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Harding Tapo Prezidentu
NAUJU SUV. VALST. PREZIDENTU LAPK

RIČIO 2 D. IŠRINKTAS RESPUBLIKONAS 
WARREN G. HARDING.

NAUJI BARBARIŠKI LENKIJOS UŽPUO
LIMAI ANT LIETUVOS.

Londonas, lapkr. 2d. — Iš Kauno ateina prane
šimai, kad Lenkų orlaivininkai atakavo Ukmergės 
miestelį ir mėtydami bombas užmušė ir sužeidė 
daug nekaltų gyventojų.

Kopenhagen, lapkr. 2d. — Maskvoje keletas 
dienų atgal atsibuvo didelis sukilimas. Neramu
mas prasidėjo iš bolševikų kareivių, kurie atsisakė 
eiti frontan, jei negaus tinkamų reikmenų. Prie 
kareivių prisidėjo civiliai ir kova išsivystė didele. 
Panaudota kulkosvaidžiai ir pasiųsta iš apielinkių 
daugiau kariumenes prieš sukilėlius. Tarp 6 ir 
■tūkstančių žmonių areštuota, apie 300 nužudya.
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Naujas S. V. Prezidentas

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

d. 
iš

Kopenhagen, spalio 31
— Specialis pranešimas 
Varšavos skelbia, jog Kau-

WARREN G. HARDING.
Sekantiems keturiems 

tams Suvienytų Valstijų prezi
dentu išrinktas Warren G. Har
ding, respublikonų partijos, iš 
Marion miestelio, Ohio valstijo
je. Su juo ėjo kiti kandidatai:

James M. Cox, demokratas, iš 
Dayton, O., ir

Eugene V. Debs, socialistas, 
dabar sėdintis Atlanta, Ga., ka
lėjime. Tūlose vietose Debs ga-

me-

N. Tona- 
spalio 31. d. pa
kilus eksplozijai 
12 žmonių, 

užmušti, kiti mi- j

ne likosi atidaryta Vokie- vo^daugiau balsų už Cox’ą. 
čiu liuosnorių įsirašymo ka-
numenen biuras, kurie di- gubernatorius.
deliaiš skaičiais atvyksta iŠ I Dabartinis prezidentas Wil- 

„ (Rytinės Prūsijos. son (demokratas) savo terminą
e j Daugybė amunicijos ir metu) baigia kovo 4, 1921.

Iginklų iš Vokietijos likę pa
isiusia gelžkeliais ir veži- VRANGELIS GAUNA 
Imais į Lietuvą. KA1LIN

Buvęs Vokietijos kandę- Sebastopolis, Kryme. — Bol- 
ris, Dr. Muller, savo kalbo-i ševikai persimušė per g. Vran- 
je j Vokiečių reichstagą SU- gelio centrą ir jo armijos spar- 
batoj pasakęs, jog, §ulyg in- nai kaip rodos likosi sumušti. 

I formacijų, kokias jis yra Melipolio miestelis ir kiti toje 
įgavęs, tarp 10,000 ir 15,000 lapielinkėje likos apleisti ir rau-

MacSWINEY PALAI
DOTAS

Cork, spalio '80 d. — Tūks
tantinės miniošlidalyvavo laido
tuvėse mirusio (Airio kovotojo 
MacSwiney ir vtsas tas liūdnas 
vaizdas ramiai ({išreiškė Airių 

’ neprigulmybės jieškinius.
Mirusio patrioto lavonas buvo 

indėtas stikliniu .viršum graban 
ir visi gatvėse buvę žmonės ga
lėjo jį vežamą s-Aatyti; kūnas 
buvo apvilktas Airijos respub
likos armijos ofįcieriaus unifor
ma ir keturi vyrai ėjo šalę kai
po sargai.

Anglijos valdžia gavo žinių, : 
kad laike laidotuvių kankinio i 
MacSwiney jeigu] bus patėmyta 1 
gatvėje bent kūjjis dėvintis An
glijos valdžias^ Uniformą, liks 
nušautas.

Daugelyje vietų pasikartojo j 
riaušės ir šaudymas; Dubline į ■ 

nušauti du poliiįistai, apielinkė- ;gklepe. 
se apdeginta keįetas ūkininkų 
namų. Kitur sugriauta krautu
vės ir apgadintą (namai.

Delei Anglijos!'Valdžios’neti
kusio pasielgimo. Sinn Feinie- 
čių komitetas nusprendė Mac- 

i ant

LYGA GALUTINAI 
INSTEIGTA

Europoje Tautų Lygos klau- 
• simas pasiliovė senai būti tik- 
> tai kalba. Oficialis jos egzis

tavimas prasidėjo sausio 10 d. 
1920 m., su 19 narių, 
išviso yra prisidėję prie 
41 valstybė.

Lygai vieta aprinkta 
Palociai Genevoje, Šveicarijoje.

Pastarieji nuotikiai parodė, 
kaip rimtai Lyga 
užduočių, kuomet 
Lietuva ir Lenkija, 
šaukė ją į veiksmę 
savo nesusipratimus 
džiausiam pasauliniam tribuna
ls.

Dabar
Lygos

Taikos

imasi savo 
dvi tautos, 
aktualiai iš- 
pavesdamos 

šiam di-

’ . .Vili AVIUI

Vice prezidentu išrinktas irgi gwiney laidotuves atidėti

AUKOS LIETUVOS ŠAULIAMS IR GYNIMO 
KOMITETUI.

Pinigai Kanuolems Len- 
kams-Banditams Mušti
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Didelė eksplozija.
manda, N. Y., 
rako įstaigoj 
likosi užmušta 
turi ant vietos
re nuo sužeidimo ir apdegimo.

Vis nenurimsta. Williamson, 
W. Va., augliakasių srityje, 
riaušės vis atsibuna ir sulaukia
ma naujų nelaimių. Nedėlioj 
netoliese atsibuvo riaušės ir nu
šauta vienas,, kiti du sušeisti.

Alliance, O., užsidarė gele
žies dirbtuvė ir paleista nuo vie-: 
tų 800 darbininkų.

Providence, R. 1.1— Narra- 
gansett užlajoj susidūrus dviem 
prekiniam laivam nakties laiku, I Kauna skelbia’ jog Lenkai, I 
nuskendo 17 darbininkų. kurie per keletą dienų bu- Į

Belgijoje rengiasi streikuoti vo aprimę laukdami ir ne-i 
50,000 angliakasių delei kasyk- jokio atsakymo nuo 
lų savininkų atmetimo jų rei- ffen. Zeligowskio ant savo, 
kalavimo pakelti algas. notos,. .ketvergė atakavo vi

sa linija, persilauždami per 
Francuzijai gręsia industria- Lietuviu linijas tarpe Ma

lis krizis. Didžiame išdirbysčių ]ėtų ir Aluntos ir užėmė 
mieste Lyons 25,000 žmonių ne- Giedraičius
turi darbo. Kitur taipgi tuks- Generalio štabo praneša-! 
tančiai žmonių yra be užsiėmi- ma> jog tai bene bus žymė 

generalio ofensivo, nes Len
kai dabar Lietuvoje turi 14 
divizijų..

mo.

panedėlio, lapkr. 11 d.
Pereitą nedėlditenį visose Suv. 

Valstijose atsibuvo atminimo 
pamaldos ir laikyta mitingai su 
protestais delei mirties Corko 
majoro MacSwiney.

Ilgos Įstatymų Rankos.
1917 metais New Yorke tūlas 

Italas nužudė jauną mergaitę ir 
Įjos lavoną paslėpė savo namo 
__ A . Pats tuoj leidosi savo 
tėvynėn ir tenai pastojo kariu- 
menėn. žmogžudystę susekus, 
jisai likosi surastas Italijoje ir 
pasibaigus karei dabar ateina 
žinios apie jo pasmerkimą 27 
metams kalėjimo už žmogžudy
stę, suklastavimą pasportų 
netiesotai įstojimą armijon.

ir

RUMANIJOS TAIKA.
Paryžius. — Pasirašytoje 

kos sutartyje, Rdmanija už da
lyvavimą karėje sąjungiečių 
sėj gauna Bessarąbiją; ant to 

____    _ ________ ____  _r_. __ ___ pasirašė Rumanijfi. Francuzija,, 
Vokiečių, pilnai apginkluotų j donięj i prisiartino prie Perekop. Anglija, Italija p-į Japonija-; S. 
ir aprengtų, perėję per ru- Raudonoji banga‘užpludo Tau-] Valstijos,^ kurio^4r£i karią\jo. 
bežių prisidėti prie Lietuvių (rida sritį, 
kariumenes.

Specialis pranešimas

tai-

pu-

visomis Į tenai savo parašo neturi, neturi 
ar Rusija.

Pašalpa Žydams. New 
Amerikos Žydų pagalbos 
tetas skelbia, jog nuo pradžios 
karės rytinėje Europoje ir kito
se dalyse esantiems žydams iš
duota pašalpai $33,000,000. Pi
nigai buvo išplatinti 30-tyje ša
lių, bet virš 15 milijonų išdalin
ta Lenkijoj, Lietuvoj ir Kurše.

Palestinoj, Žydų žemėj, pri
pažinta trįs oficialės kalbos: 
Angliška, Arabiška ir žydiška. muvoc □įmci. p.

Vienoje, Austrijos sostinėje, Giuseppe Motta; 
labai padidėjo kūdikių mirtinu- Gustave Ador. 
mas.

York. 
komi-

BALSAVIMO PASEKMĖS.
Kubą sala turėjo rinkimus 

lapkričio 1 d. ir agitacijų pa
sekmėse įvairiose dalyse likosi 
užmušta 12 žmonių. Buvo rin
kimai prezidento ir riaušės pra
sidėjo iš demonstracijų vienos’ 
ir kitos pusės kandidatų.

Šveicarijos prezidento 
muose šįmet prezidentu 

; pernai 
Šveicarai 

lenta renka kas metai.

rinki- 
tapo 
buvo 

prezi-

, .. Vraifgelis
pastangomis ginasi. Jis pasi- 

iš ryžęs trauktis į Krimą skersai
Sivaš jurę. šiuo trumpu laiku 

i bolševikai yra nustūmę Vran- 
| gelį per 75 mylias nuo Alek- 
sandrovsko Dniepro pakraščiu.

Tenai susikoncentravus bol
ševikų armija yra didesnė už 
Vrangelio pusę ir turi visas rei
kalingas pabukles.

Ateina pranešimai iš Odesos, 
apielinkių, jog tenai buvo di
deli kaimiečių sukilmai ir atsi
buvo Žydų skerdynės.

Suv. Valstijų valdžiai buvo Į popierų, kiti visai be pinigų, o 
paduota klausimas, ką ji darys tarp tų pabėgėlių daugelis 
prisidėjimui prie užblokavimo visai desperatai: valkatos, '] 
pietinės Rusijos, kaipo pagalbą šikai ir tt.
gen. Vrangeliui prieš bolševikus. --------- -----
Atsakymo dar galutino nenu- Kaizeriui Lengviau Jau. 
tarta. < Aprimus dalykams, buvęs Vo-

Plačiai yra tikima, kad nu- kietijos kaizeris Wilhelmas da- 
galėję Vrangelį, bolševikai apie I bar turi daugiau laisvės savo 
pavasarį vėl atsuks savo jiegas buvynėje Doorn mieste, Holan- 
prieš Lenkiją. Maisto Lenkija di jo j. Jis Holandijoje gyvena 
visai neturi, tik su apie 40 nuo- jau beveik pora metų, po nete- 
šimčių viso reikalingo maisto ji I kimo sosto.
įstengs sudaryti ir bijo, kad be
Suv. Valstijų pagalbos \ turės 
per žiemą tūkstančiai nuo bado I torą, kuriuomi galima sutrauk- 
išmirti. ' x ti elektrą iš perkuninių-debesų.

“Greitas” laiškas. — New 
Yorke vienas žmogus gavo laiš
ką, kuris buvo adresuotas 
metų atgal, miestelyje tik 
mylių atstu. 1

TUŠČIAS KALĖJIMAS
Ipswich, Mass., pavieto kalė

jimas likosi paverstas į čevery- 
kų išdirbystę. -Tai yra pasaka 
kalėjimo likimo, kada likosi S. 
Valstijose įvesta blaivystė: su
mažėjus prasižengėlių skaičiui 
ir jiems esant užtektinai vietos 
miestelių kalėjimuose, pavieto 
|kalėjimas likosi nereikaljngas.

Bet Henderson miestelio, Ky., 
kalėjimas pasirodė visai kito- 
kis: tenai ne tik prasižengėlius-, 
girtuoklius sodina, bet susekta' 
kalėjime pačių kalinių 
degtinės....

darymas

(Telegramas “Dirvai”)
Newarko, N. J., šv. Ra- 

žančiaus Moterų Draugija 
mitinge spalio 28 d. paau
kavo Lietuvos Gynimo Ko
mitetui pirmutinę nuo Ame
rikos Lietuvių Kanuolę 
penkis šimtus' dolariu.

KAS DAUGIAU?
Baltimore, Md., Spalio

d. Lietuvių mass-susirinki- 
me pareikšta griežtas pro
testas ir vienbalsiai priimta 
rezoliucija del Lenkijos, T. 
Lygos nario, ginkluoto ver
žimosi į Lietuvių gyvena
mas žemes ir begėdiško kė
sinimosi ant Lietuvos Res
publikos neprigulmybės ir 
delei Suv. Valstijų teikimo 
gausios paramos imperialis
tinei Lenkijai. Be to, liko 
nutarta: apginkluoti “Bal- 
timorės Lietuvių Batalioną” 
Lietuvoje iš 400 vyrų su 5 
kulkasvaidžiais ir 1 kanuo- 
le. Neskaitant pirmiau su
neštų $2,000 Šauliams, prie 
šios progos vėl sunešta arti 
2,200 dolariu ir tiek pat bo- 
nų nupirkta. — Baltimorės 
Lietuvių Taryba vieną ka
nuolę jau nupirko už $500.

Harrison, N. J., spalio 26 
d., skaitlingame Lietuvių 
susirinkime nupirktą Lietu
vos Bonų arti ’ $4,000; su
mesta Lietuvos Gynimo rei
kalui virš $400 pradžiai.

Providence, R. L., spalio 
BĮ d. neskaitlingas ViMiečių 
būrelis nupirko bonų už 500 
ir sudėjo $400 aukų Sau-, 
liams.

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

Ryga, spalio 30 d.— Lie
tuvos Valdžia skubiai aplei
džia Kauną ir išgabena vi
są gelžkelių medegą turbut 
į šaulius ir į kitas Lietuvos 
šiaurės vietas, pasekmėje 
gen. Zeligowskio insurgen
tų armijos prasiveržimo 
per Lietuvių frontą netoli 
Ukmergės, 45 mylios šiaur- 
rytin nuo Kauno.

Gen. Zeligowskio užpuo
limas tęsiasi visu frontu ir 
jo kariumenė stengiasi ap
supti Kauną ir atakuoti iš 
užpakalio.

prieš Demokratų 
vadus šiuose rin- 
savo spaudą šau- 
nųolatos sakoma,

Tautų Lyga
Amerikos Respublikonų par

tija, eidama 
partiją ir jos 
kimuose, per 
kia: “Mums
jog 41 tauta jau priguli prie 
Lygos, tečiaus mes matome, kad . 
ji negali išvengti karių arba su-' 
laikyti jas. Mes negalime ig
noruoti faktų, jog ji nepalaiko 
Europoje taikos nei neužbaigia 
kariavimų, kurie senai tebesi
tęsia įvairiose pasaulio dalyse. 
Lyga nesukontroliuoja Lenki
jos ir netarnauja Lietuvai. Bol
ševikų tironai iš Rusijos švais
tosi su savo autoritetingumu. 
Nei Italija nei Jugoslavija ne
pasitiki jos intekme sutaikymui 
rytinio Adriatiko jūrių pakraš
čio klausimo.” Ir tt.

17
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Čili.
respubli-

Amerikos Kareiviai Paryžiuje.
Apskaitliuojama, jog Francu- 

rijoje po karės įvairiais budais 
užsiliko apie 5,000 kareivių, ku
rių pora tūkstančių slampinėja 
po Paryžių, nekurie be jokių

žemės drebėjimas
Pietinės Amerikos 

koj Čili atsibuvo žemės drebė
jimas ir sugriauta dviejuose 
miestuose silpnesni budinkai.

257 W.
Lietuvos Misija.

71 St. New York.

plė-

Tūlas Rusas yra išradęs mo-

Latvijos Premjeras prieš 
Wilsono politika

Latvijos premjeras Ullman 
I apie prez. Wilsono nuosprendį 

valstijoje mirė šitaip kalba:
kurio amžius siekė Į “Kodėl Suv. Valstijos turėtų 

Nuo pypkės kibir-1 bausti mus, parubežio žmones, 
atsisakydamos pripažinti ir su

ko-' teikti pagalbą atsistatyme? Mes 
turime mokslo ir organizacijas 

I pakankamas įsteigimui reikalin- 
i gos valdžios, tečiaus esame pa- 

Dalyse Kolorado, Wyoming, U- smerkiami, dėlto kad Rusija ne- 
tah ir Idaho valstijų pereitą, turi galės sutverti populiarę 
savaitę pasirodė sniegas. I valdžią. Mes tikime į Amerikos 

Vakarinėj Colorado valstijos keturiolika punktų ir nustebina- 
dalyj sniegd nukrito 5 colių mi Sekretoriaus Colby’s nota, 
storio. įvedančia penkioliktą punktą,

----- minėtinai, jog apsisprendimas 
žemės drebėjimas Ispanijoje, galimas tik Čechoslavokijai, Ar- 

Granada provincijoj pereitą įmeni jai, Lenkijai ir Suomijai, 
subatą buvo jaučiama smarkus!bet ne dalims Rusijos imperi- 
žemės drebėjimas, kuris tęsėsi . jos, su žmonėmis lygiai skir- 
per 10 minutų; padaryta nuos- j tingo įgimimo ir ne-Rusais kaip 
tolių, bet žmonių nežuvo. |Armėnai, Lenkai ar Suomiai.”

138 metų Indijonas mirė.
Kalifornijos 

indijonas, 
138 metus, 
kštis uždegė jo drapanas ir nuo] 
to 
kį

mirė; kitaip gal butų dar 
desėtką metų gyvenęs.

Jau atsirado sniego.

Lcjrkai jr Italijos .Orlai
viai

“Pittsburg Dispatch” Turi pa
talpinęs šitokią pastabą: "Len
kai įsivaizdina, jog ištiesų jie 
mato sąryšį tarp jiems pabuda- 
votų Italijos orlaivių sugedimo 
ir Italijos simpatijos Rusijai ir 
Lietuvai.”

Mat, pastaromis dienomis są- 
jungieeių pinigais Lenkai būvi 
pirkę Italijoje orlaivių, bet tie 
orlaiviai, skrisdami kelionėje, vi
si sugedo ir sutiko nelaimes, ne
kurie net dideles. Šveicarijos 
ekspertai, tyrinėdami tą nuoti- 
kį su orlaiviais, pripažino, jog 
jie buvo .tyčia Italų darbininkų 
užtaisyti sugedimui, nes jie ži
noję, kad orlaiviai siunčiami ko
vai Lenkų prieš Rusiją ir Lie
tuvą. Kuriuose orlaiviuose lė
kė Italai lakūnai, tie -kad ir nu
sileido, bet nepatiko nelaimės 
jų. Kad Lenkai orlaivius no
rėjo atlėkdinti sau per Alpų kal
nus tai dėlto, jog jie nepasiti
kėjo Italų gelžkelių darbinin
kams, manydami, jog jie atsi
sakys orlaivius gabenti. Or
laiviai buvo užsakyti privatinė
je Italijos firmoje ir apleido ją 
didelėje slaptybėje.

SU VIRŠUM ŠIMTĄ METŲ Lietuva vilko 
despotiškos Rusijos politinę vargiją. šimt

mečiais kentėjo išsižadėjusių savo tautos dva
rininkų ekonominį jungą, šimtmečiais kovo
jo prieš rusifikacijos ir polonizacijos nuodus, 
Rusų biurokratijos,, ir sulenkėjusių šovinistų 
dvarponių skleidžiamus. Pergyveno ir Vokie
čių militarės okupacijos baisią gadynę. Var
gas. — mums tėvu buvo; bėda—motina; skau
smas — broliu; nelaimė — sesutė.

Bet Lietuva nežuvo, Lietuva yra ir Lietu
va bus. Vargai, bėdos, skausmai, nelaimės ūž- 
grudė mus ir niekint pavojų, nekęsti vergijos, 
o laisvę mylėti. Lietuvių tauta, sujungusi vi
sas savo pajiegas, iškėlė Lietuvos Nepriglumy- 
bės Vėliavą ir tvirtai ją laiko ir pigiai jos nie
kam neišduos, Lietuvos žmonės jau parodė 
visam pasauliui, kad jie brangina savo laisvę, 
moką ją ginti ir mirti už ją.

