 
CHICAGO. ILL.

□os Bankas

ŠIAULIUOSE 
LAIPĖDOJE 
LYJE

iet savo AGEN- 
as, dėk pinigus 
si 
am 
ms •
kui
į Lietuvą, pasl

ankų. Parvažia- 
s-kreiętotės*. - ~

Newark, N.J.

1ETUVIAMS

ažiuoti Tėvynėn, ir 
šiam laike.
1 ir pažįstamus.. 
AETUVOS IR TE
HAMA PINIGUS 
A NUOŠIMTIS.

RO
NEW YORK, CITY

•4.

YERTMENTAS | 

gos vertės pa
arta parduo- 

pinigus; - 
s, ateinančius iš.

J

i jums svetimose

;i pasportus Į Su

:ur tik jus norite 
ilis.

informacijų kas- 
prekybos ir finan-

tinsime apie tai.

8c C O .
Avė. N. E. 

iriešais Pačtą 
nulipus rasit

SENOJO PASAULIO PRADŽIA
(Tąsa iš pereito num.) 

nelaisvėn, o kitiems uždėjo sunkias baus
mes. Atlas pasmerktas laikyti ant* savo 
pečių dangų, kaip jis ir po šiai dienai te
belaiko.

1 Saturną nuvertus, Jupiteris su broliais 
Neptūnu ir Pluto pasidalino jo valdininky- 
stę. Jupiteris dalimi gavo dangų, Neptū
nas vandenis, o Pluto — mirusiųjų viešpa
tystę. Žemė ir Olympus buvo bendrais vi
siems. Jupiteris buvo karalium dievų ir 
žmonių. Jo ginklas^ buvo perkūnai ir žai
bai.

Žvelgiant perdėm senąsias tikybas, die
vai randama buvę susidėję būriais — dau
giausia vis dvylika. Grekų-Romėnų di
džiųjų dievų šeimyna buvo iš dvylikos na
rių. Krikščionybė, kuri panaikint/ visus 
pagonų dievus, palikdama vieną trijose 
esybėse, tuomi susilygina su Jupiterio-Po- 
sęidono-Pluto trejybe, o Kristus taipgi tu
rėjo dvylika apaštalų.

Kaip senasis pasaulis tapo sutvertas.
Nors senovėj žmonės ir religijos pa- 

matinai neskelbė, kad pasaulis butų buvęs 
sutvertas ar įkurtas, ir manė jį visad bu
vusiu, vienok neapsieita be pasakų apie jo 
Sutvėrimą, ir tos pasakos atsirado vėliaus, 
prasidėjus šiokiai-tokiai literatūrai.

Romietis poetas Ovidius paduoda iš
vadą apie pasaulio sutvėrimą. Išsykio že
mė ir jure ii* viską apgaubiantis dangus — 
viskas išvien, ką mes vadiname Chaosu, bu
vo padengęs visą Gamtos veidą, — didelė 
krūva medegos ir netvarkių pradinių daik
tų maišėsi vienas su kitu. Dar nei saulė 
nedavė žemei šviesos, nei mėnulis nepakei- 
tinėjo savo nepastovios išvaizdos, nei žemė 

g nekabojo^aplinkiniame, ore pati per save, 
nei jure nebuvo apgaubusi žemės ilga sa
vo ranka. Visur kur tik buvo žemės, ten 
buvo ir vandens ii* oro. Taigi nei žemė bu- 

'vo kieta, nei vanduo skystas, nei oras per
matomas.

Dievas ir Gamta pagaliaus įsimaišė ir 
padarė tokiai betvarkei galą, atskirdami 
jurę nuo žemės ir nuo jų abiejų dangų. 
Degančioji dalis, būdama lengvesne, iški
lo augštyn ir sudarė dangų r oras buvo se
kantis svarume ir vietoje. Žemė, būdama 
sunkesne, nuskendo apačion, o vanduo už
ėmė žemesnes vietas ir jame plukuriavo že
mė.

Čionai tūlas dievas, kurio jokis žmogus 
nežino, sutvarkė ir padalino žemę. Jis iš
raižę upes ir užlajas, pakėlė kalnus ir pra
kasė klonius ir išdalino girias, šaltinius, 

__pievas, laukus ir akmenuotus plotus. Ka
da-jau oras buvo tyras, suspindėjo žvaigž
dės,/jūrėse plukuriavo žuvįs ir ore skraidė 
paukščiai, gi keturkojai gyvūnai vaikštinė- 

- _ jo po sausumą. Bet reikalinga buvo pra
kilnesnio gyvūno, ir likosi sutvertas žmo
gus ant dievo pavidalo, stačiai vaikščiojan
tis, ir kuomet kiti gyvūnai vaikščioja gal
vas žemyn nuleidę ir žiuri į 'žemę, žmo
gus iškėlęs galvą laiko ir gali žiūrėti į 
žvaigždes ir dangų.

Prometėjui ir jo broliui Epimetejui, 
abu kurie buvo Titanų veislės milžinai, li
kosi pavesta užduotis padirbdinti žmogų 
ir visus kitus gyvūnus ir aprūpinti juos vi
somis reikmenimis. Epimetejus tą darė, 
o jo brolis darbą prižiūrėjo. Epimetejus 
įvairiems gyvūnams suteikė po keletą do
vanų — drąsos, spėkos, smarkumo ir jaut
rumo. Vieniems davė sparnus, kitiems na
gus, kietus lukštų uždangąlus kitiems. Vė
liausia buvo dirbdinta žmogus, vyriausias 
iš visų gyvūnų. Tečiaus jau žmogui Epi
metejus neturėjo. ką duoti — visas savo do
vanas aptiekęs kitiems sutvėrimams. Ta
da jis kreipėsi prie savo brolio, ir Prome
tėjus, su pagalba dievės Minervos, nuvyko 
į dangų, užsidegė nuo saulės vežimo ug
nies ir atnešė ją žmogui. Su ugnimi žmo
gus galėjo būti viršesnis už kitus gyvius. 
Ugnis pagelbėjo žmogui pasidaryt ginklus 
žvėrių nugalėjimui, įrankius žemės apdir- 
binėjimui. Su ugnia jis apsišildė savo gy
venimą ir nebijojo šalčio.

Moteries dar nebuvo sutverta. Pada
vimas yra, kad Jupiteris ją sutvėrė ir pa
siuntė Prometėjui ir jo broliui, nubaudimui 
jų už pasidrąsinimą pavogti iš dangaus ug

nies, ir žmogui už jos priėmimą. Pirmo
ji moteris buvo užvardinta Pandora. Ji 
buvo sutverta danguose ir kiekvienas die
vas buvo prisidėjęs prie jos padarymo vi
siškai nuoseklios ir tobulos. Venus sutei
kė jai gražumą, Merkuras užsispyrimus, 
Apollo — muziką. Taip aprūpinta, ji li
kosi atgabenta ant žemės ir pavesta Epi
metejui, kuris ją džiaugsmingai ir priėmė, 
nors jį i brolis persergėjo nuo Jupiterio ir 
jo dovanų. Epimetejus savo namuose tu
rėjo indą, kuriame buvo sukrauti įvairus 
dalykai, kuriems, apgyvendinus žmogų 
naujame pasaulyje, jis neturėjo tikslo.

