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METAI V (VOL. V)

Lenkai Banditai NeatsilaikOj
Prieš Lietuvos Kariumenę

LENKAI SKELBIA, KAD PRUSAI EINĄ LIETUVIAMS PAGALBON 
PRIEŠ JUOS IR PRISTATĄ AMUNICIJOS.

Lenkai Lenda j Lietuvos Žemes, Gauna Kailin ir 
Skundžiasi, kad Juos Lietuviai Muša.

Kopenhagen, lapkr. 9 d. — Sulyg Varšavos 
pranešimų, Lenkų -laikraščiai skelbia žinias, gau
tas iš įvairių šaltinių, kuriose tvirtinama, jog Vo
kiečiai dideliais būriais prisidėjo prie Lietuvos ar
mijos.

Dauguma iš jų, sakoma, prigulėjo prie Ber- 
mondto armijos Kurše 1918 metais. Taipgi, sa- leisti imperialistams įvestKkon- 
ko Lenkai, jog transportas, kareivių, amunicijos ir stitucijon taisyklę sutvėrimui 
kitos karines medegos nuolatos siunčiama iš Ry- senato. Socialistai ir radikalai 

— ' pUtė birbynes, trubasiir panau
dojo visokias lermo 
įmones. Kuomet buvo 

I tame klausime sunešti 
mo korteles," socialistai 
radikalai subėgę -ištaršė visas 
kortas, mėtė jas kašėmis į su
sirinkusius ir kitaip. Nusigan
dę imperialistai tik akis išver
tu žiurėjo kas toliau , bus.

SUMIŠIMAS LENKI
JOS SEIME

Varšava. — Pereitą savaitę 
ponų Lenkų atstovų posėdyje 
pakilo baisiausias lęrmas ir li
kosi išardytas parliamentas iš 
priežasties socialistų atstovų 
sukilimo ir prieštaravimo neda-

tų Prūsijos Lietuvon.

te DARBININKŲ 
JUDĖJIMŲ

Paleidžia darbininkus,, Mary
land, Delaware & Virginia gel- 
žkelio kompanija atleidinėja iš 
darbų, daugelį savo pagelbinin- 
kų; atleidimas paliečia nuo ofi
so iki paprastųjų darbininkų. 
Paleidimo priežastis — stoka 
darbo.

LIETUVIAI NUVEI
KIA LENKUS

Ryga, lapkr. 4 d. — Vi
su frontu daromi Lenkų 
kareivių užpuolimai, po 
vadovyste gen. Zelgows- 
kio, likosi Lietuvių sulai
kyti ir'-to ’pasekmėje pa
liauta rūpintis apleidimu 
Kaimo. Tik vienoj vietoj 
Lenkai kg. pasilaikė — pa
lei Dūštus.

kėlimui 
paliepta 
balsavi- 
ir kiti

Meksikos laivininkų streikas. 
' v Vera -Cruz. —Atsisakydami pri

imti taikymo komisijos pasiu^ 
Įymą, Meksikos laivų darbinin
kai išleido pranešimą išeiti vi
siems generalin streikam Jie 
tikisi parėmimo ir gelžkeliiYdar- 
bininkų.'

Ne visada darbininkų'gyveni- 
Y me tik apie blogumus tenka ra

šyti.- Štai kokie gerumai: Du- 
ųuoin, UI., miestelyje visai pa- 

. * J prastas darbininkas, C. Gant, 
4 bjE" jokio amato, bėgyj šešių die

nų* t. y. savaitėj, uždirbo $148, 
.tuomi sumušdamas augščiau- 
sią paprasto darbininko algos 
rekordą. Jo1 uždarbis, lyginasi 

' suvirš 24 dolariai į dieną. Su
prantama, sunkiai turėjo dirbti.

VRANGELIS VISAI 
SUMUŠTAS

Paryžius. — Kasdien ateina 
pranešimai apie didėjantį pavO-i|j’ 
jų ir gręšianČįą pražūtį gene-1 
rolui_ Vrangeliiii, kuris išsikėlė 
prieš bolševikus, pasiryžęs at
gaivinti “senąją Rusiją”- ir ku
rį Francuzija pripažino “tikruo
ju Rusijos valdovu"', gelbėjo ir 
net buvo pradėjus Lietuvoje re
krutus rinkti, tikėdama, jog jis 
atgaus -Francužijos pinigus iš 
Rusijos. Francuzija jau dabar 
daugiau pagalbos jam nedučda, 
•matydama, jog negaus kas jai 
norėtųsi. Dabar bene lauks ko
lei atsiras koks kitas “visos Ru
sijos” ‘’išgelbėtojas” ir jam pa
galbą duos.

Kaip ią pirmesni “gelbėtojai”Berime tamsu. Miesto elfek-
trikos stotyje sustreikavo'dar—Į Busi jos taip ir šis puolė be at- 
bininkai, nuo ko visas miestas 
turėjo būti tamsoje ir negalėjo 
vaikščioti tramvajai. Kituose 
Vokietijos miestuose taipgi at
sibuvo elektros stočių darbinin
kų streikai.

Rengimąsi Nuversti Bol
ševikus

Kopenhagen.' — “Berlingska 
Tidende” korespondentas Kau
ne- skelbia, jog Kaune gauti iš 
Maskvos laikraščiai patalpinę 
cficiales žinias apie susektus 

I suokalbius sukelti didelę revo- 
i Liuciją prieš bolševikų valdžią. 
Imtasi visų būdų apsisaugoti ir 
kasdien Sovietu valdžia areštuo- 
ja sim-Ųis žmonių; buvusių caro 
kariumenės oficierių suimta 3 
tūkstančiai.

Sulyg Maskvos “Pravdos”, 
Trockis, kalbėdamas Petrogra
de pasakė: “Žinau, kad ateina 
didelis pavojus. Peršistatau ko
kia bus baisi žiema, žmonės iš 
badą ir šalčio daugybėmis mirs, 
o tjk likusieji bus tęsimui pa
saulinės revoliucijos darbo.”

Rusijai stokar maisto pasiro
do labai didelė ir Leninas vie
šai bėdavoja.

Sustojo vilnonės. Lawrence’, 
Mass., užsidarė keturios Ameri
can Woolen Co. dirbtuvės; pra
dedant dirbti, bus duodama tik 
po 4 dienas savaitėje; Dauge
lis darbininkų taipgi visai atlei
sta del'stokos užsakymų.

New Yorke vyrų drapanų 
vimo įstaigos beveik visai 
stoję-; iš 60,600 darbininkų 
industrijoje šiuomi tarpu
ba vos 25 nuošimtis, kurių tik 
15 nuošimtis dirba visą laiką.

Akrone, O., prie-rengiamo 
to statymo bėgyje savaitės 

„mušto du darbininkai.

siu-
su- 

toje 
dir-

til- 
už-

Orlaivis atsimušė į kalną. — 
Pąčtinis lakūnas, skrisdamas 
orlaiviu pro kalnynus Wyoming 
valstijoje, minglotame orą ne
galėdamas matyti priešais kaL 
no, nors lėkė ir taip augštai, at
simušė ir pats tenai liko negy
vas. Vėliaus jo lavonas ir su
daužytas orlaivis atrastas. -

Buvęs Portugalijos karalius 
nebenori sosto.

Lisbonas. — Portugalijoj ei
na bruzdėjimas nuversti respu
blikos valdžią ir, monarchistai 
pasiryžę esą atiduoti sostą nu
veltam 1912 metais -karaliui 
Mahueliui. Bet buvęs karalius 
Manuelis iš Londono) kur jis da
bar gyvena, savo geradariams 
pranešė, jog jis priešingas jų 
bandymams tai daryti ir neno
ri tuo daugiau užsiimti, 'kad ne
sukiltų šalyje betvarkė.

siekimo, nes jų tie užsigeidimai 
yra ištikro ne Rusijos' noras iš
trukti iš bolševizmo nagų, bet- 
svetimų š'ąlių pastangos atgau
ti savo skolas dar 'labiau vargi
nant prastuosius Rusijos žmo- 
nėlius.

Pasitraukdamas nuo bolševi
kų armijos, Vrangelis iš savo 
belaisvių tarpo išrinko šimtus 
žydų ir kitų ir sušaudė..

Po nugalėjimo Vrangelio bol
ševikų norima dar pradėti puo
limą ant Lenkijos.

Konstantinopolyje esantieji 
Anglijos ir Francuzijos atsto
vai padavė savo valdžiom pra
šymus pasiųsti kariškus laivus 
Vrangeliui gelbėti iš Juodųjų 
jūrių, kuorųet bolševikai vis ve
ja priešus artyn prie vandenio.

Holandija gal bus Res
publika-

Haga. — Holandijos konsti
tucijos peržiūrėjimo komisija 
rekomenduoja, kad ta valstybė 
pataptų respublika, todėl netoli
moje ateityje gali pasibaigti 
karaliavimas paskutinės mote
ries karalienės. Holandiją da
bar valdo karalienė Vilhelmina.

Meksikoje sumišimai.
Iš Meksikos sostinės praneša

ma apie tolesnius atsibuvusius 
sukilimus ir muštynes 
ne tarp socialistų ir 
kas pakilo iš 
jos. Keliolika 
mušta ir daug 
Šimų vietosna
lės kariumenės.

Yukata- 
liberalų, 
agitaci- 
esą už-

Sumi-

rinkimų 
žmonių 
sužeista.
pasiųsta federa

NORI ATKIRSTI LIE- ‘LYGA MIRUS’, SAKolcAKO, BUK CHINJEČIAI TARNAUJĄ LIETU- 
TUVĄ NUO RUSIJOS1 -------- - ------ ----------------

Londonas, lapk. 7 d. — Iš 
Maskvos bevieliu atėjo pra
nešimas apie; tai, jog tarp 
Lenkijos ir Latvijos likosi I 
padaryta slapta sutartis su 
tikslu atidalinti Lietuvą ir 
Rusiją, 'Tokią sutartį, kaip 
žinia sako,'Francuzija re-l 
mia su vilcia kad taip bus tikiu, paremtų ant taikos ir tei- 
atškirta Rusija nuo susisie- Lybės. * 
kimo SU Vokietija. I Po išrinkimo Harding

Apvaikščiojant trečias su-1 žjay° i pietines valstijas 
kaktų ves revoliucijos sovie- siui- 
tų valdžia dayėvpalengvini- 
mų areštuotiems ir nuteis-1 
tiems, bet ne tokiems, kurie 
buvo kėsinęsis prieš sovietų 
valdi ią. , 'h

HARDING
Marion, O..— Naujai išrink- 

] tas respublikonas prezidentas 
Harding savo miestelyje apvai
kščiodamas išrinkimo iškilmę, 
susirinkusiam buriui vienmin-l 
čių pareiškė, jog Versalio Tau
tų Lyga “dabar yra mirus”, gi 

(naujoji administracija iš savo 
I pusės stengsis daryti ką nors 
įsubendrinimui tarptautinių san-

VOS ARMIJOJE

išva-
pasil-

NU-DEMOKRATŲ PARTIJA 
SIMINUS.

Washington. — Pralaimėjus 
rinkimus, demokratų aparti ja vi- 

nustojo ūpo. Buvęs Vals- 
s Sekretorius- Bryan, kaip

— —- -------  I sai n
Iš AIRIJOS KOVOS ;^ilson, pira„.karta lr51nk.
Londonas. —■ Iš New Yorko fas užėmęs vietą pasiskyrė sau 

Anglijos atstovas Airijoje ga- kabinetą, dabar skelbia, jogei 
vo grasinimų, jog už kiekvieną Wilsonas turėtų rezignuoti ir 
Airį, nužudytą Anglijos polici- savo vietą pavesti vice prezi- 
jos ar milicijos Airijoje, šianjejdentui Marshall, kad tas sutvar-
krašte vandenyno, Amerikoje, I 
busią nuriedamai trįs Anglai. — 
Ant tokio grąsinančio laiško pa
sirašo Airių Draugijų Preziden
tas Šuv. Valstijose. > “Jeigu bu
tų tolimesnių užpuolimų po lap
kričio 14 dienos, mes pradėsime.
užpuolimus prieš visus Anglus jos kampaniją laimėti preziden- 
Amerikoje, kurie, nėra Suv. Vai- to rinkimus- 1924 metais.
stijų piliečiais. Už kiekvieną
Anglų-nužudytą Amerikoje tu- KITA MOTERIS S. V. KON- • 
ręs atmokėti trįs, Anglijos žmo- 
nes.” ... _____  __ ____ _ ____

Ar ištikro tas _grąsinimas tu- laimėjo rinkimus į Suv. Vals- 
ri -parėmimą Airių, nežinia, nes tiju Kongresą

. Jčiek Amerikoj @S'iai žino, nę-, p.]ė -Alice E.
ra čia nei tokio žmogaus, nei pa- yra 65 metų amžiaus, pasižymėr 
našios organizacijos. Ameri- jus įvairiais visuomeniniais dar- 
klečių Airių sakoma, jogei jo- bais, o labiausia, /‘gardžiais- vai
kis atsakantis ju,žmogus nega-giais”, kaip šios srities žmonės 
(Įėjo tokio dalyko rašyti. kalba; nes ji užlaikė viešą val-

Belfaste, Dubline ir Cork mie- gyklą, kur iš visos valstijos su-, 
stuose pereitą riedėldienį buvo važiavę žmonės' užeidavo. Lai- 
kilę riaušės, kuriose septyni žu-|ke prezidento Roosevelto ji bu.-

pačto

kęs dalykus perduotų valstybės 
reikalus naujai išrinktam pre
zidentui Harding’ui ir pats- re
zignuotų nelaukiant kovo 4 d.

Marietta, O. — Greituoju ža
dama pradėti demokratų parti-

Grėsė.
Muskogee, Okla. — Šį rudenį

antra moteris, 
Robertson, «-kuri

vo^ir daugelis'sužeista. . jvo Muskogee miestelio 
Diena-kita prieš tai Mullin-1 perdėtinė.

gar miesto apielinkėje esą nti- , ■______ j__
žudyta iš pasalų septyniolika
poircistų-. Dubline tuo, pačiu lai- ‘ Debsui Nedovanos.
ku policijai darant užpuolimą Buvo pasklidęs^gandas, kad 
ant dirbtuvės nušauta du dar-j Prez'^en*"as Wilson norįs dova- 
bininkai , noti socialistų vadui, kandida-

Anglijos laikraščiai skelbia p“*. ant Prezidento, Debsui ka- 
pakartotinai, jog -busią .įvestapėjimo bausmę ir paleisti jį iš 
didesniuose centruose ar visoje I Ątlanta kalėjimo, tečiaus ta ži- 
Airijoje kariškas stovis, n.ia užginčijama ir pasmerkta-

Corko jniesto lordo majoro Įsl® turės išbūti ik galo.
vietą, mirus MacSwiney, užėmė I
irgi Airis O’Callaghan.

AUSTRAI NORI LYGOS.
Paryžius. — Ne tik Vokieti

ja,' bet ir Austrija yra pasiry- 
žusios sekančiame Tautų Lygos 
susirinkime Genevoje , paduoti 
aplikacijas priimti jas prie Ly
gos. Bulgarija, kuri kariavo 
Vokietijos pusėje, taip pat ža
da prašytis į nares.

Taip tai prasidės ant 
brolybė....

žemes

NAUJI MŪŠIAI SU 
PRIEŠAIS

Varsa va, lapkr. 8 d. — 
Associated Press paduo
da šitokią žinią: “Mūšiai 
likosi panaujinti tarp Lie
tuvių kariumenės ir Len
kų ‘liuosnorių’ armijos, 
komanduojamos 'gen. Zel- 
gowskio. Oficialiai Zel- 
gowskio štabas pranešė', 
jog Lietuviai, nepaisyda
mi ant jo pasiūlymo tai
kytis ir neduodami jokio 
atsakymo, padarė ataką1 
pas Giedraičius, šiaurėje 
nuo Vilniaus, ir privertė 
Lenkus pasitraukti. Vė
liaus jie pradėjo savo ata
ką ir paėmė nelaisvėn aš- 
tuoniasdešimts kareivių, 
jų tarpe vieną Vokietį ir 
vieną Chinietį.”

DETROIT, MICH.
T. M. D. Ohio ir Michigan Val

stijų Apskričio Reikale.
Jau apie metai laiko kaip Tė

vynės Mylėtojų Ohio ir Michi
gan valstijų Apskritis nebepa- 
rodo jokio veikimo. Valdyba 
nei žodžio nepratarė; kaip minė
to apskričio reikalai stovi. Su
važiavimo laikas jau senai pra
ėjo ir nežinia ar jį kada ir kas 
šauks. Ar rinks kada nors ki
tą valdybą, ar ta pati bus iki 
“gyvos galvos”. Ar žino kas 
kiek šis apskritis turi turto ir 
kur jis yra. Ar kuopos moka 
jo fždan mokesčius?

Tai gyvieji šio apskričio rei
kalai ' ir apie -tai reikia rimtai 
pasvarstyti.

Po pereitam T.M.D. Seimui 
daugumoje kuopų apsireiškia 
didesnis gyvumas; atsirado dau- 

_ . _ . __ nes daug pa-
kariumenė gana stipri .ir sitikima veikimo iš Centro Val- 
pepaiSo Lenkų norų “taiky-Įdybos. Tąigi dabar ir apskri
tis”, kada jie užgrobę Lie
tuvos, žemes nori jas sau pa
silaikyti.

vmuieų. didesnis gyvumas;
Iš to matyt, kad Lietuvos gjau energijos —

Amerikos Misija Bolše
vikų Naguose

Londonaą. — Pietinėje Rusi
joje buvusi Amerikos pašalpi- 
nė misija, gelbėjusi Vrangelio 
pusėj, kaip Maskvos žinios sa
ko, esanti patekus į bolševikų 
rankas, jiems užimant Aleksie- 
evka stotį, Misijos vadu mini
mas gen. Morel, bet gi Ameri
kos žinioje nerandamą žmogaus 
įsu tokia pavarde.

Paskiausia atėjo žinios, kad 
I bolševikai pietinėje Rusijoj nu
žudė dvi Amerikos nursęs ir 
kapitoną E.s Kilpatricką. Kil
patrick, po pasibaigimo karės, 
buvo, pristojęs Lietuvos ąrmi- 
jo'n kapitonu ir su keliolika Ski
tų Amerikonų tarnavo laike 
Lietuvių mušiu prieš bolševi
kus. Po to pasiliuosavęs atvy
ko Paryžiun ir prisidėjo prie 
Amerikos Raud. Kryžiaus ir .li
kosi nusiųstas į Konstantinopo
lį, paskui pietų Rusijon.

D’Annunzio nerimsta.
Trieste. — Italas insurgentas 

D’Annunzio, užgrobęs Jugosla
vų miestą Fiume, 
žastis užpulti ant 
imti , jų mjestelį, 
buk tai pajūriniai 
viai šaudę į1 Italų

surado prie- 
Serbų ir už
kaitindamas, 
Serbų—karei- 

laivą.

FRANCUZIJA SILPNĖJA.
Francuzijos pastangos padi

dint gimimų skaičių ir suma
žini mirtis su pagalba hygienos 
ministerijos negelbsti. Pereik 
tais metais ant dviejų gimusių 
po tris mirė. Tokiu budu šalis 
žymiai sumažės, jei taip tęsis 
ilgesnį laiką.

Nelaimės New Yorke.-'
New Yorko valstijoje nelai

mėse ant kelių ir gatvėse per 
spalio (mėnesį vežimais, auto
mobiliais ir tramvajais užmuš
ta 173 žmonės. Pačiame New 
Yorko mieste žuvo 67 ypafos 
tik per spalio mėnesį.

New Yorke Socialistai 
Daug Laimėjo

Chicago. —' Amerikos socia
listų vyriausioji raštinė paskel
bia, kad šįmet prezidento rinki
muose socialistų partija gavo 
du milijonu balsų.

New Yorko miesto, tarybon I .I m išrinkta aštuoni socialistai ir 
vienas iš New Yorko į valsti-l 
jos atstovybę.

Žiema Busianti Šilta
Jeigu varlės anksti rugsė

jo mėnesyje sulenda balose į 
dumblą ir nutyla, reiškią žie
ma bus šalta ir žiauri. Jos 
tik kitą pavasarį vėl teprade
da kvarkti. Bet kada vėlai 
rudenį jos balose vis dar dai
nuoja, kada sliekai šliaužio
ja ir gyvatės matosi, tas pa
rodo busiant šiltą žiemą. — 
Net lapkričio mėnesyje dar 
šįmet vietomis varlės girdė
ti ant krantų rėkiant.

Naujas Lietuvis Daili
ninkas

Šiomis dienomis'Chicago j ap
sigyveno Lietuvis dailininkas, 
Vladas Undaras, lankęs Dailės 
Akademiją Paryžiuje ir specia
lizavęs skulptūroje. Jisai -'yra 
pasiryžęs išdirbinėti įvairias pa
triotiškas Lietuviškas stovylas, 
kaip Žirgvaikius taip ir Lietu
vos kunigaikščių. Jis rašo:

“Aš esu pasiryžęs'--padirbti 
Lietuvos Vytį iš gipso,, tikrai 
taisyklingai sulyg Lietuvos he
raldikos reikalavimų.

