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| Lietuvą
LIETUVOJE VISKAS UŽDERĖJO - JIE NORI’ 

APVOGTI IR IŠGABENTI SAVO KRAŠ- 
TAN BADU GAIŠTANTIEMS.

Lenkai žino gerai, kad Lietuvos negalės sau pasi
laikyti, bet jiems rupi įsiveržti ir apvogti jos gy
ventojus, kolei jie dar galutinai nespėja susiorga
nizuoti ir stoti gintis. _ Jeigu greitai Lietuva nepa
spės priešus atmušti, musų šalis gali pavirsti degė- 

- siais ir nelikti joje nei šmotelio duonos. — Tada
Lenkai, juokdamiesi, trauks atgal, vežini iš Lietu

vos savo grobį.
Nekurios musų kolonijos subruzdo rinkti aukas 
Lietuvos Šauliams, Lietuvos Gynimo Komitetui ir 
siunčia jas tiesiog Misijai New Yorke (ne kokiam 
fondui) ; kitų kolonijų Lietuviai irgi aukavo, bet jų 
pinigai fonduose guli. Kada šiandien Lietuvai pa
galba greitai reikalinga, visi turime pasirodyti sa

vo užjautimu ir aukaukime kas galime.

LYGA VĖL į KALBĖJO 
APIE LENKŲ GRO
BIMUS LIETUVOJE;

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

mą
lan-
ika-
žino
joroi

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

labui
žmo-

visa- 
butųi 
atly-

Nužudytas kasyklos’ užveiz- 
da, Williamson, W. Va. — čio
nai eina kova darbininkų su ka
syklų kompanija; kariumenė ir 
kompanijos detektivai darbinin
kus persekioja. Seniaus 'čia y- 
ra. atsibuvę muštynės įr žuvo 
keletas detektivų miesteliui ir 
jo policijai pakėlus mūšį su de- 
tektivais. Pereitą savaitę čio
nai likosi iš nežinių nušautas 
kasyklos užveizda. Kas tą dar- 
•bą padarė, nesusekta.

Kaunas, Spalio 23 d.— 
Lietuva yra visiškos pa
nikos stovyje iš priežas
ties gen. Zeligowskio va
dovaujamos kariumenės 
veikimo. Kas valanda ti
kima, kad ta “neprigul- 
minga” kariumenė gali 
atitraukti ant Kauno ir 
kad jie nori užgriebti Me
melį- (Klaipėdą), Rytinės 
Prūsijos- uostą, arti prie 
buvusios Rusijos rubežių.

Užsigrudęs Kaunas ne
turi užtektinai reikmenų 
Lietuvos Valdžiai, kuri 
ant greitųjų turėjo pasi
šalinti iš Vilniaus, pabu
vus tenai keletą dienų.

Vilniaus, srityj" gen. Ze
ligowskio kariumenės sa
koma esą apie 40,000 ir 
jeigu ji galės gauti sau 
reikmenų, Lietuvos armi-

Belgijos šąštinėj Bru- 
selyj spalio 25 d. atsibu
vo suvažiavimas Tautų 

-Lygos Komisijos, važi- 
nėjusios po ’Lietuvą ir 
buvusios Vilniuje, taip
gi Bruselin nuvyko bu
vęs Lietuvos.“Premjeras 
A. Valdemarąs ir buvęs 
Lenkijos Premjeras Pa
derewski.

Tautų Lyga vėl kal
bėjo apie Lietuvių-Len
kų kivirčius ir Lenkijos 
banditišką ' užgrobimą 
Lietuvos sostinės.

■ ŠAUKIAMA AUKAU
TI L. G. DR-JAI

Gerbiamieji Skyriai. Į mano 
maldavimus, kvietimus talkon 
ir šauksmus per visą vasarą at
sakėt tylėjimu! Gal užgirsite 
žodžius D-ro K. Griniaus, Lie
tuvos Ministerių Pirmininko, 
kuris šiaip rašo: “Eina dabar 
Mindaugio laikai, pragyvename 
sunkias dienas, ypač Antikos j

duota Eonų už $800, su
rinkta aukų $423.

Thompsonville, Conn.

AUKOS LIETUVOS
GYNIMUI

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Spalio 24 d. asibuvo išpirkta Eonų už $300 ir 

mitingai įvairiose koloni- surinkta aukų $340. 
jose.

Newarke, N. J., kaip Į duota Eonų arti $1000 ir 
gauta žinių, Lietuviai pa- aukų Šauliams $500. 
sižadėjo pilnai savo pas- Edwardsville, Pa. bo- 
kolos dalį išpirkti, sūdė- nų parduota už $600 ir 
- f • • • nz.no 1 1 v- -_____ XZ-1

Wilkes Barre, Pa. par-
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|LENKAI RENGIASI IR 
DAUGIAU LIETUVOS 

UŽIMTI
Lenkai sutraukė . Vilniun,
po priedanga Zeligowskio, axmx-

apie dešimtį divizijų. jai bus nejauku juos ata-
Kiekvieną valandą laukia- ^uoti- 

mas Lenkų kariumenės _
antpuolis ant Kaimo ir Mirė Grekijos Karalius

Panevėžio. Londonas. — Grekijos kara-
(Lietuvos Informacijų Biuras) lius Aleksandras mirė spalio 25 

d.; mirties priežastį?—bezdžio-
Washington, spalio 25. — |nės įkandimas; beždžionė buvo 

Lietuvos. Atstovybė Ameri-ijo paties užlaikoma.
koje yrą gavusi per Londo- Karalius Aleksandras užėmė 
ną- nuo Tyškęyičiaus prane- Grekijos sostą birželio 17 die- 
§imą^ Lietuvos Valdžiomis ha, 1917 po jp tėvo apleidi-

• " * ' ’ m6 šalies,-Kuomet Venizelos su-

Airis MacSwiney, po 74 
Dienų Badavimo,

Pasimirė
Londonas. — Panedėlyj, spa

lio 25 d., Brixton; kalėjime mi
rė Airijos laisvės kovotojas Ter
rance MacSwiney,į išbadavęs 74 
dienas. Jisai nuo; pat suarešta
vimo už dalyvavimą Sinn Fei- 
niečių susirinkime! likosi nuteis
tas kalėjiman ir išvežtas iš sa
vo šalies Airijos, Į Cork miesto, 
kur jis buvo išrinktas lordu ma
joru, į Anglijos kalėjimą, atsi
sakė priimti maistą, pareikšda
mas, kad gyvas ar negyvas už 
mėnesio jis bus liųosas iš An
glijos rankų, bet neišbbs jam* 
paskirtų dviejų metų bausmės 
kalėjime.

Terence MacSwiney gimė 27 
kovo, 1879 m. Visa jų giminė 
nuo senai jau yra' griežti Airi
jos nepriklausomybės kovotojai 
ir pats Terrance jotojo į Sinn 
Fehiiefių- kovotojų Bile's su visk- 
sielą ir širdimi. -Jisai rašė ta-

sunKias dienas, ypač Amerikos i nu ...
parama dabar daugiau negu ka-jjo Lieuvos gynimui 3609 aukų Geležiniam Vil- 
da nors mums reikalinga. Pa-j dolarių.

Pereito j savaitėj tam
Na, gerbiamieji L. G. D. sky- pačiam tikslui Newar-

riai! ar ir ant jo žodžių tylėji- kiečiai sudėjo 2521 do- 
mu atsakysit?! Ii • . i • i i •, danų, tokiu budu išviso

DR. A. L. GRAIčUNAS, (Newarko Lietuvių auka 
Centro Sekretorius, (išneša $6130.

3310 S. Halsted St. Chicago^ Ill. į Hartforde, Conn", par-

kui” surinkta virš $300.
Brooklyne, N. Y., spa

lio 2.3 d. McCaddin salėj 
surinkta aukų $1,600 ir 
spalio 24 d. pobažnyti- 
nej salėj parduota Eonų 
už $2,600 ir surinkta au
kų $ 1,600’.

DARBININKŲ DRAUGAS

Britariijos angliakasių strei-Į____ _ ___ ______
kas apsireiškė netikėtai labai % Lenkai užima liniją Mai- kėlė prieš jį ^evoliuciją.

Voao „oUJinhpiin iniŠhcrDiD Moniiaii T.ralrni iv jasis karalius'^1^ privedė dar IiarkralčiusT.vis užpuldlnėdamas
Angį:
■ir nr

pavojingas kada geležinkelių irlsbgala, Naujieji Trakai ir 
transporto darbininkai paskelbė Švenčionis. Lenkai buvo 
išeisią streikan užjautimui ari? pradėję pulti ant Kauno, 
glies kasėjams. Geležinkelie
čiai . nusprendė pradėti streiką 
greitu laiku.

Tarp premjero, kabineto -na
rių ir angliakasių atstovų ne
pertraukiamai eina tarybos, tė
čius kad iš valdžios 
rimą nusileisti, tai, 
geidaujama greito 
baigimo, darbininkai laikosi sa
vo ir nesiskubina.

Niagara Falls mieste žuvo 3 
žmonės eksplodavus chlorino ga- 
zui. Budinko šonas likosi iš
verstas.

Angliakasių. reikalavimai.
Philadelphijoj anglies opera

torių ir kasėjų atstovų susirin-
| kūne iš darbininkų pusės duo- 
į dama reikalavimai pakelti algą 

abelnai ant 27 nuošimčių, kaip
g buvo Sutarta, ir minimum po

?6 į dieną su 8 valandų darbo1 žiuje su.Lygos sekretorium 
I dieną kietosios anglies srityse.:Leonų Bourgeois.
į Angliakasiams atsakymas bus Delegacija važiuoja Ro- 
į duotas lapkričio 5 d. |mon.

Nau- me klausime ir redagavo tulus

bet musų kariumenė juos 
j sulaikė, šiuo laiku Lenkai 
turi sukoncentravę' Vilniu
je nuo 7 iki 10 divizijų. Pa
dėtis darosi vis .sunkesnė. | ir tikima ant to sutiks Francu- 
Lenkų antpuolis ant Kauno 

nnqpq neno- h Panevėžio laukiamas kas 
nors ir pa- valandą. Lietuvos Valdžia 
«trpikn n?- atkreipė Aliantų ir Tautų 

Lygos atidą į. padėties pa
vojingumą.'

Tautų Lyga svarstys Len
kų ir Lietuvių klausimą spa
lio 25 d. ir greita ir ener
ginga Aliantų intervencija 
yra laukiama.

Užsienio Reikalų Minis- 
teris Purickis ketvirtadie
nį (pereitą savaitę) buvo 
priimtas Francuzų Premje
ro.

Steigiamojo Seimo atsto
vų delegacija matėsi Pary-

piie keblesnio padėjimo, išėji-1 Anglijos valdžia kaipo tironą 
mas iš ko bus arba nauja dinas- ir prispaudėją. Nuo susitvėri-
tija arba liks įsteigta respub- įmo faįp vadinamos “Airiu Res- 
likos formos valdžia.

Jei reiks karaliaus, Anglija
turi parinkus Princą Arthurą

zija.

Sako, bus pasaulio galas.
Londone kalbėdamas, profe

sorius Flinders, pažymus Ang
lijos mokslininkas, vėl užkrėtė 
žmones sena ir paprasta baime, 

| prieš didelį susirinkimą parei
kšdamas, jogei “pasaulis jau 
artinasi galo”. Skaitydamas ar 
ilgai žmonija galės ant žemės 
pasilaikyti, pasakė: “Tiktai ma
ža daleli buvusios karbono rūg
šties atmosferoje telikus ir ne
daug tereikia, iki ji visai išsi
baigs ir tada gyvastis negalės 
pasilaikyti”. Toliaus tik pridū
rė, kad iki to laipsnio žemė pa
sieks dar ims keli šimtai tūks
tančių metų.

publikos” jisai neskaitė'.save 
visai karaliaus pavaldiniu, visa
da tikėdamas sulaukti savo gy
venime laisvos Airijos. Kaip 
jo broli’s sako, Terence visados 
buvo be baimės ir viską atliko 
puikiai už ko tik ėmėsi.

Sinn Feiniečių (“Valdykimės 
Patįs”) judėjimas išsykio prasi
dėjo tik airt popieros ir tik nuo 
1916 metų, po sukilimo per Ve
lykas ir areštų ir nužudymų ke
lių kovotojų toji organizacija 
visu smarkumu- prasiplėtė viso
je pietinėje Airijoje.

Tą pačią dieną su MacSwiney 
mirė ir kitas Airis, išbadavęs 
75 dienas.

Belfasto apielinkėse buvo pa
kilę riaušės pasekmėje šios mir
ties ir vienas žmogus likosi nu
šautas. Anglijos valdžia tėmi- 
ja visą Airių judėjimą ii- ren
giasi prie nelauktų nuotikių.

HARRY L. DAVIS
ANT GUBERNATORIAUS

OHIO VALSTIJOJE

Elektriškas Šildytojas Pagelbės Jums 
Pasilaikyti Šiltai.

Nereikės jums kentėt nuo šalčio na
muose Eegyje žiemos menesių, jeigu 
turėsit Elektriška Šildytoja. Lengvai 
galėsit apšildyt Eile kambarį namuo
se į kelias minutes laiko po prijungi
mo jo prie žiburio vielos.
Elektriški Šildytojai yra saugus, sani
tariški ir lengvi naudpjimui. Jie par- 
siduoda Elektriškų Daiktų Krautuvė
se. -

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

BOLŠEVIKAI TURI DUONOS.
Iš Berlino ateina žinios, kad 

I sovietų respublika turi apie 180 
| milijonų bušelių kviečių (buše
lis 8 gorčiai). Abelnai pamai
tinimui Rusijos reikia apie 225 
milijonų bušelių javų, tečiaus 
dabar valdžia pasitiki ir su tiek 
žiemą- pragyventi.

Kaip toliau žinios skelbia, pie
tų Rusijoj kariaująs prieš bol
ševikus Vrangelis busiąs tuoj 
numestas; jo spėkos tuo tarpu 
yra apie 100,000, bet tikra ka
riaujanti armija yra tik 60,000 
vyrų.

policiją; važiuojant polici
jų vežikas nušautas ir vie- 
sužeistas. Sudeginta kele- 
krautuvių Korko apielinkėj

Sa-

Bolševikų Rojuje
Paryžius. — Sugrįžę Pran

cūzai belaisviai pasakoja apie 
Rusijos bolševikų vyriausią 
bausmių išpildytoją. Tai yra 
graži, jauna mergina, Latvė 
komunistė, juodakė, kuri nu
šauna kiekvieną jos nužiūrė
tą prasikaltėlį pati stačiai iš 
•revolveriu užpakalin į gatvą.-■ 
Kaliniai baudžiami be jokio 
teismo. Jų likimas nulemia
mas traukimu .bilietų, ir tie 
tankiai patenka mažai kuo 
prasikaltusiam. — Sako, jog 
moterįs yra minkštos širdies. 
Ir tarp Lietuvių randasi to
kių “komunisčių”, kurios juo
ktųsi pačios savo rankomis 
taškydamos “buržujų" krau
ją-

K
IEKVIENAS dirbantis vyras ir moteris yra girdęję apie 
Harry L. Davis. Jo pasižymėjimas kaipo darbininkų 
draugo praplito po visą valstiją. Jisai žinomas pirmiau
sia visko kaipo stovintis teisingai užpakalyje biedno žmo

gaus, menko biznio vedėjo ir ūkininko, ir kovojantis už jų tei
sėtus reikalus.