Pandora tapo apimta nenuraminamo 
geismo pažiūrėti, kas tame inde buvo už
laikoma, nors jai buvo draudžiama. Taip 
vieną dįęną ji pakėlė indo antvožą ir pa
žiurėjo į vidų. Iš indo ištruko uždarytos 
buvę jvairios ligos, plėgos ir nelaimės žmo
gaus kunui, kerštas, piktumas ir neapikan- 
ta jo protui, — ir viskas tas pasiplėtė kur 
pakliuvo. Pandora skubino antvožą už
daryti, bet deja! viskas iš indo išgarmėjo, 
išskyrus vienintelę Viltį, buvusią pačiame 
dugne. Ir nuo tada, nežiūrint ką mes su
tinkame, blogą, vargą, ligą — vis Viltis 
dar tebėra su mumis ir palaiko mus nuo 
visiško žlugimo.

Taip pasaulis likosi apgyvendintas ir 
pirmoji gadynė buvo amžius nekaltybės ir 
linksmumo ir buvo pavadinta Auksine Ga
dyne. Visur viešpatavo teisybė ir tiesa, 
nors žmonės prie to nebuvo įstatymais ver
čiami, nei buvo jokių teisdarių baudimams. 
Girios dar stovėjo pilnos ir niekas nekirto 
jų medžių laivams statyti nei būdavoti tvir
tovių apie miestus. Nebuvo nei kardų, nei 
durtuvų, nei šarvų. Žemė davė viską rei
kalingo ir nereikėjo nei arti nei sėti. Am
žinai viešpatavo vasarą, gėlės dygo be sėk
lų, upės tekėjo vynu ir pienu ir iš aržuolų 
sunkėsi geltonas medus.

Bet kuomet likosi nuverstas dievas Sa
turnas ir valdymą pasaulio užėmė Jupite
ris, žmonėse įvyko permainos, — prasidėjo 
nesutikimai, muštynės, .karės. Užstojo Si
dabrinė Gadynė, paskui sekė Vario Gady
nė, ir tada prasidėjo godumas ant metalų, 
labiausia aukso. Atsirado metlaikiai su 
[žiemomis ar pavasariais ir rudeniais, karš
ti ir šalžiĮpfai. " '■

Piktadarystės ant žemės paplūdo kaip 
tvanas; žmoniškumas, teisybė ir garbė din
go.

Taip gi Grekų ir Romiečių kalbama 
apie tvaną už žmonių nuodėmes.

Grekai ir Romėnai savo tikrų pasakų, 
kaip ir apie viską kitą, apie pradžią pasau
lio ir dievus ir tvaną neturėjo. Viskas bu
vo skolinta nuo senesniųjų tautų. Skaity
tojas tik čia lai tiek nesumaišo, kad krik- 
ščionįs savo pasakas apie pasaulio sutvė
rimą, Adomą ir Jievą ir tvaną, nepaėmė 
nuo Grekų ar Romėnų, nors viršuje pana
šiai tas skamba; tik nekuriuos kitus daly
kus, vėlesnius, atsiradusius pas pačius Gre- 
kus ar Romiečius, krikščionių tikyboj yra 
įvelta. Apie tverybą žemės ir žmogaus ir 
didįjį tvaną krikščionįs žino iš senos Žy
dų istorijos, kurie savo tikybą ėmė dar nuo 
senesnių tautų, Assyrų ir Babilonėnų. Gre- 
kus ir Romiečius tos pasakos pasiekė per 
Egiptą.

Kdzna beveik tauta turi skirtingas 
tverybos ir žmonių-tvanu nubaudimo tra
dicijas, tečiaus jos viena kitai panašios, 
nes iš vieno šaltinio imtos, nors skirtingais 
laikais ir kitokiose aplinkybėse buvusių 
žmonių surašytos, po ilgo laiko nudėvėji- 
mo ir nuo lupų ant lupų keliavimo.

Iš kur pakilo pati toms pasakoms pra
džia, skaityk knygą “Kas Slepiasi už Žmo
nių Pasakų” (gaunama “Dirvoje”).

| K. S. K.x

w

Visada galima nuspėti ant kiek daug 
religija paliečia žmogaus širdį — kiek ji 
atsiliepia ant jo kišeniaus.

Žmogus gali pamesti darbą delei savo 
principo, tečiaus turi grįžti atgal prie jo 
vardan savo, pilvo.

Amerikonams labai patinka įvažiavi
mas nelavintų-prastų darbininkų, tik bijo, 
kad jie nebūtų išsilavinę bombų daryme.

Viešpats aprūpina visus maistu, tiktai 
nepasistengia jiems tai į kišenius sukimš
ti.

Protinga yra taisyklė: “Pamislyk du 
sykiu pirm negu ką manai sakyti” — ir ta
da visai nesakyti.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

GUS ARAS
Saulutė tekėjo linksma 

iš kalnų,
It auksu languose ji 

švietė;
Vaikščiojo gusar’s po 

gražutės langų
(Mat, vakar ateit ji jį 

kvietė)....
Vaikščioja ir suka geltonus 

usus, .
Per naktį nubodo jam 

laukti;
Gražutė gi miega ir mato 

sapnus:
Ji skęsta ir stengiasi 

plaukti;
Tik mato — atplaukia prie 

josios laivu
Gusaras irkluodams, it 

siutęs;
Ją laivan in traukia ir 

saldžiu bučkiu
Pridengia lupytes 

gražutės.
Ji šypsos per miegą, jai 

daros meilu,
Po langu gi sala 

gusaras,
Pamačius ką einant, jam 

daros bailu,
Jis lenda po krūmų ir 

baras.
Ant galo suprato gražutės 

melus,
Kad jį —- dar gusarą — 

apgavo;
Nuspjovė, susuko ūsų

pluoštelius'
Ir maršu namon 

nužingsniavo.
9to pulko šauliškis 
kulkosvaidininkas.

Nuo Juokų Red.: — Bu-um! 
kaip iš kanuolės, ir zi-ip! į mu
sų Juokų skyrių! Viršuje ma
tote telpamas eiles iš Lietuvos 
kariumenės 9-to pulko šauliš- 
kio. Gerai dar, kad jis nesudė
jo prie eilių parašan savo viso 
“titulo” — parašas butų buvę

kad po 
skyrius 

kad net 
jį savo

ilgesnis už visas eiles!
Galime pasidžiaugti, 

metų vargo mums šis 
pasisekė išakėti į tokį, 
viso pasauliq poetai į
raštus pradėjo siųsti. Ateina iš 
Berlino, Paryžiaus, Londono,,iš 
pačios Lietuvos ir dabar net iš 
kariumenės gusarų.., Nenusi
minkit, p-le Kleopatra, gerb. 
Prometėjau, M. B-niene ir kiti, 
kad jūsų eilės turi laukti savo 
eilės šin s'kyrįun patilpti; taip
gi nemanykit, gerb. Cirineušai, 
Mučelninke, K. Draugeli, kad 
jūsų ašaroms teks išdžiūti be 
musų šio skyriaus pavėdinimo. 
Visiems teks vietos ir tilps ka
da eilė prieis. Kurie rašėt tai
kydami sezonams, jęi eilės bus 
'netikusios, gali išeiti iš mados 
ir reiks numesti, kaip pavasarį, 
kuomet savo stalčius valėme. O 
kurių bus geros, kad ir pavasa
rį apie rudens liūdnumus galė
sime indėti, o šią žiemą dar pa- 
spės patilpti tų, ‘kurie vasarą 
apie rožių gražumą teikėsi pa
rašyti.
į Ir 

kad 
mas 
buri
“gusarais” pabūt ir tt. ir* tt.