“Augščio bus dvi pėdos, o 
pločio 1 pėda ir 6 coliai. Ap- 
dabinimas pakraščių bus toks: 
Viršuj žvaigždelė Lietuvos Res
publikos tarp šakelių rūtų, ša
lyse trimitai, o apačioje kito- 

Ikie Lietuviško skonto pagraži- 
| nimai. Kairia tų žirgvaikių bus 
po $4 už vieną. į

“Taip pat aš padirbsiu iš gip
so biustus Lietuvių tautoje my
limų kunigaikščių Keistučio ir 
Birutės. Augsčio bus 8 coliai, 
kaina po $1. Jei kas norėtų 

I bronzuotus ar spalvuotus, tai 
kainos truputį brangiau;

“Jei kas sumanytų kokias ki
tas stovylėles padaryti, tai mel
džiu kreiptis pas mane, o aš 
padirbsiu atsakančiai-;- Jei kas 
norėtų turėti stovylas savo my
limųjų 
ryti už

4104

asmenų, aš galiu pada- 
labai prieinamą kainą.

V. Unduras,
S. Campbell Avenue 

Chicago, Ill.

čiai galėtų nemažai prisidėti 
prie organizacijos stipriniiho, o 
eu tuomi ir Centralė Valdyba 
jaustų didesnį norą veikti.

TMD. 68 kuopa, minėto ap
skričio narys, susirinkime spa- ' 

juo zsut o. piaciai apaaiuejo ap- 
• skričio reikalus ir priėmė kele

tą nutarimų. Buvo, paveizdan, 
apkalbėta apie išleidimą paskai
tos — “Emocijds ir Kultūra”, 
Kiek autorius triūso ir minties 
indėjo j veikalą, bet iki šiolei,

L. L. PASKOLA
Lietuvos Misijos Paragi- Lg 24 d. plačiai apkalbėjo ap- 

nimas 
esą Lietuvos vaikai, 
ir pasiryžę už jos

Sakomės 
mylinti ją 
laisvę galvas guldyti ir turtą 
aukoti. Bet kada musų Tėvy
nė paprašė 5 milijonų idolariųA * - W . 1HUUJU į VClAaiU, UCL iJYI O1UJLC1,

ne dovanos, bet tik paskolos. Į rodosi, tik viena kuopa pasmau
kę gi mes jai davėme ?! Skir-1 joj0 ja> skaitydama keletui dė
tumas tarp kolonijų paskirtos Į Setkų žmonių. Tai butų dide- 
kyotos ir paskolintos stirnas įrra | rj-s prjyįĘaltįįila^ nej^skleidaą
tiesiog nepakenčiamos; dar nei 
pusės nepadarėme,, ką padary
ti turėjome! Tas faktas,\kaip 
karšta ugnis, degina musų akis. 
Kada Lenkai išplėšė mums Vil
nių, nors ir neilgam, turėkime 
"drąsos prisipažinti, kąd neuž- 
taktinai. rėmėme sunkiai kovo
jančių Lietuvos žmonių, už sa
vo laisvę, -gerovę ir neprigul- 
mybę. . .

Prisipažinkime ir pasitaisyki
me! Dejuoti ir liustauti mums 
netinką. Užgrudykim savo va
lią ir savo teisingus troškimus 

Į paremkime darbais — ir Len
kų 'banditizmas Lie t u wj e iri 
Lenkų dvarponių baudžiava bus 
užgniaužta. Kam iš musų ne- 
fhiela būti demokratinės Lietu
vos Respublikos pilnateisiu pi
liečiu? Kam gi iš musų norė
tųsi tapti dvarininko Pilsudskio 
giminės pastumdėliu? Nepri- 
gulmybė, laisvė ir gerovė be ko
vos ir pasišventimo neįgyjama. 
Kas šitoje valstiečių-Lietuvių 
prieš Lenkų ponus kovoje galė
damas neremia Lietuvos, tas re
mia Lenkiją. Kiekvienas Lie
tuvos ir Laisvės Paskolos prie
šas — Pilsudskio draugas. Ša
lin tokie iš musų tarpo! su vi
sais 
jie į

j 
gas 
jiems tinkamą atsakymą: visi 
lig vieno, be jokios išimties, ar 
pirkę boną ar dar ne, — nusi
pirkime dar po vieną laisvės bo
ną. Geras darbas duos ir ge
rus vaisius:' .Lenkų generolas 
Zelgowskis, kurs dabar įsiveržė 
į Vilnių, netrukus turės su sa
vo legionistais sprukti į Varša
vą, iš kurios atėjo, kaip anuo 
laiku spruko" AvaldVas-Bermon- 
tas iš Žemaitijos į Berliną.

Kas'bus;’kas ne, bet Lietuviai 
Lenkams rievergaus. Ištvermė 
ir darbas padarys mus laisvais.

Paskolos Stočių komitetai ir 
visi Lietuvos draugai-darbuoto- 

I jai yra prašomi plačiai šį pra
nešimą pagarsinti susirinki- 
kuose, draugijų posėdžiuose ir 
tt. Kam .neaišku, ko nori Len
kai- iš Lietuvos, — perskaityki
te Liet. Misijos aplinkraštį, til
pusi trumpas laikas atgal, “Ar 
Jau Paskola Baigiama."

Lietuvos Misija, 
257 W. 71 St., New York.

™ neįyskleidaą
tarpe Lietuvių visuomenės, to
kio, naudingo dalyko.

štai, taigi, musų apskričio 
iždas gmėtų bu'ti apverstas iš
leidimui minėto- veikalo, kuris 
randasi pas mus;''butų dar ga
lima paskolint iš kuopų ir šiaip 
narių. Knygutę pardavus bu
tų galima skolos atgrąžint.

Taip nusimanant, nutarto, at- ■ 
sišaukti j visas šin apskritin 
priklausančias * kuopas, •’ ką jos 
mano apie ■ apskričio ateitį: ar 
mano dar jį, pusiau apmirusį, 
atgaivinti, ar likviduoti? Jei
gu manoma gaivinti, tai pradė
kime darbą — rinkime naują 
apskričiui-valdybą, šaukime su- 
yažiavimą ; mokėkime mokes
čius ir, visokiais budais varyki
me agitaciją už T. M. Draugiją. 
Bet jeigu manoma likviduoti, 
tai spręskime kur dėsime aps
kričio' turtą.

K. šnuolis,
TMD. 68 kp. Pirmininkas.

savo reikalais tesikreipia 
Varšavą.
Lenkų paskutines pastan- 
Lietuvą pavergti duokime

NORĖJO NUŽUDYT KUNIGĄ.
Windsor, Ont., Kanada. — 

Čionai laikoma kalėjime suim
tas metodistų bažnyčios kuni
gas, apkaltintas sąryšyje su -nu
žudymu tūlo karčiamninko. Po- , 
liciją pasiekė gandai, jog bu
ris žmonių, turbut gerų žuvusio 
karčiamninko pasekėjų, yra pa
siryžę apipulti kalėjimą ir ku
nigą nulinčiuoti. Greituoju nie
kam nežinant kunigas išgaben
tas kiton vieton.

Kunigas buvo blaivybės pla
tintojas ir persekiotojas degti
nes pardavinėtojų bei miestelio 
užžiurėtojas tokių įstaigų. Ap- 

,Šliaukius į to Jkarciamnjnko na
mus, po susivaidijimo, užpultas 
iš ano pusės, pats sako šovęs 
apsigynimui.
Tyrinės ilgo gyvenimo paslaptį.

Chicago. — Čionai gruodžio 
mėnesio sveikatos žinovų posė- 
din nutartai užkviesti seniausį 
žinomą Amerikoje, ir gal visa
me pasaulyje, žmogų, tūlą Shell, 
iš Greary Cęeek, Ky., kuris da
bar turi 132 metu, ir bus tyri
nėjama ilgo žmogaus gyveni-" 
mo paslaptis. Taipgi tame su
važiavime užkviesta dalyvauti 
seniai po 100 ir daugiau metų; 
iš jų'bus klausinėjamą jų gy
venimo budai ir priežastįs to
kio prasitęsijno amžiaus.
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RACINE, WIS.
Spalio 31 d. Liet. Gelbėti D- 

jos 15 skyrius buvo parengęs 
paskaitas, kurias atliko L. G. D. 
centrp sekretorius Dr. A. L. 
Graičunas iš Chicagos; skaitė 
temoje “Valstybei besivystant”. 
Užbaigdamas paskaitą, jis 
sakinėjo į keletą klausimų, 
sirinkusiems paskaita pilnai 
tiko;

Pirm šito parengimo vieti
niam L. G. D. skyriui buvo da
roma užmetimai, kad būk Cen
tras aukų nesiunčiąs į Lietuvą, 
nors iš žmonių surenka, per ką 
tūli ir atsisakinėję aukauti. Dr. 
Graičunas plačiai išdėstė visą 
dabartinį Lietuvai Gelbėti Dr- 
jos stovį ir parodė dokumentus 
praeitais 1919 metais pasiųstų 
pinigų į Lietuvą ir gautus atsa
kymus nuo L. Raudonojo Kry
žiaus apie priėmimą. Tuomi- li
kosi' užkirstas kėlias bereikalin
giems užmetimams ir dabar bus 
gera proga vietos Lietuviuose 
atikų Lietuvos Raudonajam Kr.

Dr. Graičunas užsiminė ir a- 
pie klerikalų renkamas aukas jų 
Vadinamos Liet. R. K. Rėmėjų 
Dr-jos po skraiste Tautos Fon
do, kurių jau surinkta į 50,000 
doL, o į Lietuvą pasiųsta vos 
$1,300. Gi L. G. D. pasiuntė 
vien praeitais metais $13,000. Iš 
tų faktų Lietuvių visuomenė 
ir skaitytojai lengvai gali su
prasti, kuri iš tų' organizacijų 
atlieka savo užduotį' prideran
čiai: Matosi, jog L. GI D. yra 
užtikima organizacija ir mes ją 
turime remti kiek galime.

Vietos L. G. D. 15 skyrius 
greituoju rengiasi pasiųsti Cen
trui $100 del perdavimo Lietu
vos Raud. JKryžiui.

Apart paskaitos ir aiškinimų, 
buvo dar platesnis programėlis, 
kurį išpildė sekantieji asmenįs: 

T. Varanis dviem atvejais ro
dė magiškas štukas; L. Tau je
nas sulošė gražiai monologą— 
“Perėjo laikai”; p-lė Zofija Ma
linauskaitė tinkamai padekla
mavo eiles apie šių dienų Lie
tuvos padėtį; f. Vilavieienė pa
skambino'pianų. Visas progra
mas tęsėsi 3 valandas.

Susirinkimo prašyta kiek kas 
gali paaukauti Lietuvos Raudo
najam Kryžiui. Aukavo:

Mykolas Bardauskas $10.00 
keletas aukavo po $2 ir po $1, i, 
viso hukų .sudėta $24.66.

Taip viskas gražiai ir užsi- L 
baigė, atnešdamas geras mums ( 
pasekmes. M. Kasparaitis..

WATERBURY, CONN.
Spalio 31 d. vietinis dyieilis 

sikstetas, vadovaujamas p. M. 
Brazausko} surengė koncertą; 
programas nors neilgas; bet bu
vo įvairus, susidėjo” iš dešim
ties numerių, kurių keturis iš
pildė tasai sikstetas, tris J. Bu
tėnas, du -smuikininkas J. Di- 
vito (Italas) ir. vieną V. Nai
nienė.

Sikstetas sudainavo dvylika 
dainelių, kurios pusėtinai gerai 
išėjo, už ką 'publika nepagailėjo 
plojimų; dainininkų išlavinimą 
garbė priklauso p. Brazauskui 
ir visiems nariams. J. Butėnui 
ant programo buvo pažymėta 5 
dainos, bet jis sudainavo daug 
daugiau, nes kada vietos Lietu
viai išgirsta jį dainuojant-,- tai 
visai nenori paleisti nuo estra
dos;

Kaslink smuikininko — ne
būdamas muzikos žinovu, nega
liu sakyti, tik tiek man neaiš
ku, kodėl Lietuviai rengdami 
koncertus kviečia svetimtau
čius, kurie mažą įspūdį pada
ro, kadangi Lietuviai mažai kas 
supranta muziką ir laike grieži
mo publika neramauja. * (Nuo 
Red.: Nereikia stebėtis, kad ki
tų tautų dailininkai pas mus 
dalyvauja, nes kitaip Lietuviai 
ir liktų be supratimo apie mu
ziką; jokia tauta neapsirube-

a

žiuoja savo dailinirfkais. Jei tė- 
mijat,' Amerikon nuolatos at
vyksta visų šalių dailininkai ir 
duoda koncertus.)

Publikos buvo susirinkę skai
tlingai kaip vietinių* taip ir iš 
apielinkių.

Antrą progą vietiniai ir apie
linkių Lietuviai turės persta
tant gražų istorišką veikalą šio 
mėnesio 21 d., didelėje miesto 
salėje Jacques. L. D. D. “Var
pas” suloš milžinišką veikalą— 
“Mindaugis”. (Tikietus 'jau iš 
kalno apielinkių ir vietos Lie
tuviai gali gauti pas mane, ku
rie norit geresnes sėdynes tu
rėti.) K. J. Paulauskas.

797 Bank St? Box 107.

NEW BRITAIN, CONN.
Spalio 17 d., “Varpo” dailės 

draugija buvo surengusi vaka
rėlį atsisveikinimui su vienu sa
vo nariu, išvažiuojančiu į 
tuvą, A. Galinausku, kuris 
pora metų prigulėdavau 
“Varpo” uoliai darbavosi. 
Kalinauskas, gavęs laišką 
savo motinos iš gimtinio kraš
to, kad jaunesnis brolis išėjo 
kariumenėn, pats greituoju pa
siryžo vykti tenai ir padėti sa
vo motinai ir sesutei gyvenimą 
daryti.

Šiame atsisveikinimo vakarė
lyje buvo dainos, žaislai, užkan
dis ir kalbelės. Draugijos vice
pirmininkas prieš užkandį pa
prašė visų sustojus padainuoti 
Lietuvos- Himną. Po to varpie- 
čių vardu savo veikliam draugui 
Kalinauskui vienas narys intei-l 
kė aukso žiedą su jo ir draugi
jos raidėmis, kad jis, parvažia
vęs į Tėvynę, kad ir- ginklą pa
ėmęs, jei bus reikalas, eidamas 
kovoti su Lietuvos priešais, bu
tų drąsus ir atsimintų} jog tu
ri čia likusių draugų, kurie jį 
myli, užjaučia ir gelbės ir stos 
paskui jo į kovotojų eiles. '

Pats* A. J. Kalinauskas atsi
stojęs išreiškė savo padėkos žo
dį vdrpiečiams, linkėdamas, kad 
jie darbuotųsi čionai Lietuvių 
.dailės, srityje ir Lietuvos rėmįr 
mui. -

Choro vedėjas P. Bružauskas, 
J. Maksimavičius ir kiti keletas 
varpiečių paeiliui išreiškė kele
tu žodžių geriausius linkėjimus 
atsiskiriančiam iš šio būrio sa
vam draugui, prašydami, kad 
parvažiavus Lietuvon, jei ap
linkybės pavelys, vėl stengtųsi 
darbuotis dailėje.

Po to “Varpo” 
ce-pirmininkas A. 
še sudėti Lietuvos šaulianįs au
kų ir aukavo sekantieji: A. J. 
Kalinauskas $2; J. Sungaila $2; 
A. Rėkus $1; P. Bružauskas $1; 
P. Andrulionis $1; J. Miežlaiš- 
kis $1.; J. Kasparavičius ?1A. 
Petrauskas $1; J. Andreičikas. 
$1; K. Giedraitis $1; B. Griške
vičius $1. i Smulkių $1.25, vi
so gi surinkta $16.25. °

Po visų kalbų ir užkandžių' ir 
aukų vėl buvo žaislai, po ko vi
si atsisveikinę su A. Kalinaus
ku išsiskirstė, o jisai, sulaukęs 
19 dignos spalio,-apleido “musų 
miestą, nuvyko į New Yorką, 
o iš ten spalio 21 d. iškeliavo 
vandeniu Lietuvos linkui.

J. M.

Lie- 
apie 
prie

nuo

draugijos vi- 
Rekus papra-

Iš Škotijos Lietuvių Gy
venimo

Yra Lietuviškas priežodis:— 
“Genys margas,” bet Škotijos 
Lietuviai dar margesni ir už ge
nį. ' Viskas jiems negerai-, neai
šku, delto/kad savo akimis ne- 

, mato, o ką iš laikraščių arba iš 
prisiųstų laiškų išskaito, tam 
tikėti nenori. Nors/trumpai čia 
pabrėšiu .svarbiausius dalykus, 
kas veikiama musų Lietuvių del 
Tėvynės labo. Škotijoje yra ke
letas tūkstančių Lietuvių, turi 
jie čia savo draugijas, užlaiko 
susirinkimams svetaines, rengia I , . .įvairias 
tt., bet 
to iš jų

Jeigu 
kokios aplinkybės* nebūtų, rei
kėtų veikti, bet nieko nesimato, 
Daugiausia aš tėmiju į Tautos 
Fondo komiteto “veikimą”. Pra
ėjo apie du mėnesiu laiko kaip 
liko išrinktas naujas komitetas, 
taip sakant, iš darbininkų, nes 
pirmutinis, kaip vadinama, buvo 
vadovaujamas “buržujų”, nors 
tų mūsų buržujų Škotijoj kaip 
ir nėra; turime vieną-antrą 
krautuvninką ir pora kunigų, 
bet kiek jau iš jų gali būti bur
žujai.... Vienok, kada tie va
dinamieji buržujai buvo komi
tete, daugiau dar buvo veikia
ma, dabartinis gi, iš darbinin
kų susidedantis komitetas, kiek 
matosi, apsnūdęs. Matoma di
delis reikalas intempti visas 
spėkas del Lietuvos, varginga
me jos laikotarpyje, svarbiau
sia, kad’ tą vargą ir skurdą ken
čia ne kas kitas, kaip inusų, iš- 
ėjunų, broliai ir sesutės, tėvai, 
motinos, seneliai ir našlaičiai tų 
onusų giminių, kurie žuvo ’ka
rės lauke. Lietuvoje .daugiau
sia kenčia darbininkai-darbinin- 
kės, jų skurdžiame padėjime ne
gelbės Lenkai ar sulenkėję po
nai, su jais dargi reikia 'kovo
ti, taigi jei mes čiupai nesirū
pinsime šelpti saviškių, tik vi
sokių priekabių .jieškosime* ir 
.tikėsime šmeižikų paskalams, 
tai* nepaliaus tikėjęsi Lietuvą 
praryti Lenkai, Rusai ar Vokie
čiai ir paskui uždės Lietuvos 
žmonėms vėl savo vergijos jun
gą.-.

Musų priedermė yra* padėti . 
savo šaliai išbristi iš skurdo ir 
sudružinti savo brolius pasek-- 
mingesniam gynimuisi nuo sve
timųjų gaivalų. Gyvas reika
las, skuboka pagalba pageidau
jama iš visų pasaulio kampuo
se gyvenančių Lietuvių, todėl 
musų komitetas turėtų paliau
ti miegojęs ir atidarytų grau
džiam Lietuvos darbininkų šau
ksmui ausis ir rūpintųsi 
bėti savo pasidarbavimu 
me aukų. Lai gyvuoja 
vos Vėliava! lai gyvuoja 
vos žmonės laisvoje savo 
nėję! Tik gelbėkime juos!

P. D.

pramogas, sueigas ir 
Lietuvai nieko nesima- 
pusės nuveikto.
jau -esame Lietuviais,

pagel- 
rinki- 
Lietu- 
Lietu- 
Tėvy-

MONOLOGAI PO 5c.
Ar aš Kalta. Monologas mo

teriai, lošti.
Teisingi tarp keturių aktų.— 

Dialogas, lošia 2 ypatos.

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

Nors kiti laikraščiai jau 
pirmiaus kėlė, bet neįs
tengs toliaus taip pasi
laikyti ir vėl bus priver
sti prenumeratos kainą 
padidint.

Kurie užsimokės pirm 
Sausio 1 d., visus me
tus gaus už $2, kaip 
ikišiolei dar vra.’

Mokslo, Literatūros ir 
Satyros Žurnalas

Išleidžiamas pradžioje kiekvieno mėnesio.
Dailiausias ir rimčiausias didelio formato (8x11 c.) 
žurnalas kokį kada Amerikos Lietuviai turėjo. Ja
me telpa visokių mokslų raštai, literatūra, eilės ir 
juokai. Puslapių 30. Kaina metams $1.00, .pusei 
metų* 60c. Pavienis numeris 10c. Reikalauk vieno] 
“ARTOJAS” E. 79th St. & Superior, Cleveland, O.

Atsišaukimas Buvusiems Suv. Valstijų Armijoje I a'iHiuiiJiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiinniiiiiumniiiiiiiiimniiiiiiiiiniMiiiJiiiiHiniiiiil  
ir Laivyne Kareiviams Registruotis

Visi Amerikos Lietuviai, bu- pažymėkite, kurie galėsite savo 
vę Suv. Valstijų kariumenėje lėšomis atvykti į Washingtoną 
laike didžiosios karės, užsiregi-1T :'*4*’""’' 
struokite prisiųsdami savo var
dą, pavardę, pilną antrašą, su 

i pažymėjimu kuriuose frontuo
se tarnavote ar buvote palikti 
čionai. Norima žinoti, kiek bu
vo musų, Lietuvių, tarnavusių 
S. V.’ armijoje ar laivyne. Vi
si tada žinosite ir visų tų karei
vių vardai bus atspausdinti į 
knygą, kuri_ pasiliks Lietuvių 
istorijos dalimi.

Prie tos registracijos drauge

Q GERB. Q x
^Opragilo KAMPELIO1*'

Vardas-pav.
Adresas
Miestas
Ar buvai

Lietuvi!) kareivių suvažiaviman, 
kaip bus- netoli tūkstantis vyrų 
taip pasižadėjusių atvykti į tą 
vietą, tada mes pažymėsime die
ną suvažiavimui ir vietą ir visi 
uniformose maršuosime prie 
Baltojo Namo, kur turės išeiti 
ir pasveikinti mus valdžios ve
dėjai, o tada mes, gerai prisi
rengę, pareikalausime pripaži
nimo musų Tėvynei Lietuvai. 
Tada visa Amerika praskambė
tų musų drąsiu žygiu.

