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Ukmergę ir Kauną

Barbarai dar vis Užpul- r®J0 gelbėti.
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veda savo tarybas pradė- 
prėkybos su sovietų val- 
Ant atsišaukimo užblo- 

bolševikams Juodąsias ju-

varyti priešlietu-
Pradėjo tarnauti

Zelgowskiams, 
ir dvarponiams.

Europa Suv. Valstijoms sko
linga tris bilijonus dolarių.

Lie- 
boi-

Caro brolis Mikalojus ne nu
žudytas, kaip buvo spėjama, o 
randasi Siam valstybėje, pieti
nės Azijos pusiausalyje.

Sakoma, kad badas bus prie
žastimi puolimo bolševikmo Ru
sijoje. Taigi, tas pats dalykas, 
kas pagimdė, bus priežastimi 
mirties.
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LIETUVOS ATSTOVYBEI WASHINGTONE 
APIE TAI PRANEŠTA IŠ LIETUVOS.

Sako, Tautų Lygos atstovai Kaune padavė Len
kams reikalavimus liautis tokių puldinėjimų.

GEN. VRANGELIS, FRANCUZIJOS APKARŪ
NUOTAS “VISOS” RUSIJOS VALDOVU, 

SUMUŠTAS IR PABĖGO IŠ RUSIJOS.
Bolševikai rengiasi išnaųjo “kalbėtis” su Lenkais.

VRANGELIS SUVA
RYTAS j OŽIO 

RAGĄ
Konstantinopolis. — Sebasto

pol i s pateko į Rusų sovietų ar
mijos rankas ir vos įstengė jų 
priešo Vrangelio kariumenė pa
sišalinti. Niekur neliko jiems 
bėgti, kaip tik į jūres — pats 
Vrangelis karišku laivu “Kor-Al.. 1 v. . . .. . . laivuAnglijos atstovų butas pripažino Airijai autonbmi- nnov» apleido žemę paskiausia, 

jos teises, bet Airiai tik juokiasi iš to. kuomet kiti išplaukė.
Bolševikai dabar turi užėmę 

visą Krimo pusiausalį, kur dar 
Vrangelis tikėjosi atsilaikyti ir 
pasilikti su savo “visos Rusijos” 
valdžia ir kur jį Prancūzai no- 

” Visos misijos, ke
iktos Sebastopolyje buvo,-sykiu 
su Vrangelio žmona, išgabenta 
Francuzijos karišku laivu.

Amerikos keletas karinių lai
vų pasitarnavo išgabenime iš 
Sebastopolio į Konstantinopolį 
sužeistų ir nekariaujančių žmo
nių, po to nuvyko į Jaltą ir ki
tur padėti bėgantiems gelbėtis.

Sebastopolyj buvusiam Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus san
delyje netyčia kilo gaisras ir 
sunaikino dalį daiktų.

Nuo to pusiausalio sakoma 
surinkta dar desėtkas tūkstan
čių Vrangelio kareivių. Pen
kios sovietų armijos susikon
centravo šiame atsitikime prieš 
Vraug^įį, vs,u jaugiau. 100,000 
kareivių. 20,000 iŠ jų buvo ka
valerija, išdalinta į tris skyrius.

Francuzija čionai daugiausia 
nukentėjo ir diplomatiškai ir 
kitaip. Ji tikėjosi Vrangelio 
pergalės, o dabar viskas pasi
baigė. Francuzija tik viena ką 
buvo jį pripažinus. Anglija, ku
ri to pripažinimo nedavė, po se
novei 
jimui 
džia. 
kuoti 
res Anglija irgi atsakė nesutin
kanti.

DABAR TAS NIEKO 
NEREIŠKIA

I Londonas. — Anglijos atsto
vų butas perleido bilių, pripa
žįstantį Airijai savivaldą, auto
nomiją (ne nepriklausomybę).

Kiek iš to Airija nusidžiaugs ? 
Jei keli metai atgal, kada Ai
riai to reikalavo, butų panašiai 
buvę pasielgta, tas butų turė
jęs kokią nors reikšmę. Dabar 
tas nieko nereiškia. Airių na
cionalistų partija, kuri autono
mijos seniau rfeikalavo, dabar 
jau dingus. Visa Airija reika
lauja ne savivaldos, bet nepri
klausomybės, išskyrus Ulsterio 
srities Unijonistų. Sinn Feinie- 
čių pažiūra to'biliaus perleidi
mas neturi vertės. Beveik vi
sa katalikiškoji Airija yra Sinn 
Feiniečių. Nei Lloyd George, 
nei kas kitas iŠ Britanijos val
džios vyrų i

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

Prieš mažinimą algų. Wa
shingtone susirinko geležies in
dustrijos unijų atstovai ir pa
kėlė kovą prieš" darbdavių pa
siryžimą numušinėti darbinin
kams algas visokiais budais — 
tai atleidinėjant nuo darbų, tai 
kitaip.

Pastaruoju laiku atleidinėja
ma darbininkai iš įvairių darbų, 
tečiaus negalima sakyti, kad vi
sada taip bus: darbai vėl pa
gerės, nes niekados negali už
tekti visko ant ilgai, kaip dabar 
yra prigaminta. Savu laiku at
gis industrija, kuri gal but per
eis menkutes permainas.

Youngstown, O. — Carnegie 
plieno išdirby stė-padidino savo 
darbą, ‘fibra ' kitds »kiek; apmiži- 
no; taipgi yra dar nekurios ge
ležinės dirbtuvės, kurios varo 
darbą plačiau, negu. Carnegie 
įstaiga.

Berline bedarbiai žmonės, jų 
dalis net apsiginklavusių,, apie 
trįs tūkstančiai, buvo apipuolę 
Lion Metalo išdirbystę.

Miltai atpinga. Minneapplis, 
Minn. — Pastaruoju laiku vėl 
miltai pusėtinai atpiginti,' taip 
kad pasiekė žemiausią kainą, 
kokia buvo per paskutinius ke
turis metus.

Haverhill, Mass. — Tarp dar
bininkų ir avalų išdirbę jų liko
si padaryta sutartis, pagal ku
rios streikų ar lokautų nesusi
pratimai turės pirma būti ap
kalbėti ir nepaskelbti be žinios 
vienos ir kitos pusės. Darbi
ninkų avalų unijoje yra apie 20 
tūkstančių. .

Chicago. — Kaip statistikos 
rodo, šiame mieste po panaiki
nimo' svaigalų atsibuvo daugiau 
moterų pasiskundimų, kad vy
rai jas ir vaikus muša — esą 
tokie pasielgimai pakilę ant' 238 
nuošimčių. “Kurie pirma -dik- 
čiai gerdavo, tuomi save' užbo- 
vydavo, bet dabar juosei įvyko 
keista permaina ir visą savo 
blogą būdą išnaudoja moterų 
mušimui” — aiškina miesto vai
kų užžiurėjimo viršininkas. 1

Kitokie pfasižengimai daug 
labiau sumažėjo “sausumai” už
ėjus. Į

dinėja
(Žinia iš New York Times)

Washington, lapk. 15. — 
Sulyg žinių, gautų, Lietu
vos Atstovybėje, pereitą 
nedėldienį Lenkų kariume- 
nė bombardavo Kauną; li
kosi užmušta daugelis ne
ginkluotų piliečių, tarpe to 
moterų ir vaikų.

Taipgi Vilkmergėje ne- 
dėlioj per pamaldas baž
nyčioje Lenkų orlaiviui nu
metus per stogą' bombą, 
likosi užmušta ir sužeista 
daug besimeldžiančių žmo
nių. Bombardavimas Vilk
mergėj prasidėjo apie U- 
vai. iš ryto, be jokio ramių 
gyventojų persergėjimo.

Legacija (Lietuvos At
stovybė Amerikoje) gavo 
pranešimų, jog Tautų Ly
gos komisija pribuvo lapk. 
15 d. Į Kauną ir pareikala
vo Lenkų kuogreičiausia 
paliauti • užpuldinėjimus, o 
visus nesusipratimus tarp 
Lietuvių ir Lenkų išriš pa
ti \ Tautų Lyga kuri pradė
jo savo posėdžius Genevo- 
je. Kaunan atvykusios ko
misijos pirmsėdis pasakė, 
jog Genevos konferencijo
je Lietuvos ir Lenkijos ka
rės klausimas bus paimtas 
apkalbėjimui kuogreičiau
sia..

Tautų Lygos Visuotinas 
Posėdis

Geneva, lapkr. 15 d. — Pir
mu kartu pasaulinėj istorijoj. 
41 tauta sėdėjo bendrose tary
bose, čionai prasidėjus Tautų 
Lygos posėdžiui. Buvęs Belgi
jos premjeras ir vyriausias Ly- 
gon delegatas likosi išrinktas 
jos nuolatiniu prezidentu. Da
lyvavo posėdyje baltieji, juo
dieji ir rudieji atstovai. Nega
lima buvo dasileisti, sako 
respondentas, žiūrint į visą 
kad ten kur atstovaujama 
-durna pasaulio žmonių, butų 
Įima buvę tikėti, jog ‘lyga 
rus”. Visos žymesnės šalįs 
vo atstovaujamos, išskyrus 
laimingos Rusijos, atkaklios
kietijos, neužtikrintos Amėri- 

Reikalauja mirties bausmės kos ir nekviestos Meksikos. Iš- 
apgynimui žydų Vengrijoj. -— 
Tokį reikalavimą valdžiai pada
vę buvęs Vengrijos premjeras 
Budapešte'; Nakties laiku da
romą užpuolimai ant žydų ir 
skerdžiama juos; net žudoma 
policija, kuri stengiasi užpuoli
kus trukdyti.

Influenza nyksta. Suv. Val
stijų sveikatos skyrius ,praneša, 
jog du metai atgal įsivyravus 
Ispaniška influenza šį rudenį 

-visiškai parodė menkas žymes.
Rado bačkoj galvą. Chicagoj 

tūlą kabareto užpakalyj išmatų 
bačkoj rasta žmogaus galva.
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tiesų, didelis darbas pripuls A- 
merikai, jeigu ji prašys tų ke
turiasdešimta vifenos valstybės 
atmesti į šalį pradėtą darbą ir 
pernaują pradėti kitą tautų ly
gą. Lygos posėdyje buvo svar
stoma daugelis keblių klausimų.

Vokietija iš savo pusės sako, 
kad ji nesiprašys prie Lygos, 
o jeigu nori, kad ji prigulėtų, 
tegul Lyga ją kviečia.

laukia 
už-

Lenkai susirūpinę 
naujo bolševikų 

puolimo.
Eina plačiai gandai,

ševikai,. apsidirbę su Vrangeliu, 
apie pavasarį grali atsisukti ant 
Lenkų. Tarybos Rygoje eina 
visai lėtai, kadangi bolševikai 
gal tikis, po laimėjimo su Vran
geliu, parodyti Lenkams aštres
nius savo reikalavimus arba ra
miu budu pasitraukti *iš dabar 
Lenkų užimtų svetimų žemių, 
arba pavartos savo spėką.

Lenkai dikčiai mano apie tai, 
kad bolševikai imsis už Lietu
vos klausimo, kada sudrutins 
savo spėkas prieš Lenkiją. Jie 
nujaučia, kad žulikowskių pa
sielgimas neišeis jiems geru.

Monarchistai Laimėjo
Rinkimai Grekijoje. — Mirus 

Grekijos karaliui Aleksandrui, 
sostas buvo pasiūlytas jo jau
nesniam broliui Povilui, bet gi 
jis pastatė reikalavimą, kad lei
sti žmonėms apsispręsti, ar jie 
nori sugrąžinti ant sosto nume
stą karalių Konstantiną, abiejų 
šitų kunigaikščių tėvą, o kada 
senasis karalius atsisakys, tada 
tik Povilas sutiks. Prieš Kon
stantiną smarkiausia agitavo 
senasis premjeras Venizelos, 
kuris jį nuo sosto buvo numetęs 
ir intraukęs Grekiją karėn są- 
jungiečių pusėje. Visuotinuo
se balsavimuose, nors dar 
šiuo tarpti buvo neužbaigti, 
sirodė prijautimas senajam 
raliui, o Venizelos pasijuto
bai sumuštas, nes jis ir dabar 
buvo išstatęs kitą partiją prieš 
Konstantiną.

GREIČIAU PRIE DARBO!
-Musų priešai Lenkai naudojasi musų užsileidimu.

“Apie viską užmirškite, 
atsiminkite tik vieną, kad 
Vilnius yra svetimo priešo 
užgrobtas, kad visai Rytą 
Lietuvai primetamas yra 
plebiscitas.” — Taip kable- 
gramuoja iš Užsienio Rei-llš Lietuvos mums sakoma: 
kalų Ministerijos B. K. Ba- “Užmirškime viską” — tai 
lutis, kad Amerikos Lietu-1 reiškia užmirškime visus 
viai skubėtų su aukomis. vedamus tarp savęs vaidus, 

“Prisiminkite,“ sako, “jog piktumus, Įsikarščiavimus.
laikas yra pinigai, o pinigai Eikime bendru frontu visi 
turi duoti mums pergalę!” išvien Lietuvos gynimo dar- 

Tečiaus Amerikos Lietu- ban.
vių jau nebereikia ragint. Lietuvos Misijai; kaip Lie- 
Vįsose kolonijose sukruto +uvos Valdžios įgaliotai čio- 
zmones prie gynimo darbo, naj Įstaigai, prisieina derin- 
renka aukas tai Lietuvos vienyti tas visas Lietu- 
Gynimo Komitetui, tai Šau- vaj būtinas pagalbos dar-

ivxmm >o vai- tai Lietuvos Raudo- £as.' Bet atstovaudama čia
džios vyrų neturi rimtos vilties, naJam /^.ryziu^ 9eAa Lietuvos Valstybės reikalus,
jog tas bilius nuramins Airijos aukas tai šautuvo iiupirki- Lietuvos Misija nemanė ir

mui tai įvairiems kitiems) nemano kuomi nors trukdy- 
i reikalams. Artinas jau Ka- Ljj Amerikos Lietuvių ir vi- 
ledos ir daug kur, manoma organizacijų iniciati- 
parmkti aukų surengimui vos juo tos initiatives ir 
Eglaites Lietuvos karei-1 užsidegimo žmonėse susiras 
yiams ir tai ne kur kitur, dauginu, juo geriau ji nori 
kaip Vilniuje, pačiuose Lie-Įnorį tik padėti, prigelbėti 
tuvos. Rytuose. Į visoms toms įstaigoms, kad

Skubėkime^ visi prie šių h* bonų butų daugiau par- 
darbų, negaišuokim nei .vie- duotų ir aukų daugiau su- 

' J'.cr.cc. Prisiminkime, Į rinkta ir kad tos pačios au- 
— ikos greičiau pasiektų pačią 

(Lietuvą.’
I Neparanku, brangu ir ki- 

.. .... Itokios visokios sugaišties musų klenkahskos spau- prisieitų padėti> jeig* aįski_

bruzdėjimą. Diduma Airijos 
žmonių bus pajęhkinti tik tuo
met, kada bus pilnai nepriklau
somybę išgavę. - Vienok to Bri
tanijos valdžia nepripažins. Tai
gi, susikirtimas , yra beviltis, 
kaip ir pirma buvo.