Gimęs darbo žmonių sunumi, Davis praleido savo jaunystę 
kaipo darbininkas įvairiose Clevelando dirbtuvėse įr įstaigose. 
Jis pradėjo dirbti būdamas 13 metų amžiaus. Jis gyveno tarpe 
paprastų žmonių visą savo gyvenimą ir žino jų pažiūras ir jū 
reikalus.

Taigi tie žmonės tris sykius išrinko jį Clevelando Majoru, 
ir jis visados pasirodė jiems teisingas jų reikaluose. Jis pasi- 

. žymėjo tokiais darbais, kurių dar niekas iki šiolei nepervirši
ja delei teisingo, širdingo valdymo. Jisai pagelbėjo pagerinti 
laikus ir geras algas. Dabar paprastieji žmonės nori išrinkti 
jį savo valstijos Gubernatorium.

Kaipo Gubernatorius, Davis suteiks visai valstijai gerą ad
ministraciją, kuri pagelbės numažinti pragyvenimo brangumą 
ii' žiūrės, kad darbininkų vyrų ir moterų reikalai butų teisingai 
prižiūrimi.

Jisai numažins Valstijos Valdžios išlaidas ir pagelbės nu
mažinti dabartinius augštus taksus. Jisai pagerins atsinešimą 
linkui darbininkų. Jisai prižiūrės, kad Darbininkų Atlyginimo 
Aktas butų pildomas ir kad visi sulyg to reikalavimai butų iš
mokėti be atidėliojimo.

Dublinas. — Airiai smarkiai 
'persekioja ir užpuldinėja Angli
jos 
jai, 
nas 
tas
ir nušauta pora policistų. 
ko, kad ant kelių, kuriais polici
ja važinėja, buvę' padėta net 
minos susprogdinimui jų.

Nelaimėj žuvo 300 žmonių.
Harbine, Siberijoj, susimušus 

trūkiams, žuvo 300 žmonių. Vi
si nukentėję yra Rusai.

, DIDELĖ .GALVA.
New Yorke, į Columbia uni

versitetą pastojo 12-kos -metų 
vaikas, Edward Hardy, sūnūs 
Profesoriaus E. R. Hardy, šis 
vaikas yra jauniausias kokis y- 
ra žinomas kada universitetą 
inėjęs. Jis-taipgi žino 12 kalbų. 
Nemažą galvą vaikas turi.

Išleista per
OHIO REPUBLICAN STATE EXECUTIVE COMMITTEE

GEORGE H. CLARK, Chairman
187 South High Street Columbus, Ohio
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! Iš Lietuvių Gyvenimo jį
DETROIT, MICH.

šitio pastaruoju laiku vietos 
Lietuviai buvo nepaprastai su
judę. Rugsėjo 19 d. buvo su
rengta didelė paroda protestui . 
prieš Lenkus, kurioj dalyvavo 
apie 3,000 žmonių; buvo keli 
kalbėtojai, kurių pirmą vietą 
užėmė p Bagdžiunas iš Chica- 
gos. ,

Spalio 3 d. Lietuvos Dukterų 
D-stė buvo surengus gražų va
karą, buvo statoma scenoje 
“Mirga"; veikalas pasisekė* ga
na gerai ir visi lošėjai savo, už
duotis gerai išpildė. Tarpuose 
buvo dainos, kurias sudainavo 
tos pačios draugijos narės, — 
p. M. širvaitienė ir p-lė O. Rut- 
ktelaitė. Ypatingai pasižymėjo 
žinoma musų solistė p. širvai" 
tienė, kuri jau nesykį žavėjo 
publiką savo skambiu balsu. 
Toliau sekė kun. Bereišio pra
kalba; jisai savo turiningoje 
kalboje nurodė moterų padėji
mą ir vietą žmonijoje. Publi
ka iš šio vakaro buvo užganė
dinta.

Spalio 10 d. buvo surengtos 
Tautos Fondo skyriaus prakal
bos, kuriose kalbėjo keletas 
vietinių ir ant galo kun. Vili
mas, nesenai sugrįžęs iš Pary
žiaus.* Iš šių prakalbų publika 
išsinešė nemaža gerų įspūdžių.

Lietuvos Duktė.

h

pagarboje ikšiolei užlaikėme.
čia prasideda bruzdėjimas 

prieš klebonus, 
reikėtų, matant 
musų pirmesnės 
gramzdėję ir ko 
jieško, viską smerkdami, kada 
nemato sau pirmutinės progos 
iš Lietuvos laisvės atgavimo.

Atsimenam labai gerai, kad 
laike Amerikos paskolos kas ne
pirko bonų tie buvo išvaromi iš 
darbo ir persekiojami kaipo ša-1 
lies priešai. -Dabar taigi ar nė
ra priešai musų Tėvynės tokie 
klebonai, kada priešingi Lietu
vos kovai už laisvę, kuri nelin- 
kus jų naudon?

Vietos paskolos stotis ir šiaip 
veikėjai kiek galėdami darba
vosi ir šiandien darbuojasi Lie-, 
tuvos labui ir bonų pardavinė
jime, bet musų klebonai skaldė 
ir skaldo musų vienybę,, sėdami 
musų tarpe nepasitikėjimus, iki 
jau išdrįso viešai išeiti/ su savo 
darbais. Taigi, katalikai, su-:surinkus aukų Lietuvos šau- 
siprasjįjne ir nesiduokime kle- ijamSi kurie giną musų kraštą, 
bonams mus išgafnomis padary-|peįjg. j peų s{į Lietuvos kariu- 
ti; stokime visi į darbą už Lie-1________________________ '
tuvos laisvę, pirkime visi-Lie-1
tuvos bonus ir tuomi išgelbėsi-1 ‘ ‘DIRVOS” KAINA 
me Lietuvą, nors musų klebo-
naikalba, buk musų pinigai ga-j Po Sausio 1 d., 1921, 
lesią pražūti.
reikia. Sykį 
tys Lenkiškų 
pagelbstinčių 
ardytojų, musų 
vaisius, o, paskolinti pinigai at- 
grįš mums su nuošimčiais, kaip 

■ Lietuvos Valdžia mums paža- 
I dėjo. _

Remkime Lietuvos Misiją, Ijkišiolei dar vra.

Ir snausti ne
aiškiai, kur 

aukos yra nu- 
dabar kunigai

pirkime Lietuvos,. Bonus ir ap
kaukime Lietuvos šauliams!

Katalikas.

P. S. Pil. A. Strupas aukau
ja per Lietuvos Misiją šilkinę 
Lietuvos vėliavą tai kuopai ar
ba draugijai, kuri surinks dau
giausia aukų šauliams.

mene, parodykime kad esame I kiek katra kuopa surinko aukų, 
mes jų tikri broliai ne tik žo
džių, bet ir darbu. Nepraleis-1 
kite nei vienos progos aukų ne
parinkę Lietuvos gynėjams.

Dar sykį kviečiame jus visus 
stoti į darbą del tokio prakil
naus tikslo, 
Lietuvos 
nepamirš 
dukterų.

Money
šykite Lietuvos Misijos vardu 
ir prisiųskite man, žemiau pa
dėtu antrašu, del pažymėjimo

Liet. Nepr. šal. Sąjungos 
Centro Raštininkas

Vyt. A. Kerševičius, 
948 N. Main Ave., Scranton, Pa.l

ATSIŠAUKIMAS
Į Lietuvos Nepriklausomybės 
šalininkų (L. L. Sargų) Kuo

pas, Narius ir į Plačią 
Visuomenę.

Gerbiamieji Lietuvos Nepri- 
gulmybės rėmėjai: Musų Tė
vynė atsidūrė dideliame pavo
juje, musų broliai už jūrių gal
vas'guldo Tėvynę gindami. Sū
nus ir Dukterįs Lietuvos: argi 
mes žiūrėsim ramiai ant skriau
džiamos Tėvynės? Be abejonės 
pasakysite, kad ne.
kaip vienas stokime pagalbon 
Tėvynei sunkioje jos valando
je, visokiais mums galimais bu
dais.

Šaukime susirinkimus tuojau, 
i aptarimui kaip pasekmingiau

šaudyt: jam reikalinga amuni- . 
cija ir ginklai.

Dabai- “Dirvos” skaitytojai : 
paklaus: kas gi [tokie tą demon
straciją surengė? Nagi musų ! 
'gerbiami Jdebonai: kun. J. Kau
lakis ir kpn. J. Zimblis ir iš kle
bonijų buvo tą demonstracija 
šaukiama ir po jų komanda 
viskas buvo taip atlikta, kaip 
augščiau pasakyta.

Musų apkalbamieji klebonai 
yra Lietuviai ir daug aukų iš 
musų yra pirmiaus surinkę del 
Lietuvos ir tankiai mus ragina 
melstis už Lietuvą, bet kodėl gi 
dabar jie per tokį didelį žmo
nių susiėjimą nerinko 'jokių au
kų nei bonųu-nekalbino pirkti ? 
Tas sukėlė mumyse neatsako
mą klausimą.

Už kelių dienų po demons
tracijos gaunu nuo vietos pas
kolos stoties raštininko laišką 
ir nuvykau ant stoties komite
to susirinkimo (rugs. 19 d.). 
Tenai buvo išduodamas rapor
tas iš buvusio Washingtone su
važiavimo reikalavimui Lietu
vos pripažinimo. Ir net plau
kai ant galvos atsistojo, kaip 
pamačiau, kad musų katalikiš
kas veikėjas ir Tautos Fondo 
vadas P. Janeliunas drožia pro
testą prieš Dr. J. Bielskį ir šau
kia, kad visi Lietuviai turi pro
testuoti prieš “tą išgamą”, kad 
jis niekur nei su paišeliu nebe
galėtų daugiau gauti prisidėti 
prie Lietuvių veikimo, nes, gir
di, jis Washingtono Baltojo 
Namo duris uždaręą nuo Lie
tuvių, o iki šiolei jį Tautos Fon
das užlaikęs.

Visi susirinkusieji tokiam jo 
! pranešimui pilnai patikėjome ir 

šaukėme, kad reikia protestuo
ti. Po tam pakelta klausimas, 
kad šaukt Lietuvos Misiją į 
Philadelphia ir išnaujo paju
dint bonų pardavinėjimą. Vi
si tam pritarė ir nutarta tą pa
daryti ant spalio 3 d. abiejose 
Lietuvių svetainėse ir pakvies
ti kalbėti kun. Joną žilių ir kun. 
J. Karalių.

Tas įvyko, prakalbos sureng
ta,, bet jose pasigirdo daug nau
jo: kad bonų pardavinėjimas' 
yra trukdomas musų klebonų— 
kun. J. Kaulakio ir kun. 'J. Zim- 
blio. Prakalbose kalbėjo kun. 
J. Žilius, Dr. Ignotas Stankus, 
Dr. E. G. Klimas, Jonas Grinius 
ir vienas jaunas daktaras ar 
studentas P. Montvilas ir Dr. 
J. Dambrauskas. Visi 
tojai šaukė pirkti bonus ir au
kauti 
čia ir 
musų 
kalbų
KaulMkis neleido

]kun. J. Karaliaus dalyvauti, ir 
plakatų dalintojus nuo bažny
čios nuvaikė, o kun. Zimblis, 
užprašytas iš sakyklos paragin
ti žmones, nei žodelio neužsimi
nė ir, sako, dar slapta atkalbi
nėjęs savo parapijonus 
lyvauti tose prakalbose.

del vargstančios 
gelbėjimo, o' Lietuva 
savo tikrų sūnų ir

orderius ir čekius ra-
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Prisiųskite man savo braiži
nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tes “Patarimai Išradėjams”, 
ri duodama dykai.

Rašykite Lietuviškai savo 
vokatui.

Martin Labiner
15 PARK ROW, NEW YORK 
Registr. Patentų Adv. - (Dr.)
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Tam tikėti nė-igus; Amerikoje $3, 
Lietuva nusikra-1 
parazitų ir jiems 
mugu vienybės 

darbai atneš

.Lietuvon — $4.
Pavieniai numeriai bus 
parduodami po 7 centus.

I Kurie užsimokės pirm 
'Sausio 1 d., visus me
tus gaus už $2, kaip

Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksinų į Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų nieks! 
su manim negal lenktyniuoti;1 
visiems pinigų siuntėjams pri
statau kvitas su parašais pri

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo- 

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvą.

I Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderį. Rašydami pridėkit 
2c. s tampiu ir visad adresuokit 

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

4 <►

Baisus Rainy Numosimas
‘Progress’ Vyru Čeverikai Atpiginti

Gavome žinią nuo savo Atstovo Kaune, kad ten tuojaus 
reikia uždėti čeverykų Fabriką, ir tam reikalui tuoj turi
me turėti 1,000,000 auksinų (apie $20,000), o kadangi 
mus pinigai sudėti į tavorą fabrikoj ir krautuvėse, tai tu
rime tuojau visą tavorą kuogreičiausia paversti į pinigus, 
kad savo užmanymą Lietuvoj galėtume įkūnyti. Tuom 
tikslu surengta per
10 Dienu Čeverykų Išpardavimas ----- Nuo
SPALIO (Oc.)'28 iki LAPKRIČIO (Nv.) 8 
Fabrikoj ir visose musų krautuvėse. Kurią gyvenat ant 
vietos, nueikit nusipirkti į krautuvę arba tiesiog į fabri
ką, o kurie gyvenat toliau, prisiųskite savo orderius laiš
kais, o jie bus rūpestingai išpildyti.

Visiems yra žinoma, kad musų kainos ant čeverykų ir 
pirmiau buvo mažiausiai du dolariai ant poros pigiau kaip 
kitose pirmos klesos įstaigose, mat mes visus čeverykus 
patįs padarome ir milijonų sukrauti nežadame, bet dabar 
prireikus ant greitųjų pinigų tokiam svarbiam reikalui, 
tai kainas.numušėm iki pat kaului! Ateikite gatavi pa
sipirkti arba užsiorderįuokit laiškais dvi-tris poras. Džiau
gsitės. štai kokios musų kainos laike išpardavmo per 10 
dienų:
Kitur $15.00 musu buvo $12.00
s “ $13.00 “ “ $11.00

” $12.00 “ ” $10.00
“ $10.00 “ “ $ 8.00
” $ 9.00 ” ” $ 7.00
“ $ 8.00 ” “ $ 6.00

$
$
$
$
$

€>
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£ o o

fdabar tiktai $10.00
9.00
8:00
6.50
5.50
5.00

Užsakant laiškais,1 paduokit didumą (saizą), ar juodus 
ar tamsiai rudus norite, ir ar mylite smailus, vidutiniškus 
ar bukus. Gerumą gvarantuojame ir, jei netiks, atmai
nysime.

Atminkit, kad tai bus tiktai per 10 dienų. Ateikite pa
sipirkti arba orderiuokite laiškais. Pagelbėkit mums tUo- 
mi darbą Lietuvoje.

Kas nori, dar turime fab'rikos šėrų. Šeras jau po' $125. 
Paskubinkite, nes neliks, arba tuoj dar daugiau pakils.

FABRIKOS ANTRAŠAS:
PROGRESS SHOE MANUFACTURING 

COMPANY
88-92 Spark St., Brockton, Montello, Mass.