Lietuvos teisę prie Neprigulmybės, parem
tą istorija ir ekonomijos pamatais, jau pripa
žino didieji musų kaimynai — Vokiečiai ir Ru
sai, taipgi ir visos kitos Europos valstybės, tik 
viena Lenkija nori dar musų kraujo, tyko mu
sų žemių ir turto ir musų Neprigulmybę nori 
atimti. Ta Lenkija, kuri’ užvakar dar pati bu
vo pavergta, o šiandien, nuo kojų iki dantų

AMERIKOS LIETUVIAI! - TĖVYNĖ PAVOJUJE!
(Lietuvos Misijos Atsišaukimas)

apsišarvavusi paskolintais ginklais, jau kala 
vergijos pančius Lietuvai ir kitoms tautoms. 
Lenkija, turinti daug dvarininkų, generolų ir 
dar daugiau skolų, nujaučia savo juodas die
nas, kad užrubežio bankieriai perstos skolinę 
ir pareikalaus skolas grąžinti, nujaučia, kad 
jos valstiečiai pareikalaus iš dvarininkų ir sau 
žemės. Todėl Lenkija, nešina miliardines sko
las, badą, dvarponių baudžiavą, kolonistų bū
rius, viduramžinę “kultūrą” ir žydų pogromus, 
siunčia legionus į Lietuvą. Derlinga Lietuvos 
žemė ir gardi Lietuvos duona neduoda ramy
bės Lenkams; užgrobę Vilnių, jie grasina ir vi
są Lietuvą praryti. Akivaizdoje viso pasaulio 
mums padaryta kruvina žaizda. Nekaltai pra
lietas Lietuvių kraujas šaukiasi atmonijimo.

Lenkija, pamindama po kojų visus žmoniš
kumo ir tarptautinių teisių įstatus, kruvinai 
įžeidė Lietuvą, o Tautų Lygą ir Aliantų vals
tybes įžeidė moraliai. Rugpjūčio 15 dieną Š. 
m. Lenkų okupacijos armija, išsinėšindama iš 
Vilniaus, buvo pareiškusi, jog Vilnių Lietu
viams atiduodanti, o Varšavos valdžia viešai 
paskelbė, jog ji pripažįstanti Lietuvos Stei

giamojo Seimo Valdžią. Tuo pačiu laiku Alian
tų Konferencijoj mieste Spa, norėdama gauti 
iš jų pagalbos, Lenkų valdžia per savo Finan
sų Minister; Grabskį yra išsižadėjusi bi kokių 
pretenzijų prie Vilniaus ir pasirašiusi ant tam 
tikro rašto. Maža to. Tautų Lygos posėdyje 
Paryžiuje rugsėjo 20 d. Lenkija, Paderewskio 
lupomis iškilmingai pasižadėjo gerbti Lietuvos 
neutralumą ir Lietuvos žemių su Vilniumi ne
liečiamybę. Pagaliau spalio 6 d. Tautų Lygos 
Komisija buvo nustačiusi, jog tarp Lenkų ir 
Lietuvių mūšiai turi būti sustabdyti ir Lenkai 
ant to buvo sutikę, bet tą pačią dieną vakare 
jau visu frontu pradėjo pulti ant musų kariu
menes, o kuomet spalio 7 d. Varėnoj akivaiz
doj Tautų Lygos atstovų ir Lenkai ir Lietuviai 
sutiko ant tam tikros demarkacijos linijos ir 
pasižadėjo sustabdyti mušius ir pasirašė ant 
tos sutarties, tai Lenkai čią sutartį sulaužė ir 
pradėjo pro Bastūnus ant Vilniaus pulti, vos 
tik Tautų Lygos naciams iš Varėnos spėjus 
išvažiuoti.

To dar negana. Norima įtikinti pasauliui, 
kad Zeligowskio karinė avantura Vilniuje yra

“Lietuvos krašto apsisprendimas”. Norima 
intikinti, kad ginkluotas užpuolimas ant sve
timos valstybės ir svetimų žemių užgrobimas 
yra legalis.

Šaltas pasaulis ir tas yra pasipiktinęs de
lei tokios Lenkų begėdystės. Delei to tai Tau
tų Lyga Lenkijos imperializmo apaštalą Pa
derewski pasodino ant kaltininkų suolo. Dėl
to tat pasaulio darbininkų organizacijos gra
sina Lenkijai boikotu. Net pati Francuzijos 
valdžia, Lenkiškojo imperializmo įkvėpta, “di
plomatiškai” nusiplovė rankas, pavesdama Ly
gai Lietuvių-Lenkų klausimo išrišimą.

Kaip ten nebūtų, bet teisybė turi būti iš
gelbėta, ir anksčiau ar vėliau bus išgelbėta: 
Lenkai turi būti priversti išsinėšinti iš Lietu
vos ir turi būti už visas padarytąsias skriau
das nubausti. o

Kaip plėšikas, įsiveržęs į namą, užpuola 
ramią šeimyną, taip Lenkai įsiveržę į musų 
Vilnių ir musų sodybas, žudo vyrus, tyčiojasi 
iš moterų ir naikina ramių sodiečių turtą. 
Nelaikąs pagalbos šauktis iš svetur, kada ima
ma už gerklės. Priešui vienas atsakymas — 
KULKA. Dėlto Lietuvos liaudis vienu balsu 
nutarė gintis iš paskutiniųjų. Visi vyrai ima-

(Tąsa ant pusi. 2-ro)
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| Iš Lietuvių Gyvenimo |
YOUNGSTOWN, O.

Musų miesto Lietuviai užsi
spyrė Lenkus iš Vilniaus savo 
dolariais išvyti. “Dirvos” skai
tytojams bus stebėtina matyti, 
ką mažas būrelis nuveikė, tu
rėdamas savo tarpe daug prie
šų. Bet visada pasiseka prie
šus sunkiu darbu apgalėti.

čionykščiai Lietuviai kokie 
pora metų atgal visi buvo kaip 
vienos motinos sūnus ir ‘dukte
ris, bet šiandieną viskas kitaip. 
Apie tai nieko nekalbėsiu, tik 
paminėsiu, kad vis čionai yra 
gerų savo Tėvynę mylinčių pa
triotų, kurie nesigaili savo do
larių jos reikalams.

Spalio 24 d. čia buvo sureng
ta teatras, prakalbos ir balius. 
Lošta veikalas “Kontribucija”. 
Kalbėtojų betgi nebuvo galima 
gauti anei telegramų, tik dar 
pasitaikė p. J. šeštokas — ki
taip tuo tarpu scena butų turė
jus būti tuščia. Jisai, kuomet 
retkarčiais čia atsilanko, palin
ksmina publiką savo juokingo
mis dainelėmis.

Teatras nusisekė neblogiau
sia; poni J. P. Sabel iš tikros 
širdies su Lenkais kovojo ir jai 
pasisekė viskas gerai atlikti. N. 
Zailis savo rolę gerai atliko; B. 
Vaitekūnas tikras lošėjas ir ge
rai lošė; K. Stupinkevičius irgi 
smarkiai veikė, kiti visi taipgi 
gerai savo užduotis pildė. Per
statymas publikai patiko.

Girdėdami Lietuvos graudų 
šauksmą aukauti jos gelbėji
mui, musų tėvynainiai nepra
leido .to balso su užkimštomis 
ausimis, bet pasiskubino atsi
liepti savo aukomis, ir štai čio
nai su linksma širdžia pranešu, 
kas kiek aukavo ir kiek viso pa
sisekė surinkti:

Gauta per J'. P. Sabel $50.00
V. žalis $20.00
Dr. M. A. Bonhard $10.00
K. Stupinkevičia $5.00
B. Vaitekūnas $5.00
J. Katilius $5.00
M. Baratinskas $5.00
M. Vilkevičius $5.00
J. P. Sabel „ $5.£0
A. Gudenas $3.00
J. Brazaitis $2.00
Mrs. J. P. Sabel $2.00
S. Mekonis $2.00
Ja Stankevičius $2.00
A. Janušaitis $2.
J. Ruzinskas $2.00
P. Bukonas $2.00
J. Ruzinskienėk $1.00
K. Lapscin $1.00
P. Sabonis $1.00
■C. Levinstonas $1.00
K. Kuprusevičius $1.00
J. Pavilonis $1.00
A. Gerazauskas $1.00
J. Pasneckas $1.0
K. Donelakas $1.00
P. Kalėda $1.00
M. Subonis $1.00
Mrs. J. Shellings $1.00
P-as Karalius $1.00
J. Aurilas $1.00
P-as Paleckas $1.00
P-as Krikščiūnas $1.00
P-nia Balčiūnienė $1.00
P-as Ambrazaitis $1.25
P-as Grikauskas $1.00
Ponia Dereškevičienė $1.00 
Ponia Paliskienė $1.00 
Ponia Žemaitienė $1.00 
Ponia Stupinkevičienė $1.00 
M. Lukoševičius $1.00
J. Pakalnis $1.00
P-as Pečiulis $1.00
Ponia Lukoševičienė $1.00 
A. Jankauskas $1.00
K. Akonis $1.00
J. Kupstas , '.50
Ponia Jurkunienė .50 
P-lė Shellings .50
J. Pavilonis .50
M. Glikman .50
P. Baliskas .50
Smulkesnių 2.70

Spalio 5 d. aukos $112.00 
Viso suaukauta $274.70

Tai yra didelė parama prakil
nių musų tėvynainių savo kraš
tui sunkioje jo likimo valando
je, kada priešas tyko apgrobti 
ir kankinti. Su kitų kolonijų 
aukomis į vieną sudėjus, musų 
šie pinigai priduos nemaža pa
ramos narsiems musų karžy
giams, kurie pasiryžo kovoti, iki 
priešai bus išmušti iš musų že
mės.

Išreiškiu padėkos žodį vi
siems kurie aukavote, ir pini
gai jau likosi išsiųsti Lietuvos 
Misijai, o iš tenai greičiausia 
bus perduoti Lietuvon.

Juozas P. Sabel.

C. BROOKLYN, N. Y.
Po visą Ameriką sujudo Lie

tuviai protestuodami prieš Len
kų banditų grobimus, pas mus 
taipgi nemiegama. Apie spalio 
17 d. pasirodė pas mus atsišau
kimas A. L. Pil. Komiteto, kvie
čiantis visus Brooklyno Lietu
vius ant spalio 23 d. surengti 
milžinišką demonstraciją ir iš
nešti protestą prieš Lenkų už
puldinėjimus musų Tėvynės.

Nors nebuvo perdaug laiko 
prisiruošimui, bet ką darysi. 
Tuojąus sujudo tikri Lietuvos 
sūnus ir ėmė rengtis kaip tik 
galėdami, kad išklausius Tėvy
nės balso ir parodžius Ameri
kos visuomenei, jog Lietuviai 
niekados nesutiks nešti Lenkų 
ponišką jungą. Žinoma, musų 
kolonijoj, kaip visada buvo pir
mutinis į pagalbą’Tėvynei Liet. 
Neprigulmingas Klubas, taip ir 
dabar, ir spalio 21 d. jis sušau
kė ekstra susirinkimą aptari
mui kaip butų geriausia daly
vauti demonstracijoje ir tt. Su
sirinkę nariai nutarė turėti nėt 
savo muzikantus, nes be muzi
kos tai ne koks ėjimas, o kita, 
pasirodė, kad nei viena Brokly- 
no organizacija neturi Lietuviš
kos vėliavos, apart musų Klu
bo, per ką L. N. Klubui išpuolė 
užimti pirmutinė vieta demon
strantų eilėse. Dar besiren
giant, apspręsta beną padidinti, 
nes kad priešakyje eis, tai rei
kia turėti ir gerus muzikantus. 
Suprantama, tas Klubui atsiėjo 
virš $100, bet pasirodyt reikia.

Dagirdus šv. Liudviko Kara
laičio Draugystė, jog Liet.- Ne- 
prig. Klubas rengiasi eiti, ir ji 
sušaukė ekstra susirinkimą ir 
taipgi lųjtarė dalyvauti demon
stracijoje ir pasistatyti prieša
kyje savo narių beną. Nors šios 
draugijos nekurie nariai besą- 
žiniškai norėjo pasitarnauti po
nui Pilsudskiui ir kalbėjo prieš 
dalyvavimą demonstracijoj, te- 
čiaus Lietuvių dvasia paėmė vir
šų.

Keista, kad musų kolonijos 
organizacijos, dalyvavusios ap- 

i vaikščiojime, buvo tik pačios 
jaunesnėsės ir mažesnės, gi to
kia didžiausia ir seniausia D. 
L. K. Vytauto Dr-stė, paskui Šv. 
Antano Dr-stė — nedalyvavo. 
Tiesa, Vytautinė Draugystė y- 
ra papuolus ne į tikrų Lietuvių 
rankas, — jos pirmininkas P. 
Genaitis aklai tarnauja tik die
vaičiui Bakkui ir Trockiui, užtai 

"ir negalima buvo tikėtis iš jos 
ko daugiau. Bet kas kita su 
Šv. Antano draugyste: ji yra 
tikrų Lietuvių draugystė ir jos 
valdyba susideda rods iš gerų 
tėvynainių; čia turbut tik val
dybos nekuriu narių apsileidi
mas kaltas, kad demonstracijon 
narių neišvedė.

Taigi nepaisant nekuriu nors 
ir didelių draugijų nedalyvavi
mo, paroda gerai nusisekė ir 
skaitlingi būriai Lietuvių susi
rinko. (Pats negalėjau daly
vauti, todėl pačios parodos ne
aprašau.)

Negalima praleisti nepastebė
jus apie paties didžiojo Brook
lyno organizacijas, kurios! turi 
daugybes narių, daug turto, bet, 
kaip jau kartą minėjau “Dir
vos” skaitytojams, del labo Lie
tuvos jų dauguma nėra visai 
nieko skyrusios. Jos nei viena 
neturi Lietuvos vėliavos įsitai
siusios. Aiškiai ši demonstra
cija parodė, kad Central Brook
lyno Lietuviai, kurie neturi sa
vo tarpe nei daktarų, nei re
daktorių, nei jokios inteligenti
jos, o Lietuvyste viršija Wil- 
liamsburgiečius, kurie neįsten
gia įsigyti to, kas Lietuviams 
būtinai yra reikalinga — Lietu
vos Vėliavos.

Kita vėl, kada po apvaikščio- 
jimui per "prakalbas buvo ren
kamos aukos, C.-Brooklyniečiai 
taipgi nemažai sumetė dešimti
nių ir dvidešimtinių, nepaisant 
kad kelios dienos atgal jie tarp 
save rinko aukas ir siuntė Lie
tuvos Misijai del Lietuvos gyni
mo.

Vienaip ar kitaip kalbant, C. 
Brooklyno Lietuviai nėra taip 
apsileidę, kaip Williamsburgie- 
čiai (didžiojo Brooklyno) mu
sų broliai juos laiko.

Lietuvos Sūnūs.

New Yorke nuo gazo po nak
čiai atrasta mirusius 4 žmones.

si už ginklo, rašosi į “Geležies Vilkus”, į “Sau- i 
liūs.” Moterįs — neatsilieka. Tarp visuome
nės, Steigiamojo Seimo ir Valdžios viešpatau
ja vienybė. Akivaizdoje priešo-pavergėjo ne
liko partijų, yra tik viena galinga lygiateisių 
piliečių minia. Steigiamasai Seimas Lietuvos 
sekančiai prabilo: “GINSIMĖS NUO SVETI
MOS KARIUMENĖS, MUSŲV DVARININKŲ 
VEDAMOS, GINSIMĖS, KOLEI NEI VIENO 
GINKLUOTO LENKO MUSŲ ŽEMĖJE NE
LIKS.” ,v '

Gi. susitveręs “Lietuvos Gynimo Komite- 
taS’TT^Steigiamojo Seimo narių ir visuome
nės veikėjų, vykindamas Steigiamojo Seimo 
Valią, pastatė savo tikslu nulaužti išdavikų 
dvarininkų sauvalę, paliuosuoti Vilnių ir kitas 
musų sodybos iš po Pilsudskio letenos. — “Vi
si už ginklo! Stokite kariutnenėn savanoriais, 
stokite į šaulių burius!. Tenelieka namie nei 
vieno jaunuolio ramiai sėdinčio. Amžina gėda 
tam, kas slapstytus!! — Musų žemės ir laisvės 
gynėjams reik maisto, drabužių, ginklų. Ūki
ninkai, pilkite piliavą j Valdžios aruodus ka
riaujantiems. Moterįs, siųskite savo Simams- 
broliams pirštinių, kojenų, kailinių. Piliečiai, 
numaukite nuo savęs brangfenybes, aukso žie- * 
dus ir atiduokite savo kraštui ginti. Lenkų 

. dvarininkų galybei turi būti galas!” •— taip sa
ko Lietuvos Gynimo Komitetas.

Tas pats Komitetas kreipiasi ir į Jus, 
Amerikos Lietuviai: “Pirkite Lietuvos bonus, 
dėkite šautuvams bent po 10 dolarių”.

Amerikiečiai! Visa Lietuva- žiuri į Jus!- 
Ne ką pasakysite, bet ką padarysite — Ji lau
kia. Didelės ir greitos pagalbos Tėvynė lau- - 
kia iš Jūsų. Pavojus baisus. Dvarininkas Pil
sudskis, gindamas savo ir kitų dvarus, jau turi 
gatavą savo rankose baudžiavos kilpą ir tyko, 
mums užverti, čia negali būti klausimo — 
ar atsilaikysim? Atsilaikysim, broliai ir sesės! 
Ne tik atsilaikysim, bet ir iš, Vilniaus .Lenkus 

• išvysim. Tik nei valandos negaišdami skubė
kite Lietuvą gelbėti. Kruvinos kovos, kurios 
eina dabar tarpe Kauno ir Vilniaus, nėra vien 
kova besiginančių “Lietuvių” su užpuolikais 
“Lenkais”, bet drauge yra kova Lietuvos val
stiečių su Lenkų dvarininkais-ponais. Musų 
kariumenė ir šauliai galvas guldo. Padėkime 
jiems gintis! Lenkai kariauja skolintais gin
klais. O mes, Lietuviai, apginkluokime savo 
kareivius ir šaulius iš savo neturtingų kišenių. 
Ir musų ginklo neįstengs sulaužyti dešimts Ze- 
ligowskiu 1

Lietuvos Misija iš savo pusės kviečia visą 
Amerikos Lietuvių visuomenę atlikti tą šventą 
darbą, sutartinai, tvarkingai ir rūpestingai. 
Tas darbas jau prasidėjo: užsirašoma tūkstan
čiais bonų, aukaujama šimtais tūkstančių ailk- 
sinų. 'Lietuvos gelbėjimo darbas turi būti vi
suotinas. Vienas kitam turime prigelbėti.

Todėl: 1) Visa organizuota visuomenė —

Susivienijimai, Sąjungos, Draugijos kokio po
būdžio nebūtų — religinio, partijinio, politinio, 
profesinio, savišelpinio ir tt., imkite į savo ran
kas Lietuvos gynimo reikalą, eidami talkon 
Lietuvos Gynimo Komitetui. Darykite posė
džius, susirinkimus, mass-mitingus, nepralenk
dami nei vieno asmens, nepraleisdami nei vie
nos progos aukomis paremti sunkiai kovojan
čią Tėvynę už laisvę, gerovę ir Neprigulmybę. 
Lietuvos Laisvės Paskolos stotįs bukite pir
mųjų tarpe.

2) Visos surinktos aukos sulyg šios dienos 
obalsiu: “Paliuosavimui Lietuvos nuo Lenkų 
ir dvarponių”, “Atvadavimui Vilniaus”, “Lie
tuvos Kariumenei”, “Geležies Vilkams”, “Šau
liams”, “Laisvė ar Mirtis”, “Mirsim bet nepa- 
siduosim” ir tt. — turėtų būti skiriamos Lie
tuvos Gynimo Komitetui, kurs panaudos jas 
ten, kur reikia, kur dega.

3) Del geresnio persiuntimo į Lietuvą, vi
sas surinktas aukas kolonijose geistina kon
centruoti Lietuvos Misijos Ofike, 257 West 71 
Street, New York City. Prisiųstos Lietuvos 
Misljon aukos bus kvituojamos, garsinamos 
laikraščiuose ir kablegramuojamos Lietuvos 

'gynimo Komitetui.
Jeigu del kokių nors priežasčių draugijos 

ar atskiri aukautojai siųstų savo aukas ne per 
Lietuvos Misiją, bet betarpiai į Lietuvą, Gyni
mo Komitetui arba kitais vardais: Valstybės 
Prezidentui, Krašto Apsaugos Ministeriui, Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui ir tt., tai šiuomi 
yra prašoma pranešti apie tai Lietuvos Misi
jai, kam pasiųsta, kokia suma (auksinais) ir 
kuomet pasiųsta auka, idant butų galima su
vesti visos teikiamos pagalbos bendrą skait
linę.

4) Rinkimas aukų Lietuvos gynimui nuo 
Lenkų ir ponų turi eiti prie visų progų drau- 

*ge su Lietuvos Laisvės Paskolos bonų pardavi
nėjimu. Geistina aukauti grynais pinigais— 
bet lygiai kaipo auka priimtini Amerikos ir 
Lietuvos bonai.

5) Del pasekmingesnio sukėlimo finansi
nės pagalbos Lietuvai, .patariama suruošti Lie
tuvos Gynimo Dieną kiekvienoje Lietuvių gy
venamoje kolonijoje. Rinkimas aukų Lietuvos 
gynimo reikalams eidamas drauge su Laisvės 
bonų pirkimu teneužsibaigia anksčiau, kaip rfei 
vieno ginkluoto Lenko Lietuvoje neliks.

“Tokiam reikalui 10, 50 ar 100 dolarių — 
ne pinigai! Gyvi busim, šimtus užsidirbsim, 
bet Lietuvos pavergti neduosim!” ■— toks pri
valo būti atsakymas Amerikos Lietuvių Lietu
vai. Toks bet ne kitoms jis ir bus! ŠALIN 
IŠ KELIO PONAI LENKAI, — AMERIKOS 
LIETUVIAI EINA!