Devyni Airiai badautojai pa
siliovė badavę po 94 dienų ne
valgymo, paklausę vyskupo.

Protestas prieš Klerikalus ir Lenkbernius 
Nesiduokime jiems Suvedžioti!

PHILADELPHIA, PA.
Mes Lietuvių Muzikališko Na

mo Bendrovė iri D; L. K. Gedi
mino Klubas, laikytame savo, 
susirinkime spalio 20 d. savo 
nuosavam name, apkalbėję savo 
vietinius reikalus, galiaus paki
lus klausimui apie musų Tėvy
nę Lietuvąur aptoidabartinį nfu- 
sų Amerikiečių Lietuvių veikto, 
mą del Lietuvos liuosybės, po 
įvairių diskusijų ir apkalbėjimų 
pakėlėme klausimą, kas reikia 
daryti su tokiais žmonėmis bei 
su tokiais laikraščiais, 
šiandieniniame Lietuvos 
svarbiausiame momente nuola
tos — sistematiškai — sėja ne- 
užsitikėjimą tarpe musų žmo
nių Lietuvos Valdžia, Lietuvos 
Valdžios atsiųsta Misija ir 
tuvos Atstovybę Amerikoje 
kotuoja.

Tie maišštininkai iki to 
nuėjo, kad net viešą boikotą ap
skelbė per klerikališkus laikra
ščius prieš Lietuvos Valdžios 
atsiųstą Amerikon Misiją ir At
stovybę. Kursto visokiais bu
dais vietinius žmones prieš Lie
tuvos Misiją skundžia ją Lietu
vos Valdžiai, pagalios net suži- 
niai, neteisingai provojuoja-de- 
nuncijuoja Lietuvos Atstovybę 
Amerikos valdžiai, skelbia ka
talikams, kad neturėtų užsitikė- 
jimo Lietuvos Valdžios pasiun
tiniais Jonu Vileišiu, Majoru P. 
Žadeikių ir kun. žilium.

Mes visi skaitome laikraščius 
ir gerai žinome, kad musų vadi
namieji katalikiškieji laikraš
čiai pradėjo 
višką darbą, 
lenkbemiams, 
Pilsudskiams 
Matome ąiškiai kaip toj link
mėj darbuojasi Chicagos “Drau
gas”, Bostono “Darbininkas” ir 
Brooklyno “Garsas”. Nereikia 
jokių komentarų nei paaiškini
mų, tik paimk, skaitytojau, jų 
tuos laikraščius ir pamatysi iš- 
tikrųjų Lenkų baltosios vištos 
galvą. Tie laikraščiai, 'vedami 

i kelių kunigų, diskredituoja Lie
tuvos Misiją, gaišina, trukdo ir 
stabdo Laisvės Paskolą. Atkal
binėja nuo aukų Lietuvos Šau
liams ir tt. Tiems laikraščiams 
ir jų vadams nerupi Lietuvos 
laisvė. Jiems brangi Lenkija, 
žulikovskis, Pilsudskis ir bau
džiava. Jie trokšta ne laisvės, 
bet pragaišties ir vergijos Lie
tuvai.

Todėl gi mes Lietuvių Muzi- 
kališko Namo Bendrovė ir D. L. 
K. Gedimino Klubas, pilnai ap-

P. S. Meldžiame kitų laikraščių perspausdinti.)

taigai ar asmeniui, gali už
trukti.

Sakydami tat mes neno- 
• rime tikrinti, kad pinigai 

būtinai turėtų būti siunčia
mi per Lietuvos Misiją. Jie 
gal būti siunčiami ir per vi
sas’kitas įstaigas, jeigu to 
siuntėjai nori, bet mes pri
valome tiktai nurodyti, kaip 
dalykai yra.

Toliau, kai kurie aukoto
jai, dėdami savo sunkiai su
taupytą skatiką Tėvynės 
gynimui, nori gauti kokį 
nors atminimą šios aukos. 
Tuo tikslu Lietuvos Misija 
yra pagaminus atminties 
liudymus, trijų spalvų lape
lius su Lietuvos Vitimi. Kas 
yra aukavęs ar tai Lietuvos 
Gynimo Komitetui ar šau
liams nemažiau dešimties 
dolarių, tiems gali būti pri
siųsti tokie atminties Lietu
vos Gynimo ženklai.

Pagaliau, svarbu žinoti, 
kiek apskritai aukų Ameri
kos Lietuviai yra sudėję, 
kiek pakloję Lietuvos rei
kalams, padedant kad ir 
nuo spalio mėta, šiais metais. 
Todėl nrašoma apie visas 
tas aukas teikti žinių, kad 
paskui, laimingai kovai pa
sibaigus, galėtume gal su
vesti vienon krūvon visas 
tas žinias ir parodyti, ką 
Amerikos Lietuviai yra pa
darę šiuo sunkiu Lietuvos 
apsigynimo nuo Lenkų gro
bikų momentu.

Lietuvos Misija.,

3

jog Lietuvoje jau šalčiai už
ėjo, jog reikia šiltų drabu
žių, avalų ir tt. Rinkime 
kiek galėdami, kad tuos už 
Lietuvos laisvę kovotojus 
nors nuo šalčio apsaugojus.

svarstę tuos pasišlykštėjan ’čius 
darbus
dos ir jų vadovų, Paręišk^,,|^“^^f^^ 

Mes
rovė ir D. L. K. Gedimino Klu-1 
bas esame pirkę Lietuvos Bo-1 
nų už 
porą tūkstančių dolarių esame 
paaukavę "Įjiėtuvds "Į__  M
delei šiame I trumpame ■ laike, 
kad mes, suvirs 1,100 narių: ti
krų tėvynainių, išpirkome su- 
virš $10,000 Lietuvos Bonų ir 
prižadame ant toliau visomis 
savo galingomis spėkomis rem
ti visus tikrus Lietuvos liuosy
bės darbus. Turime pilną užsi- 
tikėjimą Lietuvos Respublikos 
Valdžia ir jos atsiųstais Ameri
kon atstovais, Jonu Vileišiu, P. 
Žadeikių ir kun. J. žilium.

Vienbalsiai nutarėme protes
tuoti prieš tuos' užpuolikus ii, jų 
laikraščius už jų lenkbernišką 
agitaciją, už bbikotavimą Lie
tuvos Misijos ir stabdymą' Lie
tuvos gelbėjimo darbo, kurie 
taip elgdamiesi eina prieš Lie
tuvos liuosybę ir pasitarnauja 
musų didžiausiems priešams. — 
Lenkams. Kaipo su tokiais, 
mums reikia kovoti visiems iš 
vieno. Guikim laukan tokius 
maištininkus iš savo tarpo, kad 
jie neardytų vienybės ir rimto 
darbo už Lietuvos išliiiosavi- 
mą. Jei jums, vadovai tų- kle- 
rikališkų laikraščių, miela yra 
Lenkija ir jos verguvė, tai marš 
su jais į Warszawa! Lauk iš 
musų tarpo, išdavikai-lenkber- j 
niai! Mes pataikysime darbuo
tis ir be jus.ų!

Broliai Lietuviai ir Lietuvai
tės! Neklausykime' tų maišti- 
ninkų-išdavikų, jiems nerupi 
musų šalies liuosybė, jie trokš
ta užtraukti mums vergiją, jie 
nesirūpina darbo žmonių reika-i 
lai. Jie tarnauja ne Lietuvai, j 
bet Lenkų dvarininkams ir ba-1 
jorams. Jie tarnauja žulikovs- 
kiui, Pilsudskiu ir tam pana-1 
šiems. Protestuokim prieš tuos I 
maištininkus. Jei jie skelbia 
boikotą Lietuvos Misijai, tegul 
patįs boikoto susilaukia. To
dėl stokim visi petis į petį! I

Pirkome Liet. Paskolos bonus, 
pirkime dar daugiau, aukauki
me Lietuvos šauliams, o Lietu
va bus laisva ir neprigulminga. 
Pasirašom: Lietuvių Muzikalio 

Namo Bendrovės ir
D. L. K. Gedimino Klubo 

Valdyba:
Juozas Teleiša, Pirmininkas, 
Dom. Barunas, Pinig. rast., 
Jos. Ivanauskas, Užrašų rast.

T-. . „ r, j jieškoti kelių parsiuntimui
Laet. Muz. Namo Bend-nimgų . Lietuv^ Lietuvos 
*" . ......... 7 ““ IMisija, turėdama savo są-

. .,aaa -‘ j • -i • Įskaitas Lietuvos Valstybės
l x ir??u*iau aip Iždinėje, gali pasiųsti par- 

vežti pinigus-staciai JLaehfr-, ^’’W^vbn, tad ir kablegramaC 
i kaip tik tų pinigų bus su
dėta daugiau. Siuntinėti 
mažesnės suipos telegrafu 
apsieitų perbrangiai. Be to 
reikia prisiminti, jog visi 
pinigai iš Amerikos papra
stai siunčiami per Vokieti
jos bankus, iš kur pinigus 

Į galima paimti, pargabenti 
i Lietuvon tiktai per Lietu
vos Valstybės Iždą. Delei 
tos priežasties gal kaip pa
siųsti pinigai ne Lietuvos 
Iždui, o šiaip ar kokiai įs-

New Yorko uoste, dienos vi
duryje, susidūrė du laivai, vie
nas su pasažieriais, Ispanijos 
garlaivis, ant kurio keletas šim- 
Up btfjyisfy sįtnijfgu, persigan
do ir^phnikdje “Sujudo. Tojo 
laivo kapitonas paskubėjo nu
sukti į kraštą pirm laivas spėjo 
nuskęsti. Visi žmonės išgelbė
ti, tik vienas nuo susitrenkimo, 
stovęjęs ant briaunos, nudribo 
į vandenį, bet išgelbėtas.

-AS numeris "ARTOJO”, mok
slo, literatūros ir juokų mėnesi
nio žurnalo, išeis Gruodžio 1 d. 
ir bus išsiuntinėtas prenumera

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

’’ARTOJAS”
E. 7 9 th Street, Corner Superior Ave.

CLEVELAND, OHIO ’

I
3

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

Lietuvą ir geria kraują. Bet Lietuva erkes priputosiąs kraujo su- 
traškys. Nepavyks nei dvarponiams nei Lenkams užsėsti ant 
sprando Lietuvos žmonių. O laivynas visuomet gelbės Lietuvai at
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 pačtas 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; ir
Jeigu nori prisidėt prie atkėlimo Lietuvos iš bėdų ir vargo, tai 

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

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

Lenkai ir Rusai siūlosi Lietuviams su savais laivynais; argi mes 
Lietuviai busimo žiopliais ir remsime tuos, kurie Lietuvą nuengti 
stengiasi ? Gana svetimiems dievams prisitarnavome, pradėkime 
dirbti labui Lietuvių tautos bent sykį! (49) r_

Visais Lietuvos laivyno reikalais kreiptis reikia pas Lietuvos K 
Garlaivių Bendrovės Generalį Agentą.

DR. J. ŠLIUPAS
1419 North Main Ave. Scranton, Pa.
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BRADDOCK, PA.
Aukos Lietuvos gynimui. Mu

sų maža kolonija surinko 188 
dol. ir 75c. Lietuvos gynimui 
nuo besočių Lenkų ir pinigus 
pasiuntė tiesiog Lietuvos Misi
jai New Yorke, kuri pasiunčia 
stačiai į Lietuvą. Tik gaila, kad 
ne visi žmonės prijaučia tam 
musų Tėvynės padėjimui, gai
lisi aukauti po $10 ant šautu
vo Tėvynę nuo priešų ginti.' O 
kaip ant niekų tai jie pralei
džia kur kas daugiau negu $10 
ir tankiau, negu sykį į metus. 
Tokie pinigų mėtytojai vos te
išgali dolarį Lietuvos laisvės iš
kovojimui surasti. Kolei iš jų 
dolarį išprašai, turi praleisti ko
kią pusę valandos, turi išklau
syt jų visokių bjaurių kalbų ir 
paniekinimų.

Laikas butų paliauti musų 
broliams ir seserims būti tar
nais Lenkų ponų ir parodyti, 
jog mes nenorime jų baudžia
vos Lietuvoje. Turime rūpin
tis- kaip pasekmingiau atsikra
tyti, j U ir užtai turime stengtis 
remti savo brolius Lietuvos ru- 
bežių ginančius ir grūdančius 
priešus iš musų žemių narsius 
musų karžygius kareivius ir 
šaulius. Jie nesigaili savo gy
vastis dėti, taigi kaip mes ga
lim gailėtis tų kelių centų. Yra 
tokių, kurie su pasišventimu 
darbuojasi tarp musų Lietuvos 
labui ir atsidavę jos reikalams: 
tūli po kelis atvejus pirko bo
nus. Pirkime visi kas tik iš
galint, nes Lietuva laimės; ku
rie mažiau galim, mažiau pir
kim, bet kurie galim, jei ne- 
pirksim, pasirodysim, jog no
ri mbaudžiavos, jog dabar jau 
tarnaujam ponui Pilsudskiui. 
Kurie nepirkdami šnekat, kad 
gal Lietuva pateks kitiems, kad 
pinigai gali prapulti, jus to ir 
laukiat, ne kitaip: jus linkit 
Lietuvai pražūties, bet ne ge
rovės.