£ o
4©©©©©©©©©( d@©®©©@@©@©©©©©©©©©©©©©©©@©@©©©

© ‘ ©
AR RENGIATĖS, NAMON-LIETUVON? g

©
Laivakorte 1 Liepojų $145. Eidkunus $106.70 g

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

Sekantis laivas išplaukia Spalio, 16 d.
Nereiks bčdavoti Nebus vargo

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos LaisVės Paskola. — 

Philadelphijos Lietuviai ir mu
sų klebonai. Kaip visur kitur 
Lietuvių kolonijose randasi Lie
tuvos Laisvės Paskolos Stotįs, 
taip ir pas mus stotis yra, kuri 
Kiek galėdama darduojaši atli
kimui savo užduoties, kurią yta 
Lietuvos Misija paskyrus.

Bet kaip kitur, taip ir čia yra 
nemažai Lietuvos laisvės prie
šų, kurie tą darbą trukdo ir sė
ja tarp žmonių nepasitikėjimą 
Lietuvos valdžia ir jos darbu. 
Tie prįešai daugiausia yra pri
sidengę Lietuvyste, patriotiz
mu ir visuomenės akyse kar
tais bando veikti didelius dar-, 
bus del Lietuvos, o suėję ir už
sidarę savome kambaryje gie-Įi 
da “Bože zbaw Polska". Pa
tarlė sako: Jeigu nori pažinti 
žmogų, tai žiūrėk kokius jis 
darbus dirba. Tas yra-tiesa-ir 
štai pavyzdis.

Mėnuo laikė atgal pasklido 
gandas po Philadelphiją, šau
kiantis visus Lietuvius be skir
tumo į mass mitingus, kad iš
nešus protestą prieš Lenkų į 
Lietuvą briovimąsi. Susirinkit 
mai įvyko dviejose miesto da
lyse ir žaibo greitumu sureng- j 
ta milžiniška Lietuvių demon
stracija ant 12 d. rugsėjo ir li- 

.kosi išnešta prieš Lenkus'pro
testo rezoliucijos ir reikalavi
mai Amerikos valdžios Lietuvos 
neprigulmybę pripažinti.

Demonstracija, kaip sakiau, 
buvo didelė ir energingą, matė
si karštas Lietuvių 
sišventimas ginti 
paskutiniųjų. Bet 
stracijos rengėjus 
tokio neaiškaus, nes po demon
stracijos nebuvo kalbama apie 
agitaciją už bonus ir nerinkta 
aukų Lietuvos šauliams ir ta 
tūkstantinė Lietuvių minia, na
mon skirstydamosi, tarp savęs 
kalbėjosi, pasigesdama neragi- 
nimo bonų pirkti. Juk Lietu
vos valdžiai šiandien pinigai yra 
labai reikalingi; nors musų pro
testai yra karšti, bet ar jie pa
gelbės daug, o Lietuvis karei
vis iš rankovės prieš r negalės
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Krautuvės Ranadsi po Sekančiais Adresais:
Worcester, Mass. — Kampas Lafayette ir 

Millbury Streets 
Nashua, N> H. — 10 High Street 

Chicago, 111. — 763 Milwaukee Avenue 
Chicago, Ill. — 3313 So. Halsted Street

New Haven, Conn. — 894 Grand Avenue 
South Boston, Mass. — 377 Broadway 

Brooklyn, N. Y. — 197 Grand Street 
Baltimore, Md. — 702 W. Baltimore St.
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Lietuvos Šauliams. Taip 
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Atidary

Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
tiesiai į jūsų riamuš Clevėlande. Laivakortes parduo
dam ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras.
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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

Lietu-
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Tai ve musų klebonų 
viškumas ir Lietuvai prijauti
mas. Dr.' Ig. Stankus savo kal
boj aiškiai pabriežė, kad kun. 
Kaulakis tą visą darbą trukdąs; 
pasakė, kad Lietuviai neklausy
tų tokių, kuriems rupi ne Lie
tuvos nepriklausomybė, bet pa
vergimas Lenkų ponais. Tą iš
girdę, net ir musų bolševikėliai 
ėmė bonus pirkti, piktindamiesi 
iš kunigų darbų.

Dabar mums, Philadelphijos 
Lietuviams, atsidarė akįs ir pa
sirodė prie ko veda Lietuvos 
reikalus musų klebonai, kuriuos 
mes savo dolariais ir tinkamoje

Sūneli, tu. ištiesų išvalai 
savo dantis švariai naudo
damas Colgate’s.

Prašyk 
Aptiekoj 
Duoti 
Jums 
Colgate’s

Duokit Kūdikiui Geriausį Maistą
Jeigu negali žindyt savo kūdikio, Ne
bandyk su visokiais maistais, bet pra
dėt išsyk gerai—duok jam tą maistą, 
kuris išaugino daugiau tvirtų ir ku- 
ningų vyrų ir moterų, negu visi kiti 
maistai sudėjus į vieną—duok kūdikiui

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

REIKALAUKIT TUOJAU
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” K
E. 79th Strėet, Corner Superior Ave. 

CLEVELAND, OHIO

i g
£

’COLGATE* ant toi-Vardas 
lėto daiktų garantija tyrumo 
tikrumo ir puikios rūšies, 

įsteigta 1806 m.

Tai maistas, kuris budavoja tvirtas 
kojas ir sveiką kūną. Pagirtas ir pa* 
tariamas gydytojų del jo augštos ver
tės ir tinkamo sudėčko.
Yra ekonomiška naudoti Eagle Brand viso
kiems reikalams namuose ir ant stalo, kur 
paprastai pienas ir cukrus naudojama, 
ginkit jį su kava ar kokoa, ir visiems 
mo ir kepimo tikslams.
Jeigu kūdikis paktimis verkia—jeigu

Mė- 
vįri-

— --------- „— ...„a ner-
vuotas ir atkaklus—jeigu neauga vogoje, 
pasiuskit šiandien kuponą reikalaudama dy
kai Kūdikių Knygos ir maitinigo instrukci- ■ 
jų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY 
JEW YORK 
Insteigta 1857

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk jį šiądien

Mrs. -----------------------------: City ____ ___ !__ -__

Street _______________
Kūdikių Gerovės Knyga

State________ (8)
Nurodymų Knyga
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NUO REDAKCIJOS

. musų Tėvynės-Motinos. Vii- f Susijudink, visa Lietuvių 
nius, Lietuvių tautos šven- visuomenė! Paremk sun-

TRIMITO BALSAS .
Vilnius, Lietuvos Širdis,y 

vjl liko išplėšta iš krutinės' aukos Lietuvos apgynimui.
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tykia, viso musų krašto kul
tūros centras, vėl mindžio
jamas del imperializmo ne
tekusių nei sąžinės nei gė
dos perėjunų-Lenkų. Var
šuvoje suorganizuotos divi
zijos iš Krakoviakų, Mozū
rų ir Poznančikų, vedamos 
ir kurstomos keleto Lietu
vos /išgamų ir nusibankru- 
tijusių šlėktų, diriguojamos 
Pilsudskio štabo, įsiveržė į 
musų Tėviškę ir melagin
gai pasivadino “Lietuviško
mis divizijomis”, atkartoda
mi tą pačią komediją, ką ir 
Rusai bolševikai, kada su 
“Lietuviškomis”- divizijomis 
iš Volgos ir Uralo burliokų 
pirmuoju sykiu puolė Vil
nių.

Nusibankrutijusi, skolose 
paskendusi Lenkija būtinai 
nori praryti Lietuvą ir pa
sipelnyti jos turtais, nori at
imti iš Lietuvos artojų že
mes ir atiduoti Lietuvos iš
davikams dvarponiams, kad 
jie galėtų po senovei paleis
tuvauti sau Varšuvoje.

Akivaizdoj viso civilizuo
to pasaulio Lenkija tebešo
ka savo begėdišką ir kruvi
ną “mazurą”, Francuzų po
litikieriams dūduojant. '

Akivaizdoj viso pasaulio 
ir Tautų Lygos, Lietuvių 
tautai padaryta baisi žaiz
da vieno iš tos Lygos narių 
— Lenkų. Nekali as Lietu
vių kraujas teka, bet su pa
galba nesiskubinama. Bet 
to dar negana: ne gydyti, 
tik gilinti tą musų žaizdą 
ketinama: apsvaigęs nuo 
karės laimėjimų Pilsudskis, 
nachališkas Zelgowski ir 
“brolių” Latvių mįnisteris 
Meerovič šnibždasi tarp sa
vęs, kaip išplėšti' is gyvo 
Lietuvos kūno karidorių — 
diržą nuo Vilniaus iki Dvin- 
sko. Imperialistiškas Len
kijos “mazuras” ir visa ta 
kruvina tragi-komedija, vi
sas vadinama dabar “Fran
cuzų politikos -laimėjimu”.

Tegul triumfuoja dabar 
Lenkų irifperializmas, tegul 
kvatoja Pilsudskis, pasirem
damas ant paskolinto kala
vijo, tegul džiaugiasi “lai
mėjimais” Francuzai, bet... 
gardžiausia pasijuoks tas, 
kuris juoksis paskiausia.

Triumfas Lenkų, laimėji
mai Francuzų yra laikini.

Lenkijos “karidoriai” yra 
sėkla neišvengiamos karės 
ateityje; Ir ko čia džiaug
tis?!

Žinoma, 
neįstengia 
milžinišką 
nę, Francuzų instruktorių 
vedamą, bet gi moralė per
galė f ir tiesa pasilieka visgi 
musų pusėje. Gali šiandien 
Lenkai mus suriesti, bet 
perlaužti neįstengs nifeka- 
dos! Lietuvos žmonės be
velija garbingai mirti, negu? 
eiti Lenkų ponams baudžia-! 
vos ir vergijos retežius vil
kti.

Visoje Lietuvoje skamba 
graudus trimitų balsai:
“Einą garsas nuo riibežių: 
“Žirgus reik balnoti,
“Daug paliokų nuo Varša- 

vos
“Rengias mus terioti.”

Lietuvos gyventojai vyrai 
ir moterįs, jauni ir seni jau 
nutarė: kovoti su banditais 
Lenkais visomis pajiegomis 
ir visokiais budais. Kariu- 
menė mobilizuojama, šaulių 
būriai didinami ir ginkluo
jami; Jungiamos visos mo
ralės ir materialės’ krašto 
pajiegos.

Suprantamas dalykas, jo- 
gei ir Amerikos Lietuvių 
visuomenė, atidėjusi parti
jų reikalus, neišduos savo 
brolių ir seserų Lenkams 
ant /pasityčiojimo, bet rems 
jų garbingas pastangas ko
voje už laisvę, gerovę ir ne
prigulmybę. Jau -iš dauge
lio kolonijų girdisi karšti 
protestai ir plaukia gausios

mažutė Lietuva 
atsilaikyti prieš 
Lenkų kariume-

kiai kovojančią Lietuvą už 
savo laisvę: Sudėk po 10 do- 
larių ginklams prieš nuož
mius užpuolikus! — Lenkų 
kariumenė apginkluota sve
timų valstybių. Mes gi sa
vo kariumenę apginkluosi
me savo centais iš savo ki
šenių. Ir musų ginklas bus 
nesulaužomas!

O jus, kurie vadinatės 
Lietuvos Laisvės Sargaį ir 
eks-kareiviai, ką veikiate ir 
veikti manot šioje milžiniš
kos svarbos valandoje? Ar 
girdite trimito balsą? Ne
gi sėdėsite rankas sudėję, 
kada jūsų draugai, iškelia
vę Lietuvon, stato krutinės 
prieš Lenkų kulkas ir dieną- 
naktį yra mirties akivaiz
doje! Negi veltui nešiojate' 
garbingą “kareivio” ir “ne- 
prigulmybės Sargo” vardus! 
Sunjungkite savo pajiegas 
su pastangomis visos Lietu
vių visuomenės; dienomis 
nevalgę, naktimis nemiego
ję’ eikite į žmones ir aiškin
kite Lenkų šunybes ir ra
ginkite gelbėti Tėvynę kas 
kiek tik išgali; aukokite pa
tįs bent po 10 dolarių Lie
tuvos apgynimui ir kvieski
te kitus; darykite susirinki
mus, mitingus, kalbinkite 
draugijas ir pavienius as
menis, eikite per stubas. 
Jūsų pastangomis turi būti 
apginkluoti nauji šaulių bū
riai.

Vienas šautuvas — 10 do
larių.

Sargai ir eks-kareiviai! 
Atsakomybė jūsų prieš Lie
tuvą didelė. Jei nepasiro- 
dysite tinkamais darbais — 
visuomenė išbrauks jus iš 
naudingų organizacijų skai- 
tliaus. Bukite vyrais, Buki
te šauliais. Prie darbo vi
si be jokių ceremonijų! Kas

Teisėjas Manuel Levine, 
Iš Lietuvos, Tiki, kad 

Clevelandiečiai Jį 
vėl Parems

TEISĖJAS LEVINE
Teisėjo vieta yra svarbiausia, 

yratingai musų žmonėms, ku
riems reikia mokytis šios nau
jos šalies teisių. Didelė pagal
ba yra turėt teisėjo suole žmo
gų, kuris 'supranta musų dva
sią, kurioje stengiamasi patap
ti gerais Amerikonais; ir kuo
met mes turime progą paremti 
žmogų, kuris ne tik kad Lietu
voje yra gimęs, bet taipgi pil
nai apsipažinęs su musų tradi
cijomis ir papročiais, neturime 
prasilenkti nuo savo pareigos 
balsuoti už jį. Neužtenka mums 
žinoti, jog turime gerus teisė
jus, bet reikia eiti- toliau ir žiū
rėti, kad- geri teisėjai 
rinkti vėl, kuomet jų 
pasibaigia.

Su mielu noru mes

butų iš- 
terminai

patvirti
name, kad Teisėjas Levine butų 
perrinktas. Ne vien kad jis yra 
teisingas ir atsargus teisėjas jį 
turime remti, bet ir todėl, kad 
jis užjaučia ir supranta bied- 
nuomenės reikalus ir reikalus 
visų užjūryje gimusių.

Teisėjas Levine stovėjo už 
žmonių laisvę ir gelbėjo jiems 
ne tik teismo suole, bet ir vie
šuose reikaluose. Ne tik pata
rimu jisai gelbėjo mums, bet ir 
kuomet buvo surengtas Lietu
vos Bonų pardavimo mitingas, 
jisai laikė prakalbą ir ragino 
kaip Lietuvius taip ir žydus ne
atsilikti nuo parėmimo Lietu
vos Valdžios. Todėl mes pilnai 
rekomenduojame jums paremti 
jį laike balsavimų ir turėti ja
me pilną pasitikėjimą ateityje.

Teisėjas Levine, atvažiavęs j 
šią šalį būdamas 18 metų, dirb
damas savo pragyvenimui, mo
kinėsi teisių ir visuomet darba
vosi su ateiviais. Vėliaus; bū
damas advokatu, likosi paskir
tas policijos prosekutorium ir 
dabar išrenkamas kelintas ter
minas teisėju.

iš jūsų keltų asmeniškus ar 
partizaniškus kivirčius — 
paskelbsime visuomenės ži
niai jus kaipo “slekerius”. 
Darbe turi but disciplina. 
Visos prisiuhčiamos aukos į 
Lietuvos Misiją bus momen
taliai pasiųstos sulyg aiš
kaus nurodymo: “Lietuvoj 
Šauliams”, arba “Lietuvos 
Gynimo Komitetui”.