LIETUVOS MISIJOS NARIAI 
JONAS VILEIŠIS, 
MAJORAS P. ŽADEIKIS, 
KUN. J. ŽILIUS.

Prirašymas 10,000,000 
Narių

Pusė milijono pagelbininkų 
apsiėmė -darbuotis Amerikos 
Raudonajam Kryžiui nuo lap
kričio 11 iki 25 d. prirašant ir 
surašant narius prie šios taip 
naudingos, reikalingos ir di
džiausios organizacijos pasauly
je.

Iš viso Amerikos Raudonasis 
Kryžius skaitosi turįs dešimts 
milijonų narių, neskaitant try
likos milijonų vaikų, prigulin
čių prie Jaunojo Amerikos Kry
žiaus. Daugiau negu pusė vai
kų, lankančių Suvienytų Valsti
jų mokyklas, yra nariais šios 
vaikų organizacijos.. Abelnai 
skaitant, net ketvirtdalis Ame

i

Prašyk 
Aptiekoj 
Duoti 
Colgate’s

i

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

įsteigta 1806 m.
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(Užbaiga nuo pusi. 1-mo) Q GERB. q į
^Spragilo kampeli^^
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rikos gyventojų yra susiorga
nizavę po ta Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus pagalbos ir mie- 
laširdystės vėliava.

I Darbas pasekmingo perrašy- 
;mo, surašymo ir prirašymo de
šimties milijonų narių yra gan 
svarbus, painus ir didelis. To- 

Įdel pageidaujama ir meldžiama 
visų organizacijų, nežiūrint į jų 
pažiūras ar palinkimus, prisidė- 

!ti kiek galint nors surašymu sa
vo narių, kas daug pagelbės ir 

’nereiks detaliai ir pavieniai su- 
1 rašinėti. Daug didelės ir svar
bios darbo dalies tikimasi iš 
svetimtaučių grupių, kurios jau 
nekartą gan puikiai pasirodę 
yra, ypatingai tūluose atsitiki
muose karės laiku.

Tūkstančiais šios svetimtau

Jo priimnus skonis pada
ro dantų valymų malo
niu užsiėmimu.

Vaikai labai mėgsta laikyti savo dantis švarius, 
kadangi jiems patinka “COLGATE’S” skonis.

Suaugę žmonės, taipgi, pasinaudoja jį kasdieni- į 
niame reikale. Jis padaro burną švaria ir at
gaivina skonį, kadangi ’’Geri Dantįs — Gera 
Sveikata.” z

čių grupės, nu? bažnytinių ijji 
spaudos organizacijų, .jau yra 
pasižadėjusios pasidarbuoti, už
tikrindamas tokias pat pasek
mes, kokios buvo pereituose at
sišaukimuose, ragindamos savo 
tautiečius išklausyti balso to gi
laus mielaširdystės šaltinio A- 
merikoje, idant prisidedant bu
tų varomas kuoplačiausia re
konstrukcijos ir pagalbos dar
bas nelaimingiems kaip čionai 
Amerikoje, taip ir svetur.
(Iš Amerikos Raudonojo Kry

žiaus Biuro.)

Stoka vagonų. Columbus, O. 
Iš priežasties stokos anglies iš
gabenimui vagonų, Ohio kasyk
los dirba po pusę ar kiek dau
giau laiko, bet ne pilnai.

. Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

Tai vis musų gerb. mamos 
Jievos nekantrumo pasek
mės, kad šią gadynę žmo
gus turi dirbt, vargt, ir vis 
skubins. Nes išvarydamas 
Adomą iš Rojaus, Dievulis 
pasakė: prakaitu kaktos sa
vo valgysi duoną. Kam jis 
Adomą barė, o ne Jievą — 
tai ne mano dalykas.

Jei ne tas nelaimingas iš 
Rojaus išvarymas, šiandien 
nebūtų ant žemės buvę nei 
tautų, nei rubežių, nei karių 
ir mums, Amerikiečiams, to 
vargo tiek nebūtų buvę. Bū
tume sau ramiai gyvenę, vi
są žemę į derlingą rojų iš
dirbę — ir butų buvę sma
gu ir butų buvę linksma.

Dabar tik dirbk, tai del 
tautos, tai del kariumenės, 
tai del atstatymo, tai del 
našlaičių; visokius fondus 
tverk ir vis negana. Prie 
visų prigulėk, visur tave iš
renka į komitetus ir komisi
jas ir atstovus ir kitokius 
visokius činaunikus.

Bet nežiūrint tų didelių 
darbų, kiti žmonės turi lai
ko net ir apsiženyt.

Tai ir aš, misliu sau, ne
jau" dabar neturėsiu laiko 
nueit pas savo Zosę! Dar
bus į šalį, plaukus susišuka
vau ir einu.

Pabarškinu Į duris. Ji 
pati atidaro ii' įsiprašo į vi
dų. Maniau, ar nepyksta 
dar nuo ano sykio, iš dide
lio džiaugsmo, kad balsus 
gavo.. Žįuriu į akis ir tėmi- 
ju. Sakau:

— Gerą vakarą, brangio
ji. Labai jau tavęs pasiil
gau!

Kad labai pasiilgtum, 
tai tankiau ateitum. O da
bar. ... — sako ji, ir su
pratau, kad nepyksta.

šnekant-bešnekant, užsu
kom kalbą ir ant balsavimų, 
nes jau tuoj reikės;

— Žinai ką, aš užsiregis
travau balsuot! — džiaug
smingai sako ji.

— Tai dabar jau pastojai 
tikra pilietė. Na ir kaip 
jauteisi, kada reikėjo regis
truotis?

— Žinotum, širdis tik mu
ša, rankos dreba. Ale man 
nepatiko vienas dalykas.

— O kas?
— Kam jie klausia, kiek 

mes metų turim.
— Tai ar tu bijai pasisa

kyt, kad gimei ant svieto, o 
ne su dvasia sykiu atsira
dai?

— Ale yra tokių, katros 
nenori pasisakyt, ir jie sa
ko neleis balsuot. Jei aš 
turėčiau galę, tai prie regis
tracijų pastatyčiau moteris, 
ir jos visas be metų klausi
nėjimo prileistų registruo
tis.

— Na, bet pasakyk, už ką 
ant prezidento tu žadi bal
suoti? — klausiu jos.

— Mama man sako, kad 
balsuočiau už republikoną, 
ale aš balsuosiu už demo
kratą.

O kodėl?
— Ba jis yra jaunesnis ir 

ilgiau galės prezidentaut.
— Kad prezidentas ren

kasi tik ant keturių metų, 
tai ir republikonas galės iš
laikyt ir nemirs, — sakau.

— Ale man demokratas 
i gražesnis.

— Tai kur tu jį matei?
— Matyt ypatiškai nepa- 

sitaikė, tik laikraštyje jis iš 
! paveikslo gražiai išrodo.

— Bet respublikonai sako, 

kad jis negeras žmogus ir 
net jau antrą pačią paėmęs, 
su pirma pasimetęs.

— Tas nieko: jam teis
mas pavelijo skirtis. Jeigu 
pati netiktfs buvo, tai jis ga
lėjo ją pamest ir kitą susi- 
jieškot.

— Tu man aną sykį sa
kei, kad tik vyrai blogi ir 
visą negerą ant svieto už
traukė.

— Yra ir moterų blogų.
— O už ką balsuos tayj1, 

tėvas?
— Tėvas irgi balsuos ui 

tą patį. Motina su broliu 
susitarė balsuot už aną.

— Ir kas iš jūsų balsavi
mo gero išeis?

— Pamatysi, kad mano 
pusėj bus Viršus.

— O motina su brolių sa
ko, kad jų pusėj bus viršus, 
ar hę?

— Jie taip sako, ale mes, 
su tėvu nepasiduodam'.

— Tai matot, kas iš mote
rų balsavimo gerb išeis1: ir 
pirma taip buvo : tėvas su 
sunum balsavo paskirai ir 
abi pusės gavo po vieną baį? 
są, ir dabar iš jūsų namų 
abi puses gaus po lygiai bal
sų ; nors jų daugiau, bet pa- 

Į sėkmė ta pati. Man teko 
kalbėti su vienu savo vėduo
siu draugu. Jis sako pats 
balsuos už demokratą, o ji 
už republikoną'; Ir sakėj kad 
jo sesers vyras bakuos už 
republikoną, o patį sesuo už' 
demokratą. Ir iš tų dviejų 
porų tik lygiai balsų abi pu
sės gaus, kaip ir iš jūsų.

— Ale daugiau bus baisų 
ir katrą mes išrinksim; galį 
mus net į ministerių kabi
netą" paimt.

— Tik jau nesitikėk, tuo ! 
labiau, kad jau kandidatai 
pasiskelbė, ką ims į kabine
tus, bet nei vienos moteries 
neišsirinko.

— Mes-ir nepaisom. -Ka
da nors mes pačios moterįs 
prezidentą išsirinksim, tada 
nei vieno vyro neįsileistai.

— -Tai kam dabar jus už j 
juos pasidalinę pusiau savo , 
balsus atiduodat?

— Ba dabar mes neturim 
dar savo kandidato ant pre- 
zidento. Kada turėsim to- > 
kias savo organizacijas, kad 
galėsim savo- kandidates iš- I 
statyt, tai matysi, kaip pui
kiai moterįs pasaulį valdys. |

— O. ką tada su vyrais | 
darysit, kada jūsų tiesą ant 
žemės viešpataus?

— Nesirūpink, mes rasim J 
ką padaryt. Ba moterų yra ! 

“ irgi su lygiais vyrams pro- * 
tais ir kada jos sueina, dau- ; 
giau dar sumanymų turi, į 
negu'vyrai. ‘

Ir aš misliu vėl sau vienas j 
ii’ galvoju, kokį blogą svie- Į 
tui ta nekantri Jieva už- j 
traukė ir kiek vargo dabar | 
mes del jos vienos panešti 1 
turim. Ir šiandien butume S 
dar Rojuje gyvenę, vyrai-į 
nebūtų moterų pavergę, ne- i 
butų visą valdžią užėmę ir į 
joms nebūtų reikėję paskui 1 
kovot, išsiliuosuot iš tos 1 
vergijos ir dar lūkuriuot, j 
iki ateis proga savo kandi- j 
datą ant prezidento pasta-1 
tyt.

Bet iš kitos pusės vėl pa? į 
ėmus, misliu sau, gerai kad 
Jieva ir sugriešino, o taip į 
jos iš pat pradžių butų paė- § 
musios svietą valdyt ir su j 
tokiais Jievos žingeidumais | 
ir užsispyrimais butų iki ] 
šiolei vyrus ne tik savo ver- I 
gaiš padariusios, bet ir že- I 
melę augštyn kojom butų į 
apvertusios — iš žingeidu- į 
mo pamatyt, kas anoj jos J 
pusėj- yra....

“DIRVOS” KAINA
Po Sausio 1 d., 1921, 
Bus: Amerikoje $3, 
Lietuvon — $4.

Pavieniai numeriai bus j 
parduodami po 7 centus. 1

Kurie užsimokės pirm 
Sausio 1 d., visus me
tus gaus už $2, kaip 
ikišiolei dar vra.
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Kuomet, pagal Francuzijos 
noro, bolševikiška Rusija taps 
suardyta, visos padarytos su ja 
sutartįs Lietuvos, Lenkijos ir 
kitų Baltike valstybių liks tik 
“šmotelis popieros”, o tas reiš
kia naują tų mažųjų tautų su
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Ibama provizionalė valdžia 
jo rankose gal butų išskir
styta be jokio tolimesnio 
užsiveržimo ant Lietuvos 
savivaldybės.”
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KAIP LENKAI TERORIZUOJA LIETUVĄ 
Lenkai tęsia savo kariu-T 

menės sutraukiama į Vilnių. 
Kariumenės ir amunicijos 
traukiniai pribuna iš Lenki
jos kasdien.

Lietuvoje tęsiasi visuoti
na mobilizacija ir didis pa
siryžimas yra visos šalies 
apginti savo Krašto Nepri- 
gulmybę. Vietomis seni ku
nigai rašosi į kariumenės 
eiles, kad sulaikius sklei
džiamas melagingas ir Me
dingas žinias.

Lietuvos Valdžia pareiš
kė, kad jokių Vokiečių ka
reivių nėra įstojusių Lietu
vos kariumenėn ir kad maži 

_ būriai, katrie perėjo rube- 
žių pas Eidkunus, likosi nu
ginkluoti ir sugrąžinti at
gal. Vienok tas yra tiesa, 
kad didis skaitlius Lietuvių 
iš Klaipėdos apskričio įsto
jo liuosnoriais į musų ka- 
riumenę. Taip pat užgina
mos visos paskalos apie Vo
kiečių veržimosi Lietuvon, 
katros žinios yra visai nepa
matuotos.

Persekiojimas ir teroriz
mas įvestas Lietuvos terito
rijoj aplink Vilnių, kur Len
kai turi užėmę. Skaitlingi 
nuotikiai žiaurumo ir gy
ventojų ištrėmimai prane
šami. Daugelis kunigų bu
vo smarkiai Lenkų sumušti, 
vienas kunigas pakartas ir 
vienas sušaudytas.

Tai yra trumpa, bet aiški 
žmia nuo Lietuvos Misijos, 
gauta iš Kauno spalio 29 d. 
per Londoną nuo Lietuvos 
Atstovo Tiškevičiaus Ang
lijoje. •. .

Nereikia* čia kitokių ko
mentarų, ir tikras Lietuvos : 

' sūnūs jų nelauks, bet imsis 
veikimo:

Tas yra —
LIETUVOS BONAI 1 
ir ■ -T"- V' -> 1
AUKOS ŠAULIAMS.’

Anglų Spauda apie Mus 
“Pittsburg Dispatch” 'ra

šo lapkr. 1 d.
“Jeigu Lietuvos Užrube- 

žio Reikalų Ministerial Lon
done duoti užtikrinimai bus 
pasekami oficialiu veikimu, 
nuostabios gener. Zellgou- 
ski’o operacijos Vilniuje ir 
Gardine galės būti panai
kinta ir abu miestu atiduo
tų Lietuvos Valdžiai atgal. 
Anglija ir Francuzija užtik
rino Lietuvos atstovą, jog 
Lenkų užpuolimas bus pa
imtas apsvarstymui tarp
tautinėj konferencijoj ir jos 
nuosprendis turės būti Lie
tuvai užjauslus. Pasirodo, • 
Londono Valdžia buvo bis- 1 
kį nustebinta sužinojus, jog i 
dramatiškas rezginis Zell- 
gouskio sukilėlių kareivių 
yra tik iŠmislas ir kad ketu
rios divizijos,, su kuriomis 
jis atėjo į Vilnių, buvo da- 
pildytos dar šešiomis divi
zijomis iš Varža vos, iš vi
so sudarydamos 10 dabar 
laikančių Lietuvos sostinę. 
Kas gal but Londonui ne
buvo 'nuostabu, tai skelbi
mas, jog Zellgouski ir jo 
užpuolikai buvo aprūpinti 
visomis smulkmenomis iš 
Varšavos, tuomi pasaka a- 
pię jo yeikimą kaipo' prieš
tarautojo tiesoms liko su
gadinta.

“Lietuvos ministeris šį ■ 
punktą verstinai nurodinė
jo, kadangi iš Sąjungininkų 
Lenkija gauna visas jos rei
kmenis^ ir militarius padar
gus, Jis savo sakymą ne-i 
abejotinai aiškiai pareiškė, 
jog jeigu Lenkija nebus su
laikyta ir nebus iš jos atim
ta pavogti Lietuvos mies
tai, pasaulis laikys Sąjun
gininkus kaltininkais ir gal 
dar reikalaus pasiaiškinimo 
tos beveik netikėtinos pri- 
gavystės. Jeigu duotas Lie
tuvai prižadas butų išpildy
tas sū -tikru atsakantumu, 
gen. Zeligouski’o pastaruo
ju laiku sumanytas steigia
masis susirinkimas ir kal-

Lenkai pripažįsta bolševikišką 
Rusiją. Francuzija eina išvien 
su Lenkais, bet ji Rusijos ne
pripažįsta. Lenkija neiškovo
jus Francuzijai skolų, pradeda 
taikytis su sovietais. Ar Fran
cuzija galės ramiai į tai žiūrėt?

Jei dabar liRs padarytos tai
kos sutartįs su sovietų Rusija 
ir visos parubežinės Rusijos 

'tautos su ja skaitysis, o Fran

Clevelando “Plain Dealer” ra
šo štai ką:

“Lenkijai labai daug prielan
kumo parodyta Prezidento Wil-.cuz'Ja ir Suv. Valstijos vis ty- 
sono deklaracija, jog iš visų bu- kos. kada kąs pradės Rusiją ga
vusios Europinės Rusijos vals- dyti, tas bus nauja kar™ „„„ 
tybių tik Lenkija ir Suomija "—"—° K""™’
aiškiai užsitarnavę pilno atsi
skyrimo nuo Rusijos. Tas su
teikia Lenkijai daug patogesnį 
padėjimą, negu Lietuvos. Ne 
tik kad valstybės nepripažįsta 

i Lietuvos, bet jos prisilaiko Wil- 
soųo nusprendimo, jog galuti
nu Rusijos reikalų nustatymu 
Lietuva turi pasilikti dalimi at
gaivintos Rusų tautos.

“Dabartiniu laiku tas duoda 
Lenkijai didesnę progą prieš jos 
Lietuvius oponentus. Tečiaus 
jau nekurie Lenkijos draugai 
nujaučia pavojų ateityje.

“Didžioje karėje prieš bolše
vikus Lenkai ir gen. Vrangelio 
Rusai kovojo vienu tikslu. Da
bar Lenkų karė pabaigta. Te
čiaus Vrangelio karė tik prasi
dėjus. Kokiu nors laiku ateity
je ar Vrangelis ar kokis kitas 
Rusas vadas užbaigs naikinti 
bolševizmą iš Rusijos. Su at- 
steigta demokratija, Rusija pri
pažins Lenkijos ir Suomijos ne
priklausomybę, bet jie tos tei
ses nepripažins Lietuvai; Ukrai
nai, Estonijai ir Livonijai atsi
skirti pačioms. Naujoji Rusija 
lakys save valdove Lietuvos ir 
imsis už Lietuvių pusės Lenkų- 
Lietuvių varžytinių, jei tos var
žytinės dar bus. Kitais žodžiais, 
Lenkija,'jeigu ji arba’laikys 
Vilnių arba be pasipriešinimo 
leis Zelgowskiui Vilniuje pasi
likti, ji tuomi gamina savo atei
čiai keblų nesusipratimą^su at-,’ 
statyta Rusija.

“Dabartinėje valandoje Len
kija išrodo nieko negalinti Zel- 
gowskio pasielgime kaip Itali- ! 
ja pasirodė neįstengianti nieko : 
padaryti su D’Annunzio žygiu. 
Lenkijos žmonės beveik vienbal
siai užjaučia Zelgowskfui ir vi- 

• su smarkumu priešinsis valdžios 
pastangai jį spėka iš Vilniaus 
iškelti. Vargu butų teisinga 
tautoms, kurios buvo priverstos 
su abejone žiūrėti į.Italijos ne
galimumą, smerkt perdaug Len
kiją už tokį neįstengimą nubau
sti sukilėlius ir sukontroliuo
ti viešąjį sentimentą. Faktas 
jog Italija yra galinga valstybė 
ir Lenkija tik nauja respubli
ka, gimus iš didžiosios karės, 
neturėtų intekmėti vakarinių 
valstybių atsinešimo. Vienok, 
del Lenkijos pačios gerovės at
eityje, turėtų būti daroma viso
kie galimi priraginimai, kad 
Lenkai išsižadėtų Lietuvos te
ritorijos. Galutinis nustatymas 
Lietuvos klausimo turėtų būti 
pačių Lietuvių su ne-bolševikiš- 
ka Rusija, vietoj tarp Lenkijos 
ir Rusijos.”

Francuzija ir Rusija
Lenkija, jau visiškai prispau

sta kaip šeškas prie sienos, 
buvo gatava pasiduoti ir daryti 
su bolševikais santaiką. Bet 
Francuzija negalėjo persistatyt, 
kaip butų galima kas pradėti su 
bolševikais — nes tai butų pri
pažinimas Rusijos sovietizmo, 
prieš ką ji taip atkakliai spiria
si. Spiriasi, žinome, delko: kad 
uždėjus valdžion kokį nors pa
klusnų Francuzų norams impe
rialistą, kuris sutiks skolas at
mokėti.

Iki paskutines Francuzija rė
mė ir ragino Lenkus laikytis, 
kad bolševikų laimėjimas nepa- 
flidintų jų galės Rusijoje.

Su Francuzų pagalba Lenkai 
atsispyrė. .

Pietų Rusijoje radosi kokis 
ten Vrangelis, kuris šaukėsi pa
galbos prieš bolševikus ir ža
dėjo atiduoti (!?)' Francuzijai 
skolas.... Francuzija jį tuoj 
pripažino ir pasiuntė pagalbą.

Dabar Lenkija daro taiką su 
bolševikais. Kokia ten ji nėra, 
nesvarbu, bet tas parodo, kad

LAPKRIČIO NUO- 
TIKIAI DAN

GUOSE

rėš, pagal Suv. Valstijų ir Fran- 
zucijos pavelijimo, jas sau at
gal pasiimti.. Tos tautos nieka
dos nesutiks be pasipriešinimo 
Rusijai pasiduoti, o tada ant 
niekų turės nueiti ir padaryta 
iki šiolei taika ir Tautų Lygos 
pasaulinės taikos projektas.