.Nebūkim lepšėmis, bet bukim 
vyrais, tikrais vaikais Tėvynės 
Lietųyos. Nekurįe išsikaltjiąč- 
ja, girdk nevažiuosią Lietuvon, 
tai kam dar ją ir remti. Bet 
kodėl neužjausti saviškiams, 
kurie tenai būtinai turi gyven

ti ir likę vargą kenčia del bar
barų Lenkų užpuolimo? Kodėl 
gi aukauja kiti tokie, kurie ne
sirengia važiuoti?

Dar kartą šiuomi atsišaukiu 
į savo kolonijos Lietuvius gel
bėti Lietuvą; aukaukim nors 
vienos dienos uždarbį, jei ne 
daugiau, pirkim po vieną boną, 
katrie daugiau neįstengiam; ry
toj gali būti pervėlu. Pilkim 
švino Lenkams į gerkles ir pa
darykim Lietuvą laisva su sos
tine Vilniumi.

kavo: po $2: J. Daučiunas, A. 
Petrauskas, P. Poška. Po $1: 
S. Aurelčikas, B. Labunskas, 
V. Kačinskas, S. Marozas, K. 
šliavas, F. Kerbelis. Kiti da
vė smulkesniais ir viso sudėta 
$12.50; su draugijos $200 pa
sidaro $212.50, kurie pinigai li
kosi perduoti vietos Paskolos 
stoties iždininkui persiųsti Lie
tuvos Misijai del šaulių Lietu
voje.

Kitos vietinės draugijos irgi 
tą pat daro: pirko bonus ir au
kauja šauliams. J. B.

NEW BRITAIN, CONN.
Aukos Lietuvos šauliams.

Lietuvos Nepriklausomybes ša
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ADV. F. J. BAGOČIAUS PRAKALBOS
PITTSBURG, PA.
CLEVELAND, O.
DETROIT, MICH.
GRAND RAPIDS

Subatoj, Gruodžio 18
Nedėlioj, Gruodžio 19

Panedėlyj, Gruodžio 20
Utam. Gruodžio 21

Pastaba šios srities kolonijoms: 
Kas norėtų rengti pirm ar po paduotų dienų, 

gali susitarti tik su pačiu kalbėtoju.
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| ^Spragilo"kampeliS^
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

Jau aukavo šauliams šie:
M. Vitartas $25.00
M. Vitkus $5.00
St. Vaičikonis . $5.00
A. C. Balčius $5.00
K. Kudąmas $5.00
J. Senulis $5.00
A. Martinaitis $5.00
A. Bartašas $5.00
V. Zapalskiš $5.00
I. Alksnis $5.00
J. šaparauskas $5.00
Po $3: A. Lesinskas, J. Nau

jokaitis, S. Benis, T. Diškeviče.
Po $2: M. Trumpikis, A. Je- 

sevičia, F. Janulevičia, P. Gi-; 
lis, J. Puskunigis, A. Berčas, J. 
Balčikonienė, P. Navakas, I. 
Vaičius, S. Norkus, A. Abro- 
mavičia.

A. Selvens $1.50.
Smulkių nuo dolario ir že

miau dasidėjo ir viso pasidar.o 
$188.75. Aukavusiems vardan 
Laisvos Lietuvos tariu širdin
gai ačiū. M. Vitartas.

AMSTERDAM, N. Y.
Vietos Lietuviai visada dar- 

buojai del Tėvynės laisvės kaip 
pavieniai taip ir draugijos —■ 
aukauja vįsi. štai lapkr. 7 d. 
šv. Antano Draugija savo su
sirinkime tarp savo reikalų pa
ėmė svarstyti ir Lietuvos rei
kalus ir nutarė iš savo iždo pa
aukauti Lietuvos šauliams $200. 
Nors ši draugija nėra didelė ir 
nelabai turtinga, vienok niekuo
met neatsisuka nuo Lietuvos 
rem'imd. Turi pirkus Paskolos 
boną už $500.

Tame pačiame šv Antano D- 
stės susirinkime nariai suau-

Močiute Sako:
’’Kuomet ji buvo visai mažutė mergai
tė ir jos mama neturėjo užtektinai pie
no jos žindymui, ji davė jai

TSc/rvle/wf
EAGLE BRAND

{CONDENSED MILK)

kuris padarė ją tvirta ir sveika—da
bar mano mama duoda man Eagle 
Brand, ir aš augau po virš pusę svaro 
kas savaitė nuo to, kaip buvau tik tri
jų mėnesių amžiaus.”

Augšta vertė, atsakantumas ir ekonomija 
padaro Eagle Brand pirmu pasirinkimui del 
valgių gaminimo ir ant stalo.

Jeigu jūsų kūdikis neauga kaip reikia vogo- 
je—jeigu verkia, arba neramus ir nekantrus 
—pasiųsk šiandien kuponą reikalaudama dy
kai musij Kūdikių Knygos ir maitinimo in
strukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
NEW YORK
Insteigta 1857

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiųsk jį šiądien

Mrs.

Street _______________
'.udikių Gerovės Knyga

City

□iii i iii iiiiiiidiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii milini n 
nIllllnH|^^MH

State............ (8)
Nurodymų Knyga

lininkų 26 Buris $200
A. Mikalonis $100
J. J. Girdauskas $50
M. Riktoraitis $50
J. Sabaliauskas $25
M. Radžiuniutė $20
J. Petkevičius $11
A. Svarskas $11
A. Valis $11
Po $10: J. Račkis, J. Skir- 

kas, L. Mandžijauskas, A. Ja
nuškas, K. Veselka, P. Višniau- 
skas, A. Laurinčikas, A. Milius, 
P. Navickas, A. češkevičia, J. 
Žemaitis, M. Geidmauskas, A. 
Zikaras, J. Pikutis, A. Rutkaus
kas, A. Baukus, K. Radzevičia, 
A. Gecevičia, P. Žaleduonis, M. 
Skrabulis, J. Skiotis, M. žvina- 
kis, J. Makalauskas, F. Dulin- 
skas, S. Dumbliauskas, A. Žu
kauskas, J. Miliukis, J. Milius, 
J. Babinas, J. Dumbliauskas, V. 
Ališauskas, J. Sujeta, S. Buinic- 
kas.

Po $5: J. V. Kavaliauskas, 
J. J. Kavaliauskas, J. Bakša, 
A. Zumas, P. Gudinas, P. Dabu- 
levičia, K. Petrauskas, V. Bud- 
rikas, J. Sukaitis, J. Čekanaus
kas, P. Bagdonas, R. Stakutis, 
M. Neimonas, L. Matula, J. 
Gutauskas, A. Pranaitis, P. Ju-' 
caitiš, J. Lukoševičienė, J. Ben- 
cevičia, M. Rutkauskas, J. Pau- 
lionis, D. Mukonas, J. Kuzne- 
vičia, J. Matuliutė, K. Giedrai
tis, A. Vikrikas, J. Smitas, A. 
Straskevičienė, S. Janušonis, V. 
Maziliauskas, T. Markauskas, 
J. Valinčius, J. žvinakis, J. Da- 
bAširtskas, J. Kižys, J. Vasiliau
skas, J. Orinas, S. Gedeikis, K. 
šerpetis, B. Šimkus, J. Paciaus- 
kas, J. Mačiulis.

Po $3:'J. Abeciunas, A. Kuc- 
kailis, Pr. Binvilas, J. Armala- 
vičia, M. Feigenbaum.

Po $2: M. Kavaliauskas, L.

Kašėta, J. Kupstas, P. Petruš- 
kevičia, K. Baikauskas, Z. Ivaš- 

’ ka, J. Bajoras, J. Linikas, P.
Kriščiūnas, P. 'Savonis, J. Čer
niauskas, J. žaliaduonis, T. Ma
ziliauskas, J. Norkevičius, J. 
Silvestravičia, J. Nevulis, S. 
Taniukas, A. Sabula, V. Sadau
skas, P. Ramanauskas, J. Pus- 
telnikas, J. Kajackas, Sį Sita- 
vičia, A. Juškis, M. Turskis, M- 
Kazlauskas, P. Juknaitis.

Po $1: M. Janušonis, A. Ne- 
vidauskas, S. Nevidauskienė, M. 
Miežlauskiutė, O. Tamošaitienė, 
M. Brazauskas, P. Kaziulis, A. 
Viltukinas, V. Pleškaitis, K. Mi
kulskis, A. Rudminas, P. Ši
manskienė, J. Jankauskas, J. 
Tamašiunas, J. Pranaitis, M. 
Stankevičia, J. Stankevičia, P. 
Dievakaitis, P. Zinkevičienė, V. 
Basiosas, A. Milius, B. Navic
kas, J. Kveselis, K. Makevičia, 
A. Račkus, P. Motiejūnas, J. 
Telešius, J. Mituza, J. Jakučio
nis, J. Stučis, J. Milukas, P. 
Kubilius, J. Klebonas, J. Kalan
ta, S. Narusevičia, P. Lesevi- 
čia, V. Liškauskas, R. Rumžis, 
F. Jankauskas, A. Baliukas, A. 
Pilkevičius, M. Plukas, J. Vini- 
kaitis, J. Lasląųskas, K. šauka, 
M. šepšinskas, M. Ražaitis, J. 
Gražulevičia, A. Staneliutė, M. 
Paugis, K. Kazlauskas, F. Ma
tula, J. Suopis, J. Maksimavičia, 
P. Pavilauskas, J. Milius, K. Zi- 
mionienė, J. Evendrienė, K. Ste
ponaitis, O. Jumlienė, A. Valin
čius, A. Žilinskienė, J. Savulis, 
Z. Žukauskas, M. Krištanavi- 
čia, A. Nevulis, A. Dievakaitis, 
S. Kavaliauskas, K. Supis, F. 
Zinkevičia, J. Gražulevičia, J. 
Rasiunas, M. Jododienė, J. Meš
kas, V. Pleškaitis, P. Kadžiau- 
skas, A. Pilkionis, A. Ramanau
skas, V. SinkėVičia, M. Jokūbi- 
nienė, P. Sadauskas, P. Kava- 
lius, J. Burinskas, P. Zelionis, 
P. Juknevičia, A. Bandavičia, 
J. Andreičikas, J. škarnulis, V. 
Pikusis, J. Mikalauskas, J. Gu
džiūnas, K. Narjauskas, P. Mi
kalonis, P. Gudinas, P. Andriu

lionis.
Smulkių sudėta $103.00 

Viso’ $1,208.00
Per kun. J. žliaus pra
kalbas surinkta $1,641.00 
Viso iš musų kolonijos $2,849.00

New Britainiečiai kaip visuo
met taip ir dabar darbuojasi 
savo Tėvynės labui, šioje svar
bioje valandoje sujudo ir pa
davė jai stiprią paramos ran
ką, už ką jiems priklauso gar
bė. Dar ne galas. Tolei musų 
kolonijos Lietuviai rankų ne
nuleis, kolei Lietuva neiškovos 
laisvės ir kolei visi engėjai iš 
musų žemių nebus išvaikyti.

J. K. Aržuolaitis.

L. G. D.
Už dviejų mėnesių — pra

džioje Sausio, 1921 metų,< tilps 
laikraščiuose pilna ir smulkme
niška atskaita. Apgailėtinas 
daiktas! Amžiną sarmatą mes 
Amerikiečiai apturėsime, jei ne
surinksime $100,000 Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui.

Kas darosi su skyriais? Kaip 
kurie jų per ištisus metus ne
parodo gyvumo.

O vienok kada buvo pakeltas 
obalsis naujam $100,000 vajui 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui1, 
tai pirmutiniai malonėjo prie
lankiai atsiliepti ir pasižadėti 
— ne šimtinę vieną-kitą surin
kti, bet tūkstantinę. O kUr gi 
tos tukstantįs dingo ?

Ar tai tik pažadais manoma 
maitinti Liet. Raudonąjį Kry
žių? , Ypač šiandien, kada tūk
stančių kareivių ir šaulių kru
tinės sudraskytos ir palikti lau
kuose mirčiai.

Vyrai! dar ne vėlu: .griebki- 
mės už darbo. Jus, gerbiamie
ji skyriai, organizuotas , kūnas, 
.— ką jums reiškia .surinkti} ši
tam mielaširdingam darbui ko
kis tūkstantis dolarių!

Dr. A. L. Graičunas 
LGD. Centro Sekr.

3310 S. Halsted St. Chicago, Ill.
Tėmytina: Pinigus siųskit į 

Centrą, nelaikykit pas save.

Paskubėkit atnaujinti savo Prenumeratas iki Naujų Metų ir taipgi 
dabar geriausias laikas užrašyti giminėms Lietuvoj Kalėdų Dovanai

SU pradžia sekančių, 1921, metų, 
delei pakilimo įvairių reikmenų 

ir kitokių išlaidų, “Dirvos” kaina 
bus pabranginta — visos metinės 
prenumeratos čia pat Amerikoje ir 
Kanadoje ir Lietuvoje — bus 50c. 
brangesnės. Pusmetinės prenume
ratos pakils puse tos sumos.

<JVisų savo skaitytojų meldžiame 
atkreipti į tai domos ir pasisku

binti prenumeratas atnaujinti prieš 
galą šių metų, nors kitų dar nepasi
baigusios: visi tie gausit sena kai
na. Siųsdami prenumeratą po 31 d. 
Gruodžio jau siųskite pagal nuro
dytos naujos kainos.

MARTINAS VĖL KRITI
KUOJA BURŽUJUS.