REGISTRACIJOS KORTELĖ

fronte ?
Valst.

Kokį laipsnį turėjai? ................ .**.........  (............
Pasižadu (ar ne) atvykti reikale j Washington, D. C. ..

Iškirpkit šią kortelę ir grąžinkit:
THE LITHUANIAN EX-SOLDIERS’ INDEPENDENT SOCJY 

Headquarters, 3402 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Kalėdų Dovana
Geriausia dovana Kalėdoms tai pasiųst pinigų saviesiems j Lietuvą. 
Dabar pigus auksinai, naudokitės proga. Nusiuntimas greitas ir 
gvarantuotas. LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA j Liepojųi Hambur
gą, Bremeną, Rotterdamą ir Antverpą į Lietuvą ir iš Lietuvos ati

traukiame šeimynas.
Padarymas pasų kelionei ir kiti dokumentai pagedime dalių, pirki* 
me ir pardavime. Pinigus siųskit pačto Money orderiais. Atsa
kymui pridėkite 2ę. krasos ženkleli. • (49)

JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA
168 Grand St. Brooklyn, N.' Y. (Tel. Grnpt. 4548)

(J Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
tik $3. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su'pinigais.

LIETUVOS LAIVYNAS
Visokie banditai ir brigaritai, lyg erkes ir vapsos, zvimbia apie 

Lietuvą ir geria kraują. Bet- Lietuva erkes priputusias kraujo 
traškys. Nepavyks nei dvarponiams nei Lenkams užsėsti 
sprando Lietuvos žmonių. O .laiyynas visuomet gelbės Lietuvai 
sikelti iš vargo ir iš pelenų. To gi-delei —

Jeigu nori, kad Lietuvos Vėliava plevėsuotų ant jūrių;
Jeigu nori savo laivu pasivažinėti Lietuvon;
Jeigu indomauji užjurin eprekyba;
Jeigu nori, kad paštas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir Amerikos;
Jeigu nori, kad tavo siuntiniai ir pinigai greitai pasiektų gimi

nes Lietuvoje;
Jeigu nori pats dalyvaut Lietuvos prekyboje ir turėti gerą pel-' ną; ly
Jeigu nori prisidėt prie atkėlimo Lietuvos iš bėSų ir vargo, tai 

skubinkis pirkti akcijas Lietuvos Garlaivių Bendrovės.,
Akcija su 10 nuoš. padengimui organizativių išlaidų (surpliuso) E 

kainuoja $33.00. Kas penkios akcijos duoda vieną balsą Lietuvos K 
Garlaivių Bendrovės reikaluose. ra

Lenkai ir Rusai siūlosi Lietuviairfs su savais laivynais; argi mes S 
Lietuviai busime žiopliais ir remsime tuos, kurie Lietuvą nuengti K 
j. ?Sla,s'* Gana svetimiems dievams prisitarnavome, pradėkime »

v- !a*>u*. Lietuvių tautos bent sykį! w (49) r
Visais Lietuvos laivyno reikalais kreiptis reikia pas Lietuvos fc 

Garlaivių Bendrovės General; Agentą.

DB. J. ŠLIUPAS 
1419 North Main Ave. Scranton, Pa.

su- 
ant 
at-

k
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Gerb. Spragilas atbėgo su proga per visą naktį sap-

šitokiu aprašymu:

SPRAGILAS PAS IETĄ.
— Mane, vaikeli, vis bai

mė ima, kad tu pats savo 
dūšią gali praganyt ant am
žių ir mus į bedievius pa
verst.

— Iš kur gi tetule'* tokia 
baimė užėjo?

— Aš tau pirmiau jau sa
kiau ir dar tu nežinai.
7 — Tai kame dalykas — 
pasakok man, gal galėsiu iš
gelbėt jus, o apie mane ne
sirūpinkit.

— Vaikeli, tu vis bedie
viškai darai ir atėjęs į mu-

nuoti. Trečia sapnams prie
žastis yra negeras gulėji
mas.

— Tai kaip, vaikeli, gali 
sapnuot, jei negulėsi:- gulėt 
kada nueini, tai ir . sapnai 
užeina, kuomet užmiegi.

— Tas tiesa; bet daugiau
sia žmogus gali baisią sap
nu sapnuot gulėdamas aug- 
štieninkas arba ant kairio
jo šono, kuriame širdis ran
dasi. Augštieninko miegoj 
jimas ant' kietos pagalvės 
apsunkiną sprandinęs gįs- 
las, o tada žmogus kartais 
net ir nevisai užmigęs imi 
baisybes* sapnuot.

— Aš tau netikiu; ba tu 
visada bedieviškai kalbi. Aš 
apie tai geriau pasiklausiu 
kunigėlio.

— Kunigėlis, matydamas; 
kad tu jo klausi, tikrai ži
nos, kad esi tamsi moterėle; 
ir paaiškins 
tinka.-

— Vaikeli, 
pie kunigus 
mas. Aną sykį kada aš pas 
kunigėlį buvau nuėjus, jis 
paklausė mane, ar aš skai
tau “Dirvą”. Pasakiau, kad 
ne. Jis tada sako : gerai ir

kaip jam pa- ’

tu griešini a- 
taip kalbėda-

£ - v , darai, neskaityk jos, ba ji
sų stubą nepasakai tegul Lra bedieviška. Ar ne tei- 
bus pagarbintas . Dievobai- Lybę kunigėlis sakė? 
mingų žmonių name nepa- _ jr paskui? 
garbinus Dievo yra didelis _ Paskui; ąš tuoj išėjus 
gnekas ir gali visi į peklą iš klebonijos ir nuėjus ant' 
nueit- - 7'

—■-Tetule, turi klaidą* to- sipirkau “Dirvą1 _______
kioj stuboj, kur. visi dievo- pamačiau, kad ji yra bedie- 
baimingai užsilaiko, neturė- viską.
tų būti baimės apie amžiną Į. — O ką tu joje suradai? 
ugnį pragare, nes, anot ta-1 _ Ugi žiuriu, patalpintas 
vo supratimo, jus ir Dievas straipsnis apie seną pasaulį 
mylį. • , • . ir prre^yt?} kckic

— Ąš ir meldžiuosi po ke- kiti dievai jį sutvėrė, o ne 
lis sykius į dieną, kad mus musų Dievas.
mylėtų, ir tau dvasią šventą _ Tai tu. tetul ' d j

ba tU V1Stiek 3 didele* nuodėmę.
— Ne aš, ale tie kurie to

kius šliuptarniškus raštus į*

Sanklėro prie 21-mos nu- 
į” ir ištilcro

ir parašyta, kad kokie ten

pražuvęs. .
— ’O .iš kur tetulė tai ži- 

na^' A»‘ ., r j. [laikraštį deda.
— As, vaikeli, per dienas Z,4

4

Vardas ’COLGATE’ aar- tui- 
leto daiktų garantija tvr imo 
tikrumo ii* puikios rūšies, 

įsteigta 1806 m.

Sis dantų valytojas už
ganėdina “mane labai, 
nes Colgate’s”, padaro 
dantis švarius ir baltus. 
Šalip to jo skonis yra
malonus.

Prašyk Aptiekoje 
. Duoti Jums

Colgate’s

taip mislinu ir naktį man 
sapnuojasi, kad tave velniai 
pekloj ant, raudonų geležų 
kepina ir su šakėmis smai
go ir smalą į gerklę pila. Ar 
tai nėra Dievo apreiškimas, 
kad reikia tavo dūšią gel
bėt, kolei dar gyvas esi?

— Sapnams, tetule, ne
reikia tikėti, nes jie žmogų 
tik klaidina:

— Kaip, vaikeli, netikėsi, 
kad viską matai kaip gyvą 
ir matai velnius su šakėmis 
aplinkui šokinėjančius.

— Tetule, žmonės linkę 
viskam tikėti ^daugiau kas 
yra ne tikra ir~kas yra sap
nas, bet toli nusileijkia nuo 
teisybės, o tas jiems yra la
biau bloga, negu pekloj ant 
karštų geležų butų kepti. "

— Žegnokis, vaikeli, žeg
nokis, jei tu šitaip kalbi!

— Aš noriu tetulei paaiš
kint apie sapnus. Jie apsi
reiškia nuo trijų priežasčių: 
pirmiausia — nuo to, ką 
žmogus dienomis mislina.

— Ale ką mislina, tai ir 
išsipildo.

— Taigi, ir aš norėjau pa
sakyt: jeigu kas žmogui ne
išsipildo niekados šiaip gy
venime, tada* jis sapnuose 
tai regi. Tetulė svajoji ir 
mislini apie mano dūšią, kad 
ji pekloj degs, nors apie ją 
nieko nežinai.

— Kaip gi nežinau: aš 
skaičiau knygą apie peklos 
kančias ir kunigėlis iš pa
mokslo sakė, kad pekla yra 
ir kaip tenai dūšios degs tų, 
'kurie ant žemės gyvendami 
bedieviais buvo.

— Tos kunigų pasakos, 
tie raštai ir mislys privedė 
tetulę prie baisių sapnų apie 
peklą, nors nežinai nei kur i 
ji yra nei kaip tie velniai iš
rodo. Kita.sapnų priežastis i 
yra nuo valgio. - <

— Aš tam netikiu, vaike- : 
Ii, ba aš visada valgau ge
rai mėsos, juodos duonos ir 
visko, kad soti bučiau, o nie- j 
ko man iš to.

— Kaip gi nieko: juk sa
kai, kad sapnuoji apie mano j 
dūšią ir peklą. Mislįs apie 1 
ką nors, sunkus valgiai ii’ 
persivalgymas yrą geriausia 1

[ .— Tu- sugriesinai, kam 
į pirkai “Dirvą” kada kuni- 
j gas liepė jos neskaityti.

Aš tik norėjau žinot
— Na, bet nors nusidėjai 

savo kunigėliui, bet daugiau 
’ proto gavai: sužinojai, kad 

ne viena biblija svietą, su
tvėrė, įdėt kad svietą* ir kiti 
dievai tvėrė, o biblija yra 
tik aprašymas, paskolintas 
iš senesniųjų genčių supra
timo apie .'žemės atsiradimą, 
dangaus susitvėrimą ir ki
tus dvasiškus dalykus.

— Vaikelį, vaikeli, kaip 
tu drįsti sakyt, kad ne mu
sų Dievas žemę ir dangų 
sutvėrė'. Neūždyką aš sap
nuoju, kaip tavo dūšia pek
loj dega.

— Tetule, jei tau dabar 
besibarant apie tavo Dievų 
čia butų kitokio tikėjimo 
žmogus, jis irgi rėktų,į kad 
jo dievas viską sutvėrė ir 
jog griešna yra ,prieš jį ši
taip kalbėti.

— Dievo kito nėra^ tik 
vienas, į kurį tiki dievobai
mingi katalikai, ir už tai vi
si, kurie turi kitus dievus;: 
sykių su tavim pekloj degs.

— Turi čia klaidą, tetule; 
nes kitų tikėjimų žmonėms 
jųjų dievai geri ir dangų 
turi pažadėję, d didelis klau
simas, ar jie norės tave į tą • 
dangų įsileisti.

— Nemislyk, vaikeli, kad 
aš tokia durna ir tikėsiu'} 
kitus dievus arba į kokių 
pagonų stabus, ba musų ku
nigėlis sakė, kad kiti žmo
nės ’garbina veršius ir kito
kius sutvėrimus. Musų Die
vas yra vienas ir tikras ir 
jis buvo nuo svieto pradžios 
ir iki pat pabaigos bus, o vi
si pagonįs, šliuptarniąi ir 
bedieviai bus arkaniuolo pa
šaukti sudnoj dienoj ant 
Juozapato pakalnės, o iš te - 
nai visi bus nugramzdinti į 
peklą per amžius degti.

— Kas juos, tetule, nu- ; 
gramzdins?

— Dievas.
— O jeigu jie visą savo; ■< 

gyvenimą darė gerus dar
bus?

— Vistiek: kam jie neti
kėjo.
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NUO REDAKCIJOS
“Atskyrimas”

Žiniose ant pirmo puslapio 
matome pranešimą apie padary
tą slaptą sutartį tarp Latvijos 
ir Lenkijos del atkirtimo Lie
tuvos nuo Rusijos ir tuomi ap- 
sidžiaugimą Francuzijos, jog 

neprisidėjimas | tai yra atskirimas Vokietijos 
(prie Tautų Lygos. Jei Ly- nuo Rusijos.
ga reikės pertvarkyti pagal Lenkai turi-didelį norą at- 

apsidžiaugimą “Dr-gas” už-j respublikoniško skonio, ką'skirti Lietuvą nuo susisiekimo 
i----- j   __x t;.i.—.-.i —• a o i_._ r..Kodėl ne: jei Len-

- kai butų galėję, jau senai but
- Lietuvą pasivergę. Bet ko no- ' 
i ri Latviai, pildydami Lenkų už- 
i mačias Lietuvą nuo Rusų ati- 
• dalinti? Latviai gal išsiaiški

na, kad po visko, Lietuva turės, 
komercijos reikaluose, per jos 
žemę gelžkeliais važinėti, o Lat
vija, suprantama, plėš sau mui
tus?

Lenkų paikumas, Latvių di- j 
dėlė klaida. Lietuva su Rusija 
komerciją galės liuosai varyti 
jūrėmis, taip pat komercijos 
keliai vandeniu į Rusiją atdasi 
ir Vokietijai — Baltijos jure 
užtektinai plati. Bet tas Lat
vių pasielgimas griežtai atskirs 
Latviją nuo Lietuvos! Tas aiš
ku ir Latviams apsieis 
brangiai.

Kas gi su Francuzija?
Kuomet visos pasaulio 

tos rengiasi prie taikos, ištižus 
Francuzija'dar ruošiasi prie ka
rės. Kam ji skiria Vokietiją su 
pagalba “didelės” Lenkijos nuo 
Rusijos? Tam, kad kilus karei

AR JAU BUS GERAI?
“Taip, išsipildė Amerikos T ~~~ , ■ ’.

Lietuvių troškimai”, besąži- nu administracija po pasi- 
ningai klaidindamas Ameri- barimo su demokratų atsto- 
kos Lietuvius skelbia Chi- vais ir senatoriais, išreiškusKOS JbieVUVlUS bKClUld Vili" Valo ir bclldLUlldlo, loicloAUo 
cagos “Draugas”, kad res- ją, gal, tik kitais žodžiais, 
-..Yni----- —i.—j.-j_ i—■:—. Paskui seks prisi-

ar nanrisidpiimaR
publikonų partijos kandida- priims. J 
tas Harding likosi išrinktas dėjimas ar 
Suv. Valstijų prezidentu.

Norisi tikėti, ką tą savo

kraudamas ant Lietuviu vi
ii dykai, pats jo dovanai 

• avo špaltose nepareiškė. 
Bet tai bizniškoji dalis. 
Tik kam po tų visų džiau

gsmų ir pasitiešijimų “Dr-

sakys visos tos 43 valstybės, įsu Rusija, 
kurios ją jau pripažino ge
ra pagal pirmesnio sutvar
kymo? Ir čia turės likti 
viskas po senovei, arba jei 
bus dadėta kokios “reserva-

tarp Francuzijos ir Vokietijos, 
nesusisiekdama su Rusais Vo
kietija, negalėtų gauti jų pa
galbos. Ar Rusai rengiasi ir ar 
mano kada nors kariauti, taip
gi ar Vokietija žada pulti ant 
Francuzų — apie tai, mes netu
rime kalbos.

Nėra abejonės, kad Francuzi- 
ja yra prisiviliojus j slaptą su
tartį nusibankrutijusius Lenkus 
padėti jai jos bėdose. Lenkai, 
žinoma, nuo to niekados neat
sisakys, įsivaizdinę, jog jie ga
li daug ką padaryti, bet ko nie
kados neatsiekė.

Mums iš to pavojaus nėra ir 
todėl šiandien vienas klausimas 
tegali būti — kaip išmušti sa
vo priešus dar iš užimtų Lietu
vos žemių, o už musų sienų 
daro kas jiems patinka.

PROTO LAVINIMAS
Rašo BUDRIKAS.

te

gas” vėl inpuola nusimini- tions”, kaip nekurie sena- 
man, ir “iškalno negali pa- toriai reikalavo, tai kjla ki-

tas klausimas, ar demokra
tai senatoriai sutiks ant to, 
kurie sutiko' ant pirmesnės 
jos formos, ir ai' respubli
konai senate surinks reika
lingą dviejų trečdalių -skait
linę naujos Lygos užtvirti
nimui?

Dabar, duokim sau, stos 
klausimas Lietuvos pripaži
nimo. Bet jau baigsis ke
turi metai ir prasidės poli- 
tikieriavimai del naujų kan
didatų ant prezidento.

Kodėl musų katalikiškie
ji vadai šaukia, kad mes, 
nuolankus buvę atiduoti sa
vo balsus už respublikonų 
partiją, dabar turėsime jai 
būti dar nuolankesni, jeigu , 
norime Lietuvai neprigul- ; 
mybės ?

Ne iš to galo reikia imtis. , 
Kad “Draugas” šaukia, jog 
mes turime parodyti respu
blikonų partijai, jog esame 
“ištikimi” jai ir pasiryžę už 
jos (respublikonų) partijos 
pripažįstamą laisvę pagul
dyti galvas, — vietoj to mes 
turime parodyti visam pa
sauliui, jo'g esame pasiryžę 
paguldyti galvas už Lietu
vos laisvę. ■_ Bet tą jau senai

kurie Lietuvoje.,!!* Ameriko
je gyvena, o Kurie pastojo 
Suy.- Valstijų piliečiais, tu
ri žiūrėti, kad jų valdžia, 
kuri pripažįsta teisę kitoms 
tautoms gyvuoti, taip pat 
neskirtų ir kitų iš to tarpo. 
Bet tas nepriguli nuo parti
jų, kaip bevilčiai “Draugas” 
savo straipsnyje (N261) ir 
užbaigia, bet nuo aplinky
bių. O aplinkybes žinome: 
įskolinimas Lenkijai ir Ru
sijai. Ant tiek dar gera de
mokratų partijos adminis
tracija buvo, kad ji nepri- 
skyrė Lietuvos pr-L- Lenki- ; 
jos, nors mums .eko neku- 
riuose dabar respublikoniš- i 
kais pasirodžiusiuose laik- i 
naščiuose (Angliškuose) nu- i 
tėmyti tokį tą partiją re- '1 
miančių redaktorių norą. i

sakyti, ką duos mums res
publikonai”.

“Draugas” atidavė respu
blikonams viską, ką jis ga
lėjo; ką jis gavo — irgi ži
no; bet ką jie Lietuviams 
suteiks, galima abejoti.

Kas iš to “Draugo” nusi- 
džiaugimo ateičiai kaip Suv. 
Valstijų taip ir Europos, 
o sykiu ir Lietuvos?

Dėlto kad vienas negeras, 
nėra dar prirodymu, jog 
kitas bus geras, nors papra
stai taip žmonės išsiaiškina.

Prezidentas Wilson, de
mokrato partijos narys, už
baigus pasaulinę karę, darė 
taikos sutartį su didžiomis i 
valstybėmis išvien, bet savo I 
Įjunktuose indėjo ir mažų- i 
jų tautų apsisprendimui tei- 1 
sę. Kad kaip paprastai nė
ra viskas nuodugniai pildo
ma, čia irgi pasirodo neat- 
sakantumas ii’ ne visiškas 
to prisilaikymas iš pačių 
taikos tvėrėjų pusės, ant 
kiek tas paliečia Lietuvius.

Naujasis prezidentas W. 
G. Harding savo kalbose ir 
pirma ir po išrinkimo pa
reiškė: “Lyga dabar mirus.” 
Tas reiškia, jog demokratų 
nario, prezidento Wilsono, priparodė Lietuvos piliečiai, 
padarytas darbas^Amęriko- 1 -- T--x------ ' * 
je užsmaugtas.

To noriz respublikonai, iš 
tą džiaugiasi ir “Draugas”.

Sykį mums atrašė vienas 
skaityt'ojas šitokį laišką: — 
“Mario prenumerata pasi
baigė, ‘Dirvą’ sulaikykite.”

Ką tas reiškia? Siunti
nėjimas laikraščio jam liko
si pertraukta, tečiaus ar su
laikyta išėjimas “Dirvos”?

Kada respublikonai parei
škia, jog “Tautų Lyga mi
rus”, tas tik rodo jų užsi
spyrimą neprileisti Suvieny
tų Valstijų prie jos prisidė
ti; bet pati Lyga vistiek pa
silieka: ir, prisidedant vienai 
valstybei po kitai, šiandien 
Lyga turi keturiasdešimts 
tris nares.

Ar Tautų Lyga “mirus”, 
ar tik respublikonų nenoras 
Suv. Valstijas prileisti prie 
jos tiek teišsipildo kaip to 
žmogelio nenoras toliau lai
kraštį prenumeruoti?

Suvienytu Valstijų nepri
sidėjimas prie Lygos netu
ri mums svarbos, tuo tarpu 
su Lygos egzistavimu Lietu
vą turi skaitytis kaipo tau
ta, užsilaikanti ant Euro
pos kontinento.

Ką gero mes galime tikė
tis iš respublikonų adminis
tracijos? Kokios naujos ir 
didėlės permainos turi at-: 
sibuti?- Ar “Draugas” tą 
svarstė, užsimerkęs šaukda
mas, jog jei mes balsuosime 
už respublikėnų kandidatus, 
laimėsime?