Svarbiausia tas, kad atgijus 
“senoji” Rusija turės tiesą rei
kalauti pertvarkymo Versalio 
talkos sutarčių, kurias sąjun- 
giečiai teikėsi be Rusijos pada
ryti, ir gali prisieiti taip, kad 
reikės atgrįžti prie senų Rusijos 
reikalavimų kaslink Dardane- 
liaus, kas jau skaitoma užbaig
tu ir tt. ir tt.

Ar tas reiškia taiką ateityje, 
jei taip atkakliai bus norėta 
kelti ir kelti Rusijoje betvarkę 
su vilčia ją atgaivinti kaip se- 
niaus ji buvo?

Ne bolševikų valdžios pripa
žinimas čia apeina ir ji tokia 
neliks ant visados, tečiaus di
džiosios valstybės turėtų svars
tyti, kad norėdamos taikos, at
gaivinę imperialistinę Rusiją, 
nepadarytų pačios sau daugiau 
blogo.

me užtemimą ir iš tos priežas
ties, nes Venus kartais pasitai
ko būti tarpe žemės ir saulės.

Nieko šio mėnesio ankstyvo 
vakaro danguje puikesnio nesi
mato, kaip skaisčioji Venus, 
linksmai šypsantis! saulei nusi
leidus, lyg juoku perimta žiū
rėdama į žemės gyventojus. Ji 
paprastai buna apie 64,000,000 
mylių nuo saules, o kada per
eina tarp žemės ir saulės, lieka
si artimiausia musų kaimyne iš 
visų planetų, prisiartindama už 
apie 29,000,000 mylių. Jeigu ji 
šitame artume būdama galėtų

LAPKRIČIO mėnesio pradžioje 
turėsime progą matyti sau

lės užtemimą. Užtemimas at
sibus dalinis, ne visas, ir maty
sis parytyje, nuo saulės užtekė
jimo iki po Zl vai. prieš pietus. 
Cleveland© gyventojai, jei rytas 
bus aiškus ir saulė nepadepgta 
debesiais, turės progą prisižiū
rėti nuo 8 vai. ryto iki pereis. 
Matysis užtemęs nedidelis sau
lės kraštas, tik žiūrėti norintie- apsireikšti mums savo spindėji- 
ji turi iškalno pasigaminti ap- me, ištiesų mes ■ negalėtume at- 
rukytus arba tamsiai špalvuo- sigerėti ir netektume kantrybės 
tus stiklus ar net gali panaudo
ti, jei turi, fotografijų stiklus, 
kurių dalįs yra žymiai tamsios. 
Aprūkytas arba šiaip tamsus 
stiklas reikalingas tam, kad jis 
sunaikina saulės spindulius . ir 
tada matosi tik gražiai apvalus 
saulės plokštis, tuo gi tarpu ga
lima įžiūrėti ant jos tą, kas ją 
visai ar dalimai aptemdina.

I Visiškas •užtemimas’ visuomet 
buna matyt ir be stiklo, tik no
rint išsykio prisižiūrėti prasi-1 
dėjimą 
saulės šviesa didelė ir aštri, rei
kia stiklo. Kada visai saulė ap- 
tamsėja, pasidaro juoda, vietoj 
buvusios skaisčios, apie jos kra
štus matosi sviesos lankas, laiks 
nuo laiko iš įvairių juodumo 
kraštų šokfhėja šviesos lieps
nos arba buna nusidriekę tolyn 
į dausas aštri, ilgi šviesos, ra
gai, kurie žiūrėtoją dikčiai gąs
dina, jeigu jis nesupranta sau
lės užtemimo priežasties. Pil
nai saulei užgesus, pasirodo er
dvėse žvaigždės, diena pasidaro 
tamsi ir išrodo lyg svieto galas 
butų užėjęs.

Kodėl saulė užtemsta — tą 
musų skaitytojai gerai žino iš 
pirmesnių aprašymų: tiktai mu
sų kaimynas mėnulis užeina už 
saulės, kada jis stovi lygioje li
nijoje tarp saulės ir žemės. — 
Tamsus, spinduliais neperveria- 
mas mėnulio skritulis tada pasi
rodo mums juodas -ir išrodo, lyg 
pati saulė pavirto juoda, nors 
tuo tarpu viršutinėje nuo musų 
mėnulio pusėje yra šviesu ir 
šilta. Mėnulio atstumas nuo že
mės yra tokis, kad jo mažas 
skritulis, lyg ant necivilizuotos 
žmonijos nelaimės pasitaikė ly
gus su saulės skrituliu, žiūrint 
į ją ištolo, tikrame jos tolume. 
Jei mėnulis hutų mažesnis ar
ba toliau nuo žemės buvęs, ne-, 
gu yra dabar, niekados praei
ties amžių žemės gyventojai ne
būtų pernešę tokių baimių, kaip 
ikšiolei ir kunigai nebūtų ture- : 
ję kuo Dievo rūstybę aiškint, i

Yra dar priežastis mėnulio ir ’ 
saulės susiėjimo lygion linijon i 
su žeme, per ką užtemimas gali I 
įvykti, tečiaus čia permažai vie- i 
tos tam, o jau buvo kitu sykiu 
apie tai aprašyta.

Saulės užtemimai niekados il
gai nesitęsia: ilgiausia 4-5 mi
nutes, užtenka paprastai trijų 
ir mažiau pilnam užtemimui. 

Jei planeta Venus, kurią da
bar tuoj po saulės nusileidimo 
matome visame jos gražume ži
bančią saulės nusileidimo pusė- —-----  r-.---------- ------ —
je, biskelį į pietus, dar nepa- mis, kurios visados daug grei- 
mėlynavusiame nuo sutemimo 
vakarų skliaute, butų užtekti
nai toli nuo saulės, kad galėtų 
mums išrodyti mėnulio skritu
lio didumo, retkarčiais turėtu-

belaukdami jos kitą sykį atei
nant. Bet, kaip mėnulis, būda
mas tarpe saulės ir žemės ne
simato, taip ir Venus visai ta
da musų akims pradingsta. Ma
tome ją tik kada buna kuriame 
saulės šone ir gali jos šviesa 
atsimušti link žemės.

Kiti lapkričio erdvių 
irgi yra puikus, ir turi

I daug - paslapties??- K-ada 
nusileidžia, gerai' sutemsta ir 
atsisukame į rytų dangų, tenai 

užtemimo, kuomet dar (arti šiaurinės matome karalie
nę Kassiopeją, tolyn pietų lin
kui stovi karalaitė Andromeda, 
nuo jos į vakarus — žirgas Pe- 
gassus, ant kurio Persėjus (ar-, 
bą šventas Jurgis) jojo ją iš
gelbėti. Trikampio rage tarpe 
Andromedos ii- Kassiopejos kon
steliacijų į rytus' paskiau prade
da aiškėti Persėjus; mokantis 
žvaigždes atskirti gali surasti 
Persejaus konsteliacijoje ir bai
siąją žvaigždę — “žemės neprie
telių” — kaip jau tūli astrono
mai ją įvardijo — Algol. Ji 
savo šviesą tankiai maino, apie 
ką mes kitais sykiais esame ap
kalbėję.

Visai šiaurėje, toli rytuose, 
pasimato taipgi balta-skaisti 

t Kapella, o į pietus nuo jos, ar-
- tyn į rytus, dabar galima pama-
- tyti Plejadas — tą menką sep- 
■ tynių žvaigždžių grupelę, apie
• kurią poetai amžiais dainavo,
• sekė pasakas ir misterijas kro- 
: vė. Nuo Plejadų žemyn į ry

tus galima patėmyti rausvą-ru-' 
dą pirmo didumo žvaigždę Al- 
debaraną iš Tauro arba Buliaus 
konsteliacijos, ant kurio pasa
kiškoji karalaitė buvus perjo- 
dinta ant bevardžio kontinento, 
nuo kurios tas kontinentas ga
vo vardą — Europa. Tauro 
konsteliacija aiški raidės V pa
vidale'.

Dar toliau į rytus, Plejadoms 
augščiau pakilusi vakarui pavė- 
lėjus, pradeda kilti aiškiausia 
ir visiems surandama konste
liacija Oriono, kurią Lietuviai 
vadina Šienpjuviais, nes toje di
delėje žvaigždžių grupėje yra 
trįs vienoje linijoje stovinčios 
žvaigždelės, kurias visi aiškiai 
įžiūri. Šiaurėn ir pietų pusėn 
nuo jų yra pirmo didumo žvaig
ždės Betelgeuze ir Bigei; kurios, 
su kitomis prie jų, visos ineina 
į Oriono konsteliaciją.

Marsas dar irgi galima ma
tyti, taipgi tuoj, po saulės nr.- 
sileidimo, pietuose, vakarų er
dvėje, ir jis greitai nusileidžia 
su kitomis pietinėmis žvaigždė-

PROTO LAVINIMAS
Rašo BUDRIKAS.

Mokymos yra apsipažinimas su tuo, silieja aplinkui mus, lyg begalinė jura. Mes 
ką kiti jautė, mintijo, protavo ir nuveikė;' 
pažinimas yra pasekmė to, ką mes patįs 
jaučiame, mintijame, svarstome ii* pada
rome.

Pats žmogus žino geriausiai ką jis mo
kėsi; koks jo asmeninis palytėjimas buvo 
su Dievu, žmogumi ir pačia Gamta.

Svarbus dalykas nėra tas, kad pažin
ti kuodau'giausia kitų mintis ir mėgimus, 
bet žinoti savo pačių giliausias mintis ir 
kilčiausias meiles. Mes turime pastoti ga
linčiais mintyti teisingai ir mylėti kiltai. '

Musų siekinis turi būti tam, kad su
judinti, pažadinti, sustiprinti ir apšviesti 
protą verčiau, negu prikimšti jį sausais 
mokslo faktais.

Didis apsišvietimo klausimas buvo ir 
yra tas, kaip duoti sielai užmanymo tyru
mą, sąžinei — pastovumą ir tvirtybę, ir 
protui — jiegą, galimybę, liaunumą ir at
virumą prie šviesos; arba kitais žodžiais, 
kaip perduoti filosofiją ir teosofiją (išmin- 
tes-meilės religiją) valios prigelbėjimui, 
kad garesnis ir augštesnis “aš” perimtų 
žemesnįjį, ir žėdna gentkartė įvykdintų 
savo paveldėją ant augštesnės gyvenimo ly
gumos.
• Ir todėl šio galo ar tikslo visų mokyto

jų pastangos, didesniu ar mažesniu sąmo
ningumu, progresuoja besivingiuojančiais 
keliais, — tai sustoja tai vėl žengia laips
niškai — smulkiais žingsniais^.

Žmogaus bėgis per amžius krutėjo, ju
dėjo. Ir kurs didžiai geidžia-trokšta užsi
tarnauti vietą garbingos kariumenės dan- 
gaus-link maršavimo priešakyje, ir skaid
riame ryte išvagoti naujas vagas ir paso
dinti didę Ateitį šioje Dabartyje, turi tu
rėti augštą ir kiltą sielą.

Žmogus dažnai neapsimąsto ir susiter- 
šiša, bet jo dvasia, tyra. Ji negali būti nie
kinga; bjauri. Jam gal ir nėra duota “vė- 
dykla išsijoti ir atskirti iš busimojo Laiko 
žengimo papročio -pelus nuo . grudų”. Bet 
tai niekis. Jeigu jis apsisergės — jis gal 
drąsiai tikėtis, kad jo mintis ir meilė 
galutinai pasikels iki avgštesnių ir gra
žesnių ir pakenčiamesrrių • pasaulių. — Jis' 
drūčiai jungiasi su šviesos* daiktais; įieš
ko pagalbos tikram gyvenimo viduj; mo
kosi gyventi prakilniais mirusiais ii* augš- 
to'mis gyvenančiomis sielomis, kurios skel- l 
be ir skelbia teisybę visur,’ kur tik jos gy
veno, — jos skelbė teisybę ir meilę ii* ke
liavo kiltais ir augštais keliais. — Nes pro
tai nėra atžymimi laiko ir erdvės, bet min
ties kokybės, arba, geriau sakant, minties 
galybės.

Bet turėti galę mylėti šį gyvenimą ir 
visa savo širdimi ir siela jieškoti tikslingos 

• ir artimos draugystės su Dievu, kiltomis 
sielomis ir visa Gamta nėra visiškai leng
va ; ir tas gali būti negalimu dalyku tiems, 
kurie nesti patraukiami prie to neapveikia
mais instinktais.

Intelekto traukimas yra proporciano- 
lis likimui; ir intelektualio gyvenimo dailę, 
nėra teisingiausiai išmokta tų, kuriems ap
linkybės prielamkiauja, bet kurių valia gi
na juos progresiviai prie proto lavinimosi; 
kurių nei kasdieniniai reikalai, nei gyvu
liškas apetitas, nei pelno godumas, nei že
ma, vulgariška ambicija, nei vėjavaikių pa
juokimai, nei-draugų prašymai, nei bi kas 
kitas nepajiegia atitraukti nuo išminties 
besivijimo; kurie nuolatiniu triūsų ir iš
tverminga mintimi skinasi sau kelią tylu
me prie šviesos, — kaip šviesus vabalėliai 
savo pačių apsišvietime tampa savo drau
gais, taip jie vaikščioja-sklando augštai iš
sikėlę savo mintimis, ir lengvais procesais 
persikeičia ir auga- ir plėtojasi, kad galėtų 
tapti teisybės ir gražybės įkunijimu. Ir 
tą jie mato ir myli.

Transcendentaliai-valdanti protinio la- 
i vinimo, intelekto gero meilė, rodos, niekad 
• nėra randama formaliuose ir prozaiškuose 
1 protuose; arba jei ir butų rasta, tai jos pir

masis sužadinimas" buvo ankstyvuose me
tuose, kuomet siela šviežiai nusileisdama 
nuo Augščiausiojo vijosi garbingus debe
sius; ir saulė ir mėnulis ir" žvaigždės, ir 
kalnai ir tykus vanduo ir čjurkšlenantįs 
upeliai lyg ir vainikuote vainikuojami my
linčių širdžių džiaugsmu. Ir šiose rasinė
se ašarose gražybės paveikslas yra giliai 
atspausdintas ant sielos, ir misterijos pa
jautimas atbunda.

Mes krutame ir tampame dalimi viso 
to, ką regime; mes pastojame giminingi 
akmenims ir lapams ir paukščiams, ir vi
siems šviesiems- ir linksmiems daiktams. 
Mes prarandame save gyvenime, kurs įš

'esame 'natūraliai, sveiki, gyvi viskam, ką 
tik regime ir paliečiame. Mes nebijome jo- 

Ikių gąsdinimų. Mes vaikščiojame po įvai- 
; rias- vietas ir rodos, kad amžinas Dievas 
I laiko mus už rankos. Šios yra gražios pa
vasario dienos, kuomet mes čiulpiame me
dų ir taupiname, kurs maitins mus žiemo
je, — medų apie kurį mes nebesapnuoja- 
me; kada patįs saulėleidžiai susilieja su 
visa musų esybe ir esame nuparvuoti įvai
rių varsų garbėje; kada besikeičiančio me- 

jto stebuklas yra gražus sielos sėklos lai
kas; kada gulėdami ant žolės, galvą ap
glėbę rankom, mes matome švelnius, baltus 
debesėlius plaukiojančius tingiai ant žyd- 
raininio dangaus skliauto, ir paukščiai či- 
rikena-gieda, ir upeliai čiurkšlena, ir gėlės 
iškvepia saldžius kvapsnius — tuomet mes 
jaučiame gamtoje universalio gyvenimo be- 
sąmoningos sąmonės malonumą. Net ir 
pačios uolos išrodo besiklausančios lapų 
šnabždėjimo. Ir per tykias, ramias amži
nybės akis mes kuone regime mirusius pa
stojančius gyvais, ir gyvus — mirusiais; 
ir abieji pastoja vienas. Ir viskas, kas tik 
čia randasi, yra gyvenimas pilnas gyvumo.

Tas, kurs niekad neturėjo šitokių sva
jonių, įsivaizdinimų; kurs niekad negirdė
jo šių orinių balsų; niekad riepagavo/vidu- 
jinės-gilios širdies esybės žvilgesį, pulsuo
jantį po regimų daiktų priedangos; niekad 
nepajautė, jog jis pats esąs dvasia, žiūrin
ti aklai į visatą, kuri, jei jo akįs galėtų tik
tai paregėti ir jo ausįs nugirsti, tuojau 
nusidengtų savo šydrą ir pasirodytų kaipo 
begalinio Dievo gražusis dangus, pilnas 
puikių ir harmoningų melodijų, — visados 
neturės skaistybės, karšto džiaugsmo ko 
nors, kuomi gi* poetiškas protas užsiinte- 
resuoja-mintija, apžvalgo, apmąstinėja pa
saulį ir sekioja dangiškų nurodymų tašką. 
Šisai ankstyvas susisiekimas su Gamta pe
ni sielą, pagilina intelektą, išaugština vai- 
dintuvę ir apsėja omenį gražiais ir. prakil
niais pavidalais ir paveikslais, kurie buna 
su mumis ir, metams bėgant, pritraukia 
mus prie malonumo ir tyrumo ir viso to, 
kas nebegali pražūti paviršutinio ; piešinio 
ir spalvos reikšmėje. Šisai ankstyvasis lai
kas yra .dvasinių gražybių, intelektualių 
turtų, ramių upių, ištvermės, sau-pasiti- 
kinčio darbo vaisingumo ir 
laiko jiegos versmė.

Čia yra sudėta medega, 
įlieta formoje. Mes turime 
mes turime dirbti: nutašyti 
tus ir nudailinti ir sutvarkyti, kad galėtų 
būti tinkami dvasinio dievnamio budavonej, 
kuriame siela galės ilsėtis viena su Dievu 
ir Gamta ir savo pačios mintimi ir meile. 
Vienok gi mes šokinėjame, važinėjamės, * 
plaukiojame, čiužinėjame, sėdime medžių 
paūksmėje palei bėgantį upelį, tėmijame į 
pjaunančius pjovėjus, žiūrime į žydinčius 
daržus ir sodnus, sapnuojame tylume, ku
ris guli tarp kalnų, jaučiame iškilmingą gi
lių miškų vienystą, sekiojame galvijus, ska
bančius kvepiančius dobilus, — mokinamės 
pažinti kaip kad pažįstame motinos išvai
zdą, kiekvieną permainą, kuri įvyksta vir
šuj augštų padangių rasinėje ankstyvos 
aušros skaistybėje ir ramaus vakaro tylo
je, — permainą, įvykstančią iš apveikian
čios žvaigždinio dangaus misterijos į švel
nų žmogišką žvilgesį, leuriuomi mėnulis, 
žiūrėdamas ant žemės, šypsosi — tas vis
kas yra apsišvietimas, augštesnis ir tikres
nis ir visiškai skirtingas, negu įgytas vi
duj tarpe mokyklos sienų; ir neturint šio 
apsišvietimo, kits niekas nepagelbės išplė
toti sielos gabumų sąmatume ir pilnybėje. 
Ir filosofas yra teisingai pasakęs, kad pa
sitaiko dešimtis tūkstančių progų kiekvie
nam, kurio genijils, talentas ir dora išsilie
ja verčiau begyvenant susmilkusioje ūki
ninko stubelėje, negu išpuoštame palociu- 
je. Kasdieninis susiekimas su Gamta kū
dikystėje ir jaunybėje apipins prakilniais 
ir pakenčiamais dalykais geidulius, kurie 
formuoja žmogaus protą ir širdį, kadangi 
ištremtieji iš šitokios kiltos draugystės ne
išvengiamai susiduria su tuo, kas yra pras
tas, žemas ir vulgariškas; ir kuomet musų 
ankstyvi metai, kokios tai 'nebūtų buvusios 
musų aplinkybės, išrodo mums saldųs-ma- 
lonųs ir gražus, tai yra dėlto,.kad pats gy
venimas buvo tyras-bėgantis fontanas. Jie 
nebejungia to tyro ir smagaus laiko ome
nies žemų ir mechaniškų dalykų mintimis 
ir nebevienija mus su 'niekingais ir bjau
riais sandraugais.

besikeičiančio

kuri turi būti 
ją sunaudoti; 
nedailius ras-
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SEPTYNI SENOJO PASAULIO
& STEBUKLAI

Lietuvių ‘Kalboip Sutaisė K. S. K

ĮŽANGA.
Amžiaus bėgant, žmonija trusėsi ir 

trusiasi subudavojimui ko nors didaus, per
viršijančio praeities dalykus, buvusių am
žių žmonių darbus. Žmogaus pastangos 
yra pasiekti garbės, amžinasties, visatines 
atminties net po tūkstančių metų businčio- 
se gentkartėse.

Tie visi žmonių darbai įvykinami įvai
riai: vieni žymisi didumu, kiti dailumu, 
mokslingumu ir svarbumu.

Daugiausia į save domų atkreipia daik
tų didumas; ir šiandien tai vienur tai ki
tur pasigirsta pagyrimai ar pačių pasidi
džiavimai įsteigus ką nors didesnio — di
džiausio — už viską kitą tuo tarpu esan
čio ant žemės skritulio.

Sulyginus menki ir beveik be įžiuri- 
, mb efekto yra šios gadynės išradimai: elek
tra, telegrafas — vielinis ir bevielis, nors 
savo svarbumu dideli; kiek daugiau nuo jų 
atsižymi gelžkeliai, garlaiviai orlaiviai.