— Kas pasidarė, drauge, 
kad aš tave jau kelinta sa
vaitė niekur nematau ir na
mie nerandu?

— Nesibark, Martinai, aš 
buvau išvažiavęs ant vaka- 
cijų.

— Tai kam dar reik išva
žiuot, gali ir namie jas pra
leist.

— Suprantama, kad gali, 
bet kaip išvažiuoji kur į to
limas vietas, tai ir ką nau
jo pamatai ir sykiu atsilsi.

— Užtai tavęs per dvi sa
vaites niekur nebuvo ir da
bar bijodamas atėjau, ma
niau, kad dar nerasiu.

— Negerai ir dabar pada
rei, kad nieko man neprane
šęs atėjai, o aš turiu tuoj 
išeiti į mokyklą.

— O kur drauguti, buvai 
išvažiavęs? ar toli?

— Buvau nuvykęs į Nia
gara Falls.

— Nedykai aš tave bur
žujum vadinu ir štai fak
tas: va.žinėji po tokias vie
tas, kur tik kapitalistai ga
li nuvažiuot.

— Ne tiesa, Martinai, te
nai gali važiuot kas tik no
ri.

— Aš suprantu, drauge, 
kad gali, ale kiek kaštuoja 
į tokią vietą nuvažiuot-

— Turiu pasakyt tau tie
są, man nieko nekainavo — 
gavau dovanai ir bilietą.

— Tai matai: kad nebū
tum buržujų draugas, tau 
tikietų dykai nedalintų. O 
tuos Niagara Fallsus tyčia 
taip toli įrengė, kad darbi
ninkai negalėtų nuvažiuot.

— Juokingai kalbi, Mar
tinai. Ar gi tu žinai apie 
ką bariesi ant buržujų ir 
kas tos Niagara Falls?

— Kodėl nežinosi: tokia 
graži vieta kur buržujai at
silanko ir del jų ten pasta
tyta.

— Visai nežinai nieko a-

. Kurie darbininkai ten arti 
gyvena, jie ir pėsti nueina; 
kiti tenai pat pakraščiais 
dirba ir mato, o jiems visai 
nesvarbu- Jie laimingesni 
net už tą buržujų, kuris iš 
toli išsirengia ir kelias die
nas vargsta kolei nuvažiuo
ja. , Kas kaltas, kad gamta 
nežinojo, jog ir tu norėsi to
kį dalyką matyti ir nepada
rė panašaus vandenpuolio 
čionai kur tu gyveni? Jei 
tau butų arti, suprask, kad 
tau butų arti, kitam darbi
ninkui but toli.

— Alę pasakyk man, ko
dėl tu, drauge, ten važinėji, 
jei prie buržujų nepriguli ir 
kodėl tau jie net tikietus 
dykai duoda?

— Trumpai sakant, va
žinėjau tenai dėlto, kad te
nai žmogus gali ne tik “pa
matyt”, kaip paprastai sa
koma, bet ir pasimokint. 
Tokios vietos kaip Niagara 
ir panašios parodo tiktai 
ypatingą gamtos veikimą, 
žemės paviršutinės išvaiz
dos keitimąsi. Tenai am- 
.žiais taip nebuvo, tasai bai
sus kriaušas, nuo kurio da
bar vanduo puola žemyn, ki
tados buvo lygus, kaip ir vi
si žemės plotai. Bet kuo- į 
met vienose vietose atsibu- 
na tokie persiskriodimai ir 
nusileidimai, kitos vietqs iš- 
kįla augštyn arba nupuola 
dar žemiau. Tada toj vie
toj kur buvo lygios jūrės, 
pasidaro .perdalinimas, jos 
išsiskiria į ežerus ir pana
šiai iš augštutinio vandens 
lauko nuolatos tasai vanduo 
liejasi žemyn.

— Aš, drauge, iš to jokio 
mokslo nematau, o kaip tau 
buržujai dykai tikietus da
lina ir gali važinėtis, tai ir 
kokius ten mokslus surandi;

— Nė buržujai man ti
kietus dalina, bet davė pati 
“Dirvos” redakcija. t

— Supranti! dabarp'už ką, 
ba tu visada mane šmeiži ir 
visus pasikalbėjimus para
šai. Jeigu ne aš, tai netu
rėtum ką rašinėt.

— Jeigu ne tu, tai gal ką 
geresnio įstengčiau sugal
vot, bet kada atėjęs nuola
tos man laiką gaišini, nėra 
kada ką geresnio parašyt 
Ir dabar tu atėjai “pasišrie- 
kėt”, o ne išgirst ko neži
nai. Bet aš neturiu laiko 
su tavim gaišuot, nes tūrių 
skubint į mokyklą.

— Ir vėl tu su savo mok
slais? išgaiši ir vis nieko ne
žinosi. Lietuvoj mokinaisi, 
ant kunigų žadėjai eit, čia 
vėl sakei mokinaisi Angels- 
kai, o vis nieko nemoki.

— Martinai, aš noriu tau
pie tą vietą, tik kalbi spe- 

” Įlodamas. Niagara Falls y- 
ga tai vandenpuolis, Indijo- 
.nišku vardu vadinamas, o 
žodis falls reiškia tik pa
prastą puolimą vandens nuo 
ąugštų briaunų stačiai, lyg 
nuo koko kranto žemyn.'Jų 
niekas buržujams nepasta
tė ir tyčia toli nuo1 Cleve
land© neparengė, kad tu ir 
kiti tokie negalėtų nuva
žiuoti.

— O kas jas ten padarė, 
kad ne buržujai?

— Pati gamta tą vanden- 
puolį ištaisė dar tais lai
kais, kuomet čia jokio bur
žuje nebuvo, gyveno tik ne
civilizuoti Indijonai.

— Jeigu ne buržujams, 
tai ko jie ten važiuoja?

— Turi tiesą ten važiuo
ti visi kas tik užsinori, o ir 
darbininkas gali tenai nu
vykęs po krantus vaikščiot 
ir stebėtis tokia ypatinga 
žemės išsidarkymo vieta, 
per kurią iš vieno ežero van
duo persipila žemyn į ma
žesnį sukurį ir paskui te
ka upe į jūrės.

— Ale, drauge, darbinin
kai negali visi į tokias vie
tas nuvažiuot, ba toli, o ka
pitalistai sau atsisėdo į au- 
mobilių ir nudundėjo.

— Svarstyk labiau, Mar
tin-i, tai taip paikai nekal- 

Sbėsi
! — Drauge, tu nevadink 
tp-'-o i-•-■'jį u, ba aš pykstu 

— ”u kalbi lyg be galvos.

pamokyt vieną žodį: nesa
kyk “angelskai”, bet Ang
liškai, jeigu turi mintyje 
Anglų kalbą. Dabar aš ei
nu mokytis Lietuviškos ra; 
šybos, eik, jeigu nori su ma
nim.

— Kibą aš durnas: aš e'su 
ir taip Lietuviu, tai kam 
man mokytis Lietuviškai?' 
O,tu ir į laikraščius rašai ir 
dareini Lietuviškai moky
tis. Sarmata už tai.

— Martinai, jau tu visai 
be galvos šneki. Taisykliš- 
kai Lietuviškai tu gal nei 
vieno žodžio nemoki para
šyt. Aš pats gi mokinuosi 
dėlto, kad išmokt visai ge
rai, nes mes turėjom progų 
mokintis Rusų ir Anglų kal
bas, bet Lietuviškai dar ne
buvo kam ir kur. Kiek per 
save pasimokinau, tai ir vi
skas.

— O kur, drauge, ta mo
kykla randasi?

— Mokykla atsibuna pėt- 
nyčiomis vakarais, Good
rich name.

— Gali tu, draugė, ir mo
kintis, kad nori buržujum 
pastot, o aš nemislinu to
kiais niekais visą amžių gai
šuot.

— Klaidingai kalbi: iš ne
civilizuoto, laukinio • žmo
gaus išsivystė tokie mokslo 
žmonės, kokių dabar turi
me, o jei tu taip kalbi, bū
damas daug toliau nuo lau
kinio, tai protu savo netoli 
skiriesi nuo beždžionės.
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? NEPAMIRŠKIME IR APIE BENDROVĘ
Svajodami svajones ir už

sidegę gelbėti Lietuva nuo 
užpuolikų Lenkų, neužmir
škime ir bizniškosios savo 
gyvenimo pusės.

Keletas metų atgal, kada 
| Lietuva peršlavė karės aud

ros, mes susigriebėme rū
pintis jos atstatymu. Pir
mutinis diegas to musų ru
pesnio išaugo į Lietuvos At
statymo Bendrovę. Ji bu
vo rengiama patriotiškais 
tikslais, gerais tikslais ir 
su atsidavimu išauginom jų 
į didžiausių Amerikos Lie
tuvių kada nors sutverta 
organizacijų, kuri, šalip di
džiųjų idealų, turi svarbiau
sių pusę — biznio. Dar iki 
Lietuvos Atstatymo Bepd-, 
rovės įsisteigimo Amerikos] 
Lietuviai neturėjo nieko pa-l 
našaus, kur būtų sutraukta 
bizniui su virš pusė milijono 
dolarių.

Bet gi tie dolariai nepa
ėjo iš kišenių milijonierių, 
tik iš paprastų darbininkų.. 
Tie visi, kurie šiandien yra 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovės šėrininkais, dėjo jon 
savo ilgų metų sutaupytus 
pinigus — daugelis net dik- 
čiai’ dėjo — tikėdamas sy
kiu didesnio uždarbio sau ir 
tuo pačiu pagelbėti Lietu
vai.

Kaip tie pinigai kiekvie
no buvo taupomi ir rųpes- 
tingai išsaugoti iki prisiėjo 
suėti juos į Liet. Atstatymo 
Bendrovę, taip dabar kiek
vienas narys privalo rūpin
tis ir toliau. Yra tokių, ku
rie be vilties jau mano, būk 
“kų indėję, jau ir žuvę.... 
tiek to su jais.” Bet ne: jie 
nežuvo ir nežus.

Bet visiems reikia būti, 
taip sakant, biznieriais, lū
kėti iš savo pinigų gero pel
no ir sykiu kad jie butų to- 
kiam tikslui, kaip užbrėžta, : 
naudojami.

Ateina metinis Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės šėri
ninkų susirinkimas. Jis at
sibus, suprantama, ten, kur 
įsteigta visas B-vės biznio 
centras. Kiekvienas narys 
turi teisę važiuoti į seimų 
ir pasiklausyti Bendrovės 
vedėjų paaiškinimų žodžiu, 
duoti savo patarimų ir rin
kti valdybų — direktorius. 

Direktoriui tokioje orga
nizacijoje yra svarbiausios 
ypatos.

Iš tūkstančių Bendrovės 
šėrininkų yra' visokių nuo
monių: vieni sako, kad jau 
jų pinigai tenai kaip ir dįn- 
gę; kiti, kad kas ten jais sa
vo labui naudojusi; kad al
goms valdybai viskas išei
na, o nuošimčių — tai kaip 
Dievas davė; kad bereika
lingai pinigai pravažinėja- , 
ma; kad perdaug dideles ai- , 
gas gauna tie, kurie nieko • 
neveikia, o kurie tikrai dir
bą—gauna “skrumnių” pa
prasto darbininko mokestį; 
kiti, kurie važiavo Lietuvon 
ir buvo užsukę Bendrovėn, 
likusiems kolonijose savo 
giminėms irgi šėrininkams 
praneša visai keistų dalykų.

Bet tai tik kalbos, kalbos 
ir kalbos, nuo kurių vieni 
gąsdinusi ir nusimena, kitii 
pyksta ant visko — labiau
sia ant tų, kas juos prikal- 
no (kolonijų veikėjų) — ir 
keikia. Ir tik tuo viskas už
sibaigia.

Reikia viską žinoti tikrai 
ir kitam pasakyti, o ne bai
dytis iš šalies nugirsta kal
bą.

Taigi, Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės šėrininkai, — 
dalyvaukite metiniame na
rių suvažiavime, kada ateis 
pranešimas ir kada bus pri
siųsta jums balsavimo blan- 
kos “proxies”.

Bet kaip į tų suvažiavimų | 
nuvykti, kad New Yorkas 
taip toli?, Juk kitas visus 
savo šėrųs viena kelionė iš
važinės ir po visko.... Ver
čiau, taigi, sako, namie sė
dėti./

Išėjimų yra daug. Štai 
rienas, kokį surado Cleve- 
lando Lietuviai, Bendrovės

i šėrininkai. Jie, susiorgani-
■ zavę į taip vadinamų Cleve- 
i lando Lietuvos Atstatymo

Bendrovės Šėrininkų Sury
si, gale šios vasaros, savo

■ generaliam susirinkime pa
kėlė sumanymų apie pasiun
timų Bendrovės metinin su- 
važiavimah savo atstovo.

Klausit, kų vienas atsto-j 
vas reiškia? Kitokiose or- 

, ganizacijose vienas atstovas 
nereiškia nieko, bet musų 
Bendrovėje jis gali kalbėti 
ir balsuoti kad ir už visos 
Amerikos Bendrovės šėri- 
ninkus, kuomet jie jam pa-

■ veda savo “proxies”. ’
Taigi, pirmiausia, kitų ko

lonijų L. A. B-vės nariai, 
, kurie irgi norite dalyvauti 
prie Bendrovės judėjimo ir 
palaikymo jos veiklia-gyva 
organizacija, galit sutverti 
savo kolonijose Bendrovės 
šėrininkų sųryšius. Viskų 
darykit bizniškai, be jokių 
aukų, be rehgimų tam tiks
lui vakarų, be narinių mo
kesčių kurie prigulit tose 
kolonijose; bet visas išlai
das vietinio sąryšio sumo
kėkite tuo pačiu laiku kaip 
susirenkat, o kada rengsitės 
siųsti suvažiaviman savo at
stovų, skirkit nuo Šero arba 
nuo dolario po centą ar tam 
panašiai, žiūrint kaip jūsų 
kolonija toli nuo suvažiavi
mo vietos.