Suv. Valstijos dalyvavo 
Europinėje karėje ir užbai
gimui jos bei padarymui su
tarčių turi vėl dalyvauti. 
Atmetus demokratų prezi
dento lyilsono padarytą su
tartį, respublikonų pusė tu
ri skirti riaują komisiją per- 

(iiurėjimui, pertvarkymui ir 
į.iutaikymui. visko su tomis 
(valstybėmis, kurios jau lai- 
n ko Wilsono laikuose darbą 

pabaigtu ir jau tas darbas 
Įvaromas. Ar norės anos di- 
Idėsės valstybės savo atlik- 
■ g darbą perdirbai pritaiki- 
I aimui tik prie respublikonų 
įnory? Vargu to galima ti- 
įkėtis.
1 Kitaip sakant, taikos su- 
1M ir išlygas respubliko-

Meilė Artimo jr Tėvynės
“Mylėsi artimą savo kaipo 

pats save” — skelbia dešimtis
■ prisakymų, kuriuos su dideliu
■ atsidavimu bažnyčia žmones 
Į mokina.

Kada žmonės apsikrikštino,
• visos tautos viena greta kitos
■ pastojo katalikiškomis.

Bet štai kįla kivirčiai tautų
• tarpe ir tos kaimynės susimuša.

šiandien Lietuva kariauja su
1 Lenkija. Abi yra katalikiškos.

Lietuvos kunigai šaukia žmo
nes prieš Lenkus, Lenkijos dva- 
šiškija tą patį daro; Amerikoj 
musų kunigija irgi agituoja 
Lietuvius prieš Lenkus, ragina 
dėti aukas, kunigų laikraščiai 
šaukia visais balsais apie arti
mus ir ragina žmones imtis vi
sų būdų su jais -kovoti.

Kas pirmiausia kunigijai ap
eina — visados? Tikėjimas, ba
žnyčia, skelbimas artimo meilės.

Kodėl jie tą užmiršta karei 
kilus?

čia jau pirmiausia stoja ne 
tas, ką žmogus sau protu pasi
daro, bet tas, kuomi žmogus iš
tikro yra: subunda jo instink
tai, jo gamta, j,o kraujas — ir 
tauta liekasi PIRMIAUSIA.

Taip buvo iš pradžios, taip ir 
bus. Pats žmogus, nežiūrint 
kaip save rėdys, bus tik tokis 
pat kūne, jo dadėčkai protui ir- i 
gi bus tik liglaikiniai, kuomet ; 
visuose klausimuose stovės -ir 1 
tautos klausimas.

labai

tau-

Lapkričio I I.
garinės pasaulio istorijos 

' puošė lapkričio 11 diena lieka 
1 pažymiausia, kadangi tą dieną, 

1918 metais; likosi pertraukta 
didėji Europinė skerdynė, išžu
džius! milijonus žmonių. Nors 
tai, nėra taikos 'diena, kadangi 
dar ir po šiai dienai tęsiasi vi
sose žemės dalyse mūšiai ir var
žytinės vienų tautų su kitomis, 
bet ji buvo užbaigimas tos di
delės kovos, kuri visą pasaulį 
buvo sudrebinusi;

Beveik nuo tos dienos prasi
dėjo tikroji Lietuvos kova už 
išsiliuosavimą, už 
mybę — prasidėjo 
su ginklu rankoje, 
kiekvienas drąsus, 
ginantis karžygis.

Kada Lietuva šulauks perga
lės dieną ir užžymės savo isto
rijos naują lapą,, dar negalime 
nuspėti.

la-

nepriklauso- 
atvira kova 
kaip padaro 
savo laisvę

(Tąsa iš pereito num.)
Laimingas yra tas, kurs išvengė per, 

pirmą savo gyvenimo dešimtį metų mokyk
los sienų įkalinimo ir priespaudos ir apsi
gyveno'kaime tarp laukų ir miškų, ir be
būdamas ten, diena nuo dienos, apsipažino 
su Gamtos išvaizdos žvilgėsiu, visais jos 
ūpais, kiekvienu paprastu dalyku, gyvais! 
gyvenančiais daiktais atmosferoje ir van-j 
denyje ir ant žemės ir žemėje; kurs matė j 
sproginėjančius grudus ir tėmijo juos sa
vaitė po savaitės, kuomet jie brendo ir vi
si laukai nugeltonavo ir nusvirusios var
pos bangavo* saulės skaistume; kurs žiu
rėjo nenusigąstančia akimi ant besitelkian
čių perkūno debesų ir rėkavo gausiu links
mumu besistebėdamas iš žaibų žaidimo; 
kurs mokinosi pažinti visa tai ant ko tik 
jis pažiūrėdavo ir visa tai lygindavo prie 
žmonių; ir kurs jautė esąs dalimi viso to, 
ką jis matė ir mylėjo. — Jis nešiosis su sa
vimi’intelektualių ir dvasinio pasaulio žmo
nių studijų mintis, kurios yra įkalintos 
knygose: jis studijuos proto stiprybę, šir-J 
dies gilybę ir šviežumą, kas gali būti ras
ta tiktai tuose, kurie gėrė tyrą pažinimą 
iš Gamtos gilaus bėgančio šaltinio ir žen
gė augštyn prie gyvenimo mokslo kurso, 
aplaistyto jos rasomis ir gėlių kvapsniais.

Senųjų Grekų akyse, kurie pirmiau
siai pavadino apšvietimą mokslu, mokinis 
buvo tingus,'— tokis, kurs turėjo liuoslai- 
kio žvelgti į save, vaikštinėti tarp alyvų 
gojų, leisti "savo akim ilsėtis ant purpuri
nių kalnų arba mėlynos juros, papuoštos 
žaliomis sąlavomis; klausytis čiurkšlenan- 
čių upelių ii’ saldžiai giestančių lakštinga-

Amerikos Lietuvių Piliečių Sąjungos Vyriausios lų; skaityti gražios žemės lekciją, kuri pa
mokiną daugiau, negu atspausdinti ant 
pergamino žodžiai. Ir mokykla šiandien 

. turi saugotis' nuo spaudimo mokinių prie 
- ko negeistino ir duoti jiems liuosybę žais- 
• ti smagiai. Ji turi padrąsinti jų proto ir 

kūno žaismes; ji turi suteikti jauniems na
tūrali džiaugsmą, koks tai nebūtų jų besi- 
lavinimas. Ir ji turi, kiek galima, nušvie
sti elementarinių studijų darbą ir triūsą 
liuosybės, gražybės, didybės ir1 teisybės 

ii mintimis. • •'Lai vaikai jaučia kaip smagu 
ii' gerai yra giventi,vnors gyvenimas reik
štų siaurą pasaulį ir grynus daiktų pavir
šius, su kuriais, jis gali ^apsipažinti. Ir 
kuomet mes prašome jo patikėti, kad aug- 
štame-giliame mintijime ir prakilniame' 
veikime jis atras gyvenimą begalo puikų 
ir didžiai vertingą, jo uoli siela užsidegs 
geismu pažinimo ir dorybių; ir benešio- 
jant savo širdyje vaidintuvės jiegą ir tur
tą? įgytą iš savo ankstyvo prityrimo, jo 
mintis grįš vėl prie didžių ir gerų žmcnių. 
Blankios galingų pergalėtojų, poetų sva
jonės, vizijos, kurių sudainavimuose miško 
baisus ošimas ir bangų audra nutildavo; 
oratorių audringi žodžiai, iš kurių tebesi
lieja neapsakoma spėka, kuri stimuliuoja 
žmonių norus,„ mintis — keliasi prieš jo 
protą. Jo jaunutė vaidintuvė yra apdova
nota jų viršgamtinėmis ypatybėmis; ir jis 
išmoksta susidraugauti su jais arčiau ir 
atidengta jų dangiškos jiegos slėpinį. Die
viškas gemalas viduj jo širdies persprogs- 
ta ir išsilieja laukan ir užsivaisina kitose 
širdyse. Jis tampa kokiais jie buvo. Ir 
kodėl ne? Jis numeta geležines storas 
štangas nuo savo tako; jis prašalina visas 
kliūtis, pastojančias ant jo kelio; ir jis ap
veikia tą visą ir pasikelia augštyn. Ir 
[protingas mokytojas ateina palinksminti 
jį ir pasakyti, jog jo tikėjimas nėra suklai
dintas, jo viltįš netuščios, bet pilnos bile 
kokio atsiekime prižadėjimų, kuomet jis 
pasitiki savimi ir sujungia savo protą su 
savo darbu.

Kurs tiktai siekiasi prie bi ko viduji
ne žmogiška jiega, tikru noru ir mieriu, ga
li prisisiekti prie to.

Kad išplėtoti, priduoti daugiau gyvy
bės, sudrutinti šį augštą ūpą, šį prakilnų 
temperamentą, lai jis visais pragumais su
sipažįsta su Grekų kalba ir genijumi. Gre
kų literatūroje jis atsidengs minties ir jau
smo pasaulį taip šviežų ir gražų ir visa
pusišką, lyg jis butų pati gamta. Jame už- 
kvepės jam miriadai žmogiško bėgio žie
dų, — turtingiausiai nudažyti gyvenimo ir 
proto varsomis ir formomis. Jis bus apdo
vanotas puikiausiomis dovanomis. Netik
tai kad. vieni Grekai yra augščiausiai apdo
vanoti gamtos dovanomis, bet klasiniame 
amžiuje jie taipgi turi ypatingas viliojan
čias gražybes ir jiegą, — ir jų aštriausi in- 
telektualiai-dvasiniai gabumai yra suvie
nyti su prakilnaus ir kiltos širdies jauni
mo jausmais, viltimis ir svajonėmis. Net

Valdybos Atsišaukimas Į Amerikos 
Tėvynainius-Lietuvius

Musų močiutė Lietuva šian- j 
dien yra didžiausiame pavojuje. [ 
Musų nelabasis kaimynas, nuo 
seno Lietuvių nemylimas Len
kas, įsiveržė į musų sostinę Vii- j 
nių, užgrobė Lietuvos Rytus ir [ 
jau begrąsino ir visą Lietuvą 
užimti’ "•

Musų narsioji kariumenė, mu-1 
sųLšauliai, visokie partizanų- bu- Į- 
riai ir visa musų liaudis po kru- i 
vinų mušiu apie Trakus ir Vie-1- 
vį sustabdė Lenkų maršą. Ir I 
šąndien dar tebėina krifvinos 
kovos. Lietuviai kariauja iki I 
paskutinio lašo kraujo. Nėra1 
abejonės, jog Lenkus išvys, tik | Lenkų darbus, subėgę 
reikia visiems stoti į Lietuvos 
gynėjų eiles.

Musų Steigiamasis Seimas 
atsišaukė į visą kraštą, kvies
damas visus mirtinon kovon su 
Lenkų-užpuolikų, Lenkų-dvari- 
ninkų banditais, kurie eina Lie
tuvon savo dvarų apsaugoti ir 
ant Lietuvos liaudies verguvę 
uždėti. Iš Steigiamojo Seimo 
narių “Lietuvoje susitvėrė “Lie
tuvos Gynimo Komitetas,” kur- feišventimo darbų daryti bi ko- 
sai suskubo po visą Lietuvą, kia reklama — nepatogu. Iš 
kiekviename mieste, miestelyje, bažnyčios negalima daryti tur- 
sodžiuje tverti Lietuvos pilie- gavietės. Menkas tas aukoto- 
čių Komitetus Lietuvos laisvės jas, kursai sudėjęs didesnę au- 
gynimui. Ir Lietuvoje prasidė- ką Tėvyhės reikalams, didžiuo- 
jo^didis apsigynimo darbas. jasi ir puikuoja, kad tokią au-

Nėra jokios partijos, kuri į ką yra davęs tarsi tik pasigyri- 
prie šio darbo nesidėtų, nėra mui. Kur negalės pasigirti, to- 
prganizacijos, kad ir dešiniau- kis žmogus neduos, o Čion Tei
sios ar kairiausios, kuri nešto- kia duoti, kad nors ir nieks ne- 
tų ton mirtinon kovon už Lie- Į mato, reikia nuo širdies duoti 
tuvos liaudies laisvę. Ton ko
von stoja Lietuvis, žydas, Kait
rusis ir visi kiti Lietuvos pilie
čiai. Pagaliau ir Amerikos Lie
tuviai negalėjo pasilikti 
dėję savo broliams toj 
laimėti.

Lietuvos Atstovybė ir 
vos Misija yra išleidusi tam tik- riais keliais, įvairių žmonių var-

Karinis prie dais, kas padidina ir pačias iš- 
) ir apsunkina 

“Trimitą”, Sau- pristatymą ir apturėjimą aukų, 
jas Lietuvos 
(Lithuanian

71 St., New 
sudėjus vie- 
kablegramo-

j aukas. Liet. Raudonojam Kry- 
žiųi ir'kas svarbiausia, visas au- 

jkas jam atiduodą, nors ir nęsi- 
i skelbė, jog yra tos Lietuvos įs
taigos rėmėja. (Čia turite klai
dą — L. G. D. visados skelbia, 
jog jos tikslas yra vienatinai 
Lietuvos Raud. Kryžių remti.—-- 
“Dirvos” Red.)? »

Renka aukas. nt« kitos įstai-4 
gos, Susivienijimų kuopos, sky
riai ir tt., nebelaukdami minėto' 
vajaus pradžios.

Šiandien sujudo jau žmonės 
įvairiose kolonijose, daro įvai
rius protesto mitingus prieš 

risi -vie- 
į non krūvon, kaip Chicagoje — 
I ir katalikai, ir tautininkai ir 
[socialistai. Prie šio darbo de
dasi ne tik Lietuviai, bet ir kiti 
Lietuvos piliečiai ir žydai ir 
Baltarusiai ir kiti. Sudėję sa
vo aukas siunčia tai Lietuvos 
Misijai, tai patįs siunčia Lietu
von, kaip nusimanydami. Ko
kių nors pagirimų tarsi ir jieš- 
koti nejieško. Is meilės ir pa

nepa- 
kovoj

Lietu-

viską, ką tik žmogus gali duoti. 
Ir geriausiai duoti kokin nors 
centran, pavyzdžiui Lietuvoje, 
Lietuvos Gynimo Komitetui, ku
ris ant vietos jau ?inos geriau
sią, kur tie pinigai bus tinka-- 
miau sunaudoti, o kad tos įvai
rios aukos nesiuntinėti įvai-

rus atsišaukimus.
Lietuvos Misijos įgaliotinis yra laidas siuntimo 
paleidęs savo o<*u-> ’ '
lių atstovas karštai prabilęs į geriausia priduoti 
Amerikos Lietuvius ir jau šim-(Misijai Amerikoje 
tai tūkstančių auksinų pasiųsta Mission, 257 West 
šauliams. Sujudo, sukruto ir 
pati Amerikos visuomenė, jos 
spauda. Pav., Tautos Fondas 
ir Katalikų Federacijos Įstai
gos ruošiasi darban ir žada nuo 
lapkričio, mėnesio pradėti savo 
vajų, kad per savo įstaigas su
rinkus 100,000 dolarių Lietu- 
tuvos apsigynimui ir yra šven
tai prisižadėjusios surinktas au
kis atiduoti Lietuvos Valstybės 
gynimui. Patikėkime, kad sa
vo prižadus ištesės, pridaboki
me, kad taip butų, ir aukokime 
be atodairos ir per šias įstai
gas, bile tik bus duota garanti
jos, jog pinigai nueis tiems rei
kalams, kuriems' yra renkami.

Lietuvai Gelbėti Dr-ja renka

York City), kuri 
non krūvon galės 
mis siųsti Lietuvon, išduodama 
tuoj patiems aukotojams pakvi
tavimą.

Toksai tat šiandien atsirado 
svarbus darbas visiems Lietu
viams. Negaišuokime ir stoki
me visi Lietuvos piliečiai tan 
darban prisidėdami prie kitų, o 
kur reikės, patįs vieni, bet dirb
kime su meile, pasišventimu ir 
su visa savo pajiega. Teisybė 
ir laimė — musų pusėje!

Vyriausioji Lietuvos Piliečių 
Sąjungos Valdyba.

257 W. 71 St. 
New York.

A.

I Sokratas ir Platonas kalbėjo kaipo augštų- 
kiltų sielų vaikai; kuriedu matė pasaulį 
tiktai idealu šviesoje. Jiedviem viskas, ką 
protas matė ir širdis mylėjo, buvo visiškai 
tikras ir tyras. Ir kaip sveikai ir maloniai 
jiedu žiuri į jaunimą ! Kokiu didžiu džiau
gsmų kvėpuoja jaunų sielų atmosferoje! 

| Kaip gražiai ir drąsiai jiedu išniekina mir- 
j'tį, mąstydami tiktai apie nemirtiną gyve
nimą ir palaimą, ką užsipelno didvyris mir- 

idamas už vertingą priežastį! Atėnai yra 
pasaulio universitetas: pilnas knygų, kny- 

Igynų ir lekcijų salių. Bet tiktai dideli mo
kytojai, kurie vaikščioja su jaunuolių bū
riais, tegali gerti saldžiai Atėnų žodžius ir 
mintis. Štai Akropolis šu savo snieginiais 
dievnamiais ir propylaem, — gražus ir ne
sutepti, rodosi, kad jie butų tik ką pasta
tyti danguje ir švelniai nuleisti angelų ran
komis ant šio aviško kalnelio. Ir tenai Par- 
therione yra Phidijaus skulptūros paveiks-; 
lai; ir ten Dioskudo diėvnamyje — Polyg- 
noto piešiniai, — ideališka gražybė juose 
įkūnyta, kad vilioti žmonių sielas į- nepra
regėtus ir amžinus ir gražesnius pasaulius. 
Jei jie pasisuka į rytus — Aigajos salos 
žiuri ir šaiposi Į juos, lyg mergaitės, mei
liai sveikindamos savo laimingus mylimuo
sius; jei į vakarus — Kalnas Pentelikus, iš 
kurio vidurio buvo išgraviruota architek- 
tinė miesto garbė, prašo jų pamąstyti, jog- 
kantrumas ir ištvermė padaro žmogaus 
genijų gabiu atsiekimui ko; jei į šiaurę — 
Hymettus, pakvipęs tūkstančių gėlių kvap
sniais ir muzikaliai sutardintas su bičių 
zvimbimais, atsistoja vėl ant savo locnų 
kojų prieš juos kiltais ir maloniais virpė
jimais.

(Bus daugiau)

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto

riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00 
Drūtais audimo apdarais ....  ............. 1.50'

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia jvai-. < 
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
tuęi gę^iapsią progą.,*’T .*.. ."i... .50
Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinania * 
įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. ..1.25 

, Mohamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbų apr-ašy-
’ mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli t, 

! nuo žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dusią? 
į Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena;

Kodėl žiemą šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ............. . .................... ........... 50

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi........................ .........10 

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, 'kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ............ ......................... $1.25

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių ei>^ų, pa
dalintų j keturis skyrius: Iš Žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul.' Baniulis. 107 pusi...........

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi............. 

šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis..................................

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67......25 

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama
cijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ..............50c

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių. Gražiu pieštu viršeliu, kaip ir pirmoji 
knyga. 144 puslapiai . . . . . .............................. 50

Tėvynės {spūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių .....................35

Užtekanti Saulė, 
paveikslėliai, 
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai,

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai .............. ..... ........ 1.00

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z. 
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ......................25 

Rytų Pylis, Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Skripkauskiutė. Pusi. 67 ....-.......35 

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai .....................25 

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .............50

Pinigus už knygas ir laikraštį siuskite Money orderiais 
registruotame laiške, paduokit savo aiškų adresą.

“DIRVOS” KNYGYNAS 
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

Kas

.50

.35

.50

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais ....................   35
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Atidarynji

SEPTYNI SENOJO PASAULIO
STEBUKLAI tsr

■Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

Vėlesniųjų laikų stebėtini dalykai, kaip 
Kamako griuvėsiai, didelės, augštos ak
meninės sienos Baalbeko šventinycioje ar
ba Atėnų -Akropolis, atvaizdinąs garbingu
mą visos buvusios Grekijos, užėjusį tose 
vietose žmogų apgaubia indomumu ir ver
čia stebėtis, tečiaus tas viskas nebuvo'ver
tu užimti vietą tarpe septynių suminėtų 
anų laikų stebuklų.

EGIPTO KARALIAUS KHUFO 
KAPAS

ENOVĖS Egipto tikyba aiškino, jog 
žmogus turi net penkis, dalykus, apie 
kuriuos pirm mirsiant reikia apsi
rūpinti, kad po mirčiai nereiktų var- 

Pirmiausia buvo ka arba toji žmo- 
dalis, kuriai reikia maisto ir gėrimo

gti. 
gaus 
ne tik gyvenant ant žemės, bet ir per ne
pabaigtus amžius būnant kapuose. Pas- 
kiauš buvo bai arba siela, kuri paukščio 
pavidale skraidė viršujė žmogaus kapo su 
tikslu kada nors sugrįžti vėl į kūną ir pra- 
dėti naujai gyventi.
arba vardas, khibet 
arba lavonas.

Aprūpinimui tų 
tietis turėjo gana varįjo ir rupesnių. Bet 
svarbiausia gyvenimo užduotimi žmogus 
turėjo apsirūpinimą laike ilgo-ilgo miego 
kapuose. Žmogus bijojo, kad jojo ka ar
ba gyvoji dalis-kunas nekęstų po mirčiai 
alkio ir troškulio, nes tuomet nebus kam 
pagalbą priduoti, o'kuomet kada nors bai 
arba dvasia sugrįžtų.į kūną ir rastų jį vi
sai suvargusį ar visai pranyk usį, tuomet 
jai per visus ateities amžius reiktų vienai 
klajoti ir gyventi.