Senojo pasaulio stebuklai — kurių te- 
surandama septyni — remiasi ant milži- 

’ niškumo,* apsupto indomumu ir dailumo, 
ir jiems lygių ant žemės žmonės iki šių 
dienų dar nieko nėra turėję.

Tie stebuklai arba stebuklingai įreng
ti ar pastatyti dalykai yra sekantis:

PIRAMIDA KARALIAUS KHUFU— 
buvusi nuo apie 2900 m. ar anksčiau prieš 
Kristaus gimimą.

BABILONO MIESTO SIENOS—sto
vėjusios apie 605 iki 562 m. prieš Kr.

OLYMPIJOS ZEUSO STABAS—bu
vęs apie 470 iki 462 m. prieš Kr.

DIANOS MALDNAMIS—356 m. prieš 
Kristų.

KARALIAUS MAUSALIO KAPAS— 
nuo apie 353 m. prieš Kr.

RHODES SALOS STOVYLA—arba 
Apollo stovyla, nuo 280 m. prieš Kr.

ALEKSANDRIJOS ŽIBINTUVAS — 
nuo 247 m. prieš Kr.

Sunku mums kolei kas persistatyti tų 
visų paminėtų dalykų stebuklingumą, iki 
neperskaitysime juos kiekvieną paskirai.

Jei kas šioje gadynėje didžiuojasi sa
vo amžiaus didelių daiktų stebuklingumu, 
tai delei to, jog nežino apie praeitų amžių

MAJORO P. ŽADEIKIO ATSAKYMAS UOSIO 
PASTANGOMS “IŠARDYTI” LIETUVOS 

MISIJĄ
(Perspausdinta iš 

“Darbininko”)

žmonių darbus, jų dienų aplinkybėse pa
darytus. Daugumas dabar, darydami su
lyginimus tokio ar kitokio daikto ar daly
ko įrengimu, tiesiog neįstengia suprasti, 
kaip, kokiu budu ir kuomi senovės žmonės 
yra atlikę tai visa, kas paverčia musų ga
dynės gabiausią inžinierių-architektą tik 
menkučiu prieš senų amžių tokį pat vyrą.

Musų tyrinėtojai šiandien, juo giliau į 
žemes kasasi, tuo daugiau patiria dalykų 
iš senovės, prie kurių musų laiku esantieji 
dangų siekiantis budinkai yra tik menku
čiai ir nežymus. Senovės žmonės meldėsi 
savo stabams tokiose šventinyčiose, prie 
kurių neprilyginsi nei garsiausių šių laikų 
katedrų; jie laidojo savo numirėlius ka
puose kokių nei didžiausias milijonierius 
dabar savo turtais negautų žmonių pabu- 
davojimui; jie atliko tokius dailos darbus, 
prie kurių dar šiais laikais nieko nebūtų 
galima rasti prilyginimui.

Apie du šimtu metų prieš Krikščioniš
kųjų gadynę, kada užsibaigia “senasis pa
saulis” ir prasideda “naujasis”, Palestinos 
mieste Sidone gyveno žmogus, vardu An
tipater. Jis buvo parašęs vadovėlį apie se
novės dalykus. Gal but, jog jis buvo nebe- 
pirmutinis nurodinėjęs kitų šalių žmonėms, 
aplankantiems įvairias žemės dalis, at
kreipti domą ir prisižiūrėti vienam ai ki
tam dalykui, per jį, tečiaus, pavyko susek
ti apie tokius dalykus, kurie buvo įgiję vi
sų pagarbos ir jiems buvo priduota didelė 
svarba. Iš jo vadovėlio rašė vėlesni žmo
nės ir tyrinėtojai apie jo suminėtus daly
kus.

Nežinia tik kodėl Antipater visoje se
novėje rado vos septynis svarbius dalykus, 
kuomet jų buvo galima sužymėti septynias- 
dešimts sykių po septynis. Antipater taip
gi nebuvo linkęs pagerbti kokią nors vie
ną šalį ar gadynę. Jo aprašomieji senovės 
stebuklai apima apie 3000 metų tarpą, o 
vietos nurodomos sekančios: Mažojoje Azi
joje buvo trįs iš tų stebuklingų dalykų, Af
rikoje du, Vienas ant salos Viduržeminėse 
jūrėse, o Europa, pagerbta Atėnų ir Romos 
kultūra ir garsumu, teturėjo vos vieną.

(Bus daugiau)

GENERA^
SALES COMPANY

8967 East Ninth Street near EucSid Theatr<

ATP1G1N-PASTEBĖTINAS SPECIALIS IŠPARDAVIMAS - 
TOS VISOS UNITED PREKES.

ODINIAI PUSPLOŠČIAI
Pastebėtinas snecialis atpigintas UNITED Išpardavimas

Štai, Vyrai, specialia jums atpiginimas, ko niekur’kitur už tą vertę nerasit! 0" 
Šie puikus Nauji Odos Pusploščiai, vilnos pamušalu perdėm, pasiūti del gero X . 
ir ilgo nešiojimo lauke laike audringo oro. Jie beveik niekad nesupliš ir la- j 
bai tinka dirbantiems lauke ant vežimų. Pasistengkit nusipirkti vieną, kolei 
dar yra .......................................................

Avies Kailio Ploščiai
Jus kurie dirbate ant lauko 
griebsitės už šių kailinių, 
vilnos viduriais, nes tai yra 
tinkamiausi nešiojimui šal

tame ore .... $16.95.

Kanados Vilnoniai 
Ploščiai

Šie ploščiai yra tikrai pi
gi proga. Tai yra tinka
miausi del darbo.
Specialė kaina .... $10.00

GABARDINO 
Ploščiai nuo Lietaus 
Peržiūrėk šiuos puikius sto
rus Gabardino Ploščius. Pa
matęs persitikrinsi, kad iš 
pažiūros verti

$14.95

;;

I
I

PIGUS ČEVERYKAI
Puikios Oficierių Avalines

Tvirti ir našus, bet visai gražus, pagal mą^ 
dos ir iš puikios odos, — šitie puikus oficieS“ 
rių čeverykai yra tai tikras pirkinis — $7.45

Kitų čeverykų kainos sekančios 
$1.95 — $4.95 — $6.95 — $8.45

DIDELIS SPECIALIŠKAS
Apatinių Išpardavimas

Kaip taupus Clevelandiečiai sutiks šitokį di
delį aptainių special} išpardavimą.

LAIVYNO VILNONIAI APATINIAI 
Šitie marškiniai yra pasiūti su dubalta kru
tinę ir pečiais. Garnitorius ...... $1.95.

VILNONIAI BLANKETAI — Jų kainos kįla. Ateina žiema. Visur dar daiktų kainos 
augštos ir blanketai brangus, išskyrus UNITED krautuvėje, čia pirkdami sutaupysit. 
O. D. VILNONIAI BLANKETAI, padaryti iš šilto vilnonio maišatinio, ii; šie dideli, pa
togus O. D. BLANKETAI yra ištikro geras pirkinis už ........................................... $4.95
DUBALTAVI BLANKETAI — Jie tęsės per daugelį metų paprastai vartojant, yra 
perkleimuoti, dubaltavo didumo. Tik pamatykit, kokie jie po ................ 
VALDIŠKAS VILNONIS AUDIMAS Wool Melton jardas —- $3.50. Sermėgoms 
mas jardas po $2.95. Planelio audimas jardas po $2.05.

O. D. VILNONIAI
MARŠKINIAI

Dubaltos krutinės ir 
alkūnes. Jie labai 
greitai parsiduoda.

$4.95

Audeklines Pirštines 
Dvi poros .......... 25r. 
Puikus odos diržai .. 49c. 
Kašmero pančiakos

3 poros ............... $1.00
Vilnoniai ploščiai

puikus po .......... $11.95..

1967 EAST 9th STREET
ATDARA 
VAKARAIS

$1.95 
audi-

$2.50Šilti padangalai
Odiniai Ploščiai, apverčia
mu kalnierium .... $27.50
Vilnonės kelinės (perklei- 

muotos) ........ $1.95
BATAI . .......... $4.95

LIETAUS PLOŠČIAI
(Visokių rūšių)

I

į

T

Netoli Euclid Teatro |
ATDARA t

VAKARAIS į

Gerb. “Darbininko” 
Redakcijai, 

242 W. Broadway, f 
So. Boston, Mass.

Gerbiamas' Redaktoriau:
■Bešališkumo delei, meldžiu 

duoti vietelę Tamistos redaguo
jamam laikraštyje kelioms ma
no pastaboms sąryšyje su p. 
Uosio straipsniu “Pavojų ir ne
laimių sukury”, tilpusiame ‘Ti
kę” Nr. 113 iš spalio 2, š. metų.

Kada tariamojo straipsnio au
torius kalba apie Lietuvos var- 
gus-nelaimes, apie Lenkų už
puolimus, — jo kalba prakilni 
ir teisingi. Bet kaip tik tas 
pats autorius prieina prie “Tau
tos fondo” reikalų, arba sulyg 
išsireiškimo Kun. Švagždžio — 
prie “katalikų'pajiegų ir jų do
lerių”, jo veidas urnai mainosi: 
iš bešalio patrioto belieka siau
ras ir piktas partizanas.

P-as Uosis, kaipo partijos 
žmogus, visai teisingai yra su
sirūpinęs “Tautos fondo” liki
mu, kuris yra nedaugiau kaip 
Amerikos Lietuvių krikščionių- 
demokratų, arba kaip čia vadi
nama “katalikų” partijos .kasą. 
Jis nujaučia ir gal noriai no- 
sta, kad projektuojamasai “A- 
merikos Lietuvių Valstybinis 
Fondas” sumažins ineigas “Tau
tos fondo”. Bet nors ir taip at
sitiktų, piniginė pašalpa Lietu
vai, kuri be abejo rupi p. Uo
siui, delei t,o sumažėti negali ir 
nesumažės. Bereikalo tat p. 
Uosis nori pastatyti savo par
tijos interesą augščiau bendro 
— valstybinio reikalo ir intikin- 
ti visuomenę, buk esama ant
raip: t. y. kad “Valstybinis 
Fondas” .esąs partinis, o “Tau
tos- fondas” girdi esąs bendrai- 
Lietuviškas. Faktai patįs už 
save geriau pasako dabar, dar 
aiškiau pasakys ateityje.

Kada p. Uosis sako: “p. Vi
leišis ir visa laisvamanių pleja
da pasiryžo žut-but ‘Tautos 
Fondą’ užmigdyti”, — jo siel
vartas suprantamas.- Bet tegul 
nusiramina p. Uosis: nei Lietu
vos Misija visa; nei gerb. Vilei
šis atskirai niekados nenorėjo 
ir nenori “nemiegančių migdy
ti”. Niekas nemano taipgi už
ginčyti, kad Tautos fondas pa
darė daug del Lietuvos, “pir
muosius ledus politikoje pralau
žti, arba kada 'reikėjo Lietuvos 
vardą išgarsinti pasauliui”. Bet 
sykiu su tuo, kas neaišku, kad 
“Tautos fondas" dabar nėra 
šelpimo įrankiu visų Amerikos 
Lietuvių, nėra visos Lietuvos 
paramos šaltinis, bet yra įran
kis vienos, rasi iš didžiausios, 
srovės čia Amerikoje ir pašal
pos šaltiniu tik jos vienmin- 
čiams Lietuvoje. Tokiu budu 
“Tautos fondas” ir jo skyrius: 
“Liet. Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjai” nešioja visas ypatybes 
partijinės organizacijos, tik 
nuostabu, kad lyg nenorima to 
prisipažinti, kad visuomenei ta
tai svarbu žinoti. Jei “Tautos 
fondas” ir jo skyrius renka au
kas kaipo srovinės organizaci- 
cijosį kontroliuojamos tik savo 
partijos, bet jeigu tas pats fon
das renka aukas visos Lietuvos 
vardu, arba jo skyrius renka 
“Lietuvos Raudonojo Kryžiaus" 
vardu, tai jau ir plati visuome
nė turi teisę kontroliuoti, o Lie
tuvos Atstovybė net ir- privalo 
interesuotis, kad aukos nueitų 
tikrai tam, Reno vardu buvo 
renkamos. Taigi ne apie už
migdymą Tautos fondo ir ne 
apie “dezorganizavimą katalikų 
veikimo” turėtų p. Uosis kalbė
ti ir Lietuvos Misijai prikaišio
ti, bet apie savo paties ir savo 
vienminčių aiškesnę taktiką.

Butų veltui to laukti, nes p. 
Uosis, kaipo savo partijos vy
tis, be mielaširdystės atakuoja 
visus, kas tik ne su juo ir ne 
už jį. Lietuvos Misija užėmė 
ypatingą', nesusirišdama su par
tijomis, poziciją. Del to ji ir 
nemiela partijų,-vadams. Uosis 
nusiskundžia, kad Lietuvos Mi
sija “nepagerbia", “nepripažįs
ta", “gražiai nepaprašo”, “dez
organizuoja” ir tt., to negirdė
jo, nematė kad Lietuvos Misi
jos nariai lankė visas redakci
jas, kai kurias įstaigas ir susi
rinkimus, kur buvo prašomi, 

i Stengėsi sušvelninti aštrius par- 
j tijinius ginčus, įsivyravusius 
(spaudoje ir įskiepyti sutartino

veikimo būtinumą. To viso p. 
Uosis nenorėjo matyti, ir dabar 
pagautas partijinio karščio ima
si agitacijos, kuri rubežiuojasi 
tiesiog su begėdyste: Uosis tvir
tina, kad Lietuvos Misijos na
riams paskola nerupi, kad pa
skolos darbas jiems tik prie
danga, kad Misija “nenuilsta
mai siekia savų partijinių tik
slų : sudaryti tvirtą socialistų 
bloką su laisvamaniais ir pa- 
krikdyti katalikų veikimą”. Del 
to p. Uosis ragina paskolos dar
buotojus — nebekviesti Misijos 
narių, ypač Vileišio ir žadeikio 
su> prakalbomis.

Iš to kįla klausimas, kas bus 
su paskola, kas ja rūpinsis? čia 
Uosis užreiškia: “paskolą patįs 
(kas? ir kiek?) varysim”. Lei
stina p. Uosiui užklausti. Ar 
ne pervėlai pradėjote gerą dar
bą? Senai reikėjo taip padary
ti, vietoje primetinėti Lietuvos 
Misijai paskolos užsitęsimo kal
tę. Gal paskola todėl ir užsitę
sė, kad p. Uosis perilgai “poli- 
tikieriavo”?

Kaip ten nebūtų, bet kad p. 
Uosis prikiša Misijai, jog ji “ne
sistengusi gražiai (!) sunaudo
ti katalikų pajiegas Lietuvos 
bonų pardavinėjimui ir kariu- 
menės rėmimui”, tai nenoromis 
prisimena, kad gegužio 13 d. š. 
m. Lietuvos Karinė Misija krei
pėsi į Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų draugiją prašyda
ma parūpinti 30 kareiviškų ap- 
sitaisymo kompletų ar bent da
lį jų. Atsakymas skamba se
kančiai: “Geg. 20, 1920 m. — 
Laišką. Tamstų rašytą geg. 13 
gavome ir šiuomi pranešame, 
kad galutiną Tamstos prašymui 
atsakymą duosime kiek vėliau. 
— Tamasonis, sekretorius.” Tas 
atsakymas negautas iki šiai die
nai. Ima abejonė, kad tas pats 
neatsitiktų" su p. Uosio pasiža
dėjimų paskolos reikale.

Yra dar kitas klausimas p. 
Uosio iškeltas: kokios partijos 
laikosi Lietuvos Misija in cor
pora? (Apie atskirus narius 
savilaike gana buvo rašytą),. 
Lietuvos Misiją atsiuntė Lietu
vos Valstybė, tat ji ir laikosi 
“Valstybinės partijos”, jei be 
žodžio “partija” negalima ap
sieiti. Taip, Lietuvos Misija 
turi savo “partijinius” tikslus, 
tik jie netokie, kaip p. Uosis 
sau įsivaizdina ir gal būti jie 
tokie, kokiems jis simpatizuoja.

Gal tokiam Misijos nusistaty
mui ir nepritaria p. Uosis, bet 
ar nepritaria tam Lietuvių vi
suomenė, tai didelis klausimas.

Į visus p. Uosio sugalvotus 
prikišimus Lietuvos Misijai, be
šalis skaitytojas gali rasti atsa
kymą kad ir paskutiniame Mi
sijos atsišaukime iš spalio 4 d. 
įvardintame: “Ai* jau paskola I 
baigiama ?” Sapienti sat!

Baigdamas atsakymą p. Uo
siui negaliu nepaliesti komiško
sios jo straipsnio pusės. Jis 
ten teikia Lietuvos Valdžiai 
“dovanojimą”, kad ji atsiuntė 
Amerikon Misiją su Jonu Vi
leišiu priešakyje, tai išreiškia 
Lietuvos Valdžiai “nepasitikė
jimo”, kad ji neatšaukia savo 
pasiuntinystės del p. Uosio ir 
jo vienminčių užsispyrimo ir 
užsigeidimo. Labai išmintingai 
p. Uosis pasielgė, “dovanoda
mas”, nes juk ištikro Lietuvos 
Valdžia negalėjo žinoti, ar jos 
Misija pataikys p. Uosiui patik
ti, ar ne. Bet p. Uosio nepasi
tikėjimas Lietuvos Valdžiai jau 
negali būti pripažintas išmin
tingu.

Argi galima savo partijinės 
užgaidas, kad ir labai svarbias, 
pastatyti augščiau Valstybės 
reikalų?

Tečiau, kad p. Uosis taip drą
siai rėžia Valdžiai savo nepasi
tikėjimą, sakydamas maž-daug 
taip: “Lietuvos Valdžia atsiun
tė nepatinkamą mums Misiją. 
Laukėme kad atšauks. Apsi- 
vylėme. Dabar lieka mums nie
kuo nebepasi tikėti” — vėl gim
sta klausimas: kodėl p. Uosis 
vartoja žodį “mums”, o ne 
“man”? Matomai, p. Uosis su 
kuo tai yra susitaręs. Bet ir 
drąsiam esant, reikia gi apsižiū
rėti ar kam ta drąsa imponuo
ja. Menkas įspūdis iš p. Uo
sio “nepasitikėjimo”, kada fe- 
deruotų organizacijų atstovai, 
susirinkę Washington, D. C., 
rugsėjo, 17 d., štai ką be kitko 
per Lietuvos Atstovybę pareiš

kė savo Valdžiai: “tvirtai pasi
žadame be jokios atodairos pa
laikyti Lietuvos Valdžią ir jos 
atstovus”. Seka trijų intekmin- 
gų kunigų parašas ir trijų svie- 
tiškių.

Po to kas čia parašyta p. Uo
siui prisieina pykti ne tik ant 
Lietuvos Valdžios, ne tik ant 
Lietuvos Misijos, bet ir ant A- 
merikos Lietuvių federuotų (ko- 
talikiškų — “Dirvos” Red.) or
ganizacijų atstovų. Ar nepri
sieis tik kada p. Uosiui pačiam 
su savim susipykti?

MAJ. P. ŽADEIKIS,
Lietuvos Misijos Narys. 

Spalio 5, 1920.
New York.

Nuo “Dirvos” Redakcijos: — 
Kodėl mes šį gerb. Maj. žadei
kio atsakymą pasirinkome savo 
laikraštyje perspausdinti? — 
Atsakymas toks: viena,•“Dirvą” 
skaito daug ir katalikiškos vi
suomenės, kuri iš savo vadovų 
pusės yra klaidinama, kitaip 
nepamatytų tiesos žodžių, o an
tra — svarbą talpinimui pri
duoda tas, kad vadinamasąi p. 
Uosis yra ne kas kitas, kaip vi
sų žinomas Amerikos, Lietuvių 
[vienybės artytojas, kun. Fabi
jonas Kemėšis. Tą paslaptį jau 
yra išdavę ir kiti laikraščiai ir 
meą seniaus esame minėję, to
dėl gerbJ Uosis neturės pykti 
tik ant musų vienų.

Nebuvo dar nei vieno kad ir 
svarbiausio musų tautos darbo, 
kurį p. Uosis nebūtų bandęs iš
ardyti, kada jis paėjo ne iš jo 
arba jo kanfratrų “didelio” pro
to arba kur buvo jam matyt,

kad dalykai eina lygia vėžę, o 
ne į kunigėlių norimą pusę link
sta-. Taip su visokiais šelpimo 
darbais pirmiaus, visais atsibu
vusiais seimais ir jų dideliais 
nutarimais ir paties kun. Kemė- 
šo prisiekimais pildyti — ant 
rytojaus, vieniems susiėjusį bū
davo nusprendžiama pradėti ar
dyti. Dabar pakilo jis su savo 
“šturmavimu” prieš Lietuvos 
Misiją, suprantama: kam ne ku
nigai ją sudaro ar kam ne į jų 
pusę nuvirto (kas eina lygiai 
ir betarpiniai, kun. Uosio aki
mis išrodo “laisvamaniška”).