Katras turi daugiau Šerų, 
proporcionaliai jam verta 
bus daugiau mokėti, nes at
stovas pagal jo šėrų daugu
mos daugiau už jį balsų ga
lės atiduoti kur reikia ir di
desnę jo pinigų sumų va
žiuos atstovauti ir žiūrėti.

Kada nors po vieną atsto
vų nuo kožnos kolonijos šė
rininkų bus atsiųsta, bus 
kur kas pilnesnis ir smages
nis suvažiavimas ir plates
nė visuomenė daugiau ro
dysis interesuojanti pradė
tu savo'bizniu.

Susiėję keletas šėrininkų
• gali šaukti susirinkimų sa-i 
i vo kolonijoje, aiškiai išdės- 
i tyti svarbų visuotino atsto- 
. vavimo šėrininkų suvažiavi- 
i me ir nuspręsti kiek nuo Še
ro išeina mokėjti kiekvienam 
del pasiuntimo atstovo.

Darbo žmogui, sutaupiu
siam šimtų dolarių, geriau 
nuo dolario po centų atskir
ti pasiuntimui atstovo ton 
vieton kur jo šimtinė guli, 
negu visai nieko apie jų ne
žinojus apgailauti, “kam čia 
reikėjo duoti — kaip ant vė
jo, ir nežinot kas ten dedas." 

Taip pat kolonijos, kurios 
nenorėtų “cento nutrotyt”, 
gali savo “proxies” pavesti 
kitos kolonijos atstovui ir 
jis, kaipo pats narys ir vyk
stantis 1 savo bizniu, lygiai 
atstovautų ir kitų pinigų 
gerųjų pusę. . .

Apsiskaitę tai kas viršuj 
pasakyta, atskirų kolonijų 
veikėjai, ypač Bendrovės a- 
gentai, kurie raginot žmo
nes pirkti Šerus, suvadinki
te juos į krūvų pasikalbėji
mui, o tas bus verčiau, negu 
dabar klausyti jų rugonių 
už “aplupimų” jų. .

Kodėl “Dirva” tuo klausi
mu rūpinasi, tai todėl, kad 
ji, pirmose dienose Bendro
vės augimo buvo daugiau
sia visuomenę prie to ragi
nusi. Kaip tada jautė, kad 
visuomenė turi paremti tų 
prakilnų ir gerų darbų, — 
taip ir dabar jaučia, kad ta 
visuomenė turėtų būti pil- • 
nai pasitenkinus tikromis 
žiniomis apie savo pinigų 
stovį.

I Tautos Fondo Pinigai ir 
Pavyzdis iš Lenkų

Ką tas sulyginimas reiškia?
Ypatingo nieko, kolei nepa

siaiškins dalykas.
Tautos Fondas Amerikoje tu

ri, “jei taip galima pasakyti, ap
globęs, sykiu su Katalikų Fe
deracija, visą Amerikos Lietu
vių katalikų finansinį Lietuvos 
'šelpimo reikalą. Kam tik kur 
prireikė, Tautos Fonde yra tam

tikri skyriai ir iš jų pinigai dai
linama./ Ar tą visuomenė žino.?

Katalikiškajai visuomenei-, be 
paliovos tikrinama, jog Tautos 
Fondas tik šelpimui Lietuvos ir 
visi jo surinkti pinigai eina tik 
viešiems labdaringiems reika
lams. Nekufie tik žino, kur ir 
kaip pinigai visapusiškai dali
nami pagal Federacijos nuožiū
ros ir pagal kunigų politikos 

j reikalavimų.
Andai kun. Uosis per “Dar

bininką” pasakė, kad tų pinigų 
reikės “kovai su bedievybe”, ne
žiūrint kokia valdžia ar kas da
bar Lietuvą tvarko ir kokie mi
nisterial dabar nebūtų.

Be abejo, jei reiks, Amerikos 
katalikų sudėtais pinigais kuni
gai bandys ir revoliuciją kelti 
prieš tuos, kas jiems nepatiks.1 
Pinigai T. Fondui dabar labai 
yra reikalingi.

Pora savaičių atgal CIevelan
de atsibuvo Lenkų apvaikščioji- 
mas laimėjimų .prieš bolševikus

ir surengta prakalbos. Jose pa
kilo skandalas :,“Precz Paderew
ski, pręcz Smulski!” rėkė salėj 
susiėję Lenkai, kada tų “didvy
rių” vardai suminėti. Ant ryto- 
jaus, Community Chest svetim
taučių laikraštininkų vakarienė
je, besikalbant’ su Lenkais, teko 
patirti pamatą to lermo. Nagį 
štai kame: “Aš senai sakiau, 
kad taip bus”, kalba Lenkas lai
kraščio leidėjas. ‘‘Politikieriai 
Lenkijos nukentėjusių šelpimui 
renkamas aukas nedavė kur 
reikia, bet sunaudojo savo po
litikos tikslams, ką sužinoję 
žmonės turėjo pakelti lermą.”

Už Tautos Fondo pinigus Lie
tuvoj važinėjasi ir minta Kau
pas ir Rutkauskas, už tuos pa
čius pinigus yra kitokių “diplo
matų” ir “gizelių” užlaikoma, o 
žmonėms šaukiama: “Gelbėkit 
našlaičius ir nukentėjusius.-”

Pirma “revoliucija” prieš T. 
Fondą įvyko pereitą nedėldienį 
CIevelande, kaip matysite vieti
nėse žiniose, kuęmet šv. Kazi
miero Draugystė atsisakė savo 
auką Tautos Fondui duoti, nors 
iki šiolei buvo* nuolatine T. F. 

■ narė. .Lenkų šelpimo pinigų iš
eikvojimas nors ant gero nuėjo: 
papirkta visa Anglų spauda, o 
kas gero iš musų kunigų darbų?

PROTO LAVINIMAS
Rašo BUDRIKAS.

KUR POŽEMINIAI I 
NERAMUMAI NE

SILIAUJA

iterės. Sritis labiausia apimta 
agrikultūra, svąrbiausi produk
tai yra ryžiai ir kitokie javai, 
šienas, kanapės ir alyvos. Di
desniuose miestuose yra šiokių- 
tokių išdirbysčių, tečiaus 
liausią Italijos industrijos 
guli toliaus šiaurėn. Pati 
yrą tirštai apgyventa.

“Patįs baisiausi ir blėdingiau- 
si Italijos žemės drebėjimai at
sibuvo pietinėje dalyje pusiau- 
salio. žiaurus sudrebėjimai ga
lima sakyti, yra tai ne papras
tu atsitikimu Emilijoje, nors 
rekordai rodo, kad lengvesni su- 
drebinimai yra atsibuvę labai 
tankiai. Diduma Italijos žemės 
drebėjimų apsireiškė žiauriau
sia kalnų srityse, ir kaip pas-

J£MILIA distriktas Italijoj, vie
nas iš labiausiai pastarais 

laikais nukentėjusių nuo žemės 
nerimastavimų sričių, daugelį 
kartų stovėjo pasaulinėse žinio
se pirmoje vietoje tokiuose at
sitikimuose, — skelbia National 
Geographic Society išleistas biu- 
letinas. “Apie tuos baisius at
sitikimus Emilia distrikte žmo
nės žinojo' jau tuose laikuose, 
kuomet dar žinios buvo nešio
jamos lupomis ir lėtai pasiek
davo tolimas šalis, ir musų die
nose, kuomet kabeliais ir bevie
liais telegrafais net tolimiausi taruoju laiku buvo..įvykę žemės 
žemės užkampiai buna inf or- drebėjimai, didžiausia sunaiki- 
muojami tuo pačiu laiku, kad 
tragedija dar tik atsibuna. 

“Šitai distriktas Juliaus 
zario laikais buvo ‘Gaulų pro
vincija šioje pusėje upės Po’, I džiosios žemės vidurių galybės 
ir tos provincijos pietinis rube- 
žius pasibaigia prie garsingojo 
Rubikon®, kurią:' perėjęs Ceza
ris padarė savo karės paskelbi
mo aktą Romai. Tenai, pase- _ ____ ____________
kant Gaulus, savo buštynes tu- ris randasi-žemame pelkėtame 
rėjo Gotai ir Lombardai, o vė- plota netoli ištakos minėtosios 
liaus, ta sritis buvo, scena dau- upės.
gybės savitarpinių karių, kurios “Pirmasis miestas yra žino- 
sudraskė geografiškąją Italiją mas kaipo ‘Reggio Emilia’* at- 
pirm negu ji likosi suvienyta į skyrimui .jo nuo tuo pačiu var- 
nacionalę Italiją;

“šių dienų Emilia yra dalinė 
aštuonių grupė iš šešiasdešimts 
devynių Italijos provincijų ir 
turi daugiau oficiališko padali
nimo reikšmės, negu Suv. Val
stijose vadinama* Naujoji An
glija. Ji turi savo vardą iš vie
no svarbiausių senos Romos mi- 
litarių vieškelių, vadintų Via 
Aemilia, pastatytų 187 prieš 
Kristų triusu Aemiliaus Lepido 
sujungimui tos provincijos su 
•Roma kuodaugiausia. šisai di
dis kėlias tęsėsi per virš 150' 
Angliškų mylių nuo Adriatiko 
pakraščio netoli Rubikono išta
kos iki augštutiniojo nusitęsį- 
mo upės Po, o jo linija dabar 
eina geležinkelis, jungiantis be
veik visus svarbiausius Emilia _ 
distrikto miestus, kurių dauge- mas neturi tiesioginos priežas- 
lis likos? smarkiai sukratyti pa- ties ir sąryšio su atsibunančiais 

mažais žemės drebėjimais laiks 
- nuo laiko šioje dalyje, tečiaus 
. tas parodo požeminio gažo spau- 
i dimą ir pasidarymą žemės plu- 
i toje didesnių ar mažesnių ply- 

šių:
“Ferrara, vienas iš Emilijos 

miestų, kuris pastaruoju laiku 
nukentėjo nuo žemės drebėji
mo, turi puikią praeitį iš Re
naissance laikų kaipo buvynė 
garsios kunigaikštiškos šeimy
nos Este, kurių istoriją šian
dien atnaujiną žmogaus minty
se to miesto platus keliais ir jo 
puikus budinkai. Tarpe pasta
rojo žemės drebėjimo apgadin
tų budinkų yra Vidoj bažnyčia 
šv. Marijos, viena iš seniausių 
religiškų budavonių Ferrara 
'mieste. Ji buvo pastatyta kur 
kas pirm 15-to šimtmečio, tik
tai 1495 metais perdaryta į an
kstyvojo Renaissance stilių.

“Ferrara yra garsus dar ir 
tuomi, kad buvo gyvenimo vie
ta ir dabar tenai yra palaidota 
pasižymėjus Lukrecija Borgija, 
kuri turėjo sau vyru vieną iš 
Este kunigaikščių.”.

dide- 
dalis 
šalis-

Ce-

nimo blėdies buvo daugiau link 
šiaurės, Fivizzano srityje,, Jciek 
į pietus pas Emilijos rubežių 
netoli Apenninų skiautės. Di-

nepasiliko kalnuose šiame atsi
tikime, bet nusisekė toliaug, 
kaip buvo ir kitais laikais, ir 
sukratė Reggio, viduryje di
džiojo Po klonio, ir Ferrara, ku-

du esančio miesto pietinėje Ita
lijoje. Kaip daugelis miestų 
šioje Italijos dalyje, Reggio E- 
milia 
riškai 
kurios 

. sytus 
>- gatvių, 
i- gio mie

pasižymėjęs architektu- 
budinkais su arkadomis, 
išdaro artistiškai ištai- 

kelius daugelyje miesto 
Tai buvo netoli Reg- 

, gio miesto, Canossoje, kuris da
bar yra griuvėsiuose, kur Hen
ris IV, Romos imperatorius, 
metavojo 1077 metais atsimal- 
davimui prieš Popiežių Grego- 
rių VII, kuomet jis jį buvo eks- 
komunikavęs arba prakeikęs.

“Keletas mylių pietų linkui 
inuo Reggio jau daugelis metų 
egzistuoja maži dumblo vulka
nai, kuriuos sudarė veržiantie- 
si iš žemės gazai. Nors fizio- 
grafai tiki, jog šis apsireiški-

starųjų žemės drebėjimų.
“Emilia distriktas galima ap

rašyti kaipo platus ruožas Itali
jos žemės, gulintis kiek žemiau 
po ‘aulo’ ‘Italijos bato’ (Italija 
ant žemlapio, kaip ji guli nusi
driekus vandenyje, turi labai 
aiškią bato formą), tarpe upės 
Po iš šiaurės ir skiautės Etrus- 

1 kinių Apenninų kalnynų iš pie
tų; ir nuo smėlinio Adriatiko 
pakraščio beveik skersai pus- 
salį iki Liguriškųjų Apenninų. 
Tiktai siauras ruožas kalno per
kirtos ir pavandenių, kuris su
daro turb'ut garsiausią pasau
lyje žaislavietę Riviera, skiria 
Emilią nuo vandenų, kurie pa
daro rubežių Italijai vakarinia
me krašte.