Tenai tik jaunimas, kuris už
siiminėja žaislais, pamokomis,

kas sakė, kas vepelioja, 
Lietuvos kareivių gyveni- 
yra vargas, skurdas? Jie 
laiko ir eilių prirašyt ir

sportu, gimnastika, mankštini- susitveria ir ragina prisirašyt,] 
mais na, ir kaip kada pasitaiko, 
reikia į ponus “ 
morza" kulkų pasvaidyt. ,

Tik gerb. musų bendradarbis 
.(■kuris prisiuntė dar daugiau 
eilių šiam skyriui) prideda se
kantį: “Jeigu, broliukai, jus, bū
dami Amerikoj nenorite supra
sti savo Tėvynės reikalų ir nie
ko jai nepadedat, tai atsižadė- 
kit Jos, o jau Jon grįžti nema
nykit, jeigu jūsų pastangos Jos 
atstatymui nėra padėta. Mes, 
Lietuvos kareiviai, giname gin
klu krašto.sienas, o visi broliai 
turite padėti mums.”

Nežinome, kaip kitose koloni
jose daro, bet Clevelandiškiai y- 
ra vyrai kaip zet (ir moterėlės 
taipgi) : va kaip tik išgirdo,,kad 
“ponai" į Lietuvą vėl lenda, spa
lio 17 d. dėjo pinigus jums, ka
reiviai, ant šautuvų ir kulkų!

___ ____  __ __D__  , 
sakydama, kąd tas ne pilietis, 

“od morza do kas jon neužsimokės, — jis į j 
---- .•j.-a. visas paeiliui stoja ir stoja. Ir 

vis atsiranda naujų, kurios vėl 
tą patį skelbia.

Ir jis niekaip neįstengia pi- 
lietystę pasivyti. I

Gerg. Spragilas išvažiavo ant 
vakacijų (tik nesakė kur ir su 
kuo) ir už tai šiam numeriui 
nieko neatgabenq.

Just. Žakas gyvena jau dvide- 
dešimts penki 
rudenį pirmu 
kad lapai nuo 
nakties laiku,

rudeniąi ir tik šį 
kartu pastebėjo, 
medžių krinta 'ir 
nors ir tamsu.
4^ o

A.’ Praškevičius (pirmiau gy
veno ant Superior avė.) niekaip 
neįstengia pastoti Lietuvos pi
liečių. Kokia tik organizacija

J. ŠEMOLIUNAS, O. D.
3 iki 5 po pietų.
7 iki 8:80 vak.

AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12 

Nedeldieniais nuo 10 iki 12.
8115 ST. CLAIR AVE.

 CUNARD LINE
S. S. SAXONIA 

Išplaukia
SPALIO 30

Išplaukia tiesiog į Hamburg'
Hamburgan tiesiai ........................ $125.00
Eidkunuosna per Hamburgą .... $130.40

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

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.

GREITAS PATARNAVIMAS VISOMS

Mk <wt~-

NUOŠIMTIS

SHO

“DIRVOS” KAINA

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

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

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

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

ST. CLAIR kam. E. 24 St. 1419 ADDISON ROAD
11 ryte iki 1 dieną Netoli Wade Park Avė.
4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienį 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietį]

1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

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

12000 Superior Ave.

SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 
kada pinigai padedami 

taupinimui

BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
Jos iSmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigui*.

Central 1690 Main 2063
JOHN L. MIHELICH

Advokatas
Praktikuoju visuose Teismuose. 

Kalbame Lietuviškai.
902-4 Engineers Bldg.

Branch Ofisas 
Šalę North American Banko 

6127 St. Clair ’Avenue 
atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS t=t

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

Pavieniai numeriai bus 
'parduodami po 7 centus.

Kurie užsimokės pirm 
Sausio I d., visus me
tus gaus už $2, kaip 
ikišiolei dar yra.

AMERIKOS DOVANOS KALĖDOMS 
Savo Giminėms Lietuvoje

j Kąd norit gauti atsakymą ant pasiųstų pinigų gi
I minėms Kalėdoms, tai siųskit jiems dovaną per 
j Musų Agentūrą. Parduodame Laivakortes va

žiuojantiems į Lietuvą ir iš Lietuvos Amerikon.
Foreign Exchange and Steamship Ticket Agency 

J. Jupanc — G. Kaupa
j 6603 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

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 į musų skyriaus d^enturas 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

KIEKVIENAME NAME TURĖTŲ BŪTI 
ELEKTRIŠKAS ŠILDYMO PADAS.

Kiekvienuose namuose turėtų rastis būdas 
panaudojimui ąilumos 'laike ligos. Elek
triškas Valdantis padas suteikia lengviau
sią ir veikmingiausią būdą — jis duoda 
nuolatinę, kontroliuojamą šilumą kolei tik 
reikia.
Viskas ką turit daryt, tik prijungt Elek
trišką šildymo Padą prie lemputės vielos. 
Nereikia pilti, nebus tekėjimo arba atša
limo kaip buna naudojant karšto vandens 
bonkas.
Pirkdariii Elektrišką Šildymo Padą dabar 
busit prisirengę sutikt reikalą laike atei
nančių rudens ir žiemos mėnesių.

THE ILLUMINATING COMPANY 1 
Illuminating Building 

Public Square



D I B Y A
CLEVELANDO LIET. TAUTIŠKO NAMO 

ATIDARYMAS
reikale visai negali pavelyt kal
bėti, delei subėgusių aplinky
bių”, o paskui pavėlino agituo
ti už aukas Tautos Fondui, bet 
ne Lietuvos kariumenei. Nežiū
rint to, Lietuvos šauliams dvi 
ypatos surinkto $117 prieš T. F. 
kelias poras rinkėjų, gavusių 
$77.25.

— ir tas užgavo Vyčių Choro 
dirigentą, kuris tuoj užreiškė 
visai atsisakąs dainuoti.

Prašant pavelijimo leisti nuo 
estrados publikai pasakyti apie 
Lietuvos Misijos atsišaukimą 
gelbėti Lietuvą ir rinkti aukas, 
vakaro vedėjas ant to atsakė, 
jog “šį vakarą niekam tokiame

Jei čia netyčia dalykas taip 
susipynė — nieko dar, bet jeigu 
jau išsykio pradedama varinė
ti partiviškumai, kaip visados 
Clevelande buvo — niekai. Juk 
svetainė yra visų draugysčių 
(išskyrus radikales) ir aukos 
Lietuvos kariumenei yra dau
giau bešališkas darbas, negu

vienam ar kitam fondui. Igno
ravimas Lietuvos Valdžios šau- 
kimosi gelbėt suriku būtų rasti 
žodžių papeikimui.

Svetainės atidarymo iškilmė
se privalėjo būti sukviesta visų 
vietinių organizacijų pirmi
ninkai, įžymieji veikėjai ir dar- 
vabęsi tam labui senesnieji žmo-

nės. Tuo tarpu ant estrados-, 
sėdėjo keli svetimi ir maišėsi 
vienas-kitas Lietuvis (išskyrus 
valdybos narių).

Gal buvo stoka laiko viskam 
surengti, gal kas kitas, bet kaip- 
ten nebuvo, jau Clevelando Lie
tuviai turi nuosavą svetainę.

Dirvos Artojas.

“Geriau kad ir vėliaus, negu 
niekad” — žmonių priežodis 
sako.