Sargai ir Kareiviai! At
ėjo valanda jums sargybon 
stoti. Lenkai nesnaudžia. 
Skubėkite, kad nepasivėlin- 
tumėt. Naudinga^jūsų pa
stangas parems visa Ameri
kos visuomenė.

MAJ. P. ŽADEIKIS, 
Lietuvos Karinis 

Įgaliotinis.

šiandien įgavę ragus pori pa
vergti kaimynes tautas ir Lie
tuvą visupirma. Bratališkai iš
plėšė mums Vilnių ir nori jį 
pasisavinti, norėdami intikinti 
pasauliui, kad vogimas ir plėši
mas yra legalia. Nuo Gedimi
no kalno Vilniuje nuplėšė Ne- 
prigųlmingos Lietuvos simbolį 
— trispalvę Lietuvių tautos Vės 
liavą ir nori kam tai 'įkalbėti, 
kad Pilsudskio-Zeligowskio nie- 
kšyste yra Lietuvos gyventojų 
apsisprendimas.

’šalin purvinas /ankas visi 
“prosze. panai”! Sujungę'pa
jiegas Lietuvos žmonės, Ameri
kos Lietuvių padedami, nusi
kratys baudžiavą-uniją ir vėl 
iškels trispalvę savo tautos vė
liavą ant Vilniaus pilekalnio!

Visi gyventojai Lietuvoje pa
siėmė už ginklo, mes gi- čionai 
imkimės už bonų. Atminčiai 

, šio begaliniai svarbaus darbo 
visiems Neprigulmingos Lietu
vos statytojams, kas pirko ar 
pirks Lietuvos Laisvės boną, 
yra paruošta ir teikiama puiki 
paskolos darbo atmintis: Lietu
vos Vėliava su parašu.

Padarykime ‘atmintį sau ir 
džiaugsmą savo Tėvynei. Kas 
liks be bono —tebūna jam gė
da čionai, gi Lietuvoje jo lau
kia boikotas.

. 220,818.45
196,992.30
177,116.73
117,202.16

. 248,510.20

. 172,821.79
57,653.96

- 27,981.98

Cleveland© Anglų Laik
raščiai ir Lietuva \

Clevelando .dienraštis “Plain 
Dealer” šalip savo atkrintančios 
nuo Lenkų simpatijos straips
nių editorialuose, pastaromis 
dienomis patalpino 'porų ilgokų 
rašinių' apie Lenkų niekšystes 
Lietuvoje, pagamintų ir priduo
tų .jo redakcijai iš “Dirvos” re
dakcijos.

Nuolatos užsimindama apie 
Lietuvą, “Plain Dealer” redak
cija šiuo pastaruoju laiku 
deda visai užtarti Lietuvą 
nuo Lenkų užpuldinėjimų, 
i ‘ 
sprendį kritikuodama, kad

PALAIMOS FILOSOFIJA 
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa7 iš pereito num.)
Bet jie gaus jį visai skirtingu keliu, negu 
tikėjos gauti; o gal .jie neįstengs pažinti to 
atlyginimo, nes jų domė yra nukreipta ant 
skirtingos atlyginimo formos. Todėl tai- 
yra didžiai pageidaujama, kad šitokie žmo
nės, kurie negali išsikelti aukščiau saunau
diškumo, kreiptų savo domą ant atlygini
mo vilties, o ne formos, idaht atlyginimą 
butų galima prisisavinamai paimti. Tas 
išgelbėtų juos nuo apsivilimo skausmo; ir 
pakilimu, suteiktu geros karmos, jie 
galės iškilt augščiau saunaudiškumo kitoje 
inkarnacijoje (įsikūnijime). Tikėjimas su
laukti atlyginimo už gerus darbus yra iš
mintinga hipotezė. Veikiančioji gamtos įs
tatymu venodųmo hipotezė niekad nebuvo 
manoma, jog neįvyktų. Niekad nestokuo- 
dami viduj musų prityrimo, mes neturime 
priežasties, manyti, jog ji neįvyktų anapus 
musų prityrimo. Pasekmių serijos pro
dukcijos teorija po mirties, liečiančiomis 
su priežasčių serija gyvenimo darbe, yra 
logingas išvedimas nuo gamtos įstatymų 
vienodumo doktrinos. Pseudo-mokslinė in
dividualybės išnaikinimo, šiam fiziniam 
kunui pasimirus, dogma buvo darodyta 
kaipo neteisybė paskiausio laiko ištyrinė
jimais eksperimentaliame moksle; ir nėra 
reikalo tikėti, kodėl priežastis darbe vidu
jinio žmogaus, laike jo atsiskyrimo nuo iš
laukinio žmogaus, negalėtų išduoti savo 
pasekmės. Viltis ar tikėjimas į ateities pa
laimą, su - dabartinio1 gerumo priežastimi,- 
nėra deliuzja. Šitoms tikėjimas yra pasta
tytas ant mokslinio pagrindo. Šioji išmin
tingoji viltis yra venatinė versmė miblati- 
nio džiaugsmo, atviro, tiems, kurie negali

yra dažnai prieš-lygsvarinis, jei tik ne per
virš persveriamas baimės. Ar tai jų džiau
gsmas viršyti skausmą arba priešingai, re
miasi daugiau ant jų drąsos, ištvermės ir 
vilties visiško ar baimingo palinkimo, negu 
ant bi ko kito-; o tas, savo žygyje, didžiai 
remasi ant sveikatos. Todėl, tokie žmonės 
turi rūpintis nesuardyti savo sveikatos be-- 
siganėdindami paikais ir įžeidžiančiais gei
smais. Jei jie nori džiaugtis didžiausiu ga
limu džiaugsmu, lai pastoja išmintingais 
ir atveria savo akis-ir kreipia domą į tai, 
kas augščiau nurodyta.

Pažink visą gerą, kurj individuumai 
randa.

Žinok, ką reiškia Dievas ir visa gam
ta tyrai žmonijai?

Proto pilnas pasiganėdijimas, viso jau
smo- džiaugsmai guli trijuose žodžiuose: 
Sveikatoje, Ramybėje ir Lenktynėje.

Bet sveikata penisi tik viena blaivybe.
Ir ramybė, o Dorybė yra savo pačios 

atlyginimas.
(Galas)

LIETUVOS PASKO
LOS STOVIS

Paskolos Upelis.
Skaitant Lietuvos Laisvės 

Paskolos darbą faktinai prasi
dėjus iš pat pradžios šių metų; 
paskolos upelis iki šiam laikui 
teka sau ir teka ir tekėdamas 
suka musų Tėvynės ’ Valstybinį 
ratą. Imant mėnesiais, pasko
los upelio sriaunumas buvo to- 
kis.
Sausio m., 1920 .. $198,309.16 
Vasario ...... 
Kovo ....... 
Balandžio . .. 
Gegužio . ... 
Birželio........
Liepos ..........
Rugpjūčio . .. 
Rugsėjo . ...

Negalima hepastebėti, kad 
Laisvės Paskolos upelis pasta
ruoju du mėnesiu baisiai nuse
ko. Tarytum, kad koks Lie
tuvos nedraugas ėmė ir užtven
kė. Čia, kaip nelaimė, ir Len
kai šmakšt ir prisistatė: Lietu
vos žeme krauju aptaškė, iš mu
sų sesių ’ir brolių tyčiojasi iš
tvirkę Pilsudskio legionistai.

Vilnius — .rankose banditų.
Amerikos Lietuviai! Prakas- 

kite bonų tvenkinį, dar po vie
ną boną pirkite, nušluokite be
sočius begėdžius į Vislos pelkes!
Lietuvos Bonai Eina Brangyn.

Pradžioje paskolos mokėjome 
už-Lietuvos laisvės bonus lygiai 
$50, ar $100 ar $500 grynais 
pinigais. Lygiai mainėme Ame
rikos bonus į Lietuviškus. Ame
rikos bonams, parduodant ar 
perkandant biržos, atpigus, Lie
tuvos bonai neatpigo, bet bran
gesni dar pasidarė, nes jie yra 
laisvės bonai, nes per- juos trok
štame Neprigulmybę Lietuvos, 
kraštui užtikrinti ir užgrūdin
ti. Gil Neprigulmybė Lietuvos 
ne tik neatpigo; bet kasdien vis 
brangesne mums darosį. Ypač 
Lenkų dvarponiams užsigėidus 
ją iš mušu atimti. Todėl Lie
tuvos laisvės bonų kursas, kaip 
ir musų Neprigulmybės bei lai
svės troškimas yra tvirtas ir I 
pastovus, nežiūrint į tai ar bir
žos spekuliacijai atatinka, ar 
ne. Mes Lietuvos žmonės savo 
parama ir savo laisve nespeku- 
kuliuosimej

Be to dar Lietuvos bonai, kas 
juos turi pirkęs, jau neša 5-kis 
nuošimčius nuo liepos 1 d. š. m. 
Kas vienas mėnuo Lietuvos bo- 
nas už 5.0 dolarių priauga 20c.; ' 
bonas už $100 — priaugina 40c. 
Dabartinis 1 spalio mėnuo yra 
ketvirtas mėnuo, skaitant nuo 
liepos 1 d. (liepos, rugpjūčio, 
rugsėjo; spalio). Todėl perkant 
boną už $50 dabar teisybė .rei
kalauja primokėti 80 centų už 
priaugintą nuošimtį, perkant • 
boną už $100 — reikia primo
kėti $1.60. Lapkričio mėnesy
je pirkėjas1 bono už $50 primo
kės $1; pirkdamas už $100- — 
primoka $2. Todėl visi, Lietu
vos Laisvės brangintojai, nusi
pirkite dar po vieną laisvės bo
ną, kaipo protestą prieš Lenkų 
nedorybes :• "nusipirkite tuojaus, 
kol Lietuvos bonai dar nepa
brango- labai!

Gražus Paskolos Atminties 
Ženklas.

Pergyvename didžiausio pa
vojaus ir skausmo dienas. Sve
timų valstybių išpaikinti Len
kai, vakar dar patįs vergai,

pra- išsikelti augščiau saunaudiškumo; ir yra 
baisi žiaurybė -atgrąsinti jį nuo to, — nes uuu J-Jtimu uzpUjUiincjuiiu, idip1 v v • .

ir nelemtos Colby’s notos nuo-' panašiu budu daro kai kurie moderniški 
sprendį kritikuodama, kad ]— . - ■ ■
ridentas Wilson leidžia nuo Ru
sijos atsiskirti Lenkijai ir Suo
mijai, o Lietuvos'klausimą pa-1 
lieka pačiai Rusijai nulemt.

PĮe-j Rytojai.
Nepalaima. Daugelis išrodo pražudę 

j šią skaidrią viltį. Vienok jie neturi kitos 
'nuolatinio džaugšmo versmės, ant kurios 
įgalėtų pulti atgal. Paviršutinis gamtos 
[studijavimas išardė, jų protinę lygsvarą.

5 ir džiaugsmo kur jų ne- 
skaitymo teihdijdme, užimdami negalima rasti; ir jie eikvoja savo brangų 

gyvenimu savęs apsigavime. Vienvalinis

Garsinimai
Skaitytojai atleis mums, kad ĮT. .... , .

šias pora sayaięjų mes mažai | -įieško teisybes

daugiau pusę laikraščio politiš
kais skelbimais. Tuomi mes ne- . . .
verčiame savo skaitytojų ir bąl- džiaugsmas nėra jiems pasiekiamas; jų vil- 
suoti (kurie, piliečiais esat) už tįes džiaugsmas pasitiki prigavingais, o gal 
garsinamas ypatus, bet pasmn-i. . °. ~. . . . .°
kti kas kam patinka. |ir paikais ir įžeidžiančiais geismais; ir tas

LIŪDNA DIENA.
Žaliam gojelyj, pagal upelį, 
Gluosnių pavėsyj pievoj sėdėjau. 
Visur aplinkui gražu ir linksma, 
Daug įvairumų ten pastebėjau. 
Kaip stebuklingai gamta galinga 
Viską surėdo, puošia, dabina; 
Ilgai dūmojau, klausiau, galvojau: 
Kodėl gi žmogus žmogų kankina? 
Kraukliai jūriniai ten palapinėj 
Laukinių rožių vainikus pina, 
Žolės linguoja, laisve kvėpuoja, 
Kodėl gi žmogus žmogų kankina? 
Pumpurai skleidžia, žiedelius leidžia, 
Kvėpdami lengvai gaivingą orą. 
Žiuriu nustebęs ir man taip regis, 
Kad viskas daros pagal jų norą. 
Beržo šakelėj žaidžia paukšteliai, 
Nors minčių jųjų aš nepažįstų. 
Tarukdami gaidą sparnelius sklaido, 

'Jie yr’ laimingi — tikrai neklystų.
Ilga igalvojau, liūdnai dūmojau, 
Kodėl gyventi taip nepatogu? 
Priežastis buna mana liūdnumo, 
Todėl, kad žmogus kankina, žmogų.

Eleonora.
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Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokejimu 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. Nainas dviejų šeimynų, po 5 kambarius, su maudynėmis, furna- 
nasais, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. • Namas visas 
medinis, kietas medis viduje. Parsiduos su $1650, ant išmokėjimo 
rendomis. Randasi ant Westropp Ave. tarpe 2 gatvekarių, netoli 
Bulvardo ir parko.

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

Po $3,500 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 
70 gatves, parsiduos su įmokejimu $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:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

■ 7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488
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DR. J. ŠLIUPAS.

VENECIJA
The Romance of Commerce)

(Tąsa iš pereito num.)
Nors ji ir butų pergyvenusi 

šitą visą, atsirado kitudu grės
mingu ženklu, rodančiu, kad 
svieto pažangos tėkmė buvo 
pradėjusi kiturlink tekėti. Kris
toforas Kolumbus, Genovietis, 
pasisiūlė žėgliuoti iš Ispanijos 
vakarų linkui, iki jis pasieksiąs 
turtingąją Indiją. Kad žemė 
galėtų būti apvalaina, buvo nau
ja ir beveik -beprotiška teorija, 
ir Veneciėnai daugiau juokavo, 
■negu susirūpino delei šito išsva
joto plano; net kada jis pasie
kė Vakarų Indijas ažuot Ryti
nių, jie nematė rezultate nieko 
tokio, kas priešginiautų jų ko-

sipinigavimui kaip kad pirkly
ba. .Komercijos sviete nėra pa* 
gailos tiems, kurie apgalėti tam
pa, ir. Venecija, kokią mes ma
tome šiandien; yra tiktai keva
lu to, kas kitą kart buvo tvink
čiojančių svieto civilizacija 
centru.

(GALAS)

žyn ėjo jų pirklyba, o su taja 
ir Venecijos gerbūvis. KAi ku
rie pirkliai kraustėti į Cadizą, 
kur jūrinė Europos komercija 
lyg ketino prilygti komercijai 
jų pačių uosto laikmetyje jo 
palaimos Ir klezdėjimo. Kiti 
virto bankininkais, bet bankie- 
rystė tai nespartus metodas Ra

gti muitų ir pardavinėti pįgiaus 
už Venecijos pirklius Europos 
rinkose, ir jųjų didėji bei pel
ningoji pirklyba iš Rytų tampa 
paveržta” (T. Okey, Story of 
Venice).