Kunigo Kemėšio tokie nei ki
tokie paaiškinimai nenuramins: 
jeigu' jis drįsta prieš visas ka
talikų federuotas organizacijas 
išėjęs rėžti Lietuvos Valdžiai ir 
jos atstovybei ‘nepasitikėjimus’ 
ir stabdyti visuomenę nuo pir
kimo bonų dėlto kad Misija ne 
iš jam tinkamų žmonių Suside
da, jis savo rėks kad ir tik vie
nas liks, visos katalikų’ visuo- 

! menės apleistas.
Daug žinom tokių gaidžio-bu- 

jdo buvusių vadovų, kurie rėkė- 
i šaukė, daužėsi, jei kas jiems 
I nepatiko, ardė viską ką kas pa- 
| statė, bet pagaliaus kaip žvir- 
Ibliai sušalę nuo šakos nukrito 
Į ir pabaigta, čia tik kalbame 
apie Amerikos Lietuvių praei- 

I ties veikimo nuotikius, ką il
giau čia pagyvenę žmonės gerai

■ atmena.

Brangus pabučiavimas.
San Francisco mieste, Kali

fornijoj, tūlas vyras už pabu
čiavimą tarnaitės -.teismo nu- 

! baustas užmokėti jai $500.

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE

Lietuvos Pramones ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE
RASEINIUOSE LIEPOJUJE

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

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

• 3% ” neapribotam laikui
Apsisaugojimui nuo nelaimių keliaujant į Lietuvą, pasi
dėk savo skatiką į Lietuvos Valstybinį Banką. Parvažia

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės-
M. Narjauskas, 747 Broad St., Newark,JNJJiu,

\ I LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

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

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

ANT PACĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

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

Si
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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 j Eu
ropos valstybes.

Jis siunčia pinigus kur tik jus norite 
j visas pasaulio dalis.

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

sinio stovio.

Ateikit ir mes paaiškinsime apie tai.

MES 
^SIUNČIAME 

PINIGUS 
rY.šBILE .
‘ Y KUR

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

Skersai kelio priešais Pačtą 
Trepais žemyn nulipus rasit
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SICILIJA ISTORIJOJE
Sicilija, senai vieno Italo politikieriaus 

pavadinta “Italijos Airija”, tą pasakymą 
.gali pilnai patvirtinti pasekmėje dabartinių 
nesenai atsibuvusių kaimiečių sukilimų ir 
užėmimų sau žemės. Tos salos aprašymas 
žiniose ant pirmo puslapio neturėtų nieko 
nepaprasto, jei neperžvelgtume 3,000 metų 
atgal, — sulyg National Geographic So
ciety buletino iš Washingtono pranešimo.

“Kalnas Etna parengė tokias dideles 
nelaimes ir padarė nuostolių, kad Wall gat
vės eksplozija nuo bombos lygintųsi tik ma
žam sujudimui. Platono atsilankymai ant 
salos buvo taip plačiai garsinami, jei ne 
.spausdintu žodžiu, tai liežuviu, kaip Sir 
Oliverio Lodges kelionės per Suvienytas 
Valstijas. Pindaro aprašymas kaip Pha- 
laris padirbdino brunzinį bulių, pakūrė ug
nį po jo apačia, ir metė savo priešus į jo 
vidurius patyrimui, kiek panašus jų vaito
jimai ir spiegimai bus panašus gyvo bu
liaus bliovimui; ir Dionyzas Vyresnysis, su |

sidriekusių per dalį Europos, kurių lieka
nos yra Apeninai ir nusisuka linkui Atlas 
augštumų vakarų linkui nuo Tunis, Afri
koje. Šiandien Sicilija yra atskirta masė, 
lyg butų kokis skritulis, kurį siekia spirti 
Italijos batas.

“Sicilija didumu nėra labai didelė, vie
nok didžiausia sąla Viduržeminėse jūrėse 
ir labai tirštai apgyventa.

“Palermo, Katania ir Messina, paei
liui, yra svarbiausi Sicilijos miestai. Ka
tania, kuris stovi prie vulkano Etna, bu
vo vulkano išmatomis apkastas ir daug 
ąykių dalimai sugadintas; ir kaip pasaky
ta nekuriu geologų, Vesuvius yra tiktai 
‘kišeninis vulkanas, kuriam vietos galima 
butų rasti šone didžiojo vulkano Etnos.’

“Priešais Messinos įlanką randasi Cha
rybdis; Scylla, jo sandraugas gražiose se
novės pasakose ir atsižymėjusia vieta, gu
li priešais jį Kalabrijoje, už siauriausios 
pereigos ties Messina. Messina pernešė 
baisiausią pasaulyje žinomą žemės drebė
jimą 1908 metais, kuomet apie 100,000 žmo
nių, apie du trečdaliai jos populiacijos, nu
stojo gyvasčių nuo smarkaus sukratymo, 
kuris tęsėsi tik 35 sekundas.”

RUDENS LAIKAS.
Pagelto, suvyto žali medžių lapai 
Per vasarą ilga mus žemę dabinę,-

jo dievnamiu, miesto siena, palocių budin- įr v®Jaį rustai juos nublaškę ant žemės 
ku, nuolatinėmis žiniomis apie prekybą, — Suguldė po kojų į juodą dumblynę.
ištiesų butų patekę tarp aprašymų ant pir
mo puslapio, kuomet ta žinia butų pasklei- Rudens plakti yėjų, lietaus užkapoti, 
sta buvus po garsųjį marmumu išbūdavo- Neteko tos grožės, pavėsiai pradingo, 
tą Syrakuzo uostą. , Nuogi-pliki medžiai nuliūdę paliko,,

“Arba, daleiskim,—kad senose dienose, Nors saulė dar šypsos, jie stovi sustingę, 
laikuose žydėjimo miestų Utikos, Trojos 
ir Syrakuzo, butų buvę viešbučiai, vedami Be lapų palikusios šakos verkšlena, 
kaip jie dabar yra dabartiniuose Amerikos Graudžias rudens dainas sau vienos 
tais vardais miestuose, — jų registruose, dainuoja,
Sicilijos miestuose, butų buvę užrašyta to- Kaip puikiai jos vasarą buiniai žaliavo, — 
kie vardai kaip Sapphos, Xenophano, Aes- Dabar linksmas savo dienas jos laidoja, 
-chylo. Grekų civilizacijoje Atėnai ir Ko
rintas galima lyginti su Amerikos Bosto- Žolė parudavo, taippat nusiminus, 
nais; bet Syrakuza, didumu ir judėjimu, Gėlynai užmiršo išskleisti gražumą, 
buvo jos New Yorkas. Ir jeigu New Yor- Rubus savo puikius pakloję po kojų, 
"kietis tam priešintųsi, galima butų prirtlin- Jos klaupias sutikti ateinančią Žiemą, 
ti, jog Syrakuza liginosi savo raštija, flai-
la ir filosofija. _ . Kur žiuri, kur akįs laiku šituo kreipias,

“Toliaus, Syrakuza, kuomet ji skaitėsi Visur regi vaizdą liūdesiu apklotą, — 
apie milijono ar daugiau gyventojų, ir bu- Krūtinė taip sunkiai alsuoti subunda 
vo pirmiausių Hellenų miestu, turėjo kla-Hr gailestis širdį priverčia raudoti.... 
sįšką- panašumą dailininkų kvartalo, kaip » * *
Greenwich kaimelis New Yorke. Tarpe Ir žmogus tolygu lėmimą sutinka: 
.jo artistų ir galvočių taipgi buvo ir tik nu4, Pasibaigia -laikas jaunyste gėrėtis, 
duodančių tokiais. Dyonizas patsai, nepa- -••••- ....
gahėdintas įvairiais valdininkystės atsieki- 
mais, miesto budavotojo vardu, pergalėto
ju, turėjo geismą rašyti eiles. Jo pastan
gas iš sykio kritikavo Philoxenas ir jam j 
buvo šnypščiama deklamuojant jas 01ym-i 
piškuose Žaisluose, bet pagaliaus pasisekė KUR DIDŽIAUSIAS LIGŲ GEMALAS 
laimėti dovaną Atėnuose už parašytą tra- RANDASI,
gėdiją. Iš to džiaugsmo Dyonyzas paren
gė tokį pokilį, nuo ko net paėjo jo mirties Labai svarbu sveikatos palaikymui pri- 
priežastis. .... žiūrėjimas dantų. Užleidžiant dantis, tin-

‘ Taipgi, jei persistatytume buvusius karnai negalime sukramtyti valgio, kas per- 
kokius Sicilijos laikraščius, jų lapuose ras- dirba ir tuoj prasideda suirimas, arba dan- 
tume aprašymus taip vadinamų nerašytu .• , , .. . ... , . .
įstatymų’ — dabar dar veikianti taip vadi- ps Pra(^^a gesti ir nuodija valgį ir visą si- 
namoji Mafia duoda suprasti kas buvo, iš- štamą. Dantims išpuolus, tuoj pradeda vei- 
skyrus kad tuomet Mafia kodeksas buvo dai indubti, o tas labai gadina žmogaus iš- 
daug platesnis. Ta daug kalbamoji Mafia vaizdą.
jau dingus, it ji tepasilaiko tūlose Sicili- Dantų sugedimas paeina iš trupiniu 
jos.dalyse panašiai kaip musų dienu fęuda- kai kuriu val j kurie užsilieka tarpe dan. 
hski punktai — slapti gimines įstatai. Ji , . , .. ./.
perstato ‘aš turiu atkeršyt’ idėją, kreipi- r 11 n.uo ^J Pra^e(^a dantis kirmyti, 
masi prie valdžios vadinama silpnumas pa- Bakterijos tuoj pradeda platintis ir atsi-J 
ties žmogaus, kad kiekvienas žmogus yra randa sultįs. kurių rugštumas dantis gadi- 
vyriausias savo reikalų tvarkytojas, net ir na. 
kada jie paliečia kitus žmones.“Aišku, kad Mafijos veikimas nėra L piadeda gesti amahus (vir-
sveikas laukas sociologijos studijuotojui; su^inis kietas dantų apdangalas) ir visas 

a? tie, kurie palaiko teoriją, jog ‘kraujas nu- d<mtya; p kądą pasiekia dirksniūs, kadan- 
plauna kraują’, turi taipgi kitus išsitari- Į gi dirksniai yra labai jautrus, tai, prasidė- 
mus, paremtus ant tylėjimo 
kimo. ‘Kalbėt mažai yra tinkamiausia’ —Įbaį baisus, 
vienas ju priežodis sako. ‘Tas kurs užtek- ^ . . . . , . , . ,
tinai kalba, nieko nepasako’, - yra kitas . Ties sa1krJimi kartais atsiranda votis, 
priežodis. Tik gaila, kad nesiranda užtek- P’ pradeda ne tik veidas tinti, bet už
tinai liudijimų paduoti iš kur Mafia prasi- eina ir nepergalimas skausmas, ir jis didi- 
dėjo ir kodėl.ir iš kur atsirado taip vadina- naši iki pasiekia kaulą, ir tada neužilgo 
mas Omerta kodeksas. .w . pradeda eiti pūliai, inuodinanti kraują, o ta-

„. J/.alkua butų padaryti tam išvedimą me kartaįs jr randasi žmogaus mirties prie
is Sicilijos plačios istorijos paveikslo. Pen- ~ .. 0 4
kiolika tautų tenai turėjo uždėjusios savo zasl!f; .... . . .
kojas bėgyje beveik 3,000 metų — senovės Neprižiūrima ar nesvariai užlaikoma 
laikuose Phoinikija, Grekija, Kartagena, burna yra tinkamiausia vieta bakterijoms 
Roma, Byzantija, ir paskiau, paeiliui: Go- ir visokių ligų gemalams, 
tai, Vandalai, Sarakėnai, Normanai, Ger
manai, Anjounai, Aragonai, Ispanai, Bur- 
bonai, Prancūzai ir Anglai. Tame surašė 
dar nėra paminėta periodo nuo 1860 kuo
met ji pastojo Italijos dalimi, nei jos ori
ginalių gyventojų laikai, Sikanų, Sikelių 
ir Elymianų. Ar negalėtų būti užtektinai 
liudijimo, jog tokis keitimąsi valdytojų, to- 
kis nuolatinis konfliktas kultūrinių ir so
cialių idėjų privedė Sicilijos gyventojus nu
sistatyti savo pobūdžio tvirtumą ir, vietoje 
blogų norų, naudoti savus, pačių uždeda
mus ir pildomus įstatus?

. “Geologišku žvilgsniu, Sicilija yra nau
jagimė tarpe kitų žemės dalių, nors žmo
nijos istorijoje ji senumo turi kaip Metu- 
zalius metų. Ji perdalina Viduržeminę ju
tę į dvi dali. Faktiškai, Sicilijos sala ki
tados jungė Europą su Afrika; garsusis 
vulkanas Etną buvo vienu iš kalnynų, nu-

Paskui jį Likimas, kaip lapą nuo medžio 
Nukrato ir guldo į žemę ilsėtis.

v Metafizikas.

— tylaus yei-Įjus skaudėjimui, dantų skausmas buna la-

Turintieji šaltį ar kosulį, kuris kiek 
nors yra užsisenėjęs, arba jaučiate silpnė
jimą, — turit tuojau kreiptis prie gydyto
jo. Labai pavojinga apsileisti.

Spjaudymas visur taipgi daug prisi
deda prie platinimo įvairių ligų. Ligonių 
spjaudalai privalo būti deginami.

Daugelis turinčių pavojingas ligas ar

tokių ligų gemalus, jei labai prižiūrės save 
ir savo sveikatą, per kokį laiką gali išven
gti šių ligų baisenybių.

Nuo American Red Cross 
Bureau of Foreign Language Information Service 

' Lithuanian Section

JUOKIS I
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

RUDENS DAINA 
O, vėlei štai čionai 
Žiema ateina jau, 
Slenk’ vasara liūdnai — 
Šalin nuo musų sau....

Nors sniego dar nėra, 
Šiaurys vienok rustus, 
Ir vasaros gražum’s 
Tikrai apleido mus.

Nematom žalumų, 
Kurie žavėjo mus, 
Pasaulis jau ne‘toks — 

• Ruduo nelinksmas bus. 
Visi žali vaizdai 
Parudo liudnumu, 
Pavasaris kol grįš 
Mums čia bus neramu.

Giesmė paliek’ gerklėj, 
Kurią dainuot rengiau — 
Saulutei paaukuot — 
Matau n’įstengsiu jau.

Kalvų pliki viršai,
Juos vėjai lanko tikt, 
Kur dar rengiaus nueit, 
Turės ir taip palikt.

Kleopatra.
Nuo Juokų Red.: Manėme, 

kad musų šio skyriaus poetai ir 
užmirš, jog ruduo, bet ne. štai 
kaip tik tam laikui viršuje tel
pa eilės — ir mums labai jos 
patinka. Ir visiems patiks, ku
rie seka p-lės Kleopatros eiles 
ir patėmijo jos prisirišimą prie 
gamtos, vietoj dainų nepažįsta
mai Meilės Dievei, kuriai dau
giausia jauni poetai žodžių su
dėję yra.

Kaip andai p-lė Kleopatra sa
kė savo eilėse: “Dar nevedžio
jai mane” po tokias vietas, kur 
ji nebuvo, matyt dar jos kelio
nės nepabaigtos: ir šiose eilėse 
prisimena tik, kad “turės ir taip 
palikt” nes po kalnus vėjai lan
kosi, pajūrių rustus upas nera
mina į jas žiūrinčių, o girios bį- 
ranti lapai tik verkti žmogų 
verčia. Bet ir rudens laikas tu
ri savo gražumą, ir šitaip užtin
kame vienoj vietoj pasakyta: 
“Taip, galim suprasti, Gamta 
pati nori pakeist žemės rūbą, 
kaip dailios panelės madas .sa
vo keičia”. Taigi, rudens žemės 
vaizdas yra taip pat gražus ir 
pilnas poetiškumo, kas jį matyti 
gali ir turi šiltus sau rubus nuo 
“rūsčių vėjelių” apsisaugot, kad 
sugrįžus namon kosėt nereikėtų. ,

Gatvekaris ant Wade Park 
avė. ko tik nesu važinėj o senos 
moteriškės: ją labai pergąsdi- 

ino ir sustoję išbėgo prie jos 
motormanas ir konduktorius ap
raminti. St. Stepšys, konduk
torius, sako senei: “čia turbut 
bus tamistos pačios kaltė; mu
sų motormanas yra labai atsar
gus žmogus, jau septyni metai 
važinėja ir to- nepasitaikė.”

“Tai nieks! Aš vaikščioju jau 
penkiasdešimts keturi metai!” 
— atkirto senė.

CIevelande yra gerb. V. De
besis, tik dar trūksta gerb. Lie
taus. Gal Dievulis ir duos.

Ruduo labai sausas. .

Gerb. Kukutis lapkričio “Ar
tojo” numeryje pajuokia Sut- 
kaičių Katrę (Hamilton avė.), 
kuri rengėsi su savo jaunu vy
reliu ant baliaus ir paėmss jam 
kelines prosyti, sudegino, žino
ma, užsižingeidavus “Artojo” 
skaitymu.

Ir nėr dyvo. Bet kas užmo
kės Vincui už kelines?

Kaip tik vyras pradeda ma
nyt suprantąs apie moteris vis
ką, jos staigu permaino savo 
madas: nuleidžia arba pakelia 
liemens siūlę — ir vėl jis nu-

ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.

DAILĖS DR-JA “VARPAS” 
NEW BRITAIN. CONN.

Valdybos Antrašai: 
Pirmin. — A. Mikalauskas,

14 Spring Street 
Raštin. — J. Maksimavičius,

238 Cherry Street 
Fin. Rašt. — EI. Matulevičiūtė, 

423 Church Street 
Iždininkas — B. Griškevičius,

43 Franklin Street 
Režisierius — A. Rėkus,

20 Star Street
LIETUVIŲ LITERATŪROS 

DRAUGYSTĖ 
DETROIT, MICH.

Valdybos Antrašai: 
Pirmin. «— A. Bagdonas, 

2338 Russell Street 
Pagelbininkas — F. Vaitkus, 

240 Cardoni Avenue 
Nut. rašt. — K. Yawtok, 
Finansų rašt. — M. Virbickas,’ 

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošiunas,

297 Heintz Avenue 
Globėjai: A. Abyshela ir

K. Gauyonskas.
(Susirinkimai atsibuna kas mė
nesį, pirmą nedėldienį, 2:30 po 
pietų, Šv. Jurgio parap. salėj.)

Gerb. Aržuolas vėl mus kriti
kuoja už nemokėjimą rašybos: 
“Kad gerb. Spragilas išvažiavo 
ant vakacijų, tai Lietuviškai tu
rėjo būti šiame skyriuje pasa
kyta: išvažiavo atostogoms”.

Ir mes taip manėme pasaky
ti, bet skaitydami žodį “atosto
gos” žmonės persistato, jog tai 
ant stogų laipioti išvažiavo. — A. Dailidėnas — iždininkas 
Taip supranta ir SLA. iždo glo
bėjai.

D. L. K. GEDIMINO DR-STĖ 
Raymond, Wash.

Pirmininkas — A. Burt, 
2109 Ruddell Avė.

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street

A. Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street

C. Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

mestas nuo kelio. — Rašo St. Daukšys, kriaučius.
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P ASPORTAI į LIETUVĄ

Išplaukia į Hamburg ir Liepojų
Per Anglija

AQUITANIA : : LAPKRIČIO 23 
Trečios Klesos Kaina

Hamburgan_____________  $125.00
Liepojun_____________ _ $145.00

Pridėjus $5.00 Karės Taksų.
Kreipkitės prie artimiausio Cunard 

Linijos Agento

DAUGIAUSIA UZ
JŪSŲ PINIGUS

M“i parduodame Eu
ropinių šalių pini

gus žemiausia rinkų kai
na. Ir mes juos galime 
pasiųsti del jūsų į užru- 
bežius.
Musų užrubežinių pini- 

; gų siunimo departamen
tas yra paremiamas šiuo- 
mi didžiuoju banku ir jo 
$9,000,000 kapitalo ir. 
perviršiumi.

ZTbe Cleveland 
Cruet Company

Šaltiniai virš $116,000,000

ii Dabar galite gauti pasportus į Lietuvą. Apli
kacijos padarytos šiame banke gauna greitą do- 

mą Lietuvos Legacijos.

LAIVAKORTĖS
į Europą parsiduoda čionai reguliarėmis kainomis.

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

Atsikreipkit į bile kurį banką kaip apačioj rodo.

THE GARFIELD SAVINGS BANK

Raseiniai
Telšiai

Ukmergė 
Vilkaviškis

“Vytis” sako, kad “Artojuje” 
yra bedieviškų straipsnių, bet 
kadangi jame nieko nepasakyta 
apie kunigėljų blogus, darbus, 
tai “Vytis” nesurinka, kad va 
“Artojas” tikėjimą griauna!

4Į?
Gaidžiapročiui “Vyčio” redak

toriui norėtųsi, kad “Dirva” bu
tų bolševikiška. Greičiau męs 
“Vyčiui” A. A. giedosime, negu 
jis to susilauks.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

“Naujienos” jau kalba, “del- 
ko reikia Lietuvą ginti”. Jei iš 
sykio jos savo ožį butų girioj 
pakorusios, daug Amerikos Lie
tuvių butų išlikę nuo fanatiško 
suklaidinimo. Lietuvos žemė ir 
pirma ir dabar ta pati yra, Lie
tuvos žmonės ir pirma ir dabar 
tokiomis pat drapnomis dėvi ir 
juodą duoną valgo.

“Dirvos” red. talpina raštus 
apie auklėjimą vaikų, bet tur
but pats "yra nevedęs, — rašo J. 
Vaznis iš Brooklyn, N. Y. •— Ir 
visi musų redaktoriai rašo apie 
šeimyninį gyvenimą ir kaip ge
riausia butų apsivedus — kolei 
jie patįs nėra vedę, — tęsia to
liau jis. — O kada apsiveda, iš 
savo patyrimų neprabyla.