Su Amerikos Lietuvių kolo
nijų didėjimu — to istorija 
prasideda dar prieš 1900 metus 
— kilo jose Lietuviškumas, su
sipratimas ir pradėjo organi
zuotis į savitarpines draugijė
les. šalip pirmų pirmiausiai 
steigiamų parapijų, Amerikos 
Lietuvių didesnės kolonijos or
ganizavo pašalpines draugijas, 
daugiausia po priegloba kokio 
nors šventojo patrono ir su vi
somis pareigomis linkui bažny
čios. Vėliaus atsirado kitokių 
organizacijų, didžiųjų Susivie
nijimų ir tokių draugijų, kurios 
vadinosi “laisvomis”, t. y. netu
rėjo užkrautos priedermės savo 
nariams atlikinėti velykines iš
pažintis ir pačios draugijos ne
aukavo nei ant mišių nei ant 
bažnyčios. Narių gi tame buvo 
laisva valia.

Vis nauji ir nauji būriai Lie
tuvių, bėgdami nuo caro val
džios sunkenybių, atvyko ir pil
dė pradėtas Amerikoje Lietu
vių kolonijas ir prasidėjo čionai 
visai naujas bruzdėjimas ir su 
tuo bruzdėjimu nauji reikalavi
mai. Jau ankstyvose koloniza
cijos dienose steigti net laik
raščiai, organizuota knygų lei
dimo draugijos ir su padidėji
mu draugysčių skaičius, koloni
jose kilo klausimas įsisteigimo 
nuosavų svetainių, kaip susirin
kimams laikyti pačių draugijų 
reikaluose, taip rengimui pra
kalbų ir perstatymų, kuo Ame
rikos Lietuviai daugiausia ir at
sižymi.

Paprastai musų didesnėse ko
lonijose randasi nuo desėtko iki 
šimto įvairių draugijų ir orga
nizacijų kuopų; jų susirinkimai 
buna kas mėnuo, o prie to kož- 
na per metus parengia prakal
bų ir perstatymų ar balių po 
porą, o kitos net po keletą va
karėlių metuose surengia.

Vadovaujantiems Lietuviams 
užėjo mintis: kiek daug musų 
draugijos turi išmokėti sveti-

su gražiu programų: prakalbo
mis, pasveikinimais, dainomis.

Programo vedėjas, p. K. Sai- 
monas, pradėdamas programą, 
keliais žodžiais pratarė į susi
rinkusius, užkviesdamas Teatra
lišką Chorą dainuoti. Choras, 
vadovaujamas p. L. Krampo, 
sudainavo Amerikos himną — 
“Star Spangled Banner”, akom
panuojant Lietuvių orkestrai. 
Visa publika sustojo.

Antras kalbėjo C. L. D. S. fi
ves pirmininkas, p. J. Klimavi
čius, Lietuviškai Ir Angliškai, 
apie svetainės įsteigimą.

Po to perstatytas kalbėti ad
vokatas V. J. Pugheris, kuris 
irgi kalbėjo Lietuviškai ir An
gliškai.

Sekantis pasveikino Lietuvių 
svetainės įkūrimą tūlas Anglas.

Liet. Vyčių 25 kp. Choras, 
vadovaujamas p. V. Greičiaus, 
dainavo “Kur josi” ir “Viltis”.

Poni E. Greičienė skaitė pa
sveikinimą (eilėmis) ir po to ji 
sudainavo Lietuviškai “Santa

• Lucia”. Jos dainavimas publi
kai labai patiko ir ji likosi iš
šaukta pakartoti. Dainavo dar 
“Juozapėlį” ir vėl iššaukta, su-1 
dainavo “Trįs berneliai".

Dabar L. V. 25 kp. Choro vy
rai padainavo ‘Kiškelis’ ir ‘Kur 
tie laukai’.

Sekantis kalbėjo miesto sve
tainių inspektorius Angliškai, 
palinkėdamas Lietuviams turė
ti visokių linksmumų, savo vie
tą .įsisteigus.

Po jo sekė dar keli žodžiai p. 
Pugherio kalbos ir tada išėjo 
dainuoti Teatrališkas Choras — 
“Svečių giesmę”.

P-lė Julė Baltrukoniutė dai
navo “Leiskit į Tėvynę” ir “Kur 
bakūžė samanota”; iššaukta pa
kartoti, vėl paantrino “Kur ba
kūžė”. Jos dainavimas publi
kai patiko.

P-lė Elena Grigiutė dainavo 
“Ispanka” ir taipgi likosi iššau
kta paantrinti. Po to duetą — 
“Geismai ir svajonės” atliko p- 
lės Julė Baltrukoniutė ir Elena 
Grigiutė. ___

Teatrališkas Chorą§ dar^7tŽH» 
havo “Vakaras pajūryj” ir po 
to sekė kalba miesto tarybos 
nario, John Sultzmann’o (Ang
liškai). Jis savo karštoje kal
boje ragino visus remti Lietu
viškas draugijas, prie jų pri
klausyti ir rūpintis savo vien
taučių, tėvų ir našlaičių likimu.

šiuo tarpu vietinio skyriaus 
Tautos Fondo pirmininkas p. 
A. Banevičius savo kalba ragi
no visus paremti Lietuvą da
bartinėje- jos sunkioje valando
je, ir buvo svetainėje renkamos 
Tautos Fondui aukos.

Užbaigiant programą, Vyčių 
choras sudūinavo “Lai gyvuoj’ 
mus Tauta” ir Lietuvos Himną, 
publikai pritariant. Tuomi vis
kas pasibaigė.

"Likusią vakaro dalį jaunimas 
praleido šokiais. Ypač daugiau
sia griežta Lietuviški.
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Kaip Visos Maine Valstijos Moterys
Balsavo Rugsėjo Men., Taip Visos Šalies
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ir tie pinigai turi eiti iš Lietu
vių kišenių kitų naudai. Tais 
pinigais, sakė jie, patįs Lietu
viai, pasistatę savo Tautiškus 
Namus galės juos palaikyti ir 

i turės vietos, nemaldaudami sve- 
, timųjų, savo vakarams ■ rengti.

Pradėjo dygti Lietuviški Tau
tiški darnai ir dabar tūlos ko
lonijos turi jų po porą, nors ki
tos, kad ir didelės, neįstengė 
iki šiolei jokios pasistatyti.

Yra nekuriose kolonijose pa
vienės draugijos savo namus 

L įrengusios, bet daugiausia su- 
sidėjusios visos esamos organi- 

i zacijos, kurių iždai tą sumany
ki mą- remti daleido.

Clevelando Svetainė.
Prie vėliausiai įsigijusių 

" vo svetainę yra Clevelando
lonija. Yra dar ir kitų, bet ji 
vėliausia dabar ką Tautišką Na
mą įsirengus.

Clevelando Lietuvių draugijo
se sumanymas svetainę įsigyti 
kilo jau keletas metų atgal, ka
da čionai imta skaityti į deset- 
ką tūkstančių Lietuvių ir tu
rėta į 25 įvairias organizacijas.

Prie svetainės statymo dėjosi 
draugijos ir pavieniai žmonės. 
Darbas buvo sparčiai varomas, 
žemė surasta ir jau buvo besi
rengta pradėti statyti, kaip štai 
užėjo didėji karė, dalykai susi
pynė, medega pabrango — ir 
prisiėjo darbas atidėti. Tup gi 
tarpu šimtai ir net tūkstančiai 
Lietuvių pinigų buvo pilami ki
tiems, svetimiems, už nuomavi
mą vietų jų rengiamiems vaka
rams. Neramu buvo ir laukta 
progos tą nepakenčiamą apsi
reiškimą užbaigti.

Nesant galimu ant greitųjų 
svetainę nuo pamatų išstatyti, 
apjieškota didelė patogi vieta— 
tūla bažnyčia, kurią nupirkta ir 
perdirbta į svetainę.

Reikia pastebėti, kad svetai
nė randasi pačiame Lietuvių 
centre', visiems patogiai priei
namoje vietoje, ant Superior 
avė. (keletas minutų ėjimo 
“Dirvos” Redakcijos).