Nėra .taigi ko ir stebėtis, jeigu pirma 
Egiptiečio užduotimi buvo apsirūpinimas 
savo sielos gerove-likimu. 'Beveik visiškai 
sausas Niliaus klimatas prigelbėjo ir; gal
būt, pakreipė Egiptiečių nuomonę į tą pu
sę, jog kūnai, sugrįžus atgal į juos dvasiai, 
kelsis kada <nors ir gyvens pernaują, tai 
reikėjo aprūpint tą kūną maistu ir gėri
mu, kad jis nesunyktų ir nedingtų. Egip
tiečių kūnai, žmogui mirus, jeigu būdavo 
paliekami ant viršaus, jie tuoj išdžiūdavo 
ir lucdavo tik kaulai ir oda. Tą matydami 
žmonės norėjo, kad ir po mirčiai lavonas 
butų papenėtas ir nesusitrauktų; su lavo
nu dėjo į duobę maistą, drabužį ir viską 
rčikalingo kūno palaikymui čielybėje. Bu
vo taipgi naudojama- įvairus mokslo prity
rimai lavono sutaisymui, kad nepranyktų, 
kuomet žmogus persiskiria su šiuomi pa
sauliu.

Daugybės žmonių darbuodavosi prie 
aptaisymo lavonų jų ilgesniam palaikymui 
čielybėje: išdžiūvus odai ir likus kaulams 
joje, oda būdavo pripilama druožlėmis ar
ba smėliu ir laikoma tam tikroje vietoje. 
Kitų lavonai būdavo apdirbami daug bran
gesniu budu — tam tikruose chemikaluose 
išmarkinama, pustančios dalįs atsargiai iš
imama ir pridedama vidun įvairių dalykų, 
palaikančių čielybę ir pilnumą. Taip bu
vo sudarytos mumijos, kurias ir po šiai die
nai mes matome čielybėje užlaikomas mu- 
,su muzejuose, o jos yra buvę pora ar jau
giau tūkstančių metų atgal gyvais žmonė
mis. Tie žmonės, matomai^tikėdamiesi vėl 
prisikelti, pagal papročio, buvo sutaisyti 
taip, kad ilgai išliktų čieli ir aiškus.

Turtingieji žmonės buvo laidpjami pui
kiose tam parengtose duobėse, jiems būda
vo pridedama valgio ir net jų turtai; tas, 
žinoma, buvo užslepiama, nuo plėšikų; taip 
lavonas ir paliekamas laukti sielos arba sa-

Po tų dviejų buvo ran 
arba šešėlis, ir khat

penkių dalykų Egip-

vo buvusios bai sugrįžimo.
Ankstyvuose laikuose, kuomet gyveni- ' 

mas slinko paprastai ir kapų vagių’buvo ] 
mažai, Eigiptiečiui pakako paprasto kapo: 
smėlyje buvo iškasama duobė ir jon lavo
nas įsodinama, prie jo gi pridedama indas 
maisto ir sietas javų-grudų; ant duobės 
viršaus apdėta lazdų, o ant jų apmesta ša
kų, ir užversta žeme. Taip tai susidarė 
pirmosios piramides, maži pilimai, smėlio 
supilti kalneliai. Kurie geidė geresnės po
mirtinės buvynės sayo mirusiems, duobę 
būdavo išdeda lentomis, kiti tikėdami 
galėsią pagelbėti lavonui, įregdavo duobes 
prieinamas, kad prinešus negyvėliui mais
to ir gėrimo, — kapą pastatydavo su duri
mis iš šono, žemyn į duobę laiptus ir šalę 
lavopo palikdavo daugiauTuščios vietos.

Laikams keičiantis, žmonės pakilo tur
tuose; kilo taipgi ir kapų rengimo įvairu
mas bei norėta išdaryti juos kuopuikiau- 
siais del turtingųjų, — taip smiltinės pira
mides ir didėjo. Kad palaikius kapo smė- 
Ipvietoje, kapas būdavo apmūrijamas ak
menimis ar plytomis.

Pirmiausia, taigi, Egiptiečiai pradėjo, 
nuo paprasti} kapų biedniems žmonėms, 
pilti aūgštus pilimus arba pilekalnius del 
didžiūnų lavonų, kaip buvo daroma ir Lie
tuvių; nedykai, dėlto, ir šiandien užtinka
ma Lietuvoje kapčių ir pilekalnių, kurį tai 
paprotį musų.pratėviai išlaikė nuo senų se
novės. Vėliaus, pradėjus apmūryti supil
tą palaidą Egipto smėlį plytomis ar akme
nimis, didžiūnų kapai pavirto piramidomis, 
priimdami tam tikrą keturkampę į viršų 
nusmailėjančią formą.

Didumas piramidų, amžiams bėgant, 
kilo iki to, kiek buvo išgalės jas pastatyti; 
turtingieji žmonės pylė arba statė sau pi
limus ir piramidas dar gyvi būdami. Su

BRITANIJOS LAIVININKYSTES PAŽANGA 
(Trumpa peržvalga iki 1903 m. Pagal Practical Seamanship, 

by John Todd andxW. B. Whall)
DR. J. ŠLIUPAS.

Ankstyvoji Britanijos laivi
ninkystės istorija slapstosi pa
žymioje tamsoje. Prieš 973 m. 
po Kr. g. vos rasis kokia' nors 
istoriškoji žinutė apie tos ša
lies laivus; o tame mete, Edga
rui valdant, mes išgirstame apie 
besantį laivyną, nors, jis turbut 

; susidėjo iš mažų valčių, kuriu 
didžiausia bene talpino 50 ar 60 
tonų. 'Tai turėjo būti vienstie- 
biai laivai, su viena buore tik
tai, ištiesta nuo pratiesinės 
(skersinės žėgliakartės). '

1008 m. mes išgirstave Ethel- 
redą uždedant mokesčius laivų 
statymui, ir nuo šito laiko ty- 
lyn nurodymai 'ant Britanijos 
laivininkystės- eina skaitlingyn. 
1066 m. Haroldas surinko dide
lį laivyną pas Sandwich, kad gt- 
mušus išsėdimą ant kranto Vi
limo, kuriam laivynui bet gi bu
vo leista išsiskirstyti pirma, ne
gu Pergalėtojas pasijudino. Pa- 
vyzdis Vilimo laivo", nors, tur
but itin ydingas; užsilikęs yra 
B'ayeus austiniuose kilimuose

■ (kauruose). Valdymieras šito
laivo turėjo titulą Stiermano, 
kuris tebegyvuoja pas Vokie
čius. i

Rodos, nėra buvę didelių šuo
lių laivų statyme nuo laikų už
kariavimo iki viešpataujant Ri
čardui Couer de Lion, aplink 
1189 m. Didesni ir geresni lai
vai buvo statomi dabar, ir pirk- 
lyba tapo įsteigta šu tolimesnė
mis šalimis. Irgi Kryžkelionės 
įžymiai pastūmėjo laivų staty
mą, kadangi daugelio laivų rei- 

, kėjo transportui, kareivių ir ar
klių. Ričardas įsteigė kodeksą 
jūrinių įstatymų, kuris sudaro 
bazį Anglijos dabartinės juri- 

' nės įstatymdavystės.
1 praminti Olerono
■ 'pagal vardą salos, 
I surašyti. Laivai,

žvaigždę,, kuri pirmiau to laiko 
buvo pavartojama kieravyjimui 
laivų kelio nakčia. Italai buvo 
pirmieji, kurie vėlesniu laiku 
pavartojo Kompasinę korčiukę, 
padalintą į 32 atdalėles. ■

Aplink 1300 m. pasirodo pir
mutinė žinia apie vairą, nesą 
laivai pirmiaus to buvo kiera- 
vyjami mentėmis ar irklais 
kvartaluose. Karės metu, pirk- 
lybos laivai būdavo įspraudžia
mi ir pavartojami kovojimui, ir 
admirolai buvo skiriami koman
duoti laivynui kaipo kareiviai, 
o ne jurininkai. Iš tiesų dar 
nebuvo atskiros jūrinės tarnys
tes kariavimui. Vidutiniškai 
apėmis didžiausių laivų dabar 
būdavo apie 200 tonų, ir papras
tai žmonės juos vadindavo “cog- 
gė” (maža iriama žvejų valtis) 
ir “carack” (didelis Ispanų pir- 
klybinis laivas). Retkarčiais 
jie turėdavo daugiau kaip vie
ną stiebą ir buorę.-

Valdant energiškam ir karin
gam Edvardui III laivininkystė 
padidėjo, šitame viešpatavime, 
1340 m., pirmas didelis mušis 
ant jūrių Anglijos istorijoje 'ta
po kautas, prieš Francuzus pas 
Sluys, pasibaigęsis pilninga An
glų pergale; šitasai mušis pa
žymėtas dar tuomi, kad jis duo
da pirmąjį pranešimą apie lai
vų manevrus; Anglų laivynas, 
atokiai laikydamasi, kad laimė
tų tinkamą papūtą vėjo, išvilio
jo Francuzų laivyną iš uosto 
medžionėn, kaip jie įsivaizdino, 
pabėgančio neprieteliaus. Da> 
bar jau pasirodo daug jūrinių 
išsireiškimų, kurie pasiliko iki. 
šiandien, — kaip pratiesinė

Jie tapo 
įstatymais, 

kur jie tapo 
jam viešpa-

turtingaisiais Egiptiečiais buvo laidojama taujant, vadinami, buvo “gale-
ir didžiuma jų turtų. Tuo laiku pradėjo 
labai plėtotis ir kapinių vagis.

Kaip paprastieji žmonės, taip ir Egip
to karaliai kiekvienas bandė pasistatyti sau 
kapą daug didesnį ir saugesnį, negu bent 
kurs jo pirmtakunas buvo įrengęs. Tokia
me kape palaidotas karaliaus lavonas, bu- 

.yo manyta, pilname ištekliuje ir ramumo
je, gali laukti tolimosios diehos, kuomet jo 
bai siela vėl sugrįš į ka kūną.

Kadangi Egiptiečiai daugiausia gyve
na Niliaus pakraščiais, tai abi tos upės pu
sės buvo nustatyta visokio didžio pirami
domis — daugybe didžiūnų kapų.

Trįs karalių dinastijos Egiptą valdė ir 
jos užsibaigė. Ketvirtoji dinastija užsto- 

! jo su karalium Krufu, arba Cheops, kaip 
i jį nekurie vadino. Egiptėnų raštu jo var- 
; das buvo rašomas Hwfw. Kuomet tikrai 
• Khufu gyveno mokslininkams nėra aišku, 
. kadangi sunku nustatyti .tikrą laikotarpį 
- ankstyvosios Egipto istorijos. Nekuriu ti

kima, jog Khufu valdė tarpe 3969 ir 3908 
m. prieš Kristų, šešiasdešimties metų bė
giu, kiti gi sako, jog jis buvęs visu tūkstan
čiu metų vėliaus, arba apie 2900 m. prieš 
Kristų, o karaliavęs tik dvidešimts tris me
tus. Kaip ten nebūt, esama tikrų, jog Khu
fu gyveno pilnai penki tūkstančiai metų 
atgal. Jisai gimė viduriniame Egipte, mie
stelyje, kuri vėliaus užvadinta “Krufo Au
kle”. Kaip ir del ko jis patapo karaliumi, 
istorija apie tai visai nieko nekalba. Apie 
jo valdymą -taipgi visai menkai kas žino
ma. Vėlesniojo periodo literatūroje yrą 
mfinimas jo vardas, taipgi jis buvo karžy
giu vienos populiarės pasakos.

(Bus daugiau) ‘

romis” ir “bussais” (silkių gau
dytojų laivas); jie turėjo vieną 
stiebą ir pratiesinę, ir vieną ke
turkampę buorę, jie buvo varo
mi mentėmis, po vieną kiekvie
name kvartale, o stovaus vairo 
dar nebuvo įvešdiiię, taip gi dai
linai jie buvot pirmyn varomi 
irklais, šv. Jurgio Kryžius kai
po vėliavženklis turbut nebuvo 
įvesdintas šitame viešpatavime.

Iki šitam laikmečiui, rodos, 
nėra buvę jokio karališkojo ka
riško laivyno. Jonas rodos bus 
pirmu karalium buvęs, kurs įs
teigė laivyną vienatinai karės 
siekiams, ir 
šimtus metų 
rie kariavo 
pavartojami

taikos metu, ir nebuvo iki 
jokios kariškos tarnystes 
ir oficierių. žodis “mas- 
dabar pirmu kartu girdi-

net tuomet, o ir 
pb tam, laivai, ku- 
karės metu, buvo 

pi-rklybos reika-

Ruduo -- Ilgi Vakarai
Linksmiausia Praleisti Laikas su

COLUMBIA GRAFONOLA ir
Lietuviškais Rekordais

Nesiuničama mažiau 6. Su užsakymu siųskit ir pnigus. Užsakymai 
Priimama Laiškais. Vie tiniai Kreipkitės KAUNO Krautuvėn.

REIKALAUKIT REKORDŲ KATALOGO —^DOVANAI.

Dirvos Krautuvė
7907 Superior Ave. Cleveland, 0.

(yards), gengė (stay), kelia
mosios svirties 
lines), storosios 
nai (hawsers)K 
sings), palos
(sheets), priešakinės
(bowlines), rievinės (reef ro
pes), vairas ar styras (helm),

lynas (erane- 
virvės arba ly- 
narplės (sea- 

arba paklodės 
virvės

vairo rankena (tiller). Laivų 
piešiniai veikaluose didžiojo 
chronikų rašytojo, Froissart’o, 
suteikia mums gerą nuovoką 
apie laivus anos gadynės, ir čio
nai mes pirmu kartu išvysta-* 
me laivus su trimis stiebais.

(Bus daugiau)
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Siųskit 
Kalėdų 
Pinigus 
Dabar

Yra vietos Europoje, kurias yra gali
ma pasiekti GREITAI, bet yra tokių, 
kurias pasiekti irrfa net kelios savai
tės.

Ar jus rengiatės siųsti pinigų saviš
kiams namon KALĖDOMS ARBA 
NAUJIEMS METAMS?

Jeigu norite tikrai žinoti, kad jūsų pi-_
nigai pasieks jų paskirtas vietas iki 
tai ar kitai ŠVENTEI, siųskite DA
BAR. . Atsilankykit pas mus ir mes 
suteiksime visas reikalingas žinias.

Ateikit "ir mes paaiškinsime apie

MES
SIUNČIAME

tai.
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PINIGUS
ŠILE

J. ŠEMOLIUNAS, O. D.
AKIŲ

Specialistas
Ofiso valandos:
10 ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų, 

iki 8:80 vak.
Nedėldieniais nuo 10
8115 ST. CLAIR AVE. '

Del jūsų vaikų sveikatos

7

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
t=t dantistas tst

Ofiso valandos: Nuo 8 ‘ryto 
iki 7 valandai vakaro!

1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

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

Skersai kelio priešais Pačtą
Trepais žemyn nulipus rasit?
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SIŲSKITE KALĖDINIUS PINIGUS SAVO * 
GIMINĖMS IR DRAUGAMS 

UŽRUBEŽIUOSE PER
Jams 
tolei 
vyrų 
ter”
si kaipo titulas laivo komandie- 
riaus, kurį taip gi vadindavo 
“rektoriumi”. Laivai dabar pa
siekė didumą 80 iki 100 tonų, 
o tai buvo skaičius “tunų” (bo
sų) vyno, kuriuos galėjo pavež
ti ; nuo to paeįną. dabartinis žo
dis tonas.

Viešpataujant Henriui III pa
sirodo pirmoji] žinutė apie žibu
rius, turimus nakties metu. Y- 
ra specifikacija statomo Fran
cuzų laivo toje gadynėje, kuri 
suteikia šiokią-tokią idėją apie, 
dydį laivų .ano laikmečio.

Laivas turėjo būti- 108 pė-
' dų ‘visąsj»erdėm.

' 70 pėdų ilgis kyliaus.
Jis , turėjo turėti pirmąjį 

denį.
Antrasai denis 6% pėdų au

gs tas.
Viršuj to, koridorius 5 pė

dų augštas, ir
Palisada 3% pėdų augšta.
Laivo didžiausias gilumas tu

rėjo būti 39 H pėdų. Buvo 
trumpas kovojimo denis iš abie
jų galų, vadinamas “bellato- 
rium”. Išgalės jo išrengimo nė
ra užsilikusios, bet gi tur but 
jis bus turėjęs du stiebu,' prieš
akinis stiebas pasviręs kabojo 
virš laivo pirmgalio ir nuo jo 
karojo dvi keturkampi buori. 
Matas’ jo išnešė mažų-mažiau-

■ si^i 300 tonų.
Anksti 13-me metašimtyje 

atsiranda pirmos žinutės apie 
Tvartojimą kompaso. Jis susi

dėjo iš magnetiškos adatos,' pa- 
I guldytos melde ar šmotelyje 
Ikorko, kurs plūduriavo vandens 
<inde. Jai priskaitydavo ypaty- 
■ bę rodyti į vakarinę (poliarinę)

FIRST NATIONAL BANK
Kalėdos jau tuojaus ateis. Padarykite jas linksmomis 
šventėmis jūsų mylimiesiems Europoje pasiųsdami laiku 
jiems Kalėdines dovanas pinigais.

THE FIRST NATIONAL BANK

siunčia pinigus kaip per kabelį taip ir draftais į visas Lie
tuvos dalis ir-pristato tikrai ir saugiai. Šis bankas yra di
delis su,tvirtai įsteigtu užrūbežinių reikalų departamen-„ 
tu, turi savus tiesioginius bankinius sukinėsimus jūsų ša
lyje ir gali suteikti jums geriausias kainas ir greičiausia 
atlieka patarnavimus ant bile kokios sumos, kiek tik no
rite pasiųsti.

Ąteikit ir apsirupinkit savo dovanų siuntimu anksti, kad 
giminės nenusimintų. Jus atrasite tūkstančius savo pa
žįstamų ir draugų, su reikalais musų įstaigoje, kur galima 
susikalbėti jūsų gimta kalba ir suprantama jūsų reika
lai kaip jūsų, pačioje šalyje.

FIRST NATIONAL BANK
FIRST TRUST & SAVINGS COMPANY

.Sudėtini Šaltiniai virš $134,000,090.

247-301 EUCLID AVE. 260 SUPERIOR AVE. 
Netoli Public Square

Superior Avenue Bankinis skyrius atdaras Sukatomis 
. vakarais nuo 6 iki 8.
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i vo neišaugs obelės lapai, o ant aržuolo — 
kleviniai. Bet vėl tas pats: kožnas iš tų 
medžių savo lapus turėjo.

Ant obelės buvo vaisiai — obuoliai, ne
lygaus didumo, į saulę viršais raudonais, 
apačios jų buvo žalsvos. Ant aržuolo augo 
gilės, o ant klevo — du išsiskėtę sparneliai.

Manau sau: kodėl per klaidą ant ar
žuolo kartais neišauga obuoliai, o gilės ne- 

I pasidaro raudonos, nors jų viršai irgi į 
saulę žiuri?

Išroviau iš šaknų aržuolą ir į jo vietą 
įsodinau išraudą obelę, o jos vietoj pasodi
nau su šaknimis aržuolą. Laukiu: ar ne
pradės kitokių lapų ir priešingų vaisių ve- 
stį? Bet ne: ant obelės vėl augo'obuoliai, 
o ant aržuolo gilės ir lapus kožnas savo 
kaip pirma -turėjo.

Šalę aržuolo paėmęs' įsodinau žemėn 
obuolio sėklą, o šalę obelės — įkišau gilę. 
Ir laukiu: ar nepradės iš jų augti ne tas, 
kokia sėkla yra. Irgi ne. _

Ir galvojau ii’ mislinau."

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

vežė į bažnyčią ir padėjo ant 
augšto kantapelio. Gerb. kun. 
laiko mišias. Tuo tarpu J. V. 
labai nusijuokė.

— Ko tu juokiesi? — klausia 
sale sėdinti bobelė.

— Ba jis buvo didelis bedie
vis, netikėjo į dangų nei į pek
lą. Dabar štai išsirengęs kelio
nėn, o neturi kur eiti....

Marė užklausė vaikino, kuris 
ją naktį iš baliaus lydėjo ir pra
šė būti jo drauge, girdamas sa
ve geru esančiu:

— Ar tu išeini kur vakarais?
— Ne. Aš visados bunu na

mie.
— Meluoji! O kur tu dabar?

ję. Turbut Lietuvai nelemta 
jau ramybės. — Užbaigia jis.

J. B—kas (iš Detroit, Mich.) 
raportuoja, kad tenai gerb. Fa
bijonas tveria Lietuvių Rymo 
Katalikų Federacijos žydų sky
rių. Sako: Amerikoj Žydai pa
sirėdė esą geriausiais bažnyčių 
rėmėjais ir aukautojais. I .

Nėr dyvo. Mes Clevelande 
irgi žinome keletą žydų, kurie 
aukavo ant bažnyčios statymo.

pranta.
Bet dėlto, kad jis savo kalbą 

sudarkė, o ne Lietuvos žmogus, 
kuris po senovei kalba, nežiū
rint kaip laikraščiai rašo.'

Antosei Plėirytei (Hamilton 
avė.) nuo rudens orb suskilo lu
pos; aptiekorius jai davė glice
rino ir liepė nuolatos tepti.