Musų prierašas: Ir kunigai 
rašo ir sako žmonėms pamok
slus apie peklą, o kada numirš
ta, dėlto neateina pasakyt kaip 
ten ištiesų yra.

2109 Riddell Avenue. 
A. Taraldis — maršalka

1204 Cedar Street 
Iždo globėjai — M. Tidikis, 

1126 Mill Street 
J. Masonis — 1205 Cedar St.

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.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

“Draugiškas Bankas”
St. Clair Ave. prie E. 7 9 th St. 

Main Office — 322 Euclid Ave.

PRADEKITE SAVO KALĖDINĖS DOVA
NAS LEISTI ANKSTI

Puikus pinigų siuntimo patarnavimas, ko
kį American Express Company įsteigė del 
Lietuvos pirm Kares, dabar vėl atnaujintas.

Priėmimo rašteliai parodo, jog priėmėjui 
pistatyta pinigai į apie tris savaites. Mes iš
mokame markėmis, kad yra legaliai priimta

American Express Company įsteigta I 841 
metais, turi sumokėto kapitalo $18,000,000 
ir siunčia pinigus Europon daugiau negu ki
ta kokia finansine organizacija. Musų kai
nos yra žemos, patarnavimas atsakantis.

Pradėkit savo Kalėdines dovanas siųsti 
anksti, pirm prasidėjimo skubėjimo ir užsi- 
grudimo.

AtsikreijjJdte į musų skyriaus agentūras prie 
Ameriran Railway Express Company, arba vieti
niame musų ofise:

2048 East Ninth Street, Cleveland

SL Claii ir East 55-ta gitri,
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison,

St. Clair ir East 125-ta gatrė 
12000 Superior Are.

Arba rašykit savoje kalboje į:
Foreign Money Order Department 

AMERICAN EXPRESS COMPANY 
65 Broadway, New York.
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VISOJE AMERIKOJE SUBRUZDIMAI DEL | 
LIETUVOS RĖMIMO

šiandien visi apie tai galvo
jame, kaip daugiau tos pagal
bos suteikus. Smagu prisimin
ti, kas jau padaryta ir atlikta. 
Lietuvos Laisvės Varpo Komi
tetas per savo pildomąją Komi
siją Lietuvos Atstovybei Ame
rikoje yra pridavęs patį Varpą, 
filmas ir įvairią kitą medegą ir 
pilną apiskaitą ineigų ir išlaidų, 
tam tikros revizijos Komisijos 
patvirtintą. Be to apturėta du 
egzempliorių knygelės “Lietu
vos Laisvės Varpo Istorija” su 
visų aukotojų sąrašu ir likusių 
pinigų 1830 dol. Taivauka Lie
tuvai. Todėl visi pinigai pakei
sti auksinais (126,000 auksinų*) 
tapo jau pasiųsti Lietuvos Val
stybės Iždui ir vienap egzemp
liorius minimos Varpo Istorijos 
su aukautojų sąrašais ir apskai
tomis Lietuvos Valdžiai. Kit- 
sai tos knygutės egzempliorius 
pasilieka Lietuvių knygyne prie 
Lietuvos Atstovybės. Visas ki
tas turtas bus pargabentas Lie
tuvos paskiau, sulyg musų Vy
riausybės įsakymo. Tą Lietu
vos Auką sudėjo Pildomoji Ko
misija, prie kurios prigulėjo Jo
nas Bagdžiunas (pirmininkas), 
Benediktas Butkus (vice-pirmi- 
ninkas), D-ras Kazys Draugelis

(sekretorius), Tarnas Paukštis 
(iždininkas) ir turto globėjai— 
Jonas Viskontas ir Antanas Ka
reiva. Tai graži ir atmintina 
nuo brolių Lietuvių Amerikoje 
Lietuvai auka.

Kita auka, tai Nuteriotos 
Lietuvos Draugų Komiteto iš 
Bostono. Tas Komitetas dar
bavosi vienus metus, yra suren
gęs Bostone tam tikrą Lietuvių 
demonstraciją, v suorganizavęs 
“Lietuvių Dieną”, padėjęs įvai
riems darbams prie Lietuvos 
Laisvės Paskolos praplatinimo 
ir visas surinktąsias aukas nu
taręs atiduoti Lietuvos Valsty
bei. Per tris kartus buvo siun
tęs ' aukas per rankas buvusio 
Valstybės Prezidento Ant. Sine- 
tonos, pirmą sykį, būtent 1102 
dolariu ir 50c., antrą kart 1650 
dol. ir trečią kart 1677 dolarius. 
Galima pastebėti, jog šie pini
gai buvo siunčiami Valstybės 
reikalams, o ne kokios nors par
tijos tikslams ir vardu Valsty
bės Prezidento, Ant. Smetonos, 
nors patįs šio Komiteto veikė
jai -tuokart ir nesolidarizavo su 
gerb. A. Smetona, kaipo tam 
tikros partijos žmogumi.

Be to gegužio 14 d. š. m. bu
vo pasiųsta per Lietuvos Misi-

THE BORDEN COMPANY
Insteigta 1857

Street ___________ *___
Kūdikių Gerovės Knyga

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk jį šiądien
Mrs. _____A________ __ City ________________

State——,__ (8)
Nurodymų Knyga

llllllillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll.ini j, 111

Pirmas Kūdikio
Mėtas Yra Svarbiausias

Jo gyvenimo pradžia priguli nuo mai
sto, kokį jis gauna pirmais dvylika mė
nesių. Sustiprinimui kaulų ir tvirtų 
kojų maistas turi būti atsakantis, mai
stingas ir sykiu lengvai suvirškina
mas. Jeigu negali kūdikio žindyt

EAGLEBRAND
_J______(CONDENSED MILK}

Turi būti pirmutinis ant minties. Per 
virš 60 metų motinos ant jo atsidėjo. 
Eagle Brand yra labai remokenduoja- 
mas ir užrašomas gydytojų delei savo 
švarumo, saugumo, lengvai pritaisomo 
ir gatavai suvirškinimo.
EAGLE BRAND, delei savo augštos vertės 
ir atsakantumo, yra idealia visiems tikslams 
kur paprastai naudojama pie.nąąAr cukrus. 
Bandykit jį dėl sosų ir pyragaičių^
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje, vergia ir 
yra atkaklus ir nesuvaldomas, pasiuskit ku
poną šiandien reikalaudama dykai musų Kū
dikių Knygos ir maitinimo instrukcijų jū
sų kalboje.

ją, našlaičių prieglaudoms, du 
tūkstančiu dolariu, kurie ir bu
vo pasiųsti Lietuvon Socialės 
Apsaugos Departamentui išdali
nimui našlaičių prieglaudoms ir■ 
rugsėjo 12 dieną tapo induoti 
viešame susirinkime Bostone 
drauge su visų ineigų ir išlaidų 
ąpiskąitomis ir paskutinieji — 
$428.23, kurie liko pasiųsti Lie
tuvos Valdžiai per Socialės Ap
saugos Departamentą tam pa
čiam tikslui, būtent našlaičių 
prieglaudoms, šiame komitete 
daugiausia triūso ir tat triūso 
Lietuvos Valstybės rėmimui y- 
ra padėję adv. F. J. Bagočius, 
A. Ivaškevičius, Valukonis ir ki
lti pietų Bostono Lietuviai.

Visų ineigų ir išlaidų sąrašai 
inteikti ir laikomi archive prie 
Lietuvos Atstovybės Ameriko
je. Tai tiek apie jau atliktuo
sius darbus..

Kiti gi ruošiasi ir skubo su 
pagalba Lietuvai. Amerikos L. 
R. K. Federacija Ssu savo įstai
gomis Tautos Fondu, ir jo'sky
riumi Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų Draugija yra nu
maniusi sukelti 100,000 dolariu 
Lietuvos apsigynimui. Išgirdęs 
apie tokį gražų sumanymą, aš 
išdrįsau tam tikru laišku iš spa
lio 4 dienos sveikinti sumany
tojus, bet drauge esu reikala
vęs, idant šių aukų rinkėjai* pa
sižadėtų, kad tos aukos bus ati
duotos tiems reikalams, ku-' 
riems yra renkamos, ir butų 
pristatomos apyskaitos ir kad 
siuntimo parankumo delei visos 
tos aukok butų siunčiamos per 
Lietuvos Misiją.. Gavęs pasi
matyti su gerb. kun. švargdžiu 
ir kun. Petraičiu ir kitais Am. 
L. K. K. Federacijos nariais, 
gavau nuo jų rods spalio 6 d. 
užtikrinimą, jog pinigai bus su
naudoti tiktai tiems tikslams, 
kuriems bus renkami, bet kad 
jie šiuos pinigus patįs pasiųs 

i per Steigiamojo Seimo Pirmi
ninką ir Einantį Prezidento pa
reigas gerb. Al. Stulginskį.

Suprantama, jog delei tokios 
siuntimo formos aš nepasiprie
šinąs; dar sužinojęs nuo kai ku
rių tos Federacijos narių, jpg 
jau tris šimtus tūkstančių 'auk
sinų Federacija yra. tuo keliu 
ffasi imtųsi “Šauliams”, pasku
bau tą žinią kablegramu pasiųs
ti Lietuvos Valdžiai, kad nu
džiuginti “šaulius”. Tečiaus 
paskiau paaiškėjo, jog tuo kart 
tebuvo1' pasiųsti tik du šimtu 
tūkstančių auksinų ir tat ne 
šauliams, bet) Lietuvos Gynimo 
Komitetui ar .kam ten kitam. 
Kaip matote, jau. iš pat prar 
džios išėjo nesusipratimas, kur
sai paskiau, žinomą, taps atitai
sytu.-

Tai tiek delei mano reikala
vimo, kursai tam tikrų įstaigų 
buvo svarstytas ir delei kurio 
tapo išnešta net visa rezoliuci
ja, tilpusi jau tam tikros pa
kraipos laikraščiuose. Žmonės 
ginasi, jog turį Amerikos val
džios čarterius, jog jie nepriva
lą išdavinėti Lietuvos Atstovy
bei atskaitų, tarsi jau jie visi

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

AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12 

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

Del. j ūsų vaikų sveikatos

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

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntėte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausių padėkų už taip dideįę pagalbų, su
teiktų mano kūdikiui.

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visų naktj be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

Aš nežinau kaip Tamstoms * dėkuoti 
netik už suteikimų 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 šitų stebuklingų 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! r

Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų. 
5OC. butelis vaistinyčiose arba 6oc. su prisiumtimu, užsisakant tiesiai nuo:
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas CIevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.

t VIOLET LAXATIVE

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

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

F. LEVANDAUSKAS .
1293 E. 79th Street

; Užlaikau gražių, ir iyieiių gėlių, :
■ : padarau puikius bukietus veseli- 

' joms ir pagrabams. Kada jums
■ prireikia gėlių, kreipkitės i mane.

Pigus Pirkinis
975 Vyrų Siutų

Garsių Siuvėjų Rochester, N

Tikros Siu Siutų Kainos Yra

$55, $60, *65, *70 ir *75
Daugiai io

Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuvė

©
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kalingai išpustas, gali tik atsi
liepti ant pačų aukų rinkimo, o 
aš nuo širdies vėlinu, kad ta su
ma 100,000 dolariu pilnai ir dar 
gal du kart didesnė Lietuvos 
gynimui butų surinkta. Rašy- 

vos Užsienio Reikalų Ministerio. ■ damas savo laišką, aš nieko ki- 
Visas tas atsitikimas, berei-'to nenorėjau, kaip tik kad tas

Amerikos piliečiai, ir drauge 
nori rašyti ir rašo Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministeriui. Jei
gu jau kas ginasi Amerikos val
džios čarteriu, tai rodos nebėra 
jau galima kreiptis prie Lietu-

vajus geriausiai pasisektų ir gali būtį dalinai-ar pilnai su- 
kad pašalinus tą kai kurių žmo-Į naudoti kitiems nors gal ir ar- 
nių pilnai pamatuotą nėpasiti- (timiems tikslams. Rods yra vi- 
kėjimą ar baimę, jog “reika-.sai aišku, kad prie didesnės 
lams kiek atsimainius” gali bu- kontrolės butų galima tik dau- 
ti ir pinigai kitiems dalykams > giau aukų surinkti.
išnaujo skirti ir pasiųsti Lie-! J. VILEIŠIS,
tuvon per tam tikrus centrus i Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Eagle Štampų 
Reikalaukit

nuo Michaels, Stern & Co

Duodamą Musų • Didžiausiame 
Sisonų Išpardavime

©^©©@®©©©©©©©©©©©©©©@©@©©©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©@©©© © f © © © © © © © "f © © i ©
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Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokėjimu 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 įmokėjimu ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. Taipgi priimame senus Namus kaipo įmo- 

kėjima ant Perkamų Namų.

$16,000. Namas dviejų šeimynų, po 5 kambarius, su maudynėmis, furna- 
nasais, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. Namas visas 
medinis, kietas medis viduje. Parsiduos su x$ I 650, ant išmokėjimo 
rendomis. Randasi ant Westropp Ave. tarpe 2 gatvekarių, netoli 
Bulvardo ir parko.

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

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

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

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPKITĖS:

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULKDLIS
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

©©

©

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488

©
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Žinios iš Lietuvos
PALANGA.

Šįmet visai mažai žmonių 
kurorte (maudynėse): Latviai 
^sunkiai įsileidžia ir pragyventi 
nelengva. Palangon atveža mai
lių, šieno, uogų ir daugiau nie- 

smiltynai. Be 
Palanga negali 
kareiviai žmo- 
Išrovė visas

ruošė nuo Ašmenos vienas plė- 
burys bsvo užpuolęs kelei- 
ir atėmė jų laikrodžius 
1000 rųb. pinigų.

š’kų
vius 
apie

ir

reivių butą. Nuvilkta visi dra
bužiai, net marškiniai ir batai, 

!o nuogą kūną apdengti duota 
baisiai suplyšę bolševikų skar
malai, per kuriuos matėsi pusė 
nuogo kūno. Pabėgusieji pasa
kojo, kaip jie pateko į nelaisvę 
ir kaip Lenkai su jais elgėsi. 
Po dviejų dienų smarkių kovų 
ties Jelenavu, pasisekė Len-

kams paimti mušu kelis karei
vius į nelaisvę. Sugavę mus, 
pasako sugrįžėliai, nežmoniškai 
mušdami; varė į Suvalkus; nu
varę Suvalkuos nuvilko drabu
žius ir taip pat baisiai mušda
mi įšovė vieną Žydą, kurs 
navo musų kariumenėj. Po 
saus varginimo pasisekė į 
kiečius pabėgti. Vokiečiai

liausiai priėmė ir davė geres
nes kelines.’ Paskui atvežė į 
Eitkūnus, kur radom daug Lie-

uo
1O-

Lo-
I tu- 
edu.

enue

enue

ko. Apielinkėse 
Lietuvos duonos 
.gyventi. Latvių 
nes skriaudžia,
daržoves ir bulves ir labai de- 
moralizuoja žmones. Vietiniai 
gyventojai laukia Lietuvos ka- 
riumenės ir rengiasi iškilmin
gai ją sutikti.

Dabar Palangoj gyvena 1,600 
Lietuvių, 600 Žydų, 40 Latvių ir 
■apie 30 asmenų kitų tautų. Su 
■vietiniais gyventojais Latviai 
nedorai apsieina: daro didėles 
'rekvizicijas, ima mokesčius už 
.-gyvulius ir tt. Žvejų draugija 
turi prirengtos žuvies už 240 
tūkstančių auksinų. Latviai 
Lietuvon išvežti neleidžia. Sun
kus laikai. Gal sulauksim Lie
tuvos kariumenės ir tie sunku
mai pranyks.

LIETUVOJ LUOMŲ NĖRA.
Štai kaip “Vilniaus -Aidas” 

patemija Lietuvos žinių agen
tūrai ^Eltai”:

Laikinosios į konstitucijos nu
statyta, jog Lietuvoje visos mu
sų privilegijos panaikintos, jų 
tarpe ir visos rūšies surišti su 
luomais titulai. Tuo tarpu El
ta negali nuo to atprasti, jos 
telegramai pilni visokios rūšies, 
“ponų”. Juk tai krašte, kur vi
si yra piliečiai, irgi savo rūšies 
privilegija, ypač turint galvoje 
tą reikšmę, kurią tam žodžiui 
duoda žmonės. Ne taip senai, 
rašydama apie Lietuvos atsto; 
va Londone Tiškevičių, net jį 
“grapu” buvo pavadinusi.

KIBARTAI.
'Kaip Lenkai elgias su musų 

belaisviais. Rugsėjo 8 d. musų 
kareiviai, kurie buvo pabėgę iš 
Lenkų nelaisvės į Vokiečius, 
parvažiavo ne taip kaip karei
viai, bet kaip kokie baisiausi el
getos, tik į kepures pažiurėjus 
galima buvo įspėt, kad tai ka-

tar- 
bai- 
Vo- 

mie-

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

-Princeton 1337-K

tuvių, grįžtančių iš Amerikos. 
Pasisakėm, kad mes esam Lįe- 

ir bėgam iš 
Amerikiečiai 

pamatę mus

tuvos kareiviai, 
Lenkų nelaisvės, 
baisiai nustebo,

taip nuvargusius, baisiai nuply
šusius 
batus, 
bejos, 
niškai

ir basus, davė basiems 
pavalgydino ir labai ste- 
kad Lenkai taip nežmo- 
elgias su Lietuviais.

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO ,

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

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

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

ISANTIKIAI SU LATVIAIS.
Musų antrieji “pusbroliai”

Latviai, Lenkų apjakintį, šiomis 
\ dienomis parodė visai atvirą sa

vo nešvarią politiką. Tuo metu, 
kada Lenkai visomis pajiegomis 
uus užpuolė, Latviai nei iš šio 

/nei iš to prisiuntė valdžiai ga
ma žiaurią notą, reikalaudami 
.grąžinti į Lietuvą kai kuriuos dArq TVIRTUS GERUS NERVUS 
iškeltus Latvius, neturėjusius, GAUSŲ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
-teisės Lietuvei vvventi Tuo NARSIUS VYRUS IR MOTERISteises .Lietuvoj gyveųtl. 1UO| Kožnas organas ir kožna kūno fun-
tarpu Latviai patįs jau senai 
■pradėjo vyt iš savo krašto visus 
Taetuvos piliečius, nežiūrėdami ph< 
to, kad dauguma jų turėjo tei- s 
įsės Latviuose gyventi. Musų 
vyriausybė, atsakydama į jų už
sipuolimą, pardškė, -kad ji su- 
“tinka tuos reikalavimus paten
kint, jei Latviai tą pat padarys 
iš savo pusės. Bet Latviai pa
leido savo spaudoj bjauriausių 
šmeižtų prieš Lietuvą ir' įsakė 
per 24 vai. išsinešt iš - Latvių

< visiems dar likusiems Lietuvos 
. piliečiams, dargi ir mųsų Liepo

jos konsulatui. Tuo tarpu taip 
■elgdamies, jie savo laikraščiuo
se paskelbė, busią nesusiprati
mai tarp Lietuvos ir Latvių pa
sibaigę. Šiaip’ ar taip, kada nors 
susipras ir tie apsvaiginti žmo
nės, bet mes atminsim jų “bro
liškumą” taip sunkiose mums 
•dienose. (“Trimitas”)

“MEILE-ŠEIMYNA IR SVEIKATOS SARGAS”
Abu eina kartu ir ta pačia kaina: metams $2.00, 

pavieniui numeriui 20c.
SARGĄ” redaguoja Dr. A. J. KARALIUS.
SARGE“ telpa viskas, kas tik reikalinga žinot apie sveika- 

viską pasakoma aiškiai, atvirai. Atsakoma į visokius sveikatą 
Nekurie dalykai atvaizdinama paveikslais.

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 AVĖ.

Kampas E. 79th St.
Rosedale 945 Prin. 1361
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Baisus Kainų Numušimas
‘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^ 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. Kurie 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 
patjš 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 užsiorderiuokit laiškais dvi-tris poras. Džiau
gsitės. Štai kokios musų kainos laike išpardavmo per 10 
dienų:
Kitur $15.00

“ $13.00
” $12.00
“ $10.00 “ “ $
” $ 9.00 ” ” $
“ $ 8.00 ” “ $

Užsakant laiškais, paduokit
ar tamsiai rudus norite, ir ar mylite smailus, vidutiniškus 
ar bukus. Gerumą gvarantuojame ii-, 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 fabrikos 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.
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GAUSŲ, RAUDONĄ KRAUJĄ

i Kožnas organas ir kožna kūno fun
kcija priklauso nuo tvirtos Nervų- 
Spėkos sveikam gyvenimui ir veiki- 

, mui. Nuga-Tone yra gausus Phos- 
’toru Nervams ir Geleže Kraujui. 

vJs susideda iš astuonių svarbių svei
katą duodančių vaistų, rekomenduo
damas ir patariamas gydytojų.

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

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

“SVEIKATOS 
“SVEIKATOS 
tą. Apie 
paliečiančius klausimus.
“SVEIKATOS SARGĄ”, todėl, privalo kiekvienas skaityti ir iš jo mokytis 
užlaikyti sveikatą geriausioj padėtyj.
"SVEIKATOS SARGO” kaina metams $2.00, bet kas užsisakys “MEILĘ IR 
ŠEIMYNĄ” prisiųsdamas $2.00, tas gaus ji uždyką.

“MEILĘ IR ŠEIMYNĄ” redaguoja 
AL. MARGERIS.