Atidarymo iškilmės.
Spalio 17 d. įvyko viešas

velando Lietuviškų Draugysčių 
Svetainės atidarymas. Nuo 3

L po pietų pradėjo apie sve
tainę Rinktis žmonės;- ėjo į vi
dų, žiūrinėjo ir kalbėjosi. Gė
rėjosi ir džiaugėsi.

Atidarymo iškilmės atsibuvo

Aukas Lietuvai.
Tautos Fondo vietinio sky-. 

riaus kolektoriai surinko $77.25.
šalip' aukų į Tautos Fondą, 

buvo dar renkamos aukos ir 
Lietuvos šauliams, kurios liko
si išsiųstos tiesiog Lietuvos Mi
sijai, ne į jokį fondą. (Aukau
tojų vardai telpa ant pusi. 8-to).

Lietuvos šauliams aukas rin
ko “Dirvos” redaktorius Karpa
vičius ir Agota Aksomaičiutė. 
Poros valandų laiku surinkta 
$117.00.

Moterys Balsuos Lapkričio Men

Kas nužiūrėta laike svetainės 
atidarymo.

Tarpe gerumų buvo menkų ir 
nedateklių. Delei skubumo ir 
stokos laiko viską tinkamai pri
ruošti, sėdynės visos buvo la
bai apdulkėjusios ir atėjusiam 
šventadieniais rubais žmogui 
reikėjo ilgai žiūrėti, iki gavai 
drąsos atsisėsti....

Visoje svetainėje nebuvo jo
kios Lietuviškos vėliavos, o tas 
butų labai papuošę tokią iškil
mę, kaip šita.

Be biskio Vyčių choras butų 
nedainavęs. Nežinia kodėl vėl 
sutiko išeiti. Kaip nuklausyta, 
tasai choras buvo pasiryžęs pir
miausia išeiti. Choristai buvo 
visi pasidabinę gėlėmis, mergi
nos išstrižai krūtinių turėjo per 
tiesūsios šilkinius Lietuvos vė
liavos spalvų kaspinus — norė
jo pertai pirmiausia savo daina 
vakarą atidaryti. Programove- 
dėjo surašė išėjo pirmiausia ei
lė Teatrališkam Chorui dainuoti

Gavusios lygias teises Amerikos 
moterįs protingai ir patriotiškai pa
vartos taip augšta privilegija, kokia 
dabar joms pirmu kartu tenka, kiek
vienoje šios šalies valstijoje: Jos bal
suos -už Republikonų vėliavos nešėjus: 
Harding ir Coolidge.

Nes moterįs žino: Kad didžiausia 
visuomeninė ir žmoniškumo reforma, 
kokia išsidirbo nuo vergo paliuosavi- 
mo yra prinokintas vaisius plataus 
Amerikanizmo, teisinga ir progresi- 
vė dvasia ir gabus ir toli permatomas 
Republikonų partijos vadovavimas.

Jos žino: Jog Republikonų partija 
buvo svarbiausia ir veikli intaka taip
gi visų kitų reformų apsaugojimui ir 
pagerinimui gyvenimo aplinkybių mo
terims ir vaikams šioje šalyje: namie, 
mokykloje, dirbtuvėje ir kitur.

Jos žino: Jog vėliavos nešėjai ir pa
rinktieji Republikonų partijos atsto
vai supranta, kad daug liekasi dar pa
daryti parupinimui kelių ir būdų pri
žiūrėjimui sveikatos ir gerovės musų 
moterų ir vaikų, ir jog Harding’o ad
ministracija remsis, didžiumoje, ant 
bendro bei pagalbos musų patriotiš
kų moterų įvedimui reikalingų ir bū
tinų socialių reformų.

Jos davė daugiau, laike karės, ne
gu kas kitas iš musų visų; nes jokia 
auka negali būti taip didelė, kaip mo
tinos, žmonos, mylimos. Jų uolus ir 
nenuilstantis atsidavimas padarė ste
buklus pataisyme užsileidomi trum
paregės ir sutižusios valdžios, pritar-

naujant sveikatai ir patogumams jų 
brangiausiųjų, kariaujančių ir liejan
čių krauja ant svetimos žemės; ir nors 
jų širdįs gėlė sielgrauža, jų aukavimas 
to, kas buvo brangiausiu pasaulyje, 
buvo su noru, nes tai buvo daroma 
del saugumo ir garbės musų numylė
tos šalies.

Tečiaus jos nepatvirtina sutarčių, 
kurios reikalauja tokių pačių pasiau- 
kavimų tarnavimui svetimoms intri
goms imperialistiškos spalvos. Jos 
nenorės, kad jų sunai ir vyrai butų vėl 
atimami iš jų ir siunčiami į tolimas 
šalis kariauti ir mirti, ne ant jų pačių 
šalies pašaukimo, bet ant reikalavimo 
Lygos, vedamos ir kontroliuojamos 
svetimų valdžių.

Jos žino, kad garbė tautos NEGA
LI būti pažadėta tokiam slaptų intri
gų ir tamsių tarybų sutarimui; kad 
Tautų Lyga nėra šviesa, atidengianti 
kelius prie taikos, bet šokanti vėjo 
šokį, vedanti į negerovių sukurį ir ka
res be pabaigos.

Amerikos moterįs yra tikros ir pro
gresses Amerikonės, pasitikėtinos sa
vo namų ir vėliavos saugotojos. Jos 
prižiūrės, kad Senoji Garbės vėliava 
vėl paliktų emblema, išdidi ir nesu
tepta, pilna Amerikos nepriklausomy
bės, galybės ir progreso ir pasaulio 
žibintuvu. Jos balsuos pavedimui jos 
saugiam užžiurėjimui Republikonų 
žymės nešėjų:

HARDINGO IR COOLIDGE

Republican National Committee



Žinios iš Lietuvos
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K. Aksomaitis (buvęs Clevelan- 
dietis) sekančiai rašo savo 

/ seserei Agotai:
Kaunas, rugs. 28, 1920.

Kaip jau gal girdėjote, Lie
tuvos Valdžia padarė taiką- su 
Rusų bolševikais ir iš kur pir
miau mums gręsė pavojus, da
bar jau toj pusėj rimtėja. Tik 

■musų kitas kaimynas- iš pietų 
pusės — Lenkas — ištiesė ant 
musų savo vanago nagus, nuo 
kurių nevieno musų brolio pasi
liejo ir dar liejas kraujas. Musų 
■padėtis yra sunki, -bet pasiryži
mas yra toks: nepasiduoti prie
dui iki paskutiniųjų, stojant 
.kaip kariškiams, taip ir civi
liams Lietuvos gyventojams, 
kurie tik gali kokį įrankį pa
naudoti. Lenkai nebūtų tokie 
smarkus, kad negautų paramos 
iš kitų valstybių, kaip va iš 
Francuzijos, kuri duoda kariš
ką rnedegą, už ką, mes sakom, 
Prancūzai yra lygus su Lenkais 
musų šalies grobikai ir musų; 
brolių kraujo rijikai, kas jiems 
ant gero gal neišeit.

Su Lenkais kartu eina jieku- 
rie Lietuvos dvarponiai, kurių 
šunybės irgi kiekvienam Lietu-1 
viui yra žinoma. Tokie dvarpo
niai dabar daugiausia Lietuve-- 
je užsiima šnipavimu ir viską 
pranešinėja Varšavai ir Lenkų 
karės frontui. Tai kaip mato
te, Lietuva daug perleido prieši
ninkų ir daug aukų per tai pa
dėjo. Lenkai ant Lietuvos tu
ri didžiausį apetitą ir lyg kro- 
kodiliai žiotis atidarę laukia, — 
bet gi turės užspringt.