“Emilia distrikto provincijos 
apima beveik pusę pietinės da
lies didžiojo upės Po klonio, ir 
šiaurinius žemumas Etruski- 
nių Apenninų. Ta žemė yra 
labai maišytos išvaizdos, turi 
ir pelkių ir lygumų, kalnų ir 
kalnynų, kurie pastarieji gau-i 
šiai apaugę medžiais, nors tar-j 
pais jų kyšo nuogų kalnų skiau-

(Tąsa iš pereito num.)
Jie gyvena tyroje atmosferoje; jų 

dievnamiai atviri saulės šviesos spindu
liams; jų žaidimų salės nėra uždengtos nuo 
dangaus erdvių. Ir kur tik jie pasijudi
na, jie yra apsiausti tuomi, kas gražu, pra
kilnu ir įkvėpinga. Šitoks laisvas ir lai
mingas gyvenimas didelių mokytojų drau
gystėje tampa akstinas aštriausiam proto 
lavinimui. Jie yra taip uolus matyti daik
tus tikroje šviesoje, kaip jie yra spartus 
simpatizuotis su visu tuo, kas didvyriška 
ar gražu. Ir jie nuolat kalba apie teisybę 
ir teisingumų, gera, gražų ir puikiai-pui- 
kų, filosofija, religija ir dailę ir visa tai, 
kas tiktai naudinga žmogiškam gyvenimui 
ir idealės žmonijos išsiplėtojimui. Tiktai 
iš naudingų jie semia jaunybę. Nepaty
rusius poetus jie nupeikia. Ir patsai Hipo
kratas pasisakė, jog yra gatavas atiduo
ti Protagorui ne tiktai kų jis pats turi, bet, 
jei butų apvaldęs, ir visa savo draugų tur- 
tų-savastį, jei tik jis butų pamokęs jį iš
minties. Augščiausias pažinimas jiems bu
vo iš visų dalykų pastfebėtiniausias ir la
biausiai pageidaujamas. Ir kokių prakil
nių minčių jie neturėjo apie apsišvietimų!

“Protingas žmogus”, sako Platonas, 
“brangina tas studijas, kurios paeina iš jo 
sielos, ir įgyjęs blaivumų, teisingumų ir iš
mintį, mažiau begerbia kitas.”

Proto kultūra yra gilosofijos dalimi 
besiplėtojime, kuriame asmeninė mokyto
jo intekmė yra veikli, kaip ir jo paskelbtos 
teisybės. Pamylėjimo ryšiai riša mokinį 
su mistru-mokytoju, kurio žodžiai turi jam 
išminties šventumų ir genijaus viliojančias 
gražybes, — jiegų sudrutinti valių, ir en
tuziazmų ir spalva, kas išaųgština vaidin
tuvę.

Šioji paslaptis del padarymo pažini
mo viliojančiu, del aprengimo teisybės ty
roje ir gražioje kalboje, ir sujungime jos 
su visu tuo, kas gražu ir kiltas Gamtoje, 
ir apibendrinimo jos su gyvenimu ir elgi
mosi, kas yra Grekijos genijaus dalimi, — 
ligšiol tebegyvuoja jos literatūroje. Skai
tyti Grekijos poetų, oratorių, filosofų žo
džius — tai pajausti augštos ir aktivės 
dvasios akivaizdų, tai kvėpuoti intelektua- 
liai-dvasinėje šviesos ir- liuosybės atmos
feroje ir kartu paaugštinti ir išlavinti pro
tų. Minties karalijoje Grekai yra pasau-

lio civilizuotojai ir išganytojai; ir kas tik
tai mintija, yra, iki tūlo laipsnio, jų skoli
ninkas. Jų iškalbumo ir poezijos muzikai 
niekad negalį aptilti; jų grožės formos, ku
rias jų genijus sutvėrė, niekad negali pra
nykti, ir niekad negali prarasti prakilnių 
protų ir meilių širdžių pagarbų ir meilę, 
arba nustoti būti įkvėpimu, nuo gentkač- 
tės iki gentkartės, prie augštų minčių ir 
didvyriškų ūpų. Kol garbė, gražybė, liuo- 
sybė, šviesa ir džiaugsmas išrodys esantis 
geri ir gažųs, tolei puikesnės-kiltesnės pa
saulio sielos jaus. Grekijos patraukimų ir 
viliojančia gražybę, ir pažins-ragaus saldų 
nuostebėsį, kurs padrebina kiekvienų širdį, 
skaitančio anų laikų Homerų ar kų kitų; •

Romėnų literatūra stovi mažesniame 
laipsnyje. Ji yra Grekų kultūros vaisius.. 
Ji turi intelektūalio akstino ir disciplinos 
vertę. Joje, taipgi, jaunimo protas yra at
neštas didelių ir kiltų-žmonių akivaizdon, 
kurie, jei ir teturėjo inažiau genijaus 'ir. 
tamsesnį gražybės pajautimų negu Gre- 
kai, praviršijo juos savo siekimo, tvirtume; 
pobūdžio kiltume, pagarboje įstatymams ir 
filosofijai, net ir religijai, ir augščiausiai 
dailės apvaldyme. * -

Klasikų apšvietimo vertė nesiranda 
taip didžiai Grekų ir Lotynų kalbose, kaip 
kad proto, proporcionališkumo ir gražybės 
pajautimo, didvyriško temperamento, filo
sofinio ūpo, aštriame skonyje augštesniam 
pasiryžimui ir džiaugsmingai gyveninio 
meilei, kų jie padarė žinomu žmonėms, ti
pe. Pasaulis, kurį jie perstatė mums, yra 
dar didžiai atsitolinęs nuo musų, — mes 
esame apgaubti iš visų pusių žiaurumais 
ir vulgariškumais. Bet taipgi yra tiesa, 
kad mes esame giliai užsiinteresavę jų li
teratūra, ir pagauti jų dvasios ir nunešti 
ant atiškos lygumos' ir Latium kalnų. Jie 
yra didžiai mums naudingi, ne dėlto, kad 
jie pamokina mus bile kų, ko nėra galima 
išmokti tinkamai iš modemiškųjų knygų, 
bet dėlto, kad jie sujudina protų, uždega 
širdį, paaugština ir išgvildena vaidintuvę 
tokiame kelyje, jog kitame nieks kitas- ne
turi jiegos to padaryti. Jie yra įkvėpimo 
versmės. Jie pirmiausiai paakstino mo
derniškąjį protų prie; aktiviškumo; ir jų 
intekmės galimybė niekad negali sustoti 
lietusi tuos, kurių gabumas veda juos prie 
intelektualiai-dvasiniu tobulumo meilės, ku-

(Bus daugiau)

SIŲSKITE KALĖDINIUS PINIGUS SAVO 
GIMINĖMS IR DRAUGAMS 

UŽRUBEŽIUOSE PER

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 užrubežinių reikalų departamen- ■ 
tu, turi savus tiesioginius bankinius susinėsimus jūsų ša* 
lyje ir gali suteikti jums geriausias kainas ir greičiausia 
atlieka patarnavimus ant bile kokios sumos, kiek tik no
rite pasiųsti.

Ateikit 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 $134,000,000.

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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Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K.,

(Tąsa iš pereito num.)
Granito lentoje Bubasčio dievnamyje 

jis perstatomas užmušąs savo priešą, o ant 
skalų kasyklose Sinajaus srityje yra pora 
jo užrašų. Abydo šventnamyje, tečiaus, 
tapo atrasta graži maža kaulo figūra, ket- 
virtdalio^ colio ilgio,* kurioje buvo išpjaus
tytas tojo monarcho paveikslėlis. Paveik
slėlyje įžiūrima menkas veidas su išraiška 
nepaprastos galybės. Jo vienas didžiausias 
paminklas yra tai jo kapas — piramida pas 
Gizeh, pirmutinė iš septynių senojo pasau
lio stebuklų.

Vargu dar karalius Khufu buvo užli- 
ant sosto, kaip jau pradėjo budavoti 
pomirtinį kapų,'kuris perviršintų vi- 
kitus savo didumu ir brangumu. Ka- 
buvo suplanuotas taip, kad suklaidin-

pęs 
sau 
sus 
pas 
tų kapų vagį, kurs ateis plėšti karališkų
brangenybių, ir kad butų pertvirtas del su
naikinimo net paties laiko. Kapo vietai 
karalius parinko plotą žemės ant uoluoto 
kranto, vakarinėje NiHaus pusėje, šimtą 
pėdų virš klonio, linkui saulės nusileidimo 
krašto, kur, buvo manoma, keliauja žmo
nių dvasios po mirčiai. Pradėta prisiruo
šimas prie kapo statymo ir nebuvo gailė
tas! jokių lėšų.

Jau nuo senesnių laikų visi šalies da
lykai buvo apdėti mokestimis užlaikymui 
šventnamių ir armijos kunigų, tečiaus ant 
paties karaliaus Krųfo ir jo žmonių reli
gija mažai beatsiliepė. Kam gi geriausi

dalis po šimtų tūkstančių vyrų kiekvieno
je, ir kiekvienas įokis darbininkų skyrius 
turėjo dirbti per tris mėnesius, o kiti du 
skyriai pagaminėjo pirmiesiems maisto ir 
žiurėjo kitus reikalus, kolei ateidavo jų ei
lė stoti prie darbo, pamainymui dirbusiųjų. 
Vienintelis žmonėms atlyginimas už jų dar
bą buvo tiktai maistas ir apdangalas, ku
rio, tečiaus, buvo neperdaugiausia. Prižiū
rėtojai, su rykštėmis • rankose, stovėjo ir 
ragino žmones skubintis dirbti.

Net ir tokiu keliu gavus darbininkus, 
piramides pastatymo lėšos buvo labai di
delės. Apskaitliuojama, kad, šiais laikais, 
pastatymui tokios piramides reikėtų tūks
tančiui žmonių, su geriausiais šių dienų pa
dargais, įrankiais, dirbti net šimtą metų 
ištisai. Vargu ir bus kada galima sužino
ti, kiek piramidos pastatymas Khufui kai
navo. Herodotas-;rašo, kad jo laikais ras
tas piramidos sienoje'iškaltas hieroglyfais 
raštas mini, jog už ridikus, svogūnus ir ki
tas daržoves, sunaudotas prie piramidos 
dirbančių žmonių, išleista tūkstantis, šeši 
šimtai talantų aukso, arba apie milijonas 
dolarių.

Vienok daug dar pirm to, negu pira- 
mida buvo užbąigsta statyti, karalius pa
matė, kad jo iždas jau visai ištuštėjęs. Vi
sur jie jieškojo gauti daugiau pinigų, bet 
jau šalies turtų šaltiniai buvo išsemti. Yra 
minima kaipo pasaka, jog paskutinis pini
gams gauti šaltinis jam buvo pasiųsti sa-

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

by John Todd and W. B. Whall)
DR. J. ŠLIUPAS. j 150 tonų. Iki maž-daug šimtas 

metų atgalios buvo sunku at
skirti Pirklybinį nuo Karališko
jo Laivyno. Didieji jurininkai 
Elzbietos gadynės galima saky
ti priklausė prie Pirklybos Tar- 

I nystos.
Dabar laivai artinosi tipo, ku- 

jris pažįstamas visiems,-įrengi
mas palengva tapo labiau ir la- 

, , . biau panašus į įrengimą šių
spėti, kad laivų statymask pa- dienU( gu tuomį dideHu gkirtu.

(Tąsa iš pereito'num.)
Prie Henrio V, aplink 1417— 

1419 m., įrašai atsiranda dides
nių laivų. Jo laivas “Mary of 
the Tower” (Bokšto Marija), 
buvo 500 tonų. “Caracks” da
bar turėjo du stiebu. Yra už
rašas laivo 108 pėdų ilgio su 
kyliumi 110 pėdų (?). Galime

žemės vaisiai turėtų būti aukaujami die- vo dukterį į paleistuvystės namus, kur ji.dyįi.
_____ i___•___ _ _ i . »i _• • nadarė tam tikra ninioni suma Kita na-r

lengva ėjo geryni nors iki val-'mU( tuomet> ar daugeliui 
dant Henriui VIII atskaitos ių'metų po šito laikmečio> dar ne. 
yra liesos, menkos. Tečiaus ši-'1 
sai karalius statydino _ I.__„,
ir galingesnius laivus, negu bu
vo buvę pirmiaus, ir Holbeino | 
piešiniai parodo jų stilių, pavi-' 
dalą; galimu yra daiktu, kad * 
keletas jo laivų buvo iki 10001 
tonų dideli, šiuomi laikmečiu1 
reikalingieji urėdai, rodos, bu- ■ 
vo planuojami del jūrinės sis
temos. Kariškojo laivyno urė
das tapo įsteigtas ir Newcastle, 
taipgi tapo įkurti vedimui rei
kalų lieškerių (pilots), pludžių 
(ženklų ant vandens, nurodan
čių pavojingas laivams vietas), 
ir jūrių žibintuvų; ir Karališ
kojo laivyno. kiemai Woolwi- 
chiaus ir Deptfordo tapo įstei
gti ; vis gi Anglija dar nebuvo 
įžymia jūrine galybe, ir, di
džiausiais tyrinėtojais ir pri
jungė jais buvo Portugalai ir 
Ispanai.

Pranešimuose Karės Laivy- 
nės Ofiso Parliąn^twA*nii*rn., 
puolimas žęjny;', ir pažanga Ka
rališkoje ' Laivyno, 
viešpataujant, tapo gerai 
j..?
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Siųskit 
Kalėdų 
Pinigus 
Dabar
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vams, kuriuos karalius laikė netikrais ir 
nereikalingais? Jis buvo pirmutinis žino
mas bedievis. 1

padarė tam tikrą pinigų sumą. Kita pa-, 
saka kalba, jog karalius Khufu taip bp^r-

___ _______ Kam desėtkai tūkstančių džiai spaudė savo šalies žmones^f^ad jie 
tvirtų vyrų turi vadintis kunigais ir gyven- an^ ?a^° a^sisakė net palaidoti tame jo 
ti išlaidžioje tuštybėje? Taigi vienas iš Priame, jų prakaitu pastatyĮame, kape; 
pirmiausiųjų karaliaus žingsnių prieš reli- ne^ vaf^as buvęs nekenčiamas ir 
giją buvo uždarymas visame Egipte švent- Panorėta jį garsiai pratari; buk ir pra-
namių. Paliauta dievams aukavimai. Bu- ėjus keliems šimtmečiai!^ žmonės tą didį 

nes
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1 s. "Įbuvo priešakinių ir užpakalinių’ 
didesnius buoriU( .g ko parėj0> kad didelę 

vertybę dėjo ai^t priešakinio 
{viržio ištiesiant didžiąją buorę 
kaip galima plokščiausiai, kada 
gulėjo arti vėjo, kaip tebėra 

! paprasta šiaurės žvejojamose 
{valtyse Rytų pakraščiuose, ir 
* žemosiose buorėse laivų su ke- 
j turkampiu įrengimu. Anksty
vas pėdsakas jureivinės dainos 
tapo užtiktas sąryšyje su šiuo
mi sename veikale, kur:— sa
ko — jūreiviai dainuojąrtemp- 
dami “hou boulena”, kuri rasi 
tebegyvuoja šių dienų:

“Haul the bowline,
“Kitty is my darling, 

“Haul the bowline,
“The bowline haul!”