Jie griebės už kiekvieno kom- 
i peticijos pragumo, kokį tik su- 
įmanumas galėjo išgalvoti. Jie

gą nakčia. Tai buvo varpų su-į 
gaudimas jiems ant pražūties. 
Nesą, iš dėkos sunkių muitų, 

i kokius ėmė sultonai ir princai, 
“kaina už rišuliuką prieskonių 
padidėjo nuo vieno dukato iki 
šešių dešimčių ar šimto, iki pa
siekiant Veneciją. Portugalai 
gi,, veždami jūrėmis, gali išven-

siuntė pasiuntinius persergėda
mi Egipto sultoną apie pavojų 
jo inėmimams, jeigu bus leista 
Portugalams pavykti, ragino jį 
susitelkti su Indijos princais ir 
duoti militarę pagalbą, jeigu 
reikėtų, pražudymui jų pirkly- 
bos. Bet jie suokalbiavo ir pla
nus darė veltui, ir iš lengvo ma-

mercialei viršenybei. Toli ki
taip buvo su žiniomis, kurios 
pasiekė juos veikiai po 1500 m.

1428 m. Portugalijos Prin
cas Petras, besilankydamas Ve
necijoje, nusipirko, kaip patin
kamą dovaną savo broliui, Prin
cui Henriui Navigatoriui, vei
kalus ir žemlapius Mačko Po
lo, kurie su tokiu neįtikėjimu 
buvo priimti daugiaus negu me- 
tašimtis atgalios, šitie suteikė 
įkvėpimą žmogui, kuriam likta 
buvo paversti ricierių į pirklį, 
o kryžkariavimą į profesiją. Jis 
matė, kad Ptolemajaus geogra
fija buvo būtinai subergždėjusi 
ir žemlapiai pakišo mintį esant 
keliui aplink Afriką. Princas 
Henris mirė 1460 m., bet jo įk
vėpimas nenumirė su juomi. 
Dar sykį vaidintuvė nurodė ke
lią. Vasco de Gama nukako į 
Colicut apsukdamas aplink Są- 
lavą Geros Vilties ir sugrįžo į 
Lisboną su kvepiančių šaknelių 
ir prieskonių važma. Tai buvo 
žinios, kurios — anot Priuli’o — 
labai nustebino-ir išgąsdino Ve- 
neciėnus ir sutramdė jiems mie-

AGEN- 
pinigus

O T I S & C O . ’
216 Superior Ave. N. E. 

Skersai kelio priešais Pačtą 
Trepais žemyn nulipus rasit
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Ateikit ir mes paaiškinsime apie tai.

©

Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynė'n, 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

FOR 
VICE PRESIDENT

PAJIEŠKAU savo sūnų Joną 
Matulevičių, Zapyščio valsčiaus, 
Piplių kaimo, 1913 ir 1914 me
tais jis gyveno Hartford, Conn. 
Nuo karės metų nieko apie jį 
nežinau. Meldžiu jo paties at
sišaukti arba žinančių apie jį 
pranešti.

Juozas Matui evičia 
Kauno' apsk., Zapyščio- valse., 

Piplių kaimo. Lithuania.

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

kiuojami stačiai į Liepėjų.
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. MIKOLA1NIS ‘
53 HUDSON. AVE. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Pramones ir Prekybos Bankas
• ir jo skyriai

VILNIUJE 'PANEVĖŽYJE ŠIAULIUOSE 
RASEINIUOSE LŲSPOJUJE KLAIPĖDOJE 

MARIAMPOLĖJE VIRBALYJE
■ Kuogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo 

TURĄ NEWARKE. Kolei žemas kursas, dėk 
L. P. P. Bankan, ten gausi 

7-% padėjus dviem metam 
5% ” • vieniems metams
"3% ” neapribotam laikui

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

vęs rasi pinigus. ' Su reikalais kreipkitės: ~
M. Narjauskas, 7 47 Broad St., Newark,-N.J.

\ I LIETUVIAMS

DYKAI

FOR 
PRESIDENT

AMERICA 
ALWAYS 
FIRST

Musų Sekantis Prezidentas Warren
G. Harding, virš visko, geras žmogus

ir tikras tipiškas Amerikonas
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Musų 
UŽRUBEŽINIS DEPARTMENTAS

suteikia daugelį ypatingos vertes 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.

MES 
SIUNČIAME 

PINIGUSB- 
iįBlEE® 

KUR 
*OTIS C COMPANY
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Tokio tai žmogaus reikalauja šiuo laiku, ir to
dėl tai didelė daugybė Amerikos balsuotojų spie
čiasi apie jo vėliavą nesuskaitomais būriais ir su 
augančiu pasitikėjimu.

Jis yra tipiškas Amerikonas savo ramiu gyve
nimu ir pilnu tyrumu; jo gilus atsidavimas ša
liai, jo pasididžiavimas jos garbinga praeitimi 
ir jo viltis yra dar didesnėje ateityje; jo teisy
bės supratimu ir atidžių tautiniu buklumu; jo 
tvarkiu sprendimu, jo intemptu abelnu suprati
mu, veiklumu ir drąsa, ir savo sąžine ir išbandy-. 
tomis galėmis, ir todėl jis yra tinkamu žmogumi.

Kaip visi musų didieji prezidentai, Republiko- 
nai ar Demokratai, jis yra išlavintas Amerikos 
gyvenimo mokykloje, įmonių mokykloje. Jo pra
džia buvo prasta ir pilna paprasto sunkaus dar
bo, kaip ir Linkolno. Teisingas, išnašus ir pasi
tikimas visuose darbuose, kaip buvo' ir nužudy
tasis išliuosuotojas, jis atliko viską gerai už ko 
tik ėmėsi, be išsikalbėjimo ar- nenoro. Jis visa
dos gyveno su ir tarpe žmonių ir bendrai dirbo 
su visais žmonėmis. Savo geriausias gyvenimo 
pamokas jis turėjo iš savo gyvenimo su jais ir 
tokiu budu gavo supratimą ir žino ką žmonės 
jaučia ir mano — ko šalis reikalauja ir ko reikia.

Taip jis tarpe musų išaugo kad patapti pir
muoju iš lygiųjų, tuoj kuriam nulemta būti pa
šauktu šios valandos reikalavimu, kadangi jis 
gali, ištieSų, kalbėti pagal komanduojančio Ame
rikos žmonių balso. Visuose musų žemės isto
rijos kriziuose žmonių sąvoka nurodinėjo kelius, 
neapsirinkančiai, prie teisingo išvedimo, ir jie 
tik vieni turi tą galę, kaip lygiai ir patriotišką 
protingumą, sulaikymui šalies ant briaunos di
džiausio krizio, kokį ši republika sutiko nuo sa
vo užgimimo pradžios, ir paskubėt ją. saugiai ant 
kelio musų padrąsinančiu įgimimu prie jos di
delio likimo. Niekas kitas kaip tikras ir išban
dytas sūnūs Amerikos gali už ją kalbėti ir sau
giai vesti šiame istoriškame nuotikyje, ir War
ren G. Harding yra tuo sunumi.

Juo daugiau mes jį matėme ir girdėjome iš jo 
bėgyje šios kampanijos, tuo daugiau mes pra
dedame jį pamėgti ir pasitikėti juomi. Bėgyje 
šių savaičių ir mėnesių mes matėme jį augančiu

prieš musų akis rtuo vieno iš vadovų, tarpe musų 
ant neabejotino visų musų vado. Jis šiandieną 
stovi prieš mus kaip jis yra pilnu Amerikonu: 
pilnai suaugęs ir tvirtų minčių ir pobūdžio kaip 
lygiai ir kūno. Į visus jis kalba tik vienu liežu
viu, ir jo kalbos yra atviros, griežtos, aiškios ir 
teisingos. Jo tikslas nėra užganėdinti, bet in
formuoti — pasakyti ką jis darys ar nedarys, 
taip aiškiai ir atvirai, kad negali būti vietos jo
kiam nesusipratimui. Mes visi jaučiame, jog jis 
reiškia tą tiktai, ką sako ir kad juomi galima 
pilnai pasitikėti. \ -

Amerika btis saugi po vadovyste šio gero ir 
didaus Amerikono. Jis stovi tvirtai afit Ameri
kos žemės ir jo širdis muša pirmiausia del Ame- . 
rikes, tečiaus jo supratimas nėra aprubežiuotas 
Amerikos horizontu. Jis turi didelio žmogaus 
blaivą pasitikėjimą savimi ir yra liuesas nuo vi
sokių tuščių suvedžiojimų. Jis nežiūri į save 
kaipo į viršžmogį, bet kaipo tokį, kokiais mes 
esame. Jis visados bandys daryti tai ką manys 
geriausiu esant reikaluose musų paprastos ša
lies; ir kad būti tikru, jog tas bus atlikta protin
gai ir gerai kaip tik galima, jis pasikvies sau pa
galbon geriausius žmones. Vadovaudamas ir pa
stūmėdamas progresivius Republikonų partijos 
darbus jis visuomet klausys žmonių balso, pasi
tars su jais ir eis sykiu su jais; ir žmonės jau 
dabar suprato, jog jis turi nepriklausomybę, ga
lę ir drąsą atlikti tai ką jis mano esant teisingu, 
geru ir tikru, ir kad jis, parems ir bandys įvesti 
visas reikalingas reformas su visa savo turima 
gale ir autoritėtumu.

Tai yra kaip likimo duotis šiai šaliai ir Ame
rikos žmonėms, kad mes dabar, šiuomi laiku, tu
rime progą pavesti į rankas šio pasitikėtino va
dovo vairą blaškomo valstybės laivo. Tiktai pa
silieka mums, visiems mums, atlikti savo dalį; 
pastatyti tinkamą žmogų į tinkamą vietą ir tin
kamu laiku. Mes tą padarysime, eidami balsuo
ti, ar lis ar bus pagada, ir atiduosime savo bai
sus už

Harding ir Coolidge
Republican National Committee
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FRANK B. WILLIS
Kuris Stovi Už Darbo Žmones

D
AUG buvo paskleista klaidingų pranešimų dirbantiems 
Ohio vyrams ir moterims kaslink Frank B. Willis. Ne
tikėkite jiems. Jie yra pasikėsinimas sumaišyti ir su
vedžioti jus kaslink balsavimo ir nukreipti prieš jį jūsų 

blogą pažiūrą, nors jis bus jūsų geriausias draugas, būdamas 
atstovu Washingtorie.

Teisingumas jo ir jo pasiryžimas dirbti darbininkų reika
lams yra gerai žinomas. Jo rekordai kongrese ir kaipo Ohio 
valstijos gubernatoriaus yra rekordai įstatymų, kurie buvo pa
ruošti pagerinimui darbininkų padėjimo ir geresnių algų.

Jisai balsavo ir kovojo už Darbininkų Atlyginimo Aktą ir 
už Vaikų Biurą. Jis balsavo už taisykles, kurios privertė iš
dirbėjus įvesti dirbtuvėse geresnes vyrams ir moterims aplin
kybes.

Būdamas Gubernatorium jisai gavo draugiškumą gelžkelio 
darbininkų ir įvedė teises del jų gerovės. Jisai įsteigė pagalbą 
bedarbiams. Jisai sutaikė angliakasių streiką naudon darbinin
kų. Jisai ypatiškai gelbėjo ir davė pinigus sušelpimui bedarbių 
vyrų šeimynų.

Willis yra draugu Unijistų Darbininkų, ir prekiautojų ir 
ūkininkų. Jisai stovi už' gerovę valstijos ir tautos. Vaikystės 
draugas būdamas, jisai bus tikras rėmėjas Prezidento Harding 
sekančiame U. S. Senate. Del savo pačiu reikalų ir gerovės ir 
smagumo jūsų šeimynos jus turėtumėte balsuoti už Frank B. 
Willis.

Išleista per

OHIO REPUBLICAN STATE EXECUTIVE COMMITTEE
GEORGE H. CLARK, Chairman

187 South High Street Columbus, Ohio

f JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
Į a. 4- ------- :—---- -  --=B
I Apie “Meilės” Meilę ir Miela- 

širdystę.
Nekalbėsime šį sykį apie mei

lę Cirineušo prie jo mylimosios, 
nei apie meilę Mučelninko prie 
jo Antosės, ir ne apie meilę p- 
lės Kleopatros prie gamtos ir ne< 
apie gerb. Audros “siaubūnų” 
“saules” ar tt., bet apie “Mei
lę Dievo, Artymo ir Tėvynės”, 
apie ką mus apdumoti verčia 
gerb. kun. M. J. Urbono leidžia
mas laikraštukas. Tie žodžiai 
yra uždėti ant jo pirmo pusi.

čionai norime pasikalbėti su 
“Meilės” grinorium (taip kolio- 
tis mus išmokino pats tas laik
raštėlis). “Meilės” grinorius 
šitaip ša'ko: “Tikėjimas, viltis 
ir meilė... . bet iš tų didžiausia 
yra meilė.” — Kur ji, gerb. gri- 
noriau ?

“Jei aš tau mečiau su duona, 
tai fu man bumpt su kuolu",:— 
pasakė Kristus. Shame on you! 
(jei nori su mumis Angliškai 
kalbėti). Kur tas, ką savo laik- 
raštukyj užsibriežei ?

Pirmiausioj vietoj Angliškai 
žodis “meilė” reiškia “love”, o 
ne “charity” ir niekados pote
rius kalbant nesakoma “be cha
ritable towards God”, kur rei
kia sakyti “mylėsi viešpatį Die
vą tavo”. Ir kur kalbama apie 
visuotiną meilę, nesakoma “uni
versal charity,” bet “universal 
love”. Tavo pasiūlytas “miela- 
širdystei” žodis “mercy” neuž
stoja savimi to žodžio, bet tar
nauja: pagailėjimui, atleidimui, 
dovanojimui, užjautimui, sušel
pimui. Visas “Meilė Dievo, Ar
tymo ir Tėvynės” užvardinimas 
niekados netiks '‘Charity to
wards God, Neighbor and Fa- 
tnerland”, bet “Love of God, 
Neighbor and Fatherland”.

Kokiu budu tada tinka “Mei
lei” žodis “Charity”?

Gerb. "Meilės” grinoriaus pa
siaiškinimas apie tai buvo pir
ma jo lekcija apie "meilę Dievo, 
artymo ir Tėvynes”. Daugiau?

Juokų Red.
V

Andai mes kalbėjome su tu
la ypata per telefoną. Pabaigus 
reikalą, ji sako-. “Mišlyk apie 
tą ir tą”.

“Apie ką gi?” klausiam.
“Apie tą, kas arčiausia prie 

širdies” — pridėjo ji.
“Marškiniai” — atsakėme.
Ir viskas pasibaigė;

“Komunistų” matroso laik- 
raštpalaikis prie Vilnių užėmu
sio Zeligowskio kabėse prideda 
šitaip: (Žukauskas?).

Musų kaimyniškame mieste

andai ‘ tūlas “komunistas” Ple- 
vokas pavogė vištą. Reikia 
kabutėse pridėti (Paukštis?) —• 
tai yra gal’buvo tojo laikrašt- 
palaikio redaktorius?

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

4/
Gerb. Erškėtis (iš Paryžiaus) 

rašo esąs labai patenkintas šiuo- 
mi skyrium.

Mes andai ir sakėme, kad ki
tiems labai linksma ir juokas 
žiūrėti į kitų kančias.

Šį skyrių labiausia atžymėjo 
gerb. Cirineušas ir kiti vieno
dų kelių kryžiaus keliauninkai.

Apie dūšias. ’ Aną nedėldienį 
bažnytinėj mokykloj kun. pa
klausė vaikų: “Vaikeliai, pasa
kykit man, kaip išrodo dūšia.”