Šiaip Lietuvoje puiku gyvent, 
nors dabartiniu laiku porą sa
vaičių lijo; žinoma, nuo to nie
kas nenukentėjo ir oras kelioms

dienoms vėl tęsėsi puikus. Ja
vai užderėjo neblogiausia, pra
gyvenimas geras.

Aš laikinai gyvenu Kaune — 
tuom kartu dirbu prie Lietuvos 
Ūkio Banke. Kaune daug suei
nu Amerikiečių,- kurie ateina su 
visokiais reikalais.

Rugsėjo 25 d. turėjome ma- 
nifestacijinį apvaikščiojimą iš
nešimui protestų prieš Lenkus.

Baigdamas šį laišką, tariu žo
dį, kad Amerikiečiai nenustotų 
pirkę Lietuvos Valstybės Bonų, 
nes su tais bonais daug musų 
Valstybė karę laimi.

Visiems CIevelandiečiams ir 
taipgi Amerikos Lietuviams 
linkiu geriausios kloties.

K. Aksomaitis.

Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksinų j Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų nieks 
su manim negal lenktyniuoti; 
visiems pinigų siuntėjams pri
statau kvitas su parašais pri

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo

ją, Hamburgą ir visur.
I Pasai kelionei j Lietuvą. 
Padarymas Lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderį. Rašydami pridėkit 
2c. štampą ir visad adresuokit 

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

fišradejaT 
X Prisiųskite man savo braiži- X 
r nius išradimo išegzaminavimui. T 
t Reikalaukite išradimų knygų- X 
X tės “Patarimai Išradėjams”, ku- 4* 
T ri duodama dykai. Ji
X Rašykite Lietuviškai savo ad- Xj 
y vokatui. y |
? Martin Labiner j 
T 15 PARK ROW, NEW YORK į 
X Registr. Patentų Adv. (Dr.) X

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.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-j 

skausmio Dantų Traukimo. ’

T. P. NEURA CO.
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas jieš- 
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. Nęura, 2047 Hamilton Ave.

Vienas Iš Parankiausių
BE JOKIO KAMINO 

PEČIUS

Princeton
2515-L

Broadway
1775

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

Laiku būna Išlaukyje arba Ore.
The

SCHNEIDER
HEATER COMPANY

Kinsman & E. 75th Street
| “Didžiausi Cleveland© Pečių Intaisytojai

Clevelandas Y ra Gera
Gyvenimui Vieta

Jus Turit Gerus Darbus, Namus ir 
Jūsų Vaikai Eina Mokyklon

JEIGU ESATE GIMĘS SAVAME SENAME KRAŠTE, NETURĖJOTE JOKIOS TOKIOS PRO
GOS PINIGUS UŽDIRBTI IR TURĖTI GERUS NAMUS. NETURĖJOTE PROGOS EITI GE- 
RON MOKYKLON, KAI ČIA TURI JUSU VAIKAI, JEI JUSU TĖVAI NEMOKĖJO UŽ TAI.

Cleveland© miestas suteikia jums visiems šituos gerus ir svarbius dalykus ir tas jums visiškai 
mažai' tekainuoja.

Dabar kadangi visokie dalykai, kuriuos miestas vartoti turi pakilo brangiai kainose, kaip ir vi
si kiti daiktai, kuriuos jus perkatės del vartojimo savo namuose, dabar brangiau kainuoja mokyk
lų užlaikymas ir vedimas, prižiūrėjimas parkų, žaismių piečių ir užlaikymas gatvių švariomis, ly
giomis ir gerai apšviestomis nakties laiku. Miestui taipgi daug brangiau atsieina išrinkimas sąšla
vų ir likučių išmatų ir pelenų iš jusu namu ir apsaugojimas jūsų namų policistais ir ugnagesių de
partamentu. - •'

Nelabai senai dar miestas pradėjo mokėti didesnes algas policistams ir ugnagesiams ir visiems 
kitiems darbininkams, kurie del miesto dirba, kadangi ir tiems žmonėms pragyvenimas dabar at
sieina brangiau. 1

Dabar miestas nori, kad visi žmonės padėtų jam mokėdami kiek nors daugiau taksų, kad vi
si jus galėtumėt po senovei turėti tuos visus patogumus.

Jeigu miestas negalės gauti daugiau sau reikalinkų pinigų, sekančiais metais jūsų vaikai gali 
kartais nebeturėti tokių patogių mokyklų, arba gražių parkų ir žaidimams vietų. Sekančiais me
tais miestas galės būti priverstas paliauti rankioti išmatas ir pelenus nuo jūsų namų ir gali nelikti 
užtektinai policijos apsaugojimui ir apgynimui jūsų nuo užpuolikų ir nebus ugnagesių išgelbėjimui 
jūsų namų nuo ugnies. •'

Miesto Ligonbutis, kurin jus galite pasiduoti kuomet susergate ir kur galite pasveikti be jo
kio užmokesčio už jį, gali prisieiti uždaryti.

Jūsų kaimynystėje esančios dispenserijos, kuriose jus galit, gauti daktariškus patarnavimus ir 
vaistus be jokio užmokesčio, galės būti uždarytos.

Jeigu miestas negalės gauti daugiau pinigų, jis nebus tokiu patogiu gyvenimui ir jūsų namai 
nebus taip malonus.

Jus galite pagelbėt palaikyt visus tuos patogumus mieste, kokius jis jums suteikia, savo bal
savimu “YES” ant visų taksų lakštų. Tas nekainuos jums daug, tiktai penki dolariai ir penki cen
tai daugiau ant kiekvieno tūkstančio dolarių vertės nejudinamos nuosavybės, už ka ir dabar jus 
taksus mokate.

Jus tankiai praleidžiate daugiau negu tiek tik vienu vakaru, kada pasirengiate sau gerus pa
silinksminimo laikus.

Balsuokit
THE

“YES” ant visų Penčių lakštų laike rinkimų 
RELIEF COMMITTEECITIZENS’ TAX

THE CITIZENS’ TAX RELIEF COMMITTEE ’
Charles E. Adams George A. Coulton C. D. Friebolin Eva L. Jaffa J. R. Nutt Ruth Stone
Orion Alexander W. Ė. Dana R. F. Goodnow Mrs. S. H..Kavanagh x John J. Owens F. W. Steffen
Florence E. Alien N. L. Dauby E. P. Greene Rev. C. H. LeBlond A. G. Paine C. E. Sullivan
Alfred A. Benesch J. P. Drach Salmon P. Halle William G. Lee John W. Reynolds E. B. Thomas
M. F. Bramley S. P. Fenn Mrs. C. A. Hamann Calr Lorenz Dr. W. A. Scullen E. B. Van Sweringen
C. W. Brand Linda A. Eastman Joseph P. Harris Ida P. McKean Delbert J. Shattuck F. R. Walker
Fred H. Caley Thomas W. Fleming P. W*. Harvey Frank B. Meade Albert E. Skeel Alen S. Waltz
Leyton E. Carter David K. Ford Mrs.John S. Hathaway Charles W. Mears James B. Smiley Leon Weidenthal
Clarence H. Collings J. W. Frazier Frederick A. Henry D. E. Morgan Allard Smith Mrs. A. F. Westgate
William R. Conners I. B. Freiberger ■» Mrs. J. R. Hinchliffe C. J. Neal Charles B. Smith F. B. Williams
Thomas Coughlin 1 Dr. A.' B. Meldrum Rabbi Louis Wolsey •