“Tempk priešakinį viržį’ 
“Katyte mano mieliausia, 

“Tempk priešakinį viržį,
“Priešakinį viržį tempk!”

Valdant Jokūbui ir Čarliui I 
geras Anglų laivininkystės var
das netapo atlaikytas, ir (Rolan
dų jūrinė galybė ėmė viršyti 
Angliškąją, šitie dalykai ste
bėtinai atsimainė prie Respub
likos (Commonwealth), kada po 
vada didžiojo Blake karinis lai
vynas kartą vėl tapo pirmuoju 
ant svieto. Laivai dabar sta
tomi buvo nedaug kitaip, negu 
jie buvo statomi iki Nelsono 
laikų. Pilnai įrengtasai laivas 
turėjo visas vyriausias buores 
laivo 1 šių dienų, tiktai kad ir 
dabar dar nebuvo priešakinių 
ir užpakalinių buorių, išskyrus 
tarpines buores (mizzen). Bukš- 
prysas (bowsprit) turėjo šprit- 
buorę, ir ant bukšpryso galo 
buvo iŠkeliavas stiebas, antra
šai špritstiebis, kuris turėjo ki
tą keturkampę buorę. Piešinys 
medalio, mušto viešpataujant 
Čarliui”II, suteikia gerą idėją

Tudorams 
nuro-

vieš- 
buvo
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Yra vietos Europoje, kurias yra gali
ma pasiekti GREITAI, bet yra tokių, 
kurias pasiekti ima 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 tai.

MES 
SIUNČIAME 

PINIGUS 
BILE 
KUR
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Baigiantis Henrio VIII 
patavimui, jo tonažas 
12,500.

Baigiantis Edvardo VI 
patavimui tonažas buvo 11,065.

Baigiantis viešpatavimui Ma
rijos tonažas buvo 7,110.

.Gi baigiantis-Elzbietos vieš
patavimui tonažas buvo 17,110.

Laikuose Armados Elzbieta 
turėjo ant jūrių 150 laivų, ku
rių vienok’ tiktai keturios de
šimtis tebuvo karūnos savasti
mi, o. kiti prigulėjo pirkliams, 
kurie privalė pristatyti savo di
džiausius laivus viešai tarnys- 
tai. Be laivų, taip karėn pa
šaukiamų, sako, Pirklybos Lai
vynas dar susidėjo iš 150 kitų 
laivų, vidutiniškos talpos apie

vieš-

©

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

Skersai kelio priešais Pačtą
Trepais žemyn nulipus rasit

riai kunigų ir maldnamių prižiūrėtojų tu- kapą vis vadino PhileJ&ono piramida”; 
rėjo stoti į darbininkų eiles. Pulkai galvi- aP’e biednaš' piejgfįo Philetionas gany- 
jų ir paukščių, atlikę nuo dievų pasiganė- “avoii®a^o^^Jį^ę'dlką.
dinimui skirtų aukų ir kunigų maisto, pa-

Sakoma, jog tuoR.^^,j^ffiytrįs šimtai 
tūkstančių tvirtų vyrų "Egipte ir visi jie, 
lyg kokie vergai, buvo priversti dirbti del 
karaliaus. Darbininkai buvo išdalinti į tris 

rėjo stoti į darbininkų eiles.

Meclaga piramidos statymui buvo iš 
Gabono grarųįsp' ip kalkakmenio. Grani
tas, kurį vartota dirbimui vidurinių pira
midos kambarių sienų, buvo gabenamas 
Niliaus upe nuo Sy.eno, augštutiniam Egip-

(Bus daugiau)

©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©©©©©@©@
pirmkliasio laivo ano laikine-* 
čio. Tūlose dalyse, labiausiai 
Tarpžeminėje jure j e, ir taip gi 
Sallee ir Rabat’e pale" Atlanta 
nį pakraštį Morokko (tėviškę 
baisingųjų Sallee valkatų-bas- 
tunų), diduma laivininkystės 
dar atliekama tebebuvo galėro-

Bailey’s Bargain Basement Pigus Prekių Išpardavimas
Musų Skiepo Didžiausias Atsiekimas Didelis Pirkinis New Yorke! 1000 kotų! 50 Madų

<►

<>

Išpardavimas 500 Oresni
PAPRASTAI

KAINA

$15

PARSIDUODA

TIK PO 8
MOTERŲ A: Serge, trikotino, jersey, velours,' satino, ta- 

feta ir trikolettes.
MADOS: Pasiūta dresės del dėvėjimo gatvėje, darban, 

del popietinio išėjimo ir draugiškam susiėjimui.
APDIRBIMAS: Yra Su karieliais, mezginiais, jšsiulėtos, 

tuniko dadėčkais ir su ant-andarokiais.

PIRMA taip žymaus prekių nupuolimo, šie kotai reikalavo didėlių kainų, 
nes jie yra iš geriausios rūšies moterijos, mados ir apdirbimo, ir net da
bar yra yra verti daug daugiau, negu tos kainos, kurios mes už juos pra
šome. Tai yra tikras prirodymas kainų nupuolimo, kokio jus jau senai 
buvote belaukiu.

Delei didelio reikalavimo, kokis bus šiuos moteriškus .ploščius pagarsi
nus ir kadangi daugybė atsikreipia jų reikalaudamos, "šis išpardavimas 
turi būti skaitomas kaipo paskutinis.

Bailey’s—Basement

Stebėtinas Kotų pardavimas

1SPARSIDUODA H

mis, laivais, kurie iš didesnės 
dalies buvo pirmyn, genami il
gus sunkiais irklais (sweeps).

'NežiurintVkaribnėir’it suiru
tes šitos gadynės pirklyba ir 
laivininkystė ėjo ir,- ėjo didyn. 
Laikuose . Revoliucijos 1688 m. 
tonažas Pirklybinės Tarnystos 
buvo’ 144,264; tečiaus, be to, 
svetimas tonažas, siekiantis 
100,524; buvo taipgi panaudo
jamas ir parodo gan pusėtini 
dydi J, o jau nuo to laiko dau
gėjimas buvo greitas ir page
rėjimas laivuose pažymesnis, 
ką iš didesnės dalies reikia gar- 
bėn priskaityti galingoms kor
poracijoms Rytinės Indijos 
Kompanijoms.
^Bėgyje ateinančių šimto me

tų neįvyko didelių atmainų į- 
rengime ir visatiname pavidale 
laivų, nors žinoma pažymėtini 
pagerinimai atsitiko. Tarpinių 
buorių, (mizzen) vietą užėmė 
varomoji buorė (spanker) ir 
kliveris 
vėliaus 
(flying 
stiebis
nors špritbuorė dar buvo užsi
likusi, irgi palengva išėjo iš ma--> 
dos. Įrengimas virto maž-daug 
tokis, kokiu tebėra dabar, iš
skyrus tai, kad duotas tapo var
das cross-jack (skersinis vėlu
mas). Laivo liemenyje arba 
kiaute augštai iškilę užpakali
niai deniai ir priešakinės ant- 
dėnio iškilos pasidarė žemes
nėmis, o karės laivai berods ir 
daugelis pirklybinių, buvo 'sta
tomi be išsirietimo (denio), ne
są tiesus deniai buvo rasti tin- 
kamesniais kanuolėms, kokias 
turėdavo kaipo kariniai taip ir 
pirklybiniai laivai.

(Bus daugiau)

PAPRASTAI

$20,

$25,

$30

MATERIJA: Velours, sidabro pilka, polo maisytinęs, 
Rantuota ar languota, pūkuota, plušinė, kersey, kvol- 
duota sidabro pilka, vilnos maišyta ir kitokios.

MADOS: Dolman, tiesioginos, kvolduotos, išpustos, su 
diržais, palaidais užpakaliais, trumpi ploščiukai.

APDIRBIMAS: Kit coney, Francuziško jurliuto ir ki
tokį. „

ŠIS išpardavimas yra didžiausios svarbos moterims ir merginoms, ku
rios nori gauti geriausias madas ir gerus daiktus už prieinamas kai

nas. štai yra 500 visai naujų suknių del nešiojimo visokiuose atsitiki
muose, tinkamiausių madų, gerai pasiutų ir skoningai apsiuvinėtų. Ne
kurtos iš vėliausiųjų madų yra kuogražiausia apdirbtos, kitos pasiūtos 
paprastoje lygioje išvaizdoje. Suknios iš vieno siūtos yra populiariš- 
kiausios šiais metais negu kitados ir mes esame tikri, jog kiekviena mo
teris pasistengs pasinaudoti šiuomi atpigintu išpardavimu. Mieros yra 
moterims ir merginoms.

Bailey’s—Basement
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(jib) tapo įvestas, o 
plasnojantysis kliveris 
jib). Antrasai šprit- 
ir buorė pragaišo, ir
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Šalinimas

BROLIAI ‘AUGŠTOS KULTŪROS' 
(Netolimos Praeities Vaizdeliai)
Buvo jis dar jaunas, vos 18 metų,am

žiaus, vaikinas ir sodžiuje mokytojavo, be- 
platindamas tarpe žmonių-varguolių švie
są, vaikučius mokino. Pirm negu einant 
į liaudį, jis turėjo pasišventimą liaudį švie
sti ir stengtis visomis jiegomis įkvėpti mei
lę Tėvynės Lietuvos.

Toks yra tikslas ir uždavinis kiekvie
no jauno mokytojo.

Sodžiuje begyvendamas buvo jo na
triu; visos sodžiaus žmonių bėdos buvo jam 
žinoma; rūpesčiais su jais dalinosi; kartu 
su sodiečiais vargą vargo. Kartais ir pri
sieidavo badauti.... Mat, sodžius buvo 
toje Lietuvos dalyje, kur jau buvo subren
dęs Lietuvos Nepriklausomybės branduo- 
lid, bet jis prie tikrosios Lietuvos valdžios 
neprigulėjo, nes buvo rankose įvairių oku
pantų.

Plėšrųs-žiaurųs okupantai grobė, kan
kino ir baugino musų žmones, siūlydami 
savo laisves, bolševikai “tarybas”, Lenkai 
“unijas”. Ir tame sodžiuje liaudis tikrai 
nežinojo, kur tiesa ir kas jų draugai.

Mokytojas aiškino, kad tikrieji riiusų 
broliai yra Kaune, bet žmonėms buvo sun
ku intikinti, nes okupantais prispausti ma
ža težinojo jie ir suprasti sunku buvo, kur 

. tiesa. Mokytojas pasakodavo sodiečiams, 
kad vargai greitai baigsis ir kad tikroji 
Valdžia grįšianti, nešdama laisvę bei lai
mę. Bet sodiečiai atsakydavo, būdami po 
Lenkų kunigų, apkvailintomis kalbomis:

“Turbut Lenkų valdžia pas mus amži
nai liksiąnti, nes fntisų klebonai gražiai 
Lenkiškai sako bažnyčioje iš sakyklos, kad 
Lenkų valdžia yra Dievo duota, kad pas 
mus amžinai buvo “Polska,” o Lenkų kal
ba yra taippat nuo Dievo skirta, nes pats 
Jėzus tik Lenkiškai kalbėjęs.”

Bet mokytojas vis-žmones tikrino, jog 
Lenkai tebėra Lietuvoje laikinai, išeis iš 
jos ir gana.

Dirbo jis išsijuosęs, kiek galėdamas 
sėjo supratimą tarpe apsvaigintų Lenkų 
“kultūra” savo pilečių. Savo tvirtina, mu
sų ateisią.... išvaduos iš po jungo “brolių 
iš unijos” ir turi užviešpatauti tikra lais
vė.

Jis savųjų nesulaukė.... Mat, kartais 
ir sienos ausis turi. Tarpe tų pačių žmo
nių radosi apakusių ir apkvailintų išgamų.

Vieną pavasario rytą į sodžių atjojo 
trįs “broliai” su baltais ereliais ant kepu
rių ir gatve jodami klausinėjo, kur apsigy
venęs sodžiaus mokytinas.

Žmonės iš baimės drebėjo ir nurodė. 
Randa mokytoją bakūžėje su vaikučiais 
besidarbuojantį. Klausia jo “broliai”:

— Kas tu esi?
— Esu, kaip tamistoms matyti, moky

tojas ir vaikučius mokinu, — atsakė jis 
drąsiai.

— Kokia kalba mokini?
— Keistas klausimas; žinoma, moki

nu ta kalba, kokia musų žmonės kalba, — 
Lietuviškai.

* Lenkiškoj valstybėj nėra kitos kal
bos ir neturi būti, kaip Lenkų! Supranti? 
Nėra augštesnės kultūros už Lenkišką! — 
Ir pradėjo jį kolioti tokiais žodeliais epi
tetais, kad nieks nei raštu išreikšt negalė
tų. Kiek Rusai pastaruoju laiku toje tech
nikoje — kelionių išsilavinime — augštai 
pasaulyje stovėjo, galėdami bjauriausiais 
žodžiais įžeisti artimą ir užgauti jo šven
čiausius pajautimus, tai Lenkai toje srity
je dar augščiau už Rusus stovi ir savo 
“augšta kultūra” gali nabagams Rusams 
tik nosis nušluostyti.

— Eik su mumis! — rėktelėjo viens iš 
jų, turbut yyresnisis. Nebuvo ką daryti, 
nes ginkle jiega; visi trįs buvo apsiginkla
vę. Jis ėjo.