Simas Petraitis aną vakarą 
ją bučiuodamas sako: “Antosė- 
le, tavo luputės saldžiausios už 
visų kitų, kokias aš bučiavau.” 

jk
St. Griškus (iš Akron, O.) at

rašė: “Gerb. Juokų Red., perei
tam numeryj rašydamas apie 
apsivedimus ir kunigų skelbi
mus apie peklą, sako, kad nei 
kunigai neateina po mirčiai pa
sakyti, kaip ten ištikro yrą”. Iš 
to man išeina, kad Kunigai butų 
visi į peklą nuėję. Ar tai gali 
būti teisybė?

MYLIU AŠ TAVE.
Myliu aš tave, brangioji, 
Daugiau neg’ ką kitą sviete, 
Myliu visa širdžia, siela, 
Kaip tik galima mylėti.
Tik del tavęs aš, mieloji, 
Viską, viską teaukauju, 
Net gyvybės, turtų savo" 
Tau visai negailestauju.
Del tavęs vienos, brangioji, 
Aš gyventi sviete noriu, 
Nes tu esi mano laimė; 
Viską7 tau dedu po kojų.
Be tavęs nėra ramumo ' 
Man vargingam šitam sviete 
Ir viskas tuštybe yra, 
Nesant progai kaip prieiti! 
0! myliu, myliu aš tave 
Ir mylėti nepaliausiu, 
Kol į juodą šaltą žemę 
Vargšas aš nenukęliausiu.

Maižiešius.
Nuo Juokų jRed.: Ir vėl sau

lės, 'ir vėl gyyybės šaltiniai — 
ir niekad pirmos nenusileidžia, 
antrieji neišdžiųsta. “Nuo pat 
svieto pradžios, kaip tik stovi 
dangus, visad kenčia del jų tas 
nabagas žmogus" — jeigu tokį 
vyrą galima vadinti žmogum.

Čionai viršuje telpamos eilės 
yra naujo musų bendradarbio, 
gerb. Maižiešiauš, kuris, galbūt, 
kada gerb. Cirineušas meilės 
kryžių nešė, dar 'tik naudojosi 
tuo šaltiniu gyvybės ir mislino: 
“kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai”, kad verkia; bet dabar, 
matom, ir jam pačiam tas lai
kas atėjo, Gerb. Maižiešius pa
sirinkęs'sau tokį pasivadinimą 
primena mums senovės Maižių, 
kuri^- vedė žydus iš Egipto ne
laisvės. Bet musų poetas gerb. 
Maižiešius ne tam užgimęs: jis | 
pats pateko į.... mergų nelai
svę. ... į mergų vergiją! Ir vis 
tas pats dedas, vis tas pats kar
tojas, kad nauji vergijon šito- ‘ 
kion pastoja; nors vieni suspau
sta, liūdna širdžia verkia,'kitą 
vėl prie tokio darbo kas tai 
smelkia; niekas, pažiūrėjęs, i 
pirmesnio dalį, dar nėra paban
dęs praeit tam pro šalį.

Gerb. Maižiešius sakosi pir
mą kartą savo gyvenime bando 
eiles parašyt: jei butų bandęs 
jas rašyt pirmiau, kada dar ta 
“saulė” jam švietė, gal butų ge
riau išėjusios ir mažiau mums 
butų prisiėję taisyti.
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momis 
i laiku

i gali- 
tokių, 
savai-

:sti, kad 
avo pa- 
f galima 
ų reika-

katos užlaikymo budai neturi galės 
kraiti nuo musų šią senovinę ligą.

Tas, kurs priešinasi čiepijimui, 
pavojumi valstybei.

Čiepijimo nepatogumas iš, dalies

.čtą 
asit '

Čiepijimo nepatogumas is, dalies yra 
apsunkinimu, bet nauda yra pastebėtina. 
Rauplių pavojus yra didelis ir pasekmės 
baisios. Sveiko proto žmogus neabejos tą 
daryti.

Nuo American Red Cross
, Bureau of Foreign Language Information Service 

Lithuanian Section

2048 East Ninth Street, Cleveland

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

Pradėkit savo Kalėdines dovanas siųsti 
anksti, pirm prasidėjimo skubėjimo ir užsi
grūdinto)

PRADEKITE SAVO KALĖDINĖS DOVA
NAS LEISTI ANKSTI

American Express Company įsteigta I 841 
metais, turi sumokėto kapitalo $18,000,000 
ir siunčia pinigus Europon daugiau negu ki
ta kokia finansinė organizacija. Musų kai
nos yra žemos, patarnavimas atsakantis.
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Daug sykių žiurėjau į buroką ir ma
lčiau jį — ir žiūrėjome ir matėme — ir jis 
vis buvo burokas: Kada iš žemės išaugo, 
mačiau iškišusį plačius tamsius žalsvus gįs- 
Juotus lapus, kartais dalį jo išlindusią iš 
žemės. Kada išroviau — vis'burokas.

Bet aną sykį, kada žiurėjau į jį prieš 
:save stovintį ant stalo, išvirtą ir supjausty
tą, aš pamąčiau, kad jis yra raudonas,

Daug sykių burokus valgisfU, pjaus
čiau ir visada jie buvo raudoni, bet tik da
bar pirmu kartu pamačiau jo spalvą.

Iš kur ir nuo ko burokas buna raudo
nas? Kodėl jis pasirinko sau raudoną spal
vą ir iš kur jis tą raudonumą gauna?

Sėdėjau ir mąsčiau.
♦ ♦ * •

Išėjau lauk, nuėjau į daržą ištirt tą pa
slaptį, iš kur burokas renka savo raudonu
mą, iš kur jis gauna tą raudoną spalvą.

Pasikabinau saują žemių, vartau, žar
stau: nematyt jokio-raudonumo. Pradėjau 
"kasti žemę — ar ten nėra raudono skįsti- 
mo — bet nėra/

Šalę matau auga morka. Išroviau ją, 
manau sau, gal ir ji raudona. Bet nuste
bau. Ji geltona ir geltonesnė ūž vašką. 
Visai geltona ir jokio raudonumo. Kašu 
.•skylę į žemę — ar ten kartais nesiranda 
geltonų sulčių, o gal burokai kartais ne 
šioje žemėje auga. Geltonumo neradau.

Dairiausi aplinkui — jokios spalvos: 
nei žalios, nei raudonos, nei mėlynos, nei 
.juodos, nei baltos žemėj neradau.

Paėmiau buroko sėklą. Pasodinau ją 
1 žemę.

Išaugo vėl burokas. Išroviau, perpjo
viau — ir vėl raudonas. Vėl žiuriu giliai 
.žemėn: kur randasi tas raudonumas.

Į tą vietą, kur burokas augo, išrovęs 
jį, įkišau moųkos sėklą. Manau: gal vėl 
išaugs burokas. Bet ne: išaugo morka ir 
iškišo viršun savo žalius smulkiai išsikar- j 
piusius lapelius.

Išroviau ją. <Sukišau į žemę dvi sėk- j 
Jas: buroko ii' morkos ir vieną padėjau že- j 
mėj po kairei, kitą po dešinei- Ar neapsi- 2 
riks ir ar neišaugs kairėj morka vietoj bu
roko, o dešinėj — burokas vietoj morkos.

Jfrgi ne. Mo^ka išaugo — ir geltona, o bu
rokas —' vėl raudonas ir vis burokai. ‘

Paskui'įkišau į jų vietą kopūsto sėklą. 
Ar neapsiriks ir ar neišaugs kopūsto' skė- 
la į bent kurį pirmesnių. Iš žemės mačiau 
lendantį diegutį ir išaugo kopūstas.

Dar nuostabiau ir neaiškiau pasidarė.
Vėl riausiau į žemę iki pažastų — net 

magai kraujais prasidraskė: ar neužtiksiu 
tos paslapties, iš kur buroko sėkla sau rau
donumą vilioja, iš kur morka geltona buna 
ir kopūstas žaliu tampa.

Maniau sau: dabar turbut atradau: I 
gal tik indėta žemėn buroko sėkla iš gily
bių prisivilioja tokį raudoną augalą į vir
šų, o morkos — geltoną, kaip yra su žuvi
mis: vienos ant sliekų kimba, kitos ant mu
sių, kitos kitaip. Gal sėklos yra tik žmo
nių gudrumas išviliot iš žemės sau reika
lingus augalus.

Bet giliai,' kaip galėjau įsiriausti, nie
ko neatradau, tik tokią pačią žemę, drėg
nesnę, negu ant viršaus, kur saulės spin
duliai pasiekia ir džiovina.

Besikasdamas, pamačiau kaip sale bu
vusi pasodinta burpko sėkla žemėj praspro-1 
go ir išleido diegelį į apačią, paskui kitą į 

us.cviršų. Žiurėjau ir- temijaų: tar nesubėgs 
čia prie tos’ šaknelės raudonos syvos ir ar 
nepamatysiu kaip burokas paraudonuoja.

Pradėjo lyt. Vanduo susigėrė į žemę, 
bet jis irgi nebuvo raudonas ir ne žalias 
ar ne geltonas. Suspaudžiau saują šlapių 
žemių ir sunkiau: ai’ nepasirodys raudonas 
ar geltonas skįstimas. Irgi ne.

Burokas augo, didėjo ir/raudonėjo, bet 
aplinkui jį raudonumo nesimatė.

Riausiau gilyn po jo apačia ir žiurėjau 
ar aname gale, kuris žemėj, irgi neišsikišę 
tokie patį lapai, kaip viršuj. Bet ne. Te
nai pamačiau ilgą nusmailėjančią buroko 
šaknį, įsinėrusią į žemę, o jo šalyse buvo 
išaugę plaukeliai. Sekiau ilgiausia buroko 
šaknimi, ar nepamatysiu ją įlindusią kur 
į raudoną sultį ir geriaučią “žemės krau
ją”. Šaknis pasibaigė plauko plonumo; o 
raudonumo neužėjau.

Paskui- aš pažiurėjau j žmones: ma
čiau kaip vieni mūrijo namus,- kiti rašė 
knygas, kiti arė laukus, kiti piešė paveik
slus) kiti mokytojavo, kiti gaudė žuvis.

Manau sau: kodėl piešėjas negaudo 
žuvų, o kodėl žuvininkas nepiešia paveiks
lų? Iš kur pas piešėją imasi tas, ką jis su
mano ir gali padaryti, ir iš kur pas žuvi
ninką yra nusimanymą^ apie žuvis, apie 
tinklą, apie valtės irklavimą ir vėjus?

Atėjo naktis. Visi sugulė. Laukiu ma
nydamas, ar ryte atsikėlęs piešėjas nesiims 
žuvų gaudyti, 6 žuvininkas — paveikslų 
piešti, i Bet ne: kožnas nuėjo prie savo 
darbo ir dirbo jį ir džiaugėsi.

Paėmiau piešėją ir pasodinau į didelę 
valtį su žuvininkais, b žuvininkui padaviau 
ano teptuką ir audimą. Bet ir vienas ir 
kitas jautėsi tokiu, kokiu pirma, buvo ir 
negalėjo šitų darbų dirbti.

Dar stebėjaus ir sumaniau: perreng- 
‘ siu piešėją j žuvininko rubus ir žuvininką 

į piešėjo — ar neapsimainys jų užsiėmimai.
'Bet vis ne: artistas galėjo piešti žuvi

ninko rūbuose būdamas, o žuvininkas tem
pti tinklus su piešėjo drabužiais.

Paskui paėmiau knygų rašytoją ir. pa
stačiau mūrininko vietoj, o mūrininkui 
viau rašytojo vietą. Ar neapsikeis jų nu
simanymas. Žiuriu ir matau: mūrininko 
ranka dreba ir plunksna nerašo žodžių, o 
rašytojas Jieprilipina plytos prie plytos.

Tada pravėriau jų galvas ir pažiurėjau 
Į jų smegenis: abiejų išrodė vienodos ir ly
gios ir negalėjau surasti iš kur vienas sau 
žinias ima ir iš kur kitas nurodymus apie 
namo .statymą gauna.

Ir galvojau kaip burokas raudonavo, 
kaip morka geltpna augo; kaip medžiųją- 
Dai ir vaisiai kožno buvo kitokie ir kaip 
žmogus kožnas kitokio budo ir kitokius 
darbus dirbti pasirinkęs.

♦ - ♦ * . x
Ilgiau gal dar bučiau taip prie stalo 

snaudęs ir sapnu slaptybių gamtoje jieš- 
kojęs, bet kad reikėjo stalas apvalyti, tai 
mane išbudino ir prasiblaivęs prieš savo 
akis dar mačiau tuščią išraudonavusią to- 
rielkaitę, kurioje raudoni burokai pirma 
valgant buvo.

Tvirti gali apsiginti patįs.
Prezidentas Linkoln, laike Civilės Ka

rės,. kuomet didieji New Yorko piniguo
čiai padavė jam reikalavimą prisiųsti ka
riškus laivus j New Yorko uostą apsaugo
jimui" jų nuosavybės, pasakė:

“Jeigu aš bučiau toks turtingas, kaip 
jie sakosi yra, ir turėčiau taip daug nuo
savybės išstatytos pavojuje, aš pasistaty- 
čiau savus laivus.”

Kaip musų kalba keičiasi. Tik 
keli metai praėjo, kaip mes bu
vome atskirti nuo savo krašto 
ir jau kalbą persikeitė ir skai
tydami ^Lietuvos laikraščius tū
lų žodžių nesuprantam. O par
važiavęs į Lietuvą Amerikonas 
Lietuvis tenai pusiau nesusi-

J. Sutkus, iš Brooklyn, N. Y., 
skaitydamas kun. Uosio aprašy
mą, jog reikia kovot su Lietu
vos Misija ir nepasitikėt Lie
tuvos Valdžia, toj vietoj, kur 
kun. Uosis šneka, kad reikia au
kas rinks tik į Tautos Fondą ir 
rengtis prie kovos su bedievybe 
po karei, išsiaiškina, bene kuni
gai rengiasi kelt Lietuvoj revo
liuciją, jeigu ne jiems tinkama 
valdžia butų išrinkta, kada pa
liaus Lenkai Lietuvą užpuldinė-

Į Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH 
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai. 

902-4 Engineers Bldg. 
Branch Ofisas

Sale North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami - 

taupinimui

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

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

St. Clair ir East-125-ta gatve
12000 Superior Ave.

Aną sykį numirė Jonas Fran- 
ckaitis. žmona su giminėmis 
nutarė palaidot jį su bažnytinė
mis iškilmėmis ir mišiomis. Nu-

PINIGAI 
EUROPON 

KALĖDOMS

TV/T ūsų Užrubežinių Rei- 
kalų Deparmentas 

visuomet suteikia specia
li patarnavima siunčiant 
pinigus Europon Kalė
doms.

Siųskite pinigus dabar, 
kas rengiatės siųsti, tai 
busit tikri, jog jie nueis 
tinkamu laiku.

Ztbe Clevelant) 
Urust Gompanę

Šaltiniai virš $116,000,000

P ASPORT AI į LIETUVĄ
Dabar galite gauti pasportus į Lietuvą. Apli

kacijos padarytos šiame banke galina greitą do- 
mą LieTuvos Legacijos.

S LAIVAKORTĖS
į'Europą parsiduoda čionai reguliarėmis kainomis.

PINIGAI SIUNČIAMA GREITAI7
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

“Draugiškas Bankas”
St. Clair Ave. prie E. 79th St. 

Main Office — 322 Euclid Ave,

Pakėliau'galvą į medį — lapai žali, ža
li, kaip nudažyti. Priėjau ir pradrėskiau 
medžio žievę — ar joje nepripilta žalių 
sulčių. Po žieve medis buvo baltas. Iš kur 
ta žalia spalva lapams ateina?

Tadą žiurėjau į vieną, ir į kitą, ir į 
trečią medį — ir pamačiau, kad jų lapai 
buvo kitokie. Tadą, mislinu sau: kodėl kas 
pavasaris ant klevų išauga kleviniai lapai 
— platus ir keliais aštriais kampais; ant 
aržuolo — pailgi, iškarpytais kraštais ii’ 
storesnį, negu klevo; o ant obelės — išau
ga pailgi, lygiais kraštais, nusmailėjanti 
į vieną galą lapai ?

Kada tie visų medžių lapai nukrito,

SVEIKO PROTO ŽMOGUS NEABEJOS.
Prieš čiepijimo išradimą, rauplės bu

vo laikoma “vaikų liga”, ir taip buvo išsi
platinus'kaip dabar tymai. Kas met šim
tai tūkstančių rauplėmis sergančių miršta, 
ir daugelis tų, kurie pasveiksta, pasilieka 
sudarkyti.
‘. Net ir dabar, ypatingai rytuose, kur 

čiepijimas nevartojamas, tūkstančiai mir
šta nuo tos ligos, o Chinijoje nuo raupų pa
seka apakimas.

Patyrimas nuolatos paYodė, jog raup
lių liga išnaujo pradeda savo epidemišką 
ypatybę, kaip tik ir kur tik čiepijimas ne
paisytas, nes per tokį nepaisymą atsiran
da daugybė ypatų, kurie apserga ir tuoj 
liga išsiplatina visoj toje srityje.

Kožnas bešališkas tėmytojas žino, jog 
yra tik vienas pasekmingas išėjimas kovo
je su rauplėmis — tai priverstinas čiepi
jimas.

Saugiausi vieši ir individuališki svei-
”i nu-

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

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

SIOJI Society palaikoma 
ir vedama vien tik rei

kalams žmonių, taupančių 
pinigus. Joje nėra stokhol- 
derių. Niekas iš jos negau
na pelno. Visas uždarbis 
eina j apsaugojimo depozi- 
toriiį pinigų skyrių. Tai 
yra jų bankas — niekas ki
tas jo nesisavina.

Incorporated i&4Q 

^orietįj for^miings 
in the ffiity of Clecelund 

public SQUAKB

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio V alstijoje

Arba rašykit savoje kalboje į:
Foreign Money Order Department 

AMERICAN EXPRESS COMPANY 
65 Broadway, New York.
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Delei Tinkamo Žinių 
Platinimo

(Lietuvos Informacijų Biuras)

Kasdieninėj didžiulėj Ameri
kos presoj mes retai teužtinka
me žinių, kurios džiugintų ir 
linksmintų Lietuvio sielą. Daž
niausia visuomenės žiniai 'pa
duodamos yra ir net į romelius 
dedamos tokios žinios, kurios 
gali iššaukt nepasitikėjimą Lie
tuviams, parodo jų riesusiorga- 
nizavimą arba jų palinkimą tai 
prie 
čių. 
kad 
baisi
ski neužpultų, kartojama apie 
vežimą ginklų ir net pačių ka
reivių gabenimą iš Prūsų Lie
tuvos, minima apie tat, kad 
Lenkai ir geležinkelį nuo Varė
nos link Vilniaus yra pataisę ir 
Lietuvius atstūmę ir tt. 
sąmoningai platinamos 
kad tik visuomenę nuo 
vių atbaidžius, kad gal
pateisinus, delei ko tokios vals
tybės nei pripažinti neverta.

Lietuvos Informacijų Biuras; 
gaudamas oficialių žinių iš Kau
no yra mėginęs po kelis kartus 
paduoti kiek gerėlesnę delei Lie
tuvių žinelę. Tokios paprastai 
atmetamos, netalpinamos, tarsi 
yra įsakymas, kad jokių Lietu
viams tinkamų (favorable) ži-

bolševikų, tai prie Vokie- 
Ir todėl rašoma apie tai, 
tarp Lietuvių įsivyravusi 
baimė, kad at jų Zelgow-
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nių nebūtų talpinama.
Pavyzdžiui, gautoji žinią apie 

baisius mušius apie Vievi ją, ka
me žuvo apie 1,000 Lietuvių, o 
Lenkų apie 6 tūkstančius, rods 
turėjo būti pirmos rūšies žinia, 
bet nieks jos, kaip ir kitų, nors 
ir didžiai prašomas, netalpina, 
neš tat parodytų, jog Lietuviai 
savo valstybėje yra susiorgani
zavę, jog yra pasiryžę ginti ją 
ir moka net Lenkų kariumenei, 
kuri taip daug ginklų yra iš 
svetur gavusi, didelį smūgį už
duoti. Žinia tilptų ant pirmos 
vietos, jeigu skaičius žuvusių 
mūšyje Lietuvių butų didesnis, 
negu pačių Lenkų. Jeigu kaip 
kada ir patalpina kokią žinelę, 
tai stengiasi gretaimais tuoj 
paduoti lyg tyčia kitą iš Len
kų šaltinių žinelę, kad sumaži
nus įspūdį. Yra aiškus ir tvir
tas kai kurių žmonių nusista
tymas: Lietuviai dar nėra pri
brendę prie valstybinio gyveni
mo. Gal jiems, kaipo tautelei, 
ir pritiktų duoti kokia autono
mija iš Rusijos malonės. Lie
tuviai politiškai neveiklus, ne- 
aktingi, nemoka organzuotis, 
pasišvęsti Tėvynės darbaus. — 
Taip juodiną mus. Rods, taip 
visai nėra, rods Lietuviai moka 
ir organizuotis ir aukoti.

Kitas dalykas tai Lenkai. 
Kaip paaiškėjo Brusselio Tau
tų Lygos Konferencijoj, Ameri-

ka paskolinus jiems milžiniš
kas sumas, šimtus kartų dau
giau, negu patįs Francuzai. Di
džiulė presą turi baisiai jautrią | nuo to laiko ji nebuvo išėjus iš 
uoslę ir' tuoj nusimano, gerai 
nujaučia; kad apie Lietuvius 
jiems nieko “favorable” rašyti 
negalima. Kas tinka Lietuviui, 
tai mirtis Lenkui. Atėjo lai
kas parodyti, jog esame ir pri
brendę ir mokame ir puikiai or
ganizuotis, geriaus negu dar ki
ti, ir'puikius darbus dirbti.