Kam žudytis 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

H
LV/1Č7DE. “Ak, kaip man niežti gal
vą! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
l trinkimus, muilavimus — ir viskas tat 
\ nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu plcis- 
\ kanu... Alan gėda net darosi !” *

1 .VARE. "Na, tai kam tau k f et be- 
HP reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau- 
> į kai gražus, švelnus ir žysti. O tai 
į todėl, kad ai vartoju RUFFLES!” 
K Kas tai yra RUFFLES? Ar

Jį tai gyduolė? Ne!! Ar kve-
I piantįs vanduo? Ne!! RUF-lį FLES yra tai paprasčiausis

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

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių menesių galvos I 
trynimo: dviejų ay trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- ? 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I

t Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai I 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j 
—•F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York*——*

EGZAMINAVIMAS.į'SI
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

NffiĮSaįn ' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
v» ~ • Aš gydau visas specialus ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,

Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Bay, Ele
ktra ir mano' modemišku 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, Mikroskopų 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 Ųžsisenėjusių 
Ligų vyrų ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis man® gydymas, yra atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant teisingos nuomonės, tikro apsiėjimo ir geriausio gydymo už jums 
prieinamas kainas. Jeigu jūsų liga neišgydoma, aš jums tai pasakysiu. Jeigu išgydo
ma, tai labai trumpu laiku aš apsiimu išgydyti. Čia7 galima susikalbėti Lietuviškai.

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

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO
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Atidaryt

Apie Clevelando Lietuvių Sve
tainės atidarymą skaityk ant 
pusi. 6-to.

Nedėlioj, spalio 17 d., laike 
atidarymo Lietuviškoj Svetai
nės, K. S. Karpavičius ir Agota 
Aksomaičiutė surinko Lietuvos 
šauliams sekančias aukas:

Tadas Neura ' - $25.00
Jurgis Kaupas $10.00
A. Šimkūnas $5.00
K. S. Karpavičius $5.00 
tA.. Aksonjaičiutė ,$5.00
Jonas Plerpa $5.00
V. Akšys Č5.00
Jonas Brazauskag $5.00,
M. švarpa $5.00
J. Versiąckas $5.00

. St. Zaborskis $5.00
J. P. Garmus $5.00
A. Balteukonienė $5.00
Pr.' Mockaitis $5.00-
K. Bagdonas $5.00
A. Kranauskas $3.00

x A. Praškevičius $2.00
B. Rakauskas $1.00
Al.- Beržinskas $1.00
A. Baltakis $1.00
V. G. Pugheris $1.00
VI. Malinauskas — $1.00
L. Liutkevičius $1.00
J. V. Abromaitis $1.00
Alekas Banevičius $1.00
Juozas Juška $1.00
Juozas Urbšaitis $1.00
Ant. Janulionis $1.00
J. Trečiokas .50
J. Dičmanas .50
Sekančią dieną dar
A. 'B. Bartaševičius 

.» Dr. J. Šemoliunas
Dr. J. Pašakarnis
B. Pašakarnienė 
Jonas Bajerčius 
A. Jankauskas 
P. Muliolis

aukavo: 
$4.00 
$3.00 
$3.00 
$2.00 
$2.00 
$1.00
$1.00

TMD. 20 kuopa rengia gražų 
perstatymą “Vilniaus Aptieko- ’ 
rius” ir pasilinksminimo vaka
rėlį ant lapkričio 21 dienos, — 
prieš adventus. Nepamirškit, 
tai bus svetainėj <ant E. 55 gat- j 
vės, kurią visi pinot.

Inžanga prieinama.

Nelaimės. Nedėlioj ant ke
lių automobiliuose susimušus su 
tramvajais ir šiaip patikus ne
laimėms važinėjant, likosi už
mušta 4 ir sužeista 13 žmonių. 
Neatsargumas kasdien žmones 
stumte stumia į kapus. Ir vis 
nesisaugoja.

NULATINAS
Merginoms ir'

Ateikit pamatyti 
teirauti apie šitą 
jums pasimokyti 
nuolatino amato, kurį nesutram- 
do nei oras nei sezonai. Mes 
priimame merginas ir moteris 
mokintis cigarų darymo ir duo
dame gerą užmokesnį laike mo- 
kinimosi. Darbas yra lengvas 
ir galima greitai išmokti. (46)

AMERICAN CIGAR CO;
918 Woodland Ave.

I f r

Ar Balsuosit už Gerovę
Taiką ir Teisingumą?
Didėji Republikonų Partija visados buvo kelrodžiu prie paprastųjų 
žmonių teisių. Ji tvirtai stovi už darbo vyrus ir moteris šioje šaly
je ir už gerovę, bandydama įvesti teisingumą ir geresnį susiprati
mą tarpe kapitalo, darbininkų ir ūkininkų.

Columbus, Ohio

visa- 
butų

labui
žmo-

KAMBARIS IR VALGIS DEL 
DVIEJŲ blaivų ir švarių vaiki
nų. Atsikreipkit — M. žuris, 
1112 E. 79th Street.
. Skausmus ir sėlintus nutildė

PA1N-EXPELLER
VUabAienklls ulreg. B. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

Raseiniai
Telšiai 

v Ukmergė 
Vilkaviškis

į

Skelbimas iš The East Ohio Gas Company.
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Valdiškos Drapanos
$1.95

$1.95
$2.95
$7.45
$3.95

Warren G. Harding, Ant Prezidento
Mr. Harding gimė ant savo dieduko ūkės Ohio 

valstijoje ir praleido pradžią savo gyvenimo tarpe, 
ūkininkų dirbdamas su žmonėmis mažame mieste
lyje, kur pats augo. Jis visada buvo darbininkas 
ir žino ką darbo žmogui reiškia ilgos valandos.

Jis yra laikraštininkas ir neturtingas jokiu 
atžvilgiu. Jo įstaigoj nebuvo streiko nei nesutiki
mo su darbininkais. Jo darbininkai visada matė 
jį draugišku ir teisingu ir dabar jo kompanijos di- 

warren g harding. ”■ ‘ .^esnė dalis yra savastimi pačių..darbininkų.
Mr. Harding yra tvirtas Amerikonas, kuris pažįsta ir myli žmones kaip 

Roosevelt ir McKinley, tie didieji Republikonai, kurie taip ištikimai darba
vosi šalies gerovei.

Du sylęiu buvo narys Ohio legislatures, sykį Leitenaritu Gubernatorium, ~ 
ir dabar baigia pasekmingą terminą Suvienytų Valstijų Senate, kur pasiro
dė tinkamiausiu sergėtoju visų žmonių reikalų.

Balsuodami už jį balsuosit už savo ir savo šeimynos gerovę.

Per p-lę J. Baltrukoniutę:
K. Varakojis $5.00

/Viso _ $138.00
Pinigai tuojaus pasiųsta Lie- i 

tuvos Misijai ir ji greituoju pa
siųs Lietuvos šauliams.

Aukų rinkimą dar nepertrau-1 
kiama ir kurie manote aukauti 
Lietuvos šauliams gynimui Vil
niaus ir gelbėjimui Lietuvos-nuo 
priešų, galite atnešti “Dirvos” 
Redakcijon ir visų vardai bus 
čionai pagarsinti, o pinigai ne
trukdomai pasiųsti Misijai (ne 
jokiam fondui).