Vienas atsakė: _ “Dūšia išro
do graži moteris, baltai pasi
rengus. Aš aną vakarą mačiau 
kaip kunigėlis išleidai ją į sod
ną ir sakei: ‘Bėgk namon, dū
šele’.”

Nėra dyvo, kad Lietuviai ne
moka Lietuviškai mėnesių var
dų. Visu laiku musų inteligen- 
tija Lietuvoje mėnesių vardų 
vietoj statė skaitlinės numerį, 
ir dabar dar numeriais mėne
sius rašo (gal ir patįs atminti
nai vardų nežino?).

“Tėvynės” gerb. redaktoriui 
nepatinka, kam “Artojas” ar
damas pasikinkė bažnytinę ku
melaitę.'

Ir mes taip lygiai neužganė
dinti, bet reikia prisimint, kad 
ant tokios didelės išstatos žmo
gelis eidamas bile kokis bando 
kuogeriausia pasirodyt.

Stasys Muliolis buvo grybaut. 
Jis sakė, kad jis pirmiausia sa
vo kašę pririnks. Baigiant rin
kti, kitas sako: “Ale tu ir šun
grybius dedi!”

“Šunims užaugs kiti” — atsa
kė jis.

Gerb. Telegrama iš Detroito 
praneša: Kuomet Detroito vy
čių diplomatai pamatė Lietuvos 
Dukterų apgarsinimus .‘Mirgos’ 
perstatymo, tuojaus -suriko: 
“Jus, laisvamanės, kaip- drįsta
te dalinti bedieviškus apgarsi
nimus: juk tai laisvamanių

I
spaudos”. Nusigandusios Lie
tuvos Dukterįs ir norėdamos

I tiems bosams intikti, sekančio 
rengimo garsinimus davė spau
sdinti seniausio tikėjimo Izrae
lio vaikams. Nejaugi dabar tie 
boseliai jus pagirs?

J. ŠEMOLIUNAS, O. D.
3 iki 6 po pietų.
7 iki 8:30 vak.

AKIŲ 
Specialistas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12 

nuo 10 iki 12.Nedėldieniais ___ ___ .... ____
8115 ST. CLAIR AVE.

Perrinkit vėl

THOMAS S. DUNLAP
TEISĖJU

COURT OF APPEALS
Remiamas Darbininkų

Remiamas Civiškos Lygos
Remiamas The Plain Dealer

Remiamas Advokatų Cuyahoga Pavie- 
to, Lorain ir Medina Pavietų Teisių 
Organizacijų, nepaiso jokių politikų.

TEISĖJO DUNLAP rekordai parodo jį esan
čiu mylėtoju Teisybės, Laisvu pažiūrų žmo
gumi; Teisėju su dideje širdimi, kuri muša 
sąjausmji tų, kurie jieško teisybės jo teisme.

Nbn-Partison Court of Appeals 
Committee

M. A. McCORMACK, Sec’y:

<1
Išplaukia į Hamburg ir Liepojų

Per Anglija
AQUITANIA : : LAPKRIČIO 23

Trečios Klesos Kaina
Hamburgan ____________ $125.00
Liepojon _______________ _ $145.00

Pridėjus $5.00 Karės. Taksų.
Kreipkitės prie artimiausio Cunard 

Linijos Agento -

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.

Nušovė kunigą.
Chicago. — Tūlas kunigas at

silankė pas savo namo randau- 
ninką, bet tas žmogus, nepaži
nodamas jo ir per klaidą palai
kydamas jį vagiu nušovė.

Kadangi nesenai tasai kuni
gas buvo pašauktas pas miesto 
persekiotojus už branginimą 
randą ir randauninkai buvo jį

NUOŠIMTIS 
skaitos: nuo tos dienos, 

kodą pinigai padedami 
, taupinimui

SHORE

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

12000 Superior Ave.

įskundę, tai daroma išvedžioji
mai, kad tasai žmogus kunigą 
iš piktumo nušovė.

paversta į reguliarias dinamiš
kas sroves, kuri gali sukti vis
ką kas reikia. Tas išradimas 
pervers visą elektrikos sistemą 
augštyn kojom ir pasaulis turės 
pigios elektros, be naudojimo 
vandens ar kitokių būdų elek
tros darymui. Lentnero, apara
tas traukia elektrą iš atmosfe
ros, yra visai paprastas stulpas, 
kokio 36 pėdų ilgio, kurio viršus 
padengtas aluminu ir tas sujun
gtas su aparatais apačioje.

IŠRANDA VOJAMAS puikus 
kambaris — kam reikalinga 
ateikit pažiūrėti *— 1064 E. 
78 Street.

PARSIDUODA
VIENAS vienos šeimynos na
mas', su 6 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.

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

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER 

ST. CLAIR k«m. E. 24 St. 1419 ADDISON ROAD
11 ryte iki 1 diena Netoli Wade Park Ave.
4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienj 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietų

w
Court
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Perrinkit vėl

B. NEFF
TEISĖJU ' 

i 
of Common Pleas 
metų terminui.

Balsavimai Lapkričio 2 a. 
Jis buvo Teisėju per 22 metu.

AMERIKOS DOVANOS KALĖDOMS
Savo Giminėms Lietuvoje

Kad norit gauti atsakymą ant pasiųstų pinigų gi 
minėms Kalėdoms, tai siųskit jiems dovaną per 
Musų Agentūrą. Parduodame Laivakortes va
žiuojantiems į Lietuvą ir iš Lietuvos Amerikon.

J. Zupanc — G. Kaupa
Foreign Exchange and Steamship Ticket Agency 
6603 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

MM4WWVWVWW

PASPORTAI i LIETUVĄ
Dabar .galite gauti pasportus į Lietuvą. Apli

kacijos. padarytos šiame banke gauna greitą do- 
mą Lietuvoą^Legaęijos. .

LAIVAKORTĖS
į Europą parsiduoda čionai reguliarėmis kainomis.

PINIGAI SIUNČIAMA GREITAI
i sekančias vietas ir apielinkes:
Alytus
Kalvarija
Kaunas _
Mariampolė
ir taipgi į mažesnius miestus.

Atsikreipkit į bile kurį banką kaip apačioj rodo.

Raseiniai
Telšiai

Ukmergė 
Vilkaviškis

:■ Atsikreipkit į bile kurį banką kaip apačioj re

THE GARFIELD SAVINGS BANK
“Draugiškas Bankas” 

St. Clair Ave. prie E. 7 9 th St. 
Main Office — 322 Euclid Ave.

GREITAS PATARNAVIMAS VISOMS 
BALTIKO VALSTIJOMS

NEMĖTYK NIEKAIS
SAVO PINIGŲ

jums patarimus kas- 
AĘS noriai suteiksime 
link invesdinimo pinigų. 
Mes galime pasakyti, ar 

J jus tiktai metote pinigus
ant netikusių invesdini- 
mų. Musų patarimai su
teikiama dovanai.

Jūsų pinigai visada bus 
apsaugoti ir atneš jums 
4% padėti taupymui j

ZTbe Cleveland 
Uruet Company

Visokis Užrubežio Reikaluose Patarnavimas

Viršuje esanti kvitelė nuo American Express 
Užrubežinio 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 agentūras prie 
Ameriran Railway Express Company, arba vieti
niame mušu ofise:

2048 East Ninth Street; Cleveland
Arba rašykit savoje kalboje į:

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York.
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RAUDONO VĖLIAVA 
KAUNE.

Laisvės Alėjoje tarp pilkų 
namų ir įvairiaspalvių vėliavų 
staiga iškilo skaisčiai raudona 
vėliava. Ji ramiai ir drąsiai 
plevėsuoja, laisvai besidairyda
ma, lyg sena pažįstama, lyg pa
bėgėlis, v pargrįžęs tėviškėn.

Kaip čia Kaune atsirado bol
ševikų vėliava ? Kas tas drą
suolis, kas tas akiplėša, kurs iš
drįso ją iškelti, nebijodamas 
nei musų žvalgybos skyriaus, 
nei musų šaulių?

Atsakymas lyg ir paprastas. 
Tai Rusų sovietų valdžios pa
siuntinybės vėliava. Mes pada
rėm taiką su Rusais, jie atsiun
tė pasiuntinį į musų laikinąją 
sostinę, štai, ir viskas.

Dėlto tai toji raudonoji v.ieš- 
nia taip ramiai ir drąsiai plevė
suoja. Ji žino, kad ją gina pa
daryta taikos sutartis ir tarp
tautinė teisė. Užtai ir musų 
trispalvė irgi skaisčiai plevė
suos ten tolimoje Maskvoje ir 
stebins bolševikų užguitus ir 
užbaugiųtus Maskvos piliečius.

(“Trimitas”)

ŠANČIAI.
čionai mirė “ Giedraičių mo

kytoja Birutė Bulotytė, rugsėjo 
-11 d. — Taip stoka Lietuvai 
mokytojų, ir dar tokios nelai
mės patinka.

LENKAI DEL SAVO ŽEMIŲ.
Lenkų politika visą laiką bu

vo vedama ne tiek valstybės ir 
tautų reikalu, kiek atskirų dva
rininkų interesu. Pasirodo, ka
rės delegacijos Kalvarijoje vir
šininkas, pulkininkas Mackevi
čius, kuris nesenai buvo atvy
kęs su p. Romeriu į Kauną ir 
dabar dalyvavo Kalvarijos de
rybose, turi savo dvarą apie 
Punską ir del tos priežasties 
'nieku budu nesutinka, kad jo 
dvaras patektų į Lietuvos vy
riausybės sritį. Nors jam pa
čiam yra aišku, kad Seinų ir 
Punsko sritis yra Lietuvos, ir 
pats Mackevičius labai gerai 
kalba Lietuviškai, tečiaus jo 
dvaro ateitis buvo daug svar
besnė, negu Lietuvos ir Lenki
jos santikių sureguliavimas.

LAVONŲ JIEšKOMA.

Vilniuje buvo gana žiaurus. — 
Tarp kita ko buvo įvesta mir
ties bausmė. Baudė spekulian
tus ir buržujus. Apie 30 žmo
nių buvo nukauta.

Viešas žmonių žudymas, ypač 
jei tai daroma valstybės vardu, 
yra bjaurus dalykas. Jis suke
lia visokių kalbų. Dabar Vil

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 791 h St. N. E.

Princeton 1337-K

KOPECNY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

Baigęs mokslą, aptieko- 
rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų-, 
taipgi daug visokių Ko
daks-paveikslams imti, ly
giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų. Yra bu
rninių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki
nant dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE. :

Kampas E. 79th St. ■
Rosedale 945 Prin. 13611

Del jūsų vaikų sveikatos

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra' malonus ii 
švelnųsmaudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.

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

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

. DIRVA

niuje vieni kalba, kad bolševi
kų laikais buvę nužudyta apie 
2,000 žmonių, kiti vėl pasakoja 
— net apie 18,000. Kalba kas 
kaip moka. Ištikrųjų tiek daug 
nebuvo nukauta, nes lavonų jie-' 
škojimo komisija ligšidlei yra 
radusi tik' 22 lavonu, o ji gana 
stropiai darbą atlieka.

GELŽKELIO SUSPROGDI
NIMAS.

Rugsėjo 18 d. ėjo traukinis, 
vežąs finansų, pramonės ir pre
kybos ministeriją iš Kauno į 
Vilnių. Bepradedant judintis 
traukiniui iš Landvaravo, kurs 
trimis minutėmis tą kartą sku
binos išeiti anksčiau paskirto

laiko, pasigirdo trenksmas. Sto
ties viršininkas liepė sustabdy
ti traukinį. Neužilgo atbėgo 
geležinkelio sargas, kurs prane
šė, kad netoli susprogdintas ge
ležinkelis. Traukinio vyriausy
bė netoli tos vietos, pustrečio 
varsto nuo Landvaravo stoties, 
pamatė išmėtytus ir suraitytus

gelžkelio bėgius. Sprogstamo
ji medega buvo padėta tokioje? 
vietoje, kur traukinis butų bu
vę labai sunku sustabdyti — ei
nant į pakalnę. Keletą valan
dų traukiniui palaukus, buvo 
sutaisytas gelžkelis ir keliau
ninkai nuvažiavo toliau — į 
Vilnių. (“Vilniaus Aidas”)

Bolševikų, lygiai kaip ir visų 
kitų okupantų šeimininkavimas

NULATINAS DARBAS
I Merginoms ir Moterims. .
; Ateikit pamatyti mus ir pasi- 
; teirauti apie šitą puikią progą 
! jums pasimokyti pelningo ir 

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. — •

: DR. L. A. STARCE t 
; OPHTHALMOLOGISTAS J
■ AKIS ir nervų sistema • 
; SPECIALIŠKUMAS Į
■ Žvairas Akis pataisau be Peilio ,■ 
" Valandos: 10 iki 12 ir 6 iki 8. ■
■ Nedėld. ir Sered.: 10 iki 12. ■
3 6127 ST. CLAIR AVENUE

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vuizbaženklis užreg. S.,V. Pat. Ofise.

Gurrus per daugiau kaip 
60 Dietų.

Nusa-Tone
DARO TVIRTUS GERUS NERVUS 

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

kcija priklauso nuo tvirtos Nervų- 
I 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, dys- 
pepsija, užkietėjimas, galvoskaudis, 
inkstų netvarka, gazai pilve ir žarno
se, prarugimas vidurių, blogas kva
pas, apvilktas liežuvis, riaugėjimas, 
ricmuo, skausmai ir kitos negerovės 
greitai praliuosuojama su puikiu vai
stu Nuga-Tone. Suteikia gerų ape- I 
titę, padidins vogą, galėsi gerai mie
goti ir busi sveikas. Nuga-Tone sti- 
muluoja, maitina visus gyvuosius or
ganus. Jis būdavo ja tvirtus, narsius, 
pilnus vyrus ir sveikesnes ir gražes
nes moteris. Tūkstančiai žmonių da
bar ima ir giria Nuga-Tone. Iškirpk 
šį pagarsinimų, nusinešk aptiekon ir 
gauk bonką Nuga-Tone ir jei nebusi 
visai užganėdintas, grąžink likusį ap- 
tiekoriui ir gauk savo pinigus atgal. 
Jei negali gaut apsiekoj, prisiųsk $1 
mums ir gausi viso mėnesio garan-' 
tuotą gydymą, siuntimą apmokam.

Druggist: You can get Nuga-Tone 
from your jobber or from the 
National Laboratory, 539 So. JJear- 
born St., Chicago, Ill. Guaranteed. 
Retail price $1.00.

F. AD. RICHTER & CO., 
New York.

Gerbiamieji: • ’
Aplaikiau Bambino, kurį man šiuntėte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijčmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

■ Aš nežinau kaip Tamstoms (lekuoti 
netik už suteikimą .pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia.

Kūdikių geriausias draugas
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne- 

nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių. užkietėjimą'ir nebus linksmas kol 
negaus: •

BAMBINO
- Vaikai myli jį! Jie nori jo daugiaus!

Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų. 
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:

F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Nusistatė Sau Pareiga daryti viską atgražinimui 
į Galę Republikonų Partijos Balsuojant už

Harding ir Coolidge
Jie turi nelygią naštą nešti; jie stovi akis i aki su 

dideliais produkcijos ir išdavinio klausimais, ir jie ga
li nujausti užeinantį krizą didesnį, negu kokis kada grą- 
sino gerovei- pamatinės, šios šalies industrijos ir gero
vei Amerikos, žmonių. '

Savo pastangose, didesnėse negu įsivaizdinama, pri
gaminti nepaprastą maisto reikalavimą, kurį karė su
tvėrė, jie tai galėjo padaryti daug pasekmingiau, negu 
buvo tikėtasi. Tečiaus tu^ti žodžiai buvo svarbiausias 
atlyginimas, ką jie gavo nuo* valdžios už savo patrio
tišką pasišventimą. Karės laiku ir po to jie buvo var
ginami paikais visokiais dalykais, ir net atkakliais le
galiais persekiojimais nuo .vieno šalies krašto iki kito, 
ir musų didžiausi pasaulio duonos-grudų augintojai bu
vo apvagiami bilijonais dblarių' neva kainų nustatinė- 
jimais, kuomet tokia tarpinė valdžia pavėlino vatos kai
nai pakilti iki neapribuojamų augštybių; jie pamatė, 
kaip naudingumas agrikultūros departamento liko la
bai suardytas kokių ten nepraktiškų knygomis vadovau
jančius! vju’ų, kuriems buvo pavesta to departamento 
vadovavimas; ir jie vaitoja po slegiančia taksų našta, 
užkrauta aut jų iš priežasties didelio nęatsakantumo ir 
baisaus eikvojimo ir aršiausios Demokratiškos admi
nistracijos.

Šitokiame blogame padėjime jie kreipiasi prie Repub- 
likonų partijos pagelbos ir pagerinimo būdų. Jie gerai 
tai žino, nes tai yra jų pačių padaras. Ji gimė kaip 
kūdikis iš sukilusios sąžinės Šiaurvakarinių ūkininkų, 
ir per visą savo istorijos bėgį dirvos sunai pristatė jai 
geriausias spėkas ir smegenis ir vadovaujantį patari
mą. Ji padėjo pamatą musų didėsės vakarinės imperi
jos savo naminiais įstatais; ji‘įsteigė Agrikultūros De- 

( partamentą ir pabudavojo jį iki atsakančio ir praktiš
ko naudingumo, ko negalima niekur kitur pasaulyje 
gauti tokioje pačioje įstaigoje; ji padarė ją tokia, kad 
musų ūkininkai gali imti teisingą atlyginimą už savo 
darbą, įvedimu reikalingų taisyklių jų reikalų apgyni
mui, ir ji yra autoriumi ar šaltiniu beveik visų nutari
mų, esančių musų statuto knygose, skirtų gerovei gy
vulių augintojų, daržininkų ir ūkininkų.

Jie tikisi Republikonų partijos, kad atstatytų tai kas 
likosi sunaikinta, ir atsteigtų laikinus ir progresivius 
agrikultūriškus patvarkymus. Jie turi pilną pasitikė
jimą jos patyrime, protingume ir patriotiškume. Jie 
žino, jog Demokratų reikalavimas, kad ši šalis butų at
vira rinka visokiems kitų šalių produktams, bus dar 
labiau su didesnėmis spėkomis įvesta, jeigu Amerika 
prisidės prie Tautų Lygos, kaip skelbia ir reikalauja 
Demokratų partija, kadangi abelnas sulyginimas eko
nominių dalykų visame pasaulyje yra vienas iš tos su
tarties tikslų; puolančios dalykų kainos parodo reika

lingumą panaikinti, ankstyviausiu, laikų, dabartines 
Demokratų rubežių teises ir atnaujinti tinkamus budus 
apsaugojimui Amerikos ūkio produktų. ?

Rekordai dabartinio, Republikoniško,' kongreso yra 
tikras parodymas, ko jie gali tikėtis, kuomet' Republi
konų partija gaus visą valdžios galę. Akivaizdoje prie
šinimosi iš Demokratų prezidento, paskutinisis kongre
so posėdis praleido daugiau pagerinimų naudai ūkinin
kų, taip lygiai ir sunaudotojų, negu buvo padaryta bė
gyje praėjusių trylikos metų. Republikonų nacionalė 
platforma užima daugiau ir daugiau vietos visuose da
lykuose ir klausimuose, kurie yra svarbus gerovei šei
mynos, ir kaip toliąus išaiškinama yra per Warren G. 
Harding jo pažyrrtėtinoje kalboje Minnesotos valstijos 
parodoje, Republikonų partijos agrikultūriškas prog
ramas apima geriausi patyrimą, geriausias mintis ir 
visus praktiškus reikalavimus visų atstovaujančiųjų 
šios šalies ūkininkų reikalų.

Šis programas reikalauja, trumpai: atsakančio ūkio: 
atstovavimo dideliuose valdžios reikaluose; kooperati- 
vės ūkininkų draugijos išdavimui ūkio, produktų, su 
sudėtinu apsprendimu; pilno ištyrinėjimo kainų ir pro
duktų kaštų namie ir užrubežiuose;- jokio kainų nusta- 
tinėjimo ar netikusio vienodo kainų numažinimo ant 
ūkio produktų; praplėtimo ūkio paskolų akta kąd butų 
galima pagelbėti žmogui, norinčiam pirkti ūkę, ir taip
gi priedinių būdų pagelbėjimui ūkininkams reikale di
desnio veikiančio kapitalo, abelnai; atsakančios gelžke- 
liais transportacijos, ir kad visi spekuliativiai pelnai 
butų panaikinti prie nustatymo kainų už pervežimą; 
peržiūrėjimo tarifo kaip greitai aplinkybės tai parodys 
reikalingu apsaugojimui naminės rinkos del Amerikos 
darbininkų, Amerikos agrikultūros ir Amerikos indus
trijos. Šis reikalas jau gatavai matosi ir būtinas.

Šie tai yra dalykai, ko Amerikos ūkininkai patįs rei
kalauja, ir tiems dalykams Republikonų partija ir jos 
kandidatas ant prezidento stovi nuoširdžiai prisiekę, x 
Ūkininkai užsitiki, kad jie bus ištikimi savo prižadams. 
Jie žino, jau dabar, kad Harding padarys viską ką jis 
žada padaryti, ir jog jis yra labai atsargus su priža
dais, išskyrus kuriuos žino, jog1 tikrai išpildys. Ir ūki
ninkai pasistengs pastatyti jį tų užduočių pildymui. 
Jie nori, kad jis ir ardytų ir statytų. Jie, sykiu su mu
mis visais, jaučia, jog būtinai reikia atsikratyti Demo
kratų valdžios, kurią turime, su jos silpnumais ir eik
vojimais, tuštumais ir pavojingais žygiais, ir jie neno
ri, kad ją pakeistų kita Demokratų valdžia, perimta 
visais dabartinės palaidumais. Jie žiūrės, kad nebūtų 
padąryta klaidos Lapkričio antrą dieną. Ūkininkas ir 
visi jo namai, jo geroji žmona ir jų šunųs ir dukterįs 
laukia laiko atiduoti savo balsą už

HARDING ir COOLIDGE
! • ■
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Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.'

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

2001 HAMILTON AV.
1332 EAST 55th ST.

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

D I R V A

John M. Sulzmann Pra
šo Lietuvių Paramos 

Balsavimuose

John M. Sulzmann, Kandida
tas, ant Pavieto Kęmisionieriaus 
(County Commissioner) gimė 
Clevelande 50 metų atgal. Jis 
yra seniausias iš šeimynos iš 14 
vaikų, kurių vienuolika gyvena, 
ir jis yra tėvu 14 vaikų, kurie 
visi gyvena Clevelande.

Mr. Sulzmann buvo išrinktas 
j Miesto Tarybą 20 metų atgal 
ir joje jis yra po šiai dienai, at
stovaudamas 21-mą Wardą. .Vi- 
su tuo laiku jis nuolatos stovė
jo priešakinėse eilėse, kovoda
mas už augštesnius idealus del 
progresivio valdymosi. Jisai yra 
progresivių minčių ir simpatin- 
gas žmogus.

Kodėl John M. Sulzmann tu
rėtų būti išrinktas County Com- 
missionierium:

Jis kovojo petis j petį su Tarnu L. 
Johnsonu už 3c. gatvekarių važinė
jimą ir 3c. už šviesą—kuo dabar vi
si džiaugiasi.

Yra draugas unijistų — 1902 me
tais padarė taisykles, užbaigiančias 
tunelio streiką, darbininkams davė 
•daugiau algų, trumpesnes valandas

ir nedėldienius liuosus. Buvo cigarų 
dirbėjų unijos nariu per 30 metų.

Konduktoriams parūpino sėdynes 
laike darbo ir iškovojo, kad kompa
nija duotų lengvas uniformas vasa
ros laiku.

Įnešė sumanymą statyti ir likosi 
pastatyta nauja Miesto Rotužė, ką 
nubalsuota 4 prieš 1 balsą.

1913 metais gelbėjo biedniems, ku- 
i rių 35,000 buvocbe darbo laike žie
mos šalčių; jo sumanymu miestas 
suteikė 5,000 užklodžių ir kitų reik
menų išlaikymui nuo badavimo.

Cleveland© vaikams įvedtk **erus 
žaismių piečius, įnešdamas tam'"' rei
kalingą rezoliuciją. Tuoj 90 mokyk
loms paruošta piečiai del vaikų žai
smių ir šiandien 90,000 vaikų juose 
žaidžia, būdami saugus nuo pavojų 
gatvėse.

Vaikams “be progų gyvenime“ jo 
sumanymu įvesta miesto taisyklė, 
sulyg kurios mietas užima tuščias 
žemes, suteikia sėklas ir reikmenis, 
ir ant tų žemių turintieji norą vai
kai sodina daržoves ir vaisius ir par
duoda juos, tuos gi pinigas gali su
naudoti apmokėjimui už mokslą, ir 
taip atsiekia gyvenime pasisekimą.

21-mo Wardo vaikams ištaisyta 
gražus žaislams piečiai.

Tarp kitų jo sumanymu įvestų pa
gerinimų mieste yra pastatymas kon- 
kreto laiptų ant Ansel Rd., prie 
Crawford rd., einant žemyn į parką. 
Išbrukavimas Korman avė. nuo E. 74 
gat. iki E. 79 gatvės. Užbaigė bru
kuoti E. 86 gatvę. Įsteigė Šviesos 
Kelią ant E. 79 st. nuo Superior iki 
Korman avė., įrengiant dideles ka
bančias lempas vietoj gazinių.

Ką Civic League sako apie Tary
bos Narį John M. Sulzmann’ą:

John M. Sulzmann—baigia trečią 
terminą miesto taryboje; cigarų iš- 
dirbėjas; gyvena 1338 E. 81 St.; ofi
sas 6802 Superior Ave.; 49 m. am
žiaus; atsakantis ir veiklus žmoniš
kas tarybininkas; aktiviai buvo už
imtas viešuose darbuose per daugelį 
metų; uolus darbininkas ir veiklus 
dabartinėje taryboje.

Taigi STOKITE Už TOKĮ ŽMO- 
GŲ, KURIS DIRBO Už JUS.

\ ’ ■ " - Va' ,/'* ' ■ '■ ' '

Kaip Apie Jūsų Kūdikius?
Ar Turit Jus Vaiką ar Mergaitę Clevelando 

Viešoje Mokykloje?

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju Tisuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie St. -Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
Sale- North Amyican Banko 

Atdaras vakarais.

A. ŠIMKŪNAS 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuve 

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

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir vakarais. 
1001 E. 79th Street 
Kampas Cramb Avenue.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
Ofiso valandos: Nuo 8 

iki 7 valandai vakaro
1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

REIKALINGA
Pusininkas Pianų Biznyje — 
greit atsišaukit senyvąg vy
ras ar moteris, kuriems rupi 
gražus ir pelningas gyveni
mas. Reikalinga' kiek pinigų 
savo daliai įnešti ir su žmo- 

, ųėmis krautuvėje mandagiai 
pašnekučiuoti. — Taipgi išlei
dau Lietuviškų Rolių-Notų 
del aptomatinių (Player) Pia
nų. Parduodu Wholasale ir 
.Retail. Kraipkitės: (46)

JONAS B. AMBROZAITIS
332 S. 2nd St. Brooklyn, N.Y.

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

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

“XHfeKMano ofisas atdaras vakarais,' taigi jums 
K-.'-įf’ nereikės gaišuoti iš darbo del dantų pasi- 

taisymo.
I Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).
OS 

ms. 
t jiS 
•iža- 
uki- 
įmui. 
i mu- 
Demo- 
ir eik- 
i neno- 
jerimta 
nebūtų 

ink-as ir 
dukterys

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

kad jo kišeniuje Jieka lyčnas dolaęis.
Valgiu kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas jieš- 
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

3246 SUPERIOR A V.

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

te te
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 brangumų.

AR NORITE SAVO VAIKAMS APŠVIETOS, KAD JIE, IŠSIMOKINĘ IR IŠSI
LAVINĘ GALĖTŲ PASTOTI GERAIS ŠIOS ŠALIES PILIEČIAIS -

PAGELBETI JIEMS PASIDARYTI GYVENIMĄ — PAGELBETI
JIEMS “PATAPTI KUOMI NORS”?

AR GALITE SAU PERSISTATYTI, KAD JEIGU NEBUS VIEŠOMS MO
KYKLOMS PASKIRTA DAUGIAU PINIGU, KURIE YRA REIKALINGI, - 
CLEVELANDO’ GYVENTOJU BALSAVIMU LAPKRIČIO 2 DIENĄ, TAI 
VIENO METO BEGYJE BUS REIKALINGA -

Paliuosuoti nuo vietų daugiau negu 1,800 mokyojų; uždaryti musų augš- 
tesnesias mokyklas, vaikų pradines mokyklas, naktines mokyklas, vasarines 
mokyklas, normalines mokyklas ir viešuosius centrus; taipgi miestas bus pri- t
verstas pertraukti mokinimus vaikų smulkiųjų amatų, namines ruošos, fiziško 
lavinimo ir mokyklų medikai} pęržiurėjima.

Kokias progas gyvenime turėtų Clevelando vaikai, gyvendami prie šito
kių aplinkybių? w '

Mes, būdami Amerikoje, galime ištiesų puikiai įstengti padaryti mokslo 
įstaigas musų pasididžiavimo ir pasigyrimo dalyku, tečiaus kaip šiais metelis — 
savo mokykloms nedavėme užtektinai pinigų apmokėjimui jų išlaidų ir vedi- 
mo reikalams!

•v /

Nejaugi sversime savo dolarius priesš reikalingumą apšvietos musų vai
kams ir mergaitėms? , t - - •

GELBĖKIT MOKYKLAS! Jūsų balsas už taksus, atiduotas už Cleveland 
do Miesto Mokyklų Distrikta tai pagelbės padaryti!

Balsuokit “YES” ant visų Penkių lakštų laike rinkinių 
ir gelbėkit musų mokyklas ir musų Miestų

THE CITIZENS’ TAX RELIEF COMMITTEE
A 4 .