“MEILĖJ
domiausi
šeimyną; 
lai; telpa 
sakymai j visokius meiles klausi
mus; telpa vaikinų ir merginų pa- 
jieškojimai-susipažinimai; telpa Jo
varo ir Dausų Aro eiles; telpa Al. 
Margerio moskliški straipsniai.
“MEILĖS IR ŠEIMYNOS" kaina 
metams $2.00, bet kas užsisakys

$2.00, tas gaus ją uždyką.
Taigi abiejų žurnalų kaina TIKTAI $2.00 metams, 20c. kopijai. •

Po naujų metų žurnalai bus padidinti; kaina pakelta iki $3.00 metams, ko
pijai 30c. Bet kurie dabar užsirašys, tie gaus už seną kainą'. Todėl užsi- 
rašykit dabar. Atminkit, kad

UŽSIMOKĖDAMI Už VIENĄ ŽURNALĄ, KITĄ GAUNAT DYKAI! 
kad

KAIP SYKIS PAKLOJAT DU KIŠKIU VIENU ŠUVIU!!!
Visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu: AL. MARGERIS PUBLISHING 
CO., 2023 SAINT PAUL AVE., CHICAGO, ILL.

P. S. Sekantis “Meilės ir šeimynos ir Sveikatos Sargo“ numeris bus, 
Senmergių Numeris. Apart gerų ir pamokinančių raštų tilps begalės sen- { 
sacijų:. meilės lašų, juokų, paveikslų ir tokių navatnybių, kokių Lietuviš
kas svietas dar, kaip gyvas nėra matęs ir skaitęs. Kurie norit šitą ste
buklingą Senmergių Numerį pamatyt, tuoj siųskit 20c.; bet geriau siųskit 
$2.00, tai' gausit abu žurnalu visam metui. Juk atminkit, kad po Senmer
gių Numeriui išeis Gyvanašlių Numeris, gi po šitam — šešiolikinių Nume- 
iją,-P po .š i tam — Jaunavedžių arba pirmanakčių Numeris, ir taip eis iki 
pabaigai svieto. - (47)'

IR ŠEIMYNOJ” telpa in- 
straipsniai apie meilę ir 
telpa artistiški paveiks- 
geriausi juokai; 'telpa at-

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

REIKALINGA
Pusininkas Pianų Biznyje — 
greit atsišaukit senyvas vy
ras ar moteris, kuriems rupi 
gražus ir pelningas gyveni
mas. Reikalinga kiek pinigų 
sayo daliai įnešti ir su žmo
nėmis 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.
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musu buvo $12.00
“ “ $11.00 “ ” $
“ ” $10.00 ” ” $

8.00 " *’ $
7.00 " “ $
6.00 ” ” $
didumą (saizą), ar juodus

dabar tiktai $10.00 
9.00 
8.00 
6.50 
5.50 
5.00
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PLĖŠIKAI.
Rytų Lietuvoje dabar šian- 

ten pasitaiko plėšikų gaujos, 
kurios puldinėja ramius gyven
tojus. Daugiausiai yra tai Ru
sų ir Lenkų kariumenių lieka- .= 
nos. Rugsėjo 21 d. 7 likomet-Į^g

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
Ofiso ralandos: Nuo 8 ryto 

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

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

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

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

P. M1KOLAINIS
53 HUDSON AVE. BROOKLYN, N. Y.

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

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra į Liepo

ją, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei į Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

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

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

IŠRADĖJAI t

<►O
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Krautuves Ranadsi po Sekančiais Adresais: 
Worcester, Mass. — Kampas Lafayette ir 

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

Chicago, Ill. — 763 Milwaukee Avenue 
Chicago, III. — 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.

Vienas Iš Parankiausių 
BE JOKIO KAMINO 

PEČIUS

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

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

MAGDE. "Ak, kaip man niežti gal
vą ! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinX*i>nuj, muilavimus — ir tūlo.? tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man geda net darosi l" f

MARE. "Ni, f'Jt kam tau kęst be
reikalingai ! iiurfk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir įgali. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES t”

tai gyduole? Ne! 1 Ar kve
piantis vanduo? Nel! .RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sjistiprintojis, 

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

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-j 

skausmio Dantų Traukimo. *

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar- 
č'ais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

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

■■ n""™ F. A!). RICHTER 6 CO., 376-330 Eroadway, New York

T. P. NEURA CO.
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

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

2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AV.
133UpĄST 55th ST.

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

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

ELEKTRA VALOMI NAMAI BUNA 
SVEIKI.

Jeigu leidsite ligų perų pilnom dulkėm ir 
nešvarumui susirinkti jūsų namuose bėgy
je žiemos mėnesių, jie gali pasirodyti pa
vojingais jūsų šeimynos sveikatai.
Šlavimas ir dulkinimas nepanaikins jų hį- 
jų pavojus pasididins išsidraikius dulkėms 
po visą orą, kurį stuboje reikia kvėjuoti. 
Vienatinis geriausias būdas palaikymui jū
sų namų nuolatos liuosų nuo dulkių ir ne
švarumo yra su Elektrišku Valytojų.
Tokius Elektriškus Valytojus galite gauti 
pirkti lengvomis išlygomis Elektriškų Dai
ktų Krautuvėse.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building

Public Square

Prisiųskite man savo braiži
nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tėj “Patarimai Išradėjams“, ku
ri duodama dykai.

Rašykite Lietuviškai savo ad
vokatui.

Martin Labiner
15 PARK ROW, NEW YORK 
Registr. Patentų Adv. (Dr.)

i 2515-L
Broadway

1775

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

Laiku buna Išlaukyje arba Ore.
The

SCHNEIDER 
HEATER COMPAN Y

Kinsman & E. 75th Street
"Didžiausi Clevelando Pečių Intaisytojai”

X-RAY EGZAMINAVIMAS z“$1
W IBS į V JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK
®Z 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 mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas j ieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Chemiškus tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me
todas išradimui žmogaus ligos priežasčių ir visko negero.

Jeigu Esi Visai Suiręs, Ateik pas Mane, Aš Pagelbėsiu.
Mano ypatiškas panaudojimas metodų, vartojamų Europos klinikose Berline, Londone, 
Vienoje, Paryžiuje ir Romoje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsisenėjusių 
Ligų vyrų ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės 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. NedėldieriTais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO
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Valandom: Nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

Nedėlioj: Nuo 2 Iki 4 po piet.
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Armėnija Bolševikams Lenkias
Iš Konstantinopolio ateina ži

nia, jog Armėnai sutiko pavely
ti bolševikų kareiviams eiti per 
jos žemę.

. ikelit 
darbų 

h/; d 
so iki 
Pileidii 
darbo.

Vietos Airiai irgi apvaikščio
jo savo mirusio iš bado patrio
to MacSwiney paminėjimą. Ne
dėlioj bažnyčiose atsibuvo pa
maldos ir prakalbos.

tose Valstijose.
Banko kapitalas yra $1,000,- 

000 su sumokėtu priediniu per
viršiu $100,000. Visi šėrai yrą

jfefcii 
fflOw 
įsti taiki 
foto 
įf išleido 
gegnei 
įį/uani. 
įšh

RAKANDAI PARSIDUODA — 
del trijų kambarių ,ir jei no

ri, pirkusis gali paimti ir tą vie
tą gyvenimui. Atsišaukit pas 
Fr, Ganco, 1154 E. 71 street,.

Prasideda šalčiai. Clevelan- 
das turėjo gražų rudenį; dabar

Nedėlioj, taipgi po pietų, 2 v., 
atsibus mėnesinis susirinkimas 
Dr. V. Kudirkos Draugystės pa
prastoje vietoje, 5311 Superior 
avė. Nariai kviečiami sueiti.

diskos vietos. Abelnai, visoje 
šioje valstijoje daugiausiai lai
mėjo republikonai.

M. J. Šimonis, Lietuvos 
stoties vice-pirmininkas ir 
mas vietos katalikų darbuoto
jas spalio .24 d. apsivedė su p-le 
Matulaite.

Ganus per daugiau kaip 
50 metų.

DR. L. A. STARCE 
OPHTHALMOLOGISTAS

AKIS IR NERVŲ SISTEMA 
SPECIALIŠKUMAS 

žvairas Akis pataisau be Peilio 
Valandos: 10 iki 12 ir 6 iki 8. 

Nedeki. ir Sered.: 10 iki 12. 
6127 ST. CLAIR AVENUE

r
į Kas Girdėt Clevelande-Apiellnkese

Tilo liga.
platino tifas (karštinė) ir jau 
keletas mirė, 100 suvirš apsir- 
gę. Dedama pastangos ligai 
kelią užkirsti.

P1 
aii
n lai

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
GYDYTOJAS IR CmuoRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 6768, Princ- 
ton 431

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis uireg. S. V. Pnt. Ofise.

Telefonai Princeton 2727

žymiai atšalo; bando lyg snig
ti, bet vis dar Sniego ant žemės 
nepasirodė.

Nekurtose dalyse į vakarus 
ir arčiau šiaurės sniego pasi
rodė.
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Pereitą savaitę garsinime au-; 
ku įsiskverbė skaitlinėse maža 
paklaida:

Viso surinkta aukų ne $184, 
bet 194 dolariai.

Kas pasirodys pirmutinis už
baigti $200?

Kiekvieną pėtnyčios vakarą 
Goodrich name, npo 7:30 atsi- 
buna lekcijos Lietuvių rašybos- 
gramatikos. Norintieji mokin
tis nesivėluokjį, kad neužsitrau
ktų jūsų mokymąsi.

Kun. Halaburdos prakalbos. 
Utarninko va-kaTe atsibuvo pra
kalbos buvusio vietinio šv. Jur
gio parapijos klebono kun. J. 
Halaburdos, kuris apie pora me
tų atgal šią parapiją apleido. 
Kun. Halaburda lankėsi Lietu
voje ir čia atvykęs daug papa
sakojo apie savo patėmytus da
lykus įviriose dalyse Lietuvos.

Publikos buvo prisigrudus 
pilna salė — kiekvienas jo bu
vęs draugas‘ir priešas ėjo pasi
klausyti.

“Aptiekorius” — puikiausia 
komedija, kokią kada Clevelan
do Lietuviai matė scenoje, At
vaizdina Vilniaus Lietuvį aptie- 
korių ir labai smagi pažiūrėti. 
Stato T. M. D. 20 kuopa lapkri
čio 21 d. (nedėlio), Germania 
salėj ant E. 55 gatvės.

Subatoj, lapkr. 6 d., 7:30 vai. 
vakare, Salės Bendrovė parengė 
jaunimui šokių vakarą Lietuvių 
svetainėje, 6835 Superior avė., 
kur tikima daug atsilankant.

Nedėlioj, nuo 1:30 vai. po pie
tų, Salė sBendrovė laikys savo 
ekstra susirinkimą Lietuvių sa
lėje, kur kviečia visus šėrinin- 
kus atsilankyti.

A. L. T. S. 18 kuopa lapkri
čio 27 d. (subatos vakare, nuo 
7) White Eagle salėj (8315 Kos
ciusko avė.) rengia maskaradų 
balių su dovanomis. Jaunimo 
tikima bus pilna, nes tai pasku
tinis pasilinksminimas prieš ad
ventus.

Birutės Keptuvė jau pradeda 
veikti. Vietos Lietuviai jau se
nai laukia kada pradės Birutės 
Duonos Keptuvė savo gardžią 
Lietuvišką duonelę kepti. Šio
se dienose darbas jau pradeda
ma ir galima tikėt, kad iš pat 
pirmos dienos Clevelandiečiąi 
Birutės duonelę pamėgs.

Bažnyčia jau statoma.. Nau
ja vietos Lietuvių bažnyčia jau 
pradėta statyti — skiepas iš- 
riaustas ir pamatai išmūryti. 
Bažnyčia bus didelė, mūrinė, 
kainuos apie $150,000 ir bus už
baigta apie gegužio mėnesį ki
tais metais. Jos vieta randasi 
ant Superior avė. prie E. 68 gt. 
Su bažnyčia sykiu bus mokslai- 
nė ir susirinkimams kambariai. 
Statymą prižiūri kun. V. 
kutaitis.

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

/^.ERBIAMIEJI 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-.

Krautuve 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. Atsilankykit.

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

Nelaimės gatvėse. Nuo pra
džios šių metų Clevelando gat
vėse nuo vežimų ir automobilių 
sutiko mirtis 114 žmonių. Spa
lio mėnesyje užmušta 16.

Artimose Clevelando apielin- 
kėse pereitą nedėldienį nelaimė
se ant kelių susimušus automo
biliams ar kitaip ištikus, užmu
šta 3 ir kiti sunkiai sužeista.

Pereitą pėtnyčią šiaurvakari
nės dalies Ohio valstijos moky
tojų susivienijimo suvažiavime 
Clevelande dalyvavo 12,000 de
legatų; atsibuvo svarstymai vi
sokių savų reikalų ir išrinkta 
nauji viršininkai.

LIETUVOS 
LAIVYNAS 
Ar nori, kad Lietuvos Vėliava 

plevėsuotų ant jurtų?
Ar nori savo laivu pasivažinėti 

Lietuvon?
Ar indomauji užjurine preky

ba?
Ar nori, kad pačtas reguliariai 
eitų tarp Lietuvos ir Amerikos? 
Ar nori, kad siuntiniai' tavo ir 
pinigai greitai pasiektų gimines 
Lietuvoje?
Ar nori pats dalyvauti Lietuvos 
prekyboje ir turėti gerą pelną. 
Jeigu tas viskas tau patinka, tai 
skubinkis pirkti akcijas Lietu
vos Garlaivių Bendrovės.
Akcija su surpliusu kainuoja 
$33.00. Kas 5 akcijos duoda 
vieną balsą Lietuvos Garlaivių 
Bendrovės reikaluose.
Visais laivyno reikalais reikia 

kreiptis pas:,
Lietuvos Garlaivių Bendrovės 

General) Agentą
DR. J. ŠLIUPAS 

1419 N. Main Street 
Scranton, Pa.

Ohio valstijos gubernatorium 
likosi išrinktas Harry L. Davis, 
buvęs Clevelando majoras. Bu
vęs gubernatorius ir ėjęs pre
zidento kandidatu James M. Cox 
tokiu budu lieka be jokios val-

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų

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.

Pančiakos Mokyklon Eiti
PASINAUDOKIT ŠIA PROGA, KUOMET MES TORIM 

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

Pripirkit saviškiams pančiakų gaudami tokia kaina.
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

Ką Suvienytų Valstijų Valdžia Sako 
Apie Naturalį Gazo Padėjimą

Sekantis raportas kasling Naturalio Gazo Padėjimo Suvienytose Valstijose 
likosi nesenai išleistas Suvienytų Valstijų Viadus Reikalų Kasyklų Biuro 
Departamento. Tasai raportas yra iš Spalio 25 dienos, 1920, ir suteikia 
pačius vėliausius oficialio Kasyklų Biuro tyrinėjimo rezultatus. Šis rapor
tas turėtų pasirodyti dideles svarbos kiekvienam gazo naudotojui Cleve
lande ir apielinkėse, delei to kad Naturalis Gazas labai smarkiai nyksta:

“Naturalis gazas šilumos atžvilgiu yra vertas du sykiu tiek, kaip dirbtinis, ir jis jau nuolatos mažėja, 
o gi jo reikalavimas dabar yra didesnis, negu galima gauti. Kadangi nėra jo atsinaujinimo, tai kuomet 
sykį išsieikvos, jis dings ant visados. Kuomet dabartiniai naturalio gazo ištekliai išsibaigs, mes turėsime 
grįžti atgal prie menkos vertės dirbtinio gazo. Viskas kas rišasi su išplatinimu ir sunaudojimu naturalio 
gazo turi būti daroma privedimui žmonių tinkamai sunaudoti ir dikčiai apkarpyti reikalavimus — faktiš
kai sumažinti reikalavimų iki vieno trečdalio, kad galima butų turėti jo tiek kaip pirmiau — ir taip turi 
būti daroma jei nenorima naudoti dirbtino gazo. Taigi, aiškiai gali matytis visiems, kad visai sąmonin
ga butų elgtis su naudojimu naturalio gazo kaip ištikro reikėtų, o taip darant prašalinti kalbų apie reika
lingumų dirbtinio gazo dar per daug metų. Kadangi dabar yra 2,400,000 namų naudojančių natūrali 
zą, visos šalies ateitis matosi kebli. Padėjimas dabar yra sunkus, kas metai vis eina aršyn, ir galima 
traukoje suminėti sekančiai:

“Pasirodė, jog žymiai sumažėjo: Uolų spaudimas ir daugumas senų ir naujų šaltinių, skaičius akrų 
imančių naturalio gazo vietas, ir skaičius išduodančių naudų šaltinių del naminio naudojimo.

H)

ga- 
su-

ap-

“Dikčiai padidėjo sekantieji dalykai, Skaičius namų naudojančių ir naminiam naudojimui gazo, spaudi
mo stočių išgalės, kurios pasirodė reikalingos delei žymaus nykimo uolų spaudimo gazo pirkimo kaina lau
kuose, spaudimo stočių operavimo lėšos, lėšos už milijonų kubiškų pėdų atviro tekėjimo naujuose 
se, šaltinių operavimo lėšos ir taksai.

Šaltiniuo-

“Jokiame atsitikime negali būti tikro biznio arba gero apsvarstymo darbas stengtis taupyti 
vojimų, jeigu nebus paisoma ant nustatytų kainų ant indėlių ir operavimo lėšų bėgyje ištekliaus 
jo gazo, ant to pamato, kad tiek kiek sutaupoma gazo ir jis tokiu budu galėtų būti perleistas per naudoto
jo meterj ta pačia esama kaina. Taigi yra reikalinga, kad visuomenė apspręstų kokia kaina turėtų būti 
imama, kad galima butų taupyti ir prailginti išteklių gazo laukuose. Kolei nebus padaryta vertu taupy
mui pačiai publikai, negali būti nei kalbos nei pastangų jį taupyti.

gazo eik- 
taupomo-

“Kiek gazo išsieikvoja niekais lygintųsi tam kiek jo sušinaudoja; pamatuojant tuomi, kiek dabar kai
nuotų pakeisti natūrali gazą dirbtinu, piniginė vertė išeikvojamo bereikalingai gazo lygintųsi po daugiau 
$3,000,000 kasdien. Naminiai gazo naudotojai išeikvoja daugiau negu 80 nuošimčių gaunamo gazo. Na
muose viena gazo pėda daugelyje atvejų galėtų atlikti už tris, jei nebūtų niekais eikvojama. Tokiu budu 
kadangi daugiau naudos galima yra gauti iš mažiau sunaudojamo tam tikslui gazo, naudotojo lėšos nepa
sididins, jeigu net ir pasirodytų reikalas publikai pakelti brangesnę kainų del privertimo taupyti ir naudin
gai sunaudoti natūrali gazą.”

THE UNITED STATES BUREAU OF MINES.

Lapkričio 1 d. Amerikos gelž- 
kelių unijos— Brotherhood of 
Locomotive Engęneers 
rative National Bank 
savo duris dęl biznio, 
pirmutinis darbininkų 
kadangi jis, pirmiausia, _ 
kooperacijos pamatų įsteigtas, 
komercialis veikiantis Suvieny-

DYKAI PER 30 DIENŲ 
Duosiu dailų sieninį Kalendo
rių kas pas mane užsirašys 
laikraščius ir prisius orderį 
ant knygų — ir taipgi gaus 
dvylika baikų. Prisiųsk mar
kę ir aplaikysi Katalogus ir 
paaiškinimus. Adresuok:

J. YERUSEVIČIUS 
Box 68, Lawrence^ Mass.

NULATINAS 
, Merginoms ir 

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

AMERICAN CIGAR CO. 
918 Woodland Ave.

PARSIDUODA LOTAS, 45 
per 133 pėdas didūmo, ran
dasi ant E. 151 gt. ir Kins
man Road. Atsišaukit pas 
S. Armon, 1759 E. 33rd 
Street. (45)

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.

išpirkti pačių gelžkeliečių nariu.. 
Banko prezidentu yrą Warren 
S. Stone, .Vyriausias Vadas tos 
organizacijos.

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

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

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 i Lietuvą ir iš Lietuvos Amerikon.
J. Zupanc — G. Kaupa

Foreign Exchange and Steamship Ticket Agency 
660.3 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue ___________________ Princeton 466

f T

t

PIGIAUSIA IR GRAŽIAUSIA GYVENT 
ANT EAST BULVARDO

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

gyė išmokėjimų mėnesinėmis mokestimis.
Daugiau norėdami sužinoti kreipkitės:

A. B. BARTOSZEWICZ, 
Rosedale 1157

P. MULIOLIS,
Prospect 953

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

7907 Superior Ave;
Princeton 2727

2006 St. Clair Ave.
Central 6488 

su maudynėm, elektros
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Laivakorte 1 Liepojų $145. Eidkunus $106.70
Tai yra musų kaina tik per vandenį.: 

Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Sekantis laivas išplaukia Spalio 16 d.

Nereiks bėdavoti Nebus vargolereiks bedavoti iNeous vargo ,»

Giminės iš Lietuvos
.v . -r . . .8Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 

tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo
dam ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras.

Užtikrintas Pinigu Persintimas
Siunčiame pinigus į Lietuvą per. pačtą ir per kabį 

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit 
Medicina praktikavau per 40 metų.

Baigęs Mokslų, Registruotas, su —- 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų LigfU*
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju 
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir neęavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbant) žmogų.

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

Seredomis ir Nedeldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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