Pagaliaus turime gi pasiro
dyti suprantančiais, kokios ži
nios yra teisingos, o kokios pa
prastu melu musų nužeminimui, 
apšmeižimui. Tuo tarpu ir Lie
tuvių laikraščiuose randame ži
nių, dedamų riebiomis raidėmis 
kaip “ekstra”, kurios yra bjau
riausiu Lietuvos šmeižtu. Apie 
Lietuvos padėtį dabar mažiau
siai du kart į savaitę gauname 
oficialių pranešimų musų Val
džios per Londoną iš Kauno. 
Taipinkiu tas žinias, reikalauki
me, kad tos teisingos žinios bu
tų ir vietos laikraščiuose Anglų 
spaudos paduodamos.

Ilga meilė — ir teisinga.
Hancock, N. Y., miestelyje, 

laike Amerikos Civilės Karės, 
1863-5 m., buvus jąuna-graži 
mergelė, susimylėjo su karei-
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• (CONDENSED MILK)
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Street __________ ____
Kūdikių Gerovės Knyga

ra

g

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk ji šiądien

Mrs. ____________________ City ________________

State_______ (8)
Nurodymų Knyga

“Dirvos” kaina metams 
į Lietuvą tik..........$3.00
Pusei metų' .........   $1.50

Didžiausias Klausimas
Kiekvienai Motinai

Kuomet jos pačios pienas pasibaigia, 
kokį maistą duoti kūdikiui, kad jis iš
augtų sveiku, tvirtu ir kuningu.

VYDŪNO 
VEIKALAI
Atėjo mums iš Tilžės vei
kalų garsaus musų rašy
tojo Vydūno. Jų karės 
metu visoj Amerikoj sto- 
kąvo. Reikalaukit dabar: 
AMŽINA UGNIS $2.75 

(Joje telpa: Liepsnų 
Ryto Giesmė; Namų 
Ugnelė; Ruomuva; 
Vaidilutė; Liepsnų 
Vakaro Giesmė)

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI 1.65

VISATOS S AR ANGA .30 
VERGAI IR DYKAI 1.40 
MIRTIS ir kas toliau .35 
SLAPTOJI ŽMOGAUS

DIDYBĖ .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO

SLĖPINIAI

Reikalaukit
’’Dirvos” Administracijoj

viu, bet jis žuvo karėje ir dau
giau pas ją nesugrįžo. Jau su- 
virš 50 metų tas atsitiko, bet

savo stubos ir dabar tik pirmu 
kartu išžengė, kada prisiėjo da
lyvauti brolio laidotuvėse.

Senose dienose apie jos meilę

daug žmonių- buvo plačiai nu
šnekėję, bet dabar jau mažai 
kas liko gyvų, kad tą atminti...

Peršovė moterį. Akron, O.— 
Pykaudamas, tūlas vyras atėjęs 
į namus pas moterį, kur jis pir
miau gyveno ir buvo su ja su-

Saugumas Pirmiaus
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

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

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

vius. Tasai vyras jau pirmiau 
yra buvęs kalėjime už žiaurų

sipykęs, išvadinęs ją lauk ir 
jai pravėrus duris, nieko nesa
kydamas paleido <į ja -k,elis su- apsiėjimą su savo motere. 
--------------- i. i—zė----------  <

KALEDINIAI LAIVAI
S. S. CAROLINA -r- 20,000 tonų — LAPK. 25 
2ra klesa kaina $180.00 Pridėt $5 Karės taksų* 
3-ia klesa kaina $125.00 Pridėt $5 karės taksų 
S. S. SAXONIA — 14,300 tonų — GRUOD. 9 
Kabineto kainą $180.00 Pridėt $5 karės taksų 
3s klesos kaina $125.00 Pridėt $5 karės taksų 

Didžiausi Garlaiviai
I TIESIOG HAMBURGAN

3s Klesos kaina į Eitkūnus per Hamburgą 
$130.40 pridėjus $5 karės taksų.

Jūsų kaimynystėje randasi mūšų agentūra;

\ I LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

išdirbame pkbportus 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

M

n

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS 
AND LOAN COMPANY

2006 St. Clair Avenue

Pančiakos Mokyklon Eiti
PASINAUDOKIT ŠIA PROGA, KUOMET MES TORIM 

VAIKAMS PANCIAKŲ 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 pančįakų.

Pripirkit saviškiams pančiakų gaudami tokia kaina.
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

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

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
*>Už $1.50 galėsite v pasidaryti 10 (galionų skanaus alaus.' Jfeigu” j 

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

? HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

I’
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Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais'ir 

sveikais! Susideda iš tyriausią sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtiklmas, vidurius paliuosuojahtis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai. a L u • ■■■i

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėlės” 
paveikslas butų ant pokelio.

50c. vaistinyčiose arba 6oc. su persiuntimu, užsisakant '-nuo išdirbę jų:
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.
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Išrišo tą klausimą tūkstančių tūkstan
čiams motinų bėgyje praeitų 60 metų. 
Daugiau kūdikių išauginta ant Eagle 
Brand, negu ant visų kitų dirbtinų 
maistų sudėjus į vieną.
EAGLE BRAND yra GERIAUSIAS del jū
sų stalo ir naminiuose reikaluose—vartokit 
jį visiems receptams ir tikslams kur reikia 
pieno ir cukraus. Bandykit jį su ryžių pu
dingu vietoj pieno ir cukraus.

Kad užlaikius kūdiki sveiku ir tvirtu, pa
siuskit mums šiandien kuponą reikalaudama 
dykai Kūdikių Knygos.-ir instrukcijų maiti
nimui jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK 
Insteigta 1857

DARO TVIRTUS GERUS NERVUS 
GAUSU, RAUDONĄ KRAUJĄ 

NARSIUS VYRUS IR MOTERIS
Kožnas organas ir kožna, kūno fun

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

Skilvio bėdos, nevirškinimas, dys- 
pepsija, užkietėjimas, galvoskaudis, 
inkstų netvarka, gazai pilve ir žarno
se, prarugimas vidurių, blogas kva
pas, apvilktas liežuvis, riaugėjimas, 
riemuo, skausmai ir kitos negeroves 
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 gražės- I 
nes moteris. Tūkstančiai žmonių da
bar ima ir giria Nuga-Tone. Iškirpk ' 
šj pagarsinimą, nusinešk aptiekon ir 
gauk bonką Nuga-Tone ir jei nebusi 
visai užganėdintas, grąžink likusį ap- 
tiekoriui ir gauk savo pinigus atgal. 
Jei negali gaut apsiekoj, prisiųsk $1 
mums ir gausi viso mėnesio garan
tuotą gydymą, siuntimą apmokam.

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

©

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 $1650, ant išmokėjimo 
rendęmis. 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 ave. Parsiduos su įmokėjimu $550, ant mėnesinio išmo- 

; kėjimo po $42 į mėnesį.

© 
© 
© 
©

i

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

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 nepavedu jokiam 
nereik perkalbėtojo, as turiu

ATIDA: 
pais viršun, 
atėjot geron vieton, 
tų iki 8 vakare. ~ 

Seredomis ir Nedėldieniais nuo L dieną iki 4 po pietų,

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

CLEVELAND, OHIO.

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.
ir gydau pats ir kada tik at

lekiant pagelbininkui. Jums 
Lietuviškai kalbantį žmogą.

Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tre- 
Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad 

Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie- 
Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.

Tai

©

©

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

©

©
Mokslą, Registruotas, su Leidimu

©

Baigęs .. _________ __
Gydytojas, Specialistas Chronišką Ligą.

© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

©

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

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPKITĖS:

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488



Žinios iš Lietuvos
| ^DARSŪNIŠKIS, Trakų apsk.

(Specialiai “Dirvai”)
Lietuva Tėvyne musų, 
Tu didvyrių žemė! 
Iš praeities Tavo sūnus 
Te stiprybę semja!

Musų žmonės, beskaitydami 
I iš istorijos, pažino savus did- 
į- vyrius pratėvius ir pradeda jų 

keliais sekti. Galingas “Tri
mito” balsas (šaulių Sąjungos 
laikraštis) pakėlė visų mylin- 

' čių Tėvynę narsumą, ir visi 
Lietuvoje imasi ginklų, ginti 
Laisvą Motinėlę Lietuvą nuo 
plėšriųjų grobikų, svetimtaučių 

L plėšikų. Lietuvoje visame kra
šte organizuojasi .galinga. Šau
lių organizacija, ineina į ją vi- 
.si: seni ir jauni, kartais ir mo
terįs, ir jaunos mergelės prie 

E .jos prisirašo. Suprato visi, su
judo, ir sieloje kiekvieno Lietu
vio atgijo narsybė bočių-pratė- 
vių iš senovės. Dabartinis Lie
tuvis semia narsumą iš praei
ties ir stiprina savo sielą.

Gal kas Amerikoje manys, 
S lead su Lietuviai padarė Rusai 

taiką musų gailaudami, jog mes 
g -esame dori, geri, ir kad mes 

s turime gražias akis. .. . Ne 
; tas yra. Musų priešai supran- 
r ta, kad galinga didvyrių tauta 
t sujudo, atsikėlė iš miego ir grie- 
| g štai imasi ginklų bočių žemės 
t-“ginti. Sunku kariauti su ta val- 
t stybe, kuri yra pasistačiusi sau 
I tikslą žūt ar but, bet laisvę iš- 

L. sikovoti. Ir tie musų priešai, 
S* matydami, jog mes galime savo, 
K teisę ginti, liaujasi su mumis 
E .kovoję. Galinga yra jiega, kur 
K .susipratę žmonės!

- Musų miestelyje taip pat gy- 
I vuoja Šaulių Sąjungos skyrius, 
Lyra šaulių buris, kuris yra pri- 
L siruošęs kiekvieną valandą iš- 
F stojimui į mirtiną kovą su en- 
- gėjais ir plėšikais atėjūnais į 
į jnusų Tėvynę.
K- Nusigandę priešai 
f .ganizuotės, taikingu 
f deda į mūs kalbėti.

Mok. J.

musų er
kelių pra-

Požerskis.

^KLAIPĖDOS KRAŠTAS.
* Klaipėdos Krašto okupantai- 

Į Prancūzai tylės-tylės del jųjų 
r okupuotojo Mažosios Lietuvos 
F kampelio, ims ir prasitars atvi- 
[ rai, ko jiems norėtųsi iš. Klai- 
l pėdos Krašto. Nekartą jau' vie- 
I šai jie yra prasižodę, kad Klai

pėdoj Kraštas turi ir turės būti 
Prancūzijos kolonija. Klaipė
dos Prancūzų civilis komisaras 
net vienam Vokiečių laikraščiui 
pasakė, kad, be abejonės, Klai
pėdos Kraštas gurėsiąs pasilik
ti ir toliau Prancūzų žinioje.

Dabar vėl tas pats komisaras 
pasakė Anglui inžinieriui Lo
veliui,* kurs UTetuvos' Valdžios

klausimai, surašyti Klaipėdos 
Krašto policijos direkt. Fochto. 
Iš tų klausimų matyt, kad Klai
pėdos policijos ypač interesuo
jamas!, ką Lietuvos kariumenė 
ir gyventojai mano apie Lenįcus 
ir Prancūzus. (“Trimitas’9

būti nepri-

kortos del 
ir Lietuvos 

iš dalies

buvo įgaliotas vesti derybas su 
Klaipėdos Prancūzais del muitų 
-sienoj su Lietuva panaikinimo, 
kad nieko iš derybų del panaiki
nimo muitų sienos tarp Lietu
vos ir Klaipėdos Krašto neiš
eis, nes Klaipėdos Kraštas yra 
ir bus Prancūzų protektorate; 
Lietuva gi norinti 
klausoma valstybė.

Taigi Prancūzų 
Klaipėdos Krašto
kasdien’ vis aiškėjo, 
ačiū naiviam Klaipėdos Krašto 
Prancūzų komisarui prefektui 
Petisne.

Todėl Lietuva, jei ji nori tu
rėti liUosą išėjimą per Klaipė
dą į jūres ir į platųjį pasaulį, 
jei ji nori susijungti nors su 
Mažosios Lietuvos dalimi — 
Klaipėdos Kraštu, turi atsisa
kyti nuo savo nepriklausomybės 
ir prisijungti prie Klaipėdos 
Krašto, kuris savo keliu yra ir 
bus Prancūzų protektorate!!! 
Kitaip sakant, Prancūzų nuo
mone, Lietuva tegaus Klaipėdos 
Kraštą tik tuomet, jei .sutiks 
priimti Prancūzų protektoratą. 
Štai ko nori iš Lietuvos Pran
cūzai, vilkindami nusprendimą 
Klaipėdos krašto likimo.' štai 
kaip Prancūzai nori Lietuvą iš
piršti Lenkams. Na, nieko sau, 
gana sukto- vistik esama piršlio. 
Bet deja, reikia iš kalno pasa
kyti ponams 
zams, kad iš 
nebus.'

Klaipėdos Francu- 
tų piršlybų niėko 

(“Trimitas”)

ŠNIPINĖJIMASPRANCŪZŲ
LENKŲ NAUDAI.

Nekartą Klaipėdos Prancūzai 
yra sakę Lietuviams: tegul Lier 
tuva padaro su Lenkais aliansą 
(sąjungą), o bematant Klaipė
dos Kraštas bus atiduotas Lie
tuvai. Bet..,. . su Lenkais Lie
tuviai ginklu .kovoja del savo 
Lietuviškų žemių ir kol Lenkai 
neatsisakys nuo noro pagrobti 
Lietuviškosios žemės, tol, žino
ma, jokių kalbų apie aliansus 
su Lenkais Liet.uva nepradės..

Ir kol tebeina tarp Lietuvos 
ir Lenkų kruvinas ginčas, Klai
pėdos ■ Prancūzai ėmė šnipinėti 
Lietuvoj Lenkų naudai.

Tam tikslui Prancūzai pasi- 
I naudoja Klaipėdos Krašto poli
cija; ir ėmė’ atskirus Klaipėdos 
policistus siuntinėti Lietuvon, 
neva duonos užpirkimo reika
lais kartu su “Laimos” žmonė
mis. Vienas tokių šnipų, šorys 
(Prūsų Lietuvis), šuimtas>šau- 
lįuose ir dabar sėdi Kauno ka
lėjime. Jam, yra pavojus' būti 
sunkiausiu budu nubaustam. 
Pas jį rasta žinių apie musų 
kariumenę: apie tai, kokio ūpo 
žmonės dęl Lenkų, Prancūzų^ 
Vokiečių. Rasta instrukcijų ir

Prospect 2420 * Central 1766

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

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

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

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

taisymo.
Naudoju savu garsų “Peridonto” del Be-į 

skausmio Dantų Traukimo. ’

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

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

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

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

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

svečiai ant rytojaus išsinešdino. 
Darant milicijai kratą pas in- 
tariąmus kumečius, rasta slap
tas, gerai intaisytas bravarėlis 
su vario trubomis.

' (“Trimitas”)

MERKINĖ, Alytaus apsk.
Rugp. 22 d. buvo dideli atlai

dai. žmonių prisirinko labai 
daug, kaip niekuomet, nes vie
tinio klebono rupesniu buvo už-

ŠEDUVA.
Radvilonių dvaro savininkė, 

bar. Ropp, parsigabenus iš Vil
niaus kokį ponaitį, norėjo jį 
■pastatyti savo dvarų komiso-! prašyta N pulko orkestras. Po 
rium, buvusį gi ligšiol užveizdą. pamaldų buvo šokiai. Gyvento- 
Janušauską norėjo pašalinti, jai labai stebėj’osi Lietuvių gy- 
Darbininkai pasipriešino ir rei-' vavimu., Visą laiką gyvendami 
kalavo palikti senąjį. Roppie- prie Lenkų valdžios nieko neži- 
nei šų atsikviestais iš Vilniaus inojo apie Lietuvius, 
svečiais linksmai belėbaujant, Labai patenkinti 
naktį mėginta į antrąjį augštą, Lietuviai dabartinė 
Kur buvo puota, įmesti per lan- valdžia, 
gą rankinę granatą. Bet ndtoa- ’čia miškuose vietoi

vietiniai
Lietuvos

turą.
Daug daugiau 

jaunuolių į šaulių 
labai sunku ginklai 
la, kad nėra kam
resniu organizavimu šaulių bu
rių.,. (“L. U-.”)

prisij'kšytų 
burius, tik 

gauti, Gai- 
rupintis ge-

ELEKTRA LIETUVOJE.
Lietuvoje yra 80 elektros jie- 

gos stočių, neskaitant buvusios 
Lenkų okupuotos ryte Lietuvos. 
Tai yra 6,600 arklių jiegų ener
gija.

REIKALINGA
Pusininkas Pianų Biznyje — 
greit atsišaukit senyvas vy
ras ar moteris, kuriems rupi 
gražus ir pelningas gyveni
mas. Reikalinga kiek pinigų 
savo 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.

gą rankinę granatą. Bet nepa
taikius, -ji sprogo atsimušus į 
mūrą, ir nuo sprogimo -išbirėjo 
viršaus šimto stiklb. Žmonių 
niekas nenukentėjo. Vilniškiai

’čia miškuose vietomis dar te
beslankioja užsilikę Lenkai, 
nors vietiniai šauliai darbuoja
si juos begaudydami ir prista- 
tinėdami j Lietuvių komandan-

LOUIS EISENBERG 
Turu Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

KOPECNY’S
Princeton

2515-L

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

Atdara kasdien nuo 9 iki 3. 4
Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE ŠIAULIUOSE 
RASEINIUOSE LIEPOJUJE * KLAIPĖDOJE 

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 
5c/o ” „ vieniems metams '
3% ” neapribotam laikui

Apsisaugojimui nuo nelaimių keliaujant. į Lietuvą, pasi
dėk -savo skatįką j Lietuvos Valstybinį Banką. Parvažia

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

EKSTRA NAUJAUSIS! Sustok ir Skaityk!
Dėlto, kad mes turime ką nors ste

bėtino. Stebėtinas grajijantis Laik
rodis — tas tai yra naujausias laik
rodžiuose išradimas. Tas laikrodis 
parodo valandas ir minutes kaip ir 
kiekvienas kitas. Padarytas stip
riai, gražiai apdirbtas ir laikys vi- 

*sam amžiui. Jeigu mylite girdėti 
gražią muziką, nereikia jums mėtyt 
pinigų už visokius muzikališkus in
strumentus, pavyzdin: Piano, fono
grafo, smuikos, korneto ir tam pa
našių. Jums tereik tik pasukt rak
tą viršuje to laikrodžio ir jis gra- 
jins gražias • dainas ir meliodijas, 
kurios pralinksmins jus iri jūsų’ vi
sus draugus. Jis grajina 15 minutų 
su vienu užvedimu ir kiekvieną sy
ki užvedus grajina skirtingas melo-l 
dijas. Laikrodis aprūpintas mecha
nizmu, kad muzikos voliukai persi
maino pats. Tai didelės vertės laik
rodis, nes sale laikrodžio turi dar ir 
muziką. Tokį laikrodį reikėtų turė
ti kiekviename name. Ir jus to laik
rodžio niekur negalite gauti kaip tik 
pas mus. Tikra kaina to laikrodžio 
yra $18.00 Kiekvienas, kuris iš- 
kirps šį apgarsinimą ir prisiųt mums 
užsakymą gaus šį laikrodį tik už 
$11.45. Mes neprašome pinigų iš- 
anksto, tik parašyk savo vardą ir ad
resą aiškiai, indėk $2.00 parankos, 

o kitą užmokėsit kada tą laikrodį atveš jums į namus. Kiekvienas, 
kuris prisius $11.45 iškalno už tą laikrodį, tam prisiusime VISAI DY
KAI gražią deimantinę špilką ir paapksuotą retežėlį. (49)

Nepraleiskite progos, bet rašykite tuojaus pas:
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 N. Irving Ave. (Dept.) 415) Chicago, Hl.

PRISIRENGKITE DABAR ŠALTAM 
ORUI SUTIKTI.

Bėgyje žiemos mėnesių labai reikalingi tu
rėti būdas sušildymo svarbesniame atsiti
kime, išvengimui nepatogumų ii* bėdos lai
ke šalto oro.
Elektriškas Šildytojas yra kaip tik tam ti
kęs daiktas. Jį galima paversti naudoji
mui kur tik yra šviesai,elektros vielą,' ir 
tuoj iš jo gausit reikalingą nuolatinę šilu
ma kolei tik reikia.
Kodėl nenusipirkti Elektrišką Šildytoją da
bar ir turėti patogumo su juomi bėgyje 
ateinančių žiemos mėnesių?

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

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

25c. Reikalaukite Hlas DAg
Store, 7102. St. Clair Ave.

Vienas Iš Parankiausių
BE JOKIO KAMINO 

PEČIUS

Broadway
1775

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

i rius Pragos Universitete. 
: Čionai' yra visokių Ėuro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgf daug visokių Ko
daks KĮveikslains imti, ly
giai ir Ruokiu fotografi
joms reikmenų. Yra bu
rninių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki-i 
nanf dykai imt paveikslus ; 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE.

Kampas E. 79th St.
Rosedale 945 Pfin. 1861 i

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE

Receptų Specialistai. , 
Superior Av. ir Addison Rd.

hsRADSAll

I
Prisiųskite man savo braiži- X 

nius išradimo išegzaminavimui. T 
Reikalaukite išradimų knygų- J.

^tės “Patarimai Išradėjams”, ku- J 
ri duodama dykai. T
Rašykite Lietuviškai savo ad- 4.