THE CITIZENS’ TAX RELIEF COMMITTEE
z 

Charles E. Ądams 
Orion Alexander 
Florence E. Allen 
Alfred A. Benesch 
M. F. Bramley 
C. W. Brand 
Fred H. Caley 

iLeyton E. Carter
Clarence H. Collings 
William R. Conners 
Thomas Coughlin

George A. Coulton
W. E. Dana
N. L. Dauby
J. P. Drach ‘
S. P. Fenn
Linda A. Eastman
Thomas W. Fleming
David K. Ford'
J. W. -Frazier
I. B. Freiberger

C. D. Friebolin
R. F. Goodnow
Ę. P. Greene
Salmon P. Halle 
Mrs. C. A. Hamann 
Joseph P. Harris 
P. W. Harvey
Mrs.John S. Hathaway 
Frederick A. Henry 
Mrs. J. R. Hinchliffe

Eva L. Jaffa
Mrs. S. H..Kavanagh 
Rev. C. H. LeBlond 
William G. Lee 
Calr Lorenz 
Ida P. McKean 
Frank B. Meade 
Charles W. Mears
D. E. Morgan 
C. J. Neal
Dr. A. B. Meldrum

J. R. Nutt
John J. Owens
A. G. Paine
John W. Reynolds
Dr. W. A. Scullen 
Delbert J. Shattuck 
Albert E. Skeel 
James B. Smiley
Allard' Smith
Charles B. Smith

A

Ruth Stone
F. W. Steffen .
C. E. Sullivan
E. B. Thomas
E. B. Van Sweringen
F. R. Walker
Alen, S. Waltz
Leon Weidenthal
Mrs. A. F. Westgate-
F. B. Williams
Rabbi Louis Wolsey

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite I 
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimą— I

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.60 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu ' 

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466 >

Žtnogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

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

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
> Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: r

I
I

v———F. AD. RICHTER G CO., 326-330 EroaZwa;-, New York »

X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1 
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 
VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

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

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

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

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

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

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO
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f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į 
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Aukos Lietuvos šauliams. Vi- laiką papildė daug vagysčių, už- 
sos kitos kolonijos rengia dide- puolimų, užmušėjysčių. Buvo 
liūs mitingus ir deda šimtus ir | žymiausias didelių plėšikų vadas 
tūkstančius dolarių Lietuvos ’ T ‘ ” - -
-nuo priešų gynimui, tuo tarpu 
Clevelande negalima nieko pa
našaus surengti, nors kolonija 
didelė. Priežasčių visokių yra: 
tai bažnytiniai reikalai, tai ko
kia draugijėlė vakarą balium 
užėmus ir nevalia kam nors nei 
kalbėti, kad čia reikia tą pačią 
dieną surengt mass mitingą ir 
protestą prieš Lenkus parengti 
ar aukų parinkti Lietuvos šau
liams.

Taigi aukos renkama kaip ga
lint paskirai. Pereitą savaitę 
pradėtas per .“Dirvos” redakci
ją šauliams aukų rinkimas dar 
nepasibaigė. Tada pagarsinome 
$138.00.

pinigais iš.banko, tasai žmogus SaL iki trįs iš bėgančių'hub. žai- 
atsigulęs ant žemės (kaip būda- z^ų nusilpo ir pasidavė be pam
inas kariumenėj darė) paleido sipriešinimo. Tų tarpe pagiro- 
i handii-n Snfori’ iroioi-a irniVn ir dė ir senai jieškomas Losteiner.

Sužeistas banko' tarnautojas, 
kuris pagaliaus pasidrąsino iš
eiti ir šaudė į banditus.

Laimėjusiems kovą Bedfordo 
piliečiams už išgelbėjimą pinigų 
bankas padovanojo kelis tūks
tančius dolarių.

BROOKLYN, N. Y.
Vietos susitveręs Lietuvių Pi

liečių Komitetas spalio 23 d. 
rengė didelę demonstraciją už- 
protestavimui prieš Vilniaus už
grobimą ir prašymui Amerikos 
valdžios neduoti Lenkams pa
galbos Lietuvai naikinti.

Niagara vandenpuolin nušo- 
kę^per užtvarą žmogus ir aki
vaizdoje kitų daugybės žiūrė
tojų nuplaukė vandeniu linkui 
briaunos, apie 150 pėdų aūgš- 
čio, ir tenai, prieš nusileisiant, 
surikdamas “štai, kur aš su ju
mis persiskiriu!” nugarmėjo į 
vandens sukurius ir dingo.* '

j banditų šoferį keletą kulkų ir 
tas ant vietos nušautas. Taip 
jie negalėjo greitai persimainy
ti ir toliau važiuoti; prasidėjo 
šaudymas; paleista banko pavo
jaus varpas skambint, subėgo 
visas miestelis ir tada banditai, 
apleidę, automobilių ir pinigus, 
sužeisti bėgo, vis šaudydami at-

eidama pro banką moteris patė- 
mijo vyrus jon taip bukliai in- 
bėgančius ir tuoj pranešė arti 
buvusiam automobilių stoties 
savininkui. Jiems bėgant su
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Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio V alstijoje
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Užsisenėję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su n\anim 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 LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

NERVIŠKAS, INKSTŲ, SKILVIO IR VIDURIŲ. 
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju ir gydau pats ir kada tik at
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbanti žmogų.

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

Serėdomis 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.
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Gydytojas, Specialistas Chronišką MH- q

— jo vardas Losteiner.
Pasisekė juos sugauti kada
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Dabar dar priduotos 
šios aukos:

mums

Zigmas Brazauskas $10.00
Kazys Zykus $10.00
Ant. Gudaitis $10.00
St. Stankevičius $5.00
V. Bukauskas $5.00
Povilas Šukys $5.00
Juozas Vaizmužis $5.00
B. Rakauskas $1.00

‘ A. Šmigelskis $1.00
Jur. Katilius $1.00

, Iz. Macaitis $1.00
B. Jankauskienė $1.00
Jonas Trečiokas $1.00

Viso $56.00
Sykiu su pereitos sav. $184.00

Aukų rinkimas d’ar nepasi-
baigia ir bus priimama ‘Dirvos’ IŽ redakcijoje ir garsinama. Ga-įJ 
lite perduoti patįs ypatiškai ar
ba per savo draugus, kurie sy
kiu irgi aukauja. Visos aukos 
su aukautojų vardais čia bus 
pagarsinamos ir pinigai išsiun
čiami Misijai New Yorkan, ku
ri tuojau persiųs Lietuvon?

Lietuviai! Neleiskit Lenkams 
musų žemės mindžioti Aūkau- 
kit ne fondams, bet tiesiog Lie
tuvai ir padėsi t jai apsiginti!

Kun. Halaburda, buvęs Lietu
vių parapijos klebonas, dabar 
lankęsi Lietuvoj ir sugrįžęs at
vyksta į Clevelandą su prakal
ba. Kalbės lapkričio 2 d., va
kare, nuo 7, Stokes salėje, 6021 
St. Clair Ave. Kiek yra žino
ma, kun. Halaburda neprijau- 
čia dabartinei Lietuvos valdžiai, 
nežinia ar jis ir čia kalbės ta
me neprielankiame žvilgsnyje.

K. Varakojis perkraustė savo 
krautuvę “Dirvos” redakcijos 
kaimynystėn — 8033 Superior 
Ave. -Krautuvė puikiai įrengta 
ir patartina Lietuviams pas jį 
apsilankyti. P-as K. Varakojis 
visu laiku yra pasižymėjęs kai
po daugiausiai rėmęs Lietuvos 
ir vietinius viešus reikalus sa
vo, gausiomis aukomis, todėl da
bar, apsigyvenus jam tarpe sa
vo vientaučių, tad tikime jie jo 
dabar neaplenks.

Sugavo banditus. Pereitą sa
vaitę Clevelando artimame mie
stelyje, Bądforde, aštuoni ban
ditai užpuolė Cleveland Trust 
Banko skyrių ii- apveikę darbi-1 
ninkus pavogė $62.000. Bet ta I 
vagystė jiems nepasisekė ir to-1 
kiu budu likosi sugauti keturi, 
kurių tarpe vienas nušautas, o 
kiti sunkiai sužeisti ir randasi 
ligonbučiuose. Vienas šių ban
ditų buvo pasižymėjęs krimina
listas, razbaininkas ir daug blė- 
dies pridarė Clevelandui-ir apie- 
linkei. Jo policijos rekordai ap
ima periodą 19 metų. Per tą
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UNITED SALES COMPANY
J967 East Nanih Street near Euclid Theatre
PASTEBĖTINAS SPECIALIS IŠPARDAVIMAS - 

TOS VISOS UNITED PREKES:
ODINIAI PUSPLOŠČIAI

Pastebėtinas specialis atpigintas UNITED IŠPARDAVIMAS.
Štai, Vyrai, specialis pigumas, ko niekur kitur už tą vertę ne

rasit! Šie puikus Nauji Odos Pusploščiai, vilnos pamušalu per
dėm, pąsiuti del gero ir ilgo nešiojimo lauke laike audringo oro. 
Jie beveik niekad nesupliš ir labai tinka kurie dirba ant vežimų. 
Nusipirkit vieną, iki jų visai neliks, ....................

ATPIGIN

Persitikrinimui, jog balsuoji už tinkamus žmones . — tuos žmones, 
kurie darys del jūsų visa kas galima, jei jie bus išrinkti — pažymėk 
kryželį apačioj Erelio, kuris randasi ant baloto. Tas reikš, jog bal
suosi už visus Republikonų kandidatus — tokius žmones, kurie yra 
pasiryžę ginti jūsų reikalus

Apačioj telpantis paveikslas perstato kaip Erelis išrodo 
ant visos Valstybės ir Valstijos balsavimo lakštų, ir kur 
reikia padėti kryžiukas. Išsikirpk tuos paveikslus ir nu
sinešk kada eisi balsuoti, tada žinosi kur padėti kryžiuką.

PIGUS ČEVERYKAI
Puikus Oficierių Čeverykai

Tvirti ir našus, bet visai gražus, pa
gal mados ir iš puikios odos, — šitie 

puikus oficierių čeverykai yra tai 
tikras pirkinis — $7.45.

Kitu čeveryku kainos po 
$1.95 — $4.95 — $6.95 — $8.45

DIDELIS SPECIALIŠKAS
NATIONAL TICKET

Jus kurie dirbate ant lau
ko griebsitės už šių kaili
nių, vilnos viduriais, nes 
tai tinkamiausi nešioji

mui šaltam ore. . .$16.95

Apatinių Išpardavimas
Kaip taupus Clevelandiečiai 
sutiks šitokį didėlį apatinių 

specialį išpardavimą. 
LAIVYNO VILNONIAI APATINIAI 

Šitie marškiniai yra. pasiūti su 
dubaltava krutinę ir užpakaliu.

Gamitorius — $1.95.

Valdiškos Vilnonės
Drapanos Smarkiai

• Parsiduoda
Vilnos Milas, jardas $3.50

Sermėgai Audimas 
jardas ....

Flanelinis Audimas 
jardas ...

GABARDINO
Ploščiai nuo Lietaus

Peržiūrėk šiuos -puikius 
storus Gabardino Ploš- 

čius. Pamatęs persitikrin
si, kad iš pažiūros verti 

$14.95.
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VILNONIAI BLANKETAI. Kainos kįla. Ateina žiema. Visur dar daik
tų kainos augštos ir blanketai brangus. Čia pirkdami sutaupysit pinigo.

O^D. VILNONIAI,BLANKETAI, padaryti iš šilto vilnonio maišatinio, ir 
šie dideli, patogus O. D. BLANKETAI yra ištikro geras pirkinis ..' $4.95

DUBALTAVI BLANKETAI. Jie laikys per daugybę metų paprastose aplin
kybėse naudojant. Yra perkleimuoti, dvilinki. Tik pamatykit, po .. $1.95

VILNONIIAI APSIVYNIOJIMAI MIEGANT
Šitie yra tai puikiausios rūšies VILNONIAI APSISUKIMUI BLANKETAI 
. visai nauji, ekstra didumo, ir yra Nashua darbo taipgi ................... $5.95

O. D. VILNONIAI 
MARŠKINIAI

Dubaltavos krutinės ir 
alkūnes. Jie labai 
greitai’ parsiduoda.

$4.95

Audeklines Pirštinės
2 poros .....,......... 25c
PuikųąjcOdos diržai . .49c 
Kašmero pančiakos

3 poros ........ $1.00 
Darbinės pančiakos

6 poros ........ $1.00 
Vilnoniai Pusploščiai

puikus po ...... $13.95

LIETAUS PLOŠČIAI 
(Visokių Rūšių) 

šilti Apvalkalai $2.50 
Odiniai Plaščiai, ap

verčiamu kaklu $27.50
Vilnonės Kelnes (per- 

kleimuotos) ..... $1.95
Batai ..................... $4.95

LKW1S H BATTEFELD

1967 EAST 9TH. STREET
ATDARA 

VAKARAIS

Netoli Euclid Teatro
ATDARA 

VAKARAIS
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PARSIDUODA LOTAS, 45 
per 133 pėdas didumo, ran
dasi ant E. 151 gt. ir Kins
man Road. Atsišauki't pas 
S. Armon, 1759 E. 33rd 
Street. (45)

K. VARAKOJO Vyriškų ir Moteriškų Reik
menų Krautuve Perkelta ant Superior Ave.

GERBIAMIEJI ir Gerbiamosios: — Turiu 
pranešti Jums linksma žinia, kad aš per

kėliau savo įvairių vyriškų ir moteriškų reik
menų (Dry Goods) ir mastinių dalykų krau

tuve nuo South Side ant
• 8033 SUPERIOR AVENUE.

Krautuvė užvardinta
THE BON-TON STORE.

Čia galite pirkti daug pigiau negu mieste 
ar pas svetimus visokių reikmenų: viršutinių 
marškinių, kaklaraikščių, apatinių, pančiakų 
ir daugybes kitokių dalykų. Atsiįankykit.

THE BON-TON STORE 
8033 Superior Ąve. Tarpe E. 80 ir E. 81 gat.

ŠIO NAMO KAINA TIKTAI $5,300
$25 ant mėnesio su $1,500 išsyk 
arba $35 ant mėn. su $1000 iš
syk įnešus arba $42 ant mėne

sio įnešus $500 išsykio. 
Insigyk nuosavą namą. 
3705 E. 103rd STREET 
Union Avė. gatvekaris 

Nuvažiuok ir apžiūrėk jį. 
Užimt gali kada tik nori.

H. B. CODY
514 National City Building

BĖGYJE septynių de- 
. šimtų metų savo eg

zistavimo ši Society per 
rankas perleido tris ket- 
virtdalius bilijono taupo- 

•mų pinigų be nuostolio 
nei dolario savo depozi- 
toriui.
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(Vole tor om) 
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Judge of Supreme Court, 
long term

DAN B. CULL
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THOMAS A. JONES

GEORGE W MANNIX. Jr

EDWARD S.'MATilUAS

Judge of Supreme Court,- 
short, temt 

(Vow for cm) 
COLBMAN AVERY

'GEORGĄ COOK

DENSON W. HOUGH

For Judge* of the Court cd 
Common Pleas

For Judge of the Probate Court

E
Kuomet balsuosi už Republikonų tikietus, balsuosi už Warren G. 
Harding ant Prezidento, Harry L. Davis ant Gubernatoriaus taipgi 
Frank B. Willis ant U. S. Senatoriaus. Jus apie tuos žmones girdė
jote. Jus žinot, kad jie atstovaus jus valdžioje įsteigdami tinkamus 
valdymo metodus ir teisinga apsiėjima su darbo žmonėmis. Jus 
pagerinsit savo padėjimą ir pagelbėsit visos Šalies gerovei balsuo
dami už Republikonus.

Išleista per
OHIO REPUBLICAN STATE EXECUTIVE COMMITTEE

GEORGE H. CLARK, Chairman
187 South High Street Columbus, Ohio

Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit; 
Mediciną praktikavau per 40 mėtį.
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