PERKLEIMUOTI DUBALTAVI BLANKETAI
pilnos mieros, visai pigiai, po----------- ;---- - $1.95

STORI UŽMAUNAMI SVETERIAI (tinkamiausi
Rudeniniam nešiojimui) _____ .._______ = _ '

ARMIJOS VILNONES KELINES (iš jų bus tin
kamiausios kelinės darban) _______

SUNKUS DARBUI ČEVERYKAI (visai pigu) _ 
Oficierių Geri Čeverykai (tinka gražiai nešioti) 
O. D. Marškiniai (pamušti ir dubaltavos alkūnės)
Nusipirkit U. S. Laivyno Abrusų (yra geros mieros 

r ir parsiduoda pigiai)__ _______ tuzinas už $1.65
Nesenai Gavom Nauja Siuntinį U. S. Laivyno
Stalams Užtiesalų (jie išsortuoti ir suskirstyti, trijų 

jardų ilgio) __ __________ ,__________
Apsivyniojimai (dideli dubaltavi, lovos mieros, 

kolei dar yra)____________ ____ _____
Darbinės Pančiakos (šios pančiakos yra drūtos ir 

ilgai nešiosis) specialiai 6 poros už___
Audeklinės Pirštinės (2 poros už____________
Vilnoniai Ploščiai (tinkamiausi kokie reik darbui)* $10.
Specialiai Lavyno Apatiniai. Didžiausia proga kaip 

galit gauti. Užsimokės ateiti apžiūrėti.
ODOS PLOŠČIAI — užsiverčiami

UNITED SALES 00

$2.85

$2.50

$1.00
.25

$27.50

1967 E. 9th St. prie Euclid Teatro

Clevelando Vandens Išteklius
1TADOS Clevelandiečiai pirko vandenį abelna tam tikra nustatyta kaina ir nau
dodami jį taip aikvojo, kad miestas, apsigynimui nuo tos netvarkos intaisė me- 
terius sumažinimui naudojimo, nustatydamas mokestį 40 centų už tūkstantį ku- 
biškų pėdų, ir reikia mokėti iškalno.

Pastaruoju laiku, del ei didelio reikalo, kaina likosi pakelta iki 60 centų, tai yra pa
branginta ant 50 nuošimčių.

Šitaip padaryta prailginimui ištekliaus ir pagerinimui jo pristatymo. Užpakalyje to 
kainų pakėlimo nesimatė kokis nors taupymo pasistengimas.

Miestas turi neištuštėjama ežerą iš kurio gali pumpuoti sau reikalinga vandenį.
Čia sulygink kaip yra su natūraliu gazu, išdirbamu didelia kaina už 230 mylių to

lumo nuo Clevelando ir už kurį The East Ohio Gas Company kolektavo tiktai 30 centų 
nuo tūkstančio pėdų per šešiolika metų ir dabar gauna tiktai 35 centus.

šitas išteklius nuolatos mažinasi, dar labiau naikinamas netvarkiu eikvojimu ir ne
gali kasdien pasipildyti. Sykį jis pradings, jau žus ant visados. Kas nors jo vieta užė
męs bus daug brangesnis ir mažiau atsakantis.

Priešinimąsi pakėlimui naturalio gazo kainos, privertimui taupyti jo naudotojus ir 
tokiu budu prailginti jo išteklių tolimesniam laikui, negali būti paremta nei ant sąryšio 
nei teisingumo kaip gazo kompanijai taip ir jo naudotojams.

Harry L. Davis, Ant Gubernatoriaus
Mr. Davis gimė darbo žmogaus sunumi ir sa

vo jaunystėj dirbo Clevelando dirbtuvėse. Jis pra
dėjo dirbt būdamas 13 metų. Jis dirbo dienomis; 
ir mokinosi naktimis.

Jis gyveno tarp prastų žmonių visą gyvenimą, 
ir žino jų reikalus. Jis tris sykius buvo Clevelan
do Majoru. Jis visada buvo ištikimas. Jis reika
lavo- teisingo apsiėjimo su darbininkais ir jie žino 
jį kaipo savo draugą. Jo rekordai kaipo Majoroi 
yra tinkamiausi išrinkimui jo Gubernatorium.

Kaipo Gubernatorius jis suteiks valstijai administraciją, kuri bus 
žmonių. Jis pagelbės numažint valstijos valdymo kaštus ir taip padės 
nėms sumažins jų taksų naštą.

Jis prižiūrės, kad darbininkai valstijoje butų teisingai užlaikomi 
da ir gerins santikius tarp darbininko ir darbdavio. Jis žiūrės, kad
pildomas Darbininkų Atlyginimo Aktas ir kad visi reikalavimai butų atly
ginti be atidėliojimo.

HARRY L. DAVIS

Frank B. Willis, Ant U. S. Senatariaus
Mr. Willis yra žinomas kožnam vyrui ir mote

riai Ohio valstijoje, — ypatingai žinomas darbi
ninkų, už kuriuos jis visada kariavo ir gelbėjo. x

Jis yra. jūsų žmogus ir užimtas pagerinimu, 
darbo aplinkybių, numažinimu kainų ir išstoroji- 
mu gerų algų, kas ir jums apeina. Jo rekordai ir 
Kongrese ir kaipo Gubernatoriaus Ohio valstijos, 
parodė tuos faktus aiškiai.

Jis tarpininkavo sutaikyme streikų, kurie iš
ėjo darbininkams ant naudos. Vyrai ir moterįs 
lygiai jį skaito savo draugu.FRANK B. WILLIS.

Jus turėtumėt balsuoti už Mr. Willis kaipo jūsų atstovą Suvienytų Vals
tijų Senate. Jis tarnaus jūsų interesams ištikimai kaip perstatoma Repu
blikonų platformoje del teisingumo biznio žmonėms, darbininkams ir ūki
ninkams. . .

BALSUODAMI UŽ RESPUBLIKONIŠKĄ PARTIJĄ APSAU- 
GOSIT SAVO NAMUS, SAVO ŠEIMYNĄ IR SAVO DARBĄ

Išleista per
OHIO REPUBLICAN STATE EXECUTIVE COMMITTEE

GEORGE H. CLARK, Chairman
187 South High Street

PARSIDUODA
VIENAS vienos šeimynos na
mas, su 6l kambariais, mau
dyne, sudėtinas pečius, elek
tros šviesa. Galit bile kada 
užimti. Randasi 6916 Bay
liss Ave. Kaina $8.800. 
Jokio nėra agento ir nepar- 
siduos agentui. Kreipkitės 
prie savininko: (45)
John Strauss, 7613 St. Clair 
Ave. bile kada galit.

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

151 gt. ir Kins- 
Atsišaukit pas 
1759 E. 33rd 

(45.)
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■: PASPORTAI į LIETUVĄ
I; Dabar galite gauti pasportus j Lietuvą. Apli- 
!; kacijos padarytos šiame banke gauna greitą do- 
I; mą Lietuvos Legacijos.

Į; LAIVAKORTĖS'
i Europą parsiduoda čionai reguliarėmis kainomis.

PINIGAI SIUNČIAMA GREITAI 
į sekančias vietas ir apielinkes: 
Alytus 
Kalvarija ’ 
Kaunas 
Mariampolė
ir taipgi j mažesnius rtiiestus. !;

Atsikreipkit į bile kurj banką kaip apačioj rodo. !;

THE GARFIELD SAVINGS BANK Į:
“Draugiškas Bankas” ;I

St. Clair Ave. prie E. 79th St. ;!
Main Office — 322 Euclid Ave. I;

PARSIDUODA SALDAINIŲ 
IR ŽAISLŲ KRAUTUVĖ, ge
roj vietoj, apgyventoj 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.