J vokatui.
f Martin Labiner
? 15 PARK ROW, NEW YORK
X* Registr. Patentų Adv. (Dr.-)

I Kursas Nupuolė B

I Tai geriausia proga daug au-
I kainų į Lietuvą nusiųsti. Grei- kh 
I tume nusiuntimo pinigų nieks HD 
Įsu manim negal lenktyniuoti; |H 
visiems pinigų siuntėjams pri- BH 
statau kvitas su parašais pri- Em 

ėmėjų pinigų.
I Laivakorčių agentūra j Liepo- 

jų, Hamburgą ir visur. mm
■ Pasai kelionei į Lietuvą.
j Padarymas Lietuviškų doku- H 

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

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

Išdirbami 'per Cleveland Grain 
& Milling Co. Cleveland, 0.

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

Laiku buna Išlaukyje arba Ore.
The

SCHNEIDER
HEATER COMPANY ~

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

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

pavieniui numeriui 20c.
“SVEIKATOS’ SARGĄ” redaguoja Dr. Ai J. KARALIUS.
“SVEIKATOS SARGE" telpa viskas, kas tik reikalinga žinot apie sveika
tų. Apie viską pasakoma aiškiai, atvirai. Atsakoma į visokius sveikatą 
paliečiančius klausinius. Nekurie dalykai atvaizdinama paveikslais.
“SVEIKATOS SARGĄ”, todėl, privalo kiekvienas skaityti ir iš jo mokytis 
užlaikyti sveikatą geriausioj padėtyj.
“SVEIKATOS SXRGO” kaina riletąms $2.00, bet kas užsisakys “MEILĘ IR 
ŠEIMYNĄ” prisiųsdamas $2.00, tas gaus jį uždyką.

“MEILĘ IR ŠEIMYNĄ” redaguoją 
rgfejTr-c■■■ - ~ j AL. MARGERIS.
a < v-”- J “MEILĖJ IR ŠEIMYNOJ” telpa in-

,Į domiausi straipsniai apie meilę ir
I I . A. \ Į gugdiftuS ■■ šeimyną; telpa artistiški paveiks- 
I 1. ■ . .1 '■ ■ i:. ]aj. telpa geriausi juokai; telpa at

sakymai į visokius medės klausi
mus; telpa vaikinų ir merginų pa- 
jieškojimai-susipažinimai; telpa Jo
varo ir Dausų Aro eilės; telpa Ąl. 
Margerio* moskliški straipsniai. ' 
“MEILĖS IR ŠEIMYNOS" kaina 
metams $2.00, bet kas užsisakys 

SARGĄ” prisiųsdamas $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 gaus1 už seną kainą. Todėl užsi- 
rašykit dabar. Atminkit, kad

UŽSIMOKĖDAMI Už VIENĄ ŽURNALĄ, KITĄ GAUNAT DYKAI! 
kad

KAIP SYKIS PAKLOJAT DU KIŠKIU VIENU ŠŪVIUI!!
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 nayatnybių, kokių Lietuvis-- 
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
ris, o po šitam — Jaunavedžių arba pirmanakčių Numeris, ir taip eis iki 
pabaigai svieto. (47)

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų sli- 
įvykstančių nou pleiskanų

v? Žmoguc kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro- 

■ čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms? Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. f

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

i»»kimoxir kitų nesmagumų,

panaikins visus niežėjimus "^z^rfiys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgusias galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

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

°* r. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Troe-cway, New York

X-RAY EGZAMINAVIMAS !S1 
jei SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
’ Aš gydai! 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 galimi! laiku.

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

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

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis mans 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 trumpiu laiku aš apsiimu išgydyti. Čia galima susikalbėti Lietuviškai.

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

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

|
Į karas su perstatymu Vilniaus | 
i komedijos “Aptiekorius”, su 
I dainomis ir pamarginimais.
1 Tikiętus galima “gauti iškal-1 
] no “Dirvos” Redakcijoje, pas p. 
Baltrukonius ir plas rengimo ko- 

I misijos narius,
Cleveland©

Užbaigė. “Dirvos” Redakci-į Lietuvos šaulius, ■ kurie noriai i valandoje. Kalbėti kviečiamas _
jos pradėtą pirmiausia Clevelan- aukauja galvaą uį Lietuvos lai-, p. J. Poška iš Chicagos. Au- Lapkričio 14. d.,.ne e ioj, nuo 

• ‘ sve Po jo kalbos prasidėjo au- kos, sako, nebus siunčiamos į. Lietuviu svetainėje, nuo 4 vai.
- _ _____ Tautos Fondą, bet stačiai Lie-|po pietų, atsibus-didelis balius,

Jaunavedis A. Mockevičius $1 tuvon, j ^urį rengia C. Li K. D. Sąryšis
- ...-„..„ja lU’z.nU.'oK.a z ji Butų gerai, kad visų musų parėmimui Tautiško Beno.

$2 srovių ■ žmonės sudarytų bure-1 . t .
$1 liūs rinkėjų ir pasileistų po stu-1 Lietuviškos gramatikos pamo
ti I bas ir šiaip viešas musu sueigas i kos atsibuna Goodrich name pe
tį i Lietuvos šauliams aukų rinkti. | tnyčiomis vakarais nuo 7 vai. 
$1 j  'Norintieji gali prisidėti.'
?r 
$2 
$1 

5Qg.
$12.50

de .rinkimą Lietuvos šauliams .
aukų, kaip ~buvo pereituose nu- kos ir aukavo sekantieji: 
menuose garsinta ir viso surin-! J----
kta®$194, su užklausimu:. kas [Jaunavedė V. Mockienė 
pasirodys pirmutinis užbaigti Jurgis šaknaitis 
$200 ? — Tai štai' pirmutinis ir Pranas Stanaitis 
atsirado: ' Stanis Stepšis

Juozas Savickas dadėjo $6 ir Petras Bielskis 
tie du šimtai dolarių liekasi už- Antanas Matusevičius 
baigti. J- Juškevičius (Dayton)

Dabar žiūrėsime kas bus pir- Jonas Bajerčius. 
mutinis pradėti trečiąjį šimtą ?| M. K. Mockevičius

Visos tiesiog Redakcijon pri
duotos aukos skaitysis ‘Dirvos’ 
Redakcijos pasidarbavimu su
rinktos ir aukautojų vardai čio
nai pagarsinami.

Pinigai priimti. Pereitose sa
vaitėse dviem atvejais siųsti iš 
“Dirvos” Redakcijos surinkti pi
nigai Lietuvos šuliams — $194 
likosi Misijoje priimti, štai pa
liudymas:

K. Skutauskas
Visojabo surinkta
Pinigai pasiųsti Lietuvos Mi

sijai New Yorke. Pagirtinas 
vestuvių praleidimas. Linkėti
na jaunavedžiams daug labųjų 
dienelių. Svečias.

Clevelando .Bendrasis Fondas 
pradeda aukų rinkimą visoms 
Clevelando labdarybės įstaigoms 

’“2*57aW. -71 St., New York. — ligonbučįams, prieglaudoms 
ir sykių Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Pirmas jūsų aukotas“Nov. 4, 1920.

šiuomi liudiju, kad nuo CIe- dolaris eis Raudonajam Kryžiui, 
Jannn T hath vi u nnpmpmp T J P.- _ • •_ _• i__  _____ j_-___:velando Lietuvių priėmėme Lie

tuvos šaulių Organizacijai viso 
$194. Jonas žilius, ,

Liet. Misijos Iždininkas ir 
Liet, šaulių Atstovas.” 

(Paliudymas prisiųstas “Dir
vos” Red. K. S. Karpavičiaus 
vardu.) .

o kiti pinigai bus sunaudojami 
vietiniams tikslams.

Panedėlio vakare Winton ho- 
telyje atsibuvo tuo 'tikslu visų 
Clevęjando svetimtaučių laikra
ščių atstovų vakarienė ir pasi
tarimas apie budus pasekmin
gam surinkimui reikalingos su- 

|mos (tėmykite skelbimą šiame 
Kitos aukos šauliams.' Lap- puslapyje). Nuo “Dirvos” da- 

kričio 2 d. Kun. J. Halaburdos lyvavo A. B. Bartoševičius, P. 
prakalbose tapo surinkta jaukos Muliolis ir K.'jST'Karpavičius'. 

‘Lietuvos šauliams. Aukavo se
kantieji :

R. Žitkus $5.00
J. Š»kys $5.00
Po $1: A. Danelevičiene, B. 

šerkšnis, M. Matulaitis, Z. Lė- 
kavičienė, V. 'Sakalauskas, J. 
Lenkaitis, J. Mazgeika, J. Ma
tulaitis, J. Staselionis, A. Stuč- 
ka, J. "Žilinskas, M. Laukevičie- 
nė, A. Ėdikis, J. Žitkus, J. Tre
čiokas, J. Gaidis, J. Zdanavičius, 
O. židžiunas ir M. J. Šimonis. 
Smulkių $4.60. Viso $33.60.

Nežiūrint kad publikos- buvo 
daug, bet aukavo mažai, visviėn 
aukavusiems ačiū.

Turiu pažymėti, kad kur tik 
akli komunistai įlenda, arba 
gauna tarp savaminčių daugiau 
drąsos, Savo purviną burną ati
daro. Ir šiame vakare keletas 
aklų 'bolševikų rėkė, kad aukų - 
nepavelytų rinkti 'del' Šaulių; ; 
bet tie Lietuvos priešininkai bu
vo pašiepti ir visgi, geraširdžiai ' 
suaukavo del liuosybės vaduoto
jų Šaulių.

Lietuviai, gerai dabar įsitė- . 
mykite, -kas yra Lietuvos lais
vės priešininkais; ateityje jie 
turės užsimokėti už savo blogus i 
darbus. M. J. š. i

Visoms vietinėms draugijoms, 
kurios rengia ką nors tarpe 13 
ir 22 d. lapkričio, duodama pra
šymas pranešti vadovams Com
munity Chest aukų rinkimo apie 
savo tuo tarpu rengiamus va
karus, kur galėtų atsilankyti jų 
kalbėtojai ir minutą-kitą paaiš
kinti Lietuviams apie svarbą ir 
reikalą tokio bendro fondo pa
rėmimo.

Abelnai, draugijų meldžiama 
laikyti savo susirinkimų duris 
atdaras kur tokie kalbėtojai už
eitų^ Tenai aukų nebus renka-j

BENDROJO FONDO KAMPANIJA
Lapkričio 13 iki 22 1920

Sandaros 18 kuopos sųsirin- Nelaimės gatvėse. Su pabai- 
kimas- atsibus nedėlioj, lapkri-.ga spalio mėnesio Clevelandas 
čio 14 d., 2 vai. po pietų, Good-!įurejo 118 užmuštų gatvėse au- 
rich name. Įtomobiliais, vežimais ir gatve-

------- ;------  [kariais. Tai tik už 10 mėnesių. 
Kitą Nedėldienj, lapkričio 21 Kur dar galas metų. Sužeistų 

d., atsibus TMD. 20 kuopos va- viso buvo 2,368.

KLASIŠKŲ ŠOKIŲ MOKYKLA
SUAUGUSIEMS BALETO KLESOS —

Virginia Hall — T9601 Superior Ave. Panedėlio vak. 8 vai.
O’Laughlin Academy — W. 65th ir Detroit — Ketv. 8 val. vak. 

VAIKAMS KLESOS —
Glenville Center B]dg". 105th ir St. Clair, Subatos po piet 1:30
Southern Academy, W. 25th ir Clark — Ketvergais 4:30 p. p.

Mokinama Baleto ir JKojų Pirštų Technika — Apsiėjimas ir 
Draugiškų šokių 

Louise M. Burke 
Virginia Richards

apeigos.
— Telephone' Eddy-6948 R. 
Edgw. 3048R.

. DENTISTAS .1
' DR. J. A. KURLANDER

ST. CLAIR kam. E. 24 St 1419 ADDISON ROAD
11 ryte iki 1 dienų y Netoli Wade Park Ave. j
4 popiet iki 8 vakare ' 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienj 11 iki 12 dienų 1:30 iki 3:30 po pietų^ ;

o 
<► 
<► 
<► 
<► o 
<► o

O 
<► ..............m 

maT Rinkėjai lankysis po stu- Į 
bas ir taipgi bus renkama dirb- /C 
tuvėse. Kurie rengiate 'kokius 
vakarus, praneškite tos organi- X 
zacijos valdybai telefonuodami: zk 
Prospect 94 arba Central 3391R.

—■ ' ' '

Apsaugok Savo Turto
Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti 

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

arba

f o£ v <>

O o o
o 
*

LEISKIME

JEI NIEKAS

NEPAISYS!

AR

TAMISTA

PAISAI?

CLEVELANDO BENDRASIS FONDAS šiais metais reikalauja 
$4,500,000. Jis suvienija yjsas įstaigas ir padaro viea atsisaukima 
kas metai "vietoje daugybės tokių, kiek yra reikalų.

Kenčiantiems Europoje, tame tarpe ir Lietuvos žmonėms, jeigu 
reikalingi pinigai pilnai bus surinkti, bus pasiųsta iš jų $1,500,000.

Clevelande Amerikos Raudonasis Kryžius sujungė savo parystės 
prirašinėjimo darbą, kuris tesis nuo Lapkričio 1 1 iki 25, su Bend
rojo Fondo Kampanija, kuri prasidės Lapkričio 1 3 iki 22 d. ir pra
šo visų pastoti nariais Amerikos Raudonojo Kryžiaus aukaujant į 
Bendruomenės Fonda (Community Fund). Pirmasis dolaris kiek
vienos aukos Bendrajin Fondan bus atiduotas Amerikos Rauddna- 

,jam Kryžiui. ■ ' . ' ’ x z .
Šalip pagalbos Europai, Bendrasis Fondas šelpia ligonbučius,'kū

dikių prižiūrėjimo įstaigas, pilie-tybės ir pašalpines institucijas Cle
veland© mieste. Tos įstaigos, yra visados atdaros kiekvienai)! visų 
.rasių ir tautų žmogui. * X

GELBĖKIT GELBĖKIT GELBĖKIT
Duokit kiek tik galit — tūkstančiai šaukiasi maisto, drapanų ir 

vaistų. Jie mirs, jeigu jus negelbėsit jiems.'
Peęsistatykit kad jus būtumėt jų vietoje ir nieks nepaisytų!

AR JUS PAISOTE?

Vestuvės ir aukos, žinomas 
Clevelandiečiams Antanas Moc-' 
kevičius pereitą subatą susižie
davo su p-le Veronika Puzinai- 
te. Palinkėjimui jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo susirinko 
būrelis artimų draugų ir gimi
nių, tarpe kurių ir jaunavedžio 
brolis M. K. Mockevičius, iš 
Daytono, žinomas tenai veikė
jas ir SLA. 105 -kuopos pirmi
ninkas. Svečiams apilsus besi- 
šokant, Daytonietis buvo pra
šytas pakalbėti keletą žodžių a- 
pie Lietuvą, mat, tėvynainių di
džiausias principas — Lietuvos 
padėjimas. Trumpai perbėgęs 
Lietuvos reikalus, Daytonietis 
išpeikė ponišką kultūrą ir Lie
tuvos žmonėms teikiamas nau- 
jas jų žaizdas ir užsiminė apie

Prakalbos ir aukų rinkimas. 
Subatos vakare Lietuvių salė
je (6835 Superior avė.) nuo 7 
valandos, atsibus prakalbos ir 
pasitarimas apie platų rinkimą. 
Lietuvos Šauliams 'aukų po Cle- 
velandą. Susirinkimą šaukia T. 
Fondo ir L. R. K. R. Dr-jos sky
riai, bet norima padaryti šį su
sirinkimą ■ visuotinu, kad kuo- 
labiausia butų galima apimti 
šio miesto Lietuviai ir išrenka
ma iš jų aukos. Lietuvos gelbė
jimui dabartinėje jos sunkioje

P.

apsirūpinti per telefoną’, laišku 
ypatiškai atsilankius 
Šiuo antrašu:
MULIOLIS

Ofisas 2006 St. Clair Avenue
Prospect 953 - - Central
Gyvenimas: 6721 Edna Ave: Rose: 3775-J.

6488

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street *

Užlaikau gražių ir šviežių gėlių, 
padalau puikius bukietus veseli- 
joms ir pagrabams. Kada jum* 
prireikia gėlių, kreipkitės j mane.

O
X

| Welch’s L AT AP EP Tonic į
< KRAUJUI — “Jis Neapsirinka”1— TVIRTUMUI < 
į Geras'nuvargusiam'jautimui, Nustojus Apetito, % 
į Nevirškinimo ir Nervuctumo laike, skilvio ir Ink- s 
s stų ir žarnų negerume. Tai palaima skilviui suirus. 5 
S Sustiprins kūną ir negalėsi pagaut “FLU”. 5
C Gvarantuojama per Latapep Co. Cleveland, O. ?j 
5 Taipgi Laxapep pilės — del vidurių. į
S Parsiduoda visose aptiekose. - JI

Central 1690 yMairi 2063

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

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

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

‘ 6127 St. Clair Avenue 
Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.' *

COLUMBIA 
GRAFOFONAI

NUO $32.50 IKI $400

NULATINAS 
Merginoms ir 

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

AMERICAN CIGAR CO.
918 Woodland Ave.

DARBAS 
Moterims, 
mus ir pasi- 
puikią progą 
pelningo ir

H
DR. ADOMAS SZCZMM

| GYDYTOJAS IR CttluuRGAS 
f 982 E. 79 St., Cleveland. Ohio.

J Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
1 ton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 m 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.ai r

DR. L. A.STARCE
OPHTHALMOLOGISTAS

AKIS IR NERVŲ SISTEMA 
SPECIALIŠKUMAS

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

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

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

& PAIN-EXPELLER
Vnlzbnžouklls užreg. S. V. Pat. Ofiso.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikulouk, kad tnrėtu Ikaro (Anchor)
Vaizbaženkli.'

Parankiausia Lietuviams 
vieta, kur galima nusipir
kti Grofofonus ir jų reik

menis.
Atdara vakarais

K A U N
Krautuvė

O

MOTERS IR 
MERGINOS 

PALAUKITE!
PRANEŠAM JUMS, kad šiomis dienomis užbaigėme 

daryti jums naudingą knygą: KNYGA VALGIŲ GAMINI
MUI, kurioje telpa keturi šimtai (400) geriausių parinktų 
išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai,' knyga turi 164 pos
lapius, didumas 9x6 coliai, gražiai audeklu apdaryta su au
ksuota antspauda ant viršaus. Išsirašykite šitą knygą sau 
ir bukite pilnomis virėjomis. \

Apart valgių, čia rasite ir daugybę naudingų patari
mų, reikalingų prie namų prižiūrėjimo. Nereiks jums bė- 
davoti, kas reikia virti, pažiūrėsite į knygą ir tuojaus viso
kie valgiai stovi prieš jus, išaiškinta gražiai kaip ką pada
ryti. Sutaupius jums laiką, palengvins gyvenimą. Nelau
kite ilgai, pirkite dabar, pasitarkite su kitomis ir kartu sau 
parsisiųskite!

Apdarytos kaina $1.50; neapdaryta $1.25.
Rašykite taip:

‘‘AMERIKOS LIETUVIS”
15 MILLBURY ST. WORCESTER, MASS.

A. ŠIMKŪNAS 
Moteriškų, Vyriškų ir 

vaikų Drapanų 
Krautuvė 

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.

PIGIAUSIA IR GRAŽIAUSIA GYVENT I
ANT EAST BULVARDO į

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

gvė išmokėjimų mėnesinėmis mokestimis. f 
Daugiau norėdami ^sužinoti kreipkitės: \ t

A. B. BARTOSZEWICZ,
Rosedale 1157

P. MULIOLIS,
Prospect 953

Dviejų Šeimynų namas, 
šviesa, didelis lotas, kbletas vaisinių* medžių ant. f 
loto, gražioj apigardoj ant E. 81 St., prie Wade į 
Parko. Parsiduos pigiai su įmokėjimu $1,-000'. Li- f 
kusieji ant'lengvų mėnesinių išmokėjimui

7907 Superior Ąve. 
Princeton 2727

2006 St. Clair Ave.
Central 648& ; * 

su maudynėm, elektros
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AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON?
Laivakorte | Liepojų $145; Eidkunus HQ6.70

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

Sekantis laivas .išplaukia Spalio 16 d.
Nereiks bėdavoti Nebus vargolereiks bedavoti Nebus vargo gį

Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduos 
d am ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras.

i 
bin 
ii 1 
rios 
prat 
kalt 
vien 
nink 
tuksi

4 Kambarių Namukai, po $2,200 kiekvienas. Inmoket reik $500.
Likusi dalis ant išmokesčio po $40. mėnesiui.

ANT YPATINGAI DIDELIŲ PLOTŲ, NUO 50x100 PĖDŲ iki P//AKR0.

Mes pasiryžę pastatyti lygiai 30 tokių namų netoli A. B. C. Karų linijos Bed- 
fordo. Du jau gatavi apsigyvenimui. Mes pirmiausia duodame jums progą 
pasirinkti sau lotą ir tuoj nabas bus pastatytas. Suprantama, tinkamesnės 
vietos greičiau išeis; taigi pasirengkit pasirinkti sau atsikreipdami pas

ALFRED A. HARDĘSTY
1315 Swetland Building Phone: Prospect 1052
1008 Euclid Ave. Namų telefonas Lakewood 1648-W.
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Užtikrintas Pinigu Persiūta
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE s

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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labiau s 
ėjus.

Reikal 
apgynimi 
Tokį reik 
vė buvęs 
Budapest: 
romą užj 
■kerdžiam 
policija, k 
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Influenz 
stijų sveik 
jog du m< 
Ispaniška 

■visiškai pai

Rado bač 
tūla kabare 
bačkoj rast