Išėjo su jais iš sodžiaus į vieškelį, ve
dantį linkui artimesnio j O' miestelio*

— Eik pirmyn! — sušuko vyresnisis.
Paėjus porą varstų, vyresninis vėl rik

telėjo:
— Sustok!
Raiti “broliai” taip pat sustojo ir tarp 

save ėmė kuždėti bei juoktis.... Vyres
nisis pradėjo kalbėti:

— Žinai ką, litvomane, tu šuns vaike, 
kad mes galime tave vietoj šuns nudėti, 
bet musų “augšta kultūra” to daryti neve- 
lina. Klausyk, mes nutarėme tave paleis
ti gyvu, bet ką su savimi turi privalai vi
sa mums atiduoti.

— Kad aš, ponai, nieko neturiu.... pi
nigų neturi, nes algos negaudavau, mato
te, valdžia musų Kaune, o ponų valdžia vi
sai neduodavo; sodžiuje žmonės už darbą

duodavo man tik maistą ir už tat mokinau 
jų vaikučius. — Teisinosi nelaimingas mo
kytojas.

— Duok ką turi, duok savo drabužius, 
batus ir eik sau po šimts velnių!

Nebuvo ką. daryti: gyvybė brangesnė 
negu kokie ten drabužiai. Nusirengė ir 
atidavė visus drabužius ir kojų apautu- 
vus, liko tik vienuose baltiniuose....

— Dabar, — sako vyresniais, — bėgk 
kiek turi jiegų, kad mes daugiau tave ne
matytume!. ...

Apsidžiaugęs musų vaikinas ir nelau
kiant pakartojimo Lenkų žodžių pasilei
džia bėgti, tardamas Dievui ačiū, kad iš 
“brolių” nagų išsprunka.

Ir šimtą žingsnių nespėjo nubėgti, kaip 
“broliai” iš trijų šautuvų šovė į jį....

Krito, nabagas, be gyvybės. Mat, “bro
liai” “augštoš kultūros” šaudyti neblogai 
moka... *

Senas Žydas, vardu Baruchas, gyve
no miestelyje N. Jis buvo kurpius. Šei
myną turėjo iš desėtko dūšių, kurią jam 
sunku buvo išmaitinti, nes uždarbiai bu
vo ne kokie. Malke, jo žmona, ligota mo
teriškė, negalėdavo jam padėti gyvenime, 
o aštuoni vaikučiai dar buvo maži.

Dirbo Baruchas išsijuosęs dieną, nak
telę ir vis pavyzdingai būdavo, nes uždar- 

’ bis Žydo buvo permažas. Bet Baruchas 
■ nei keikė savo likimo ir būvio, nes žinojo, 
• sulyg šventų raštų, jog palaimintu yra nuo 
i Dievo, kad vaikų krūvą turi.

Miestelis, kuriame Baruchas gyveno, 
buvo toje Lietuvos dalyje, kur viešpatavo 
“broliai augštos kultūros”. Sunkias die
nas gyveno šio miestelio gyventojai, ypač 

, sunkiai gyvenosi Žydeliams, — kas dieną 
ir naktį, einant gulti, nebuvo' jie įsitikinę, 
ar gyvi atsikelsią? Lenkai kartais mylė
jo “pasibovyti” Žydus pjaunant....

Ta baime gyveno ir Baruchas-
Vieną kartą, vasarop, pasikėlė mieste

lyje trukšmas. Pradėjo žmonės kuždėtis, 
kad į miestelį bolševikai eina. “Broliai” 
nusigando ir pradėjo į kelionę ruoštis.... 
Rytuose jau buvo girdėti griausmai armo- 
tų šaudymų. Žmonės iš baimės pabalo.

Atėjo naktis, paskutinė naktis Lenkų 
čia buvimo; visi nemigo, visi laukia, kad 
kas labai baisaus turi atsitikti....

Baruchas meldžiasi Dievui; jo žmona 
ir vaikučiai nemiega. Jis, užsidegęs žva
kutes, pusbalsiu maldos -žodžius taria:

— “Dieve Abraomo, Dieve Izaoko, Tu, 
kuris išvedei Žydus iš Egipto nevalios, iš 
Faraono vergijos, gelbėk mus nuo Lenkų 
šios dienos Faraonų!....”

Į duris kas tai pasibeldė....
— Kas ten? — klausia nusigandęs Ba- 

ruchas. • --v .
— Atidaryk; tu, žydsnuki, o ne tai du

ris tau sudaužysime! — Rėkė keli balsai 
už durų.

Nebuvo kas darysi. Durįs persilpnos. 
Atidarė ir į vidų inėjo keli Lenkų “Žalnie
riai”. Viens iš jų riktelėjo:

— Žyde, pinigų duok! neduosi — tuo- 
jaus....

— Nu, iš kur aš juos imsiu? ponai ga
lite žinoti iš kur biednas kurpius gali pi
nigų turėti.... Aš biednas Žydelis, su de
šimts dūšių šeimynos, vos galiu išsimaitin
ti....

— Tylėk, perke!
Ir trįs šoviniai pernėrė Baruchui kru- . 

tinę. Žmona su vaikučiais pakėlė riksmą, 
bet tas jų riksmas buvo trumpas, nes “did- j 
vyriai augštos kultūros” kardais rankose ] 
visus amžinai numalšino tylėti.... 11

Lenkai, mat, ir su kardais darbuojasi i 
neblogai....

Lietuva.
10, 9, 1920.

DUOKIT

Laisvas Lietuvis.

VAIKAMS UŽTEKTINAI 
DARŽOVIŲ.

Daržovės ir vaisiai, pagal tūlų gydyto- 
išrodinėjimo, reikalinga ir turi būtijy , .

duodama vaikams valgyti. Priežasčių yra 
daug, bet svarbiausia yra ta, kad daržovė
se ir vaisiuose randasi daug medegos, kuri 
pagelbsti ir daug priduoda stiprumo 
kaulams ir tvarko vidurius- Rukštumas 
ir sultjs, kokias turi daržovės ir vaisiai, 
prilaiko vidurius tvarkiai.

Barščiai, kručkai ir kitos žalios daržo
vės (lapai) priduoda geležies, kuri taip vi
duriams reikalinga, ir net tokios ypatybės, 
kurios randasi piene, taipgi šiuose 
luose yrą.

Skirtumas tarp daržovių ir vaisių var
tojimo valgiui yrą mažas, nes abiejuose 
randasi tos sudėtinės medegos, kurių mė
soj ar žuvyje nesiranda. Džiovintuose vai
siuose randasi daugiau cukraus, kuris vi
duriams priduoda šilumą. Pagal Suvieny
tų Valstijų Agrikultūros Departamento 
pranešimo, vaisiai ir daržovės priduoda ne 
tik daug nitrogeno, bet ir kitų labai rei
kalingų dalykų valymui sistemos ir augi
nimui kūno. Nors tai tvirtumo neperdau- 
giausia priduoda, tečiaus suteikia tokios 
medegos, kurios nėra kituose maisto da
lykuose.

Tyras oras sveikatai taip lygiai reika
lingas, kaip ir vanduo ar valgis.

Nuo American Red Cross 
Bureau of Foreign Language Information Service 

Lithuanian Section

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

APSIRIKIMAS 
Kaip audra užeina, 
Viską im’ vartyti, 
Žaibai im’ žaibuoti, 
Perkūnas trankyti, — 

Tuokart jau atrodo, 
Jog giedros nebus 
Ir toje audroje 
Pasaulis pražus. 

Bet kaip ji praeina, 
Vėl saulutė šviečia, 
Paukščiai vėl sučiulba, 
Gėlės žiedus skečia.

Tada vėl mums rodos, 
Kad audros nebuvo, 
Kas jos nugąstavo, 
Tas tik bailys buvo-

Bernelis mergelę 
Kaip nustoj’ mylėti, 
Tuokart ji nežino 
Kur nei pasidėti:

Verkia, aimanuoja, 
Ramybės negauna, 
Vaikščioja sumišus, 
Galvos plaukus rauna.

Daug taip yra buvę 
Ir dabar dar buna, 
Jog del meilės jaunos 
Mergelės pražūna.

Kuri meilės ligą 
Pajieg’ iškentėti 
Ir kitą bernelį 
Pradeda mylėti, —

Tada tik supranta, 
Jog paika but buvus, 
Jei del vieno meilės 
Pati butų žuvus....

Mučelninkas.
Nuo Juokų Red.: Viršuje tel

pančios eilės yra tai sena-sena 
pasaka: ji niekad nepasiliauja 
atsikartojus ir visur taip buna. 
Dabar yra žiema — tos eilės 
priduos kiek daugiau karščio to
kiems, kurių meilės ugnelė jau 
baigia degti arba, kaip tas sa
kė: "Ugnelę meilės ką kurenom, 
dabar išardė, iŠgėsino”, kurių 
liko tik pelenai — šios eilės pri
duos naujos vilties: kad vėl ir 
vėl tokią ugnelę galima sukur
ti. Nors perkūnijoms' užėjus, 
kaip gerb. Mučelninkas sako, iš
rodo jau svieto pabaiga, bet ka
da jos pasiliauja — ' vėl Todos 
to viso nebuvo. Taip ir čia, taip 
ir čia.... -

Tik gerb. Mučelninkas tegul 
saugojas! rašydamas eiles: ne
reikia vogti skiemenų,, kaip jos 
iškąstos antrame-punk.te, antro
je ir ketvirtoje eilutėje. Pas
kui visos eina gerai. Tos dvi 
eilutės turi po penkis skieme
nis, o turi būti po šešis, 
visose kitose eilutėse.

kaip

Sta-Redaktorių keliai. Pr. 
sioniui užėjo toks juokas (kaip 
jis sako, o nuims visai ne juo
kai): “Sandaros” buvęs red. 
K. Norkus parvažiavęs Lietu
von pradėjo prekiaut grybais, 
liepų žiedais ir šaknelėmis.... 
Buvęs “Tėvynės” ir "Diryos” 
red. V. S. Jokubynas nuvažia
vęs į Mich. valstiją pradėjo pre
kiaut medum,...

Nedyvai, sako šis musų ben
dradarbis, kad prie tokių žmo
nių ir laikraščiai negali egzis- 
tuot, kad ne tik ką nuomones 
kasdien keičia, bet ir amatus.

Nedyvai, nedyvai....

Brooklyno “komunistų” mat
rosas Paukštis savo laikraštpa- 
laikyj išjuokė Brooklyno Lie
tuvius darbininkus,— išvadino 
skarmaliais ir tt. kam jie daly
vavo demonstracijoj protestui 
prieš Lenkus. Už kokius dar
bininkus kažin jis galvą guldo, 
ar už tokius, kurie Lenkiškai 
kalba, atneša jam pluoštus pi
nigų laikraščio palaikymui, kad 
padėtų Lietuvos darbininkus po
nų vergijon parduoti?

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai....

Pereitą pėtnyčią Lietuviškos 
kalbos vakarinėj mokykloj mo
kytojas, aiškindamas apie žo
džio dalis, užsiminęs apie žodį 
“kelmas’', paklausė:

— Katras žinot, kur yra “kel
mo” šaknis?

— Po kelmu, — atsakė viena 
darbšti mokinė.

Viktoras šaltis (iš Waterbu
ry, Conn.) užsižingeidavęs, ko
dėl vasarą, kada šilta, žmogaus 
visas kūnas šlapias, o žiemą tik 
nosis?....

Kaip buvo caro laikais.
Pranas: — Ar tu žinai, Po- 

yil, kad Kauno tiltas yra ilgiau-1 
sias už visus tiltus pašaulyje?

— Na jau na, pirmą syk tai 
girdžiu. Iš kur taip?

— Iš Kauno žmogus išeina 
pirmoj mėnesio dienoj, o kaip 
pasiekia kitą tilto pusę, jau bu
na trylikta diena. '

V ,
nuėję į girią grybau- ( 
ir deda kasėn kokis 
Prisirovę sunkiai ne-

Žmonės 
ti, rauna 
papučia, 
ša namon, o tiktai parėję išren
ka ir išmeta visus negerus. Ta
da lieka tik maža dalelė.

4/
Kiekvieno žmogaus protas 

veikia. Tą liudija tas, jog nie
kad apie vieną dalyką vienaip 
niekas nepamanė. Kožnas apie 
viską turi savus išvedžiojimus, 
ąors jie

Gerb.
pradėjo

buna ir visai paiki.

kun. Kemėšis Detroite 
sukt barškalą, norėda-

J. ŠEMOLIUNAS, O. D.
AKIŲ

Specialistas 
Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 
3 iki 6 po pietų. 
7 iki 8:30 vak.

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

Del jūsų vaikų sveikatos

ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.

DAINES DR-JA “VARPAS” 
NEW BRITAIN, CONN.

Valdybos Antrašai: 
Pirmin. — A. Mikalauskas, 

14 Spring Street 
Raštin. — J. Maksimavičius, 

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

423 Church Street 
Iždininkas — B. Griškevičius, 

43 Franklin Street 
Režisierius — A. Rėkus,

20 Star Street
LIETUVIŲ LITERATŪROS 

DRAUGYSTĖ 
DETROIT, MICH.

Valdybos Antrašai: 
Pirmin. *— A. Bagdonas, 

2338 Russell Street 
Pagelbininkas — F. Vaitkus, 

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

157 Polartt Street 
Iždin. —• J. Yarošiunas,' 

297 Heintz 
Globėjai: A. Abyshela 

K. Gauronskas.
(Susirinkimai atsibuna 
nesj, pirmą nedėldienį,

Avenue 
ir

kas mė- 
2:30 po 

pietų, šv. Jurgio parap. salėj.)

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

Pirmininkas — A. Burt, 
2109 Ruddell Avė.

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street

Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street 

Guzayskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

Dailidėnas — iždininkas 
2109 Riddell Avenue.

Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street

Iždo globėjai — M. Tidikis, 
1126 Mill Street

J. Masonis — 1205 Cedar St.

C.

A.

A.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

Šalę North American} Banko 
6127 St. Clair Avėnue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

NUOŠIMTIS 
skaitos: nuo tos dienos, 

kodą pinigai padedami 
taupinimui

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

SU Clair ir Eaat 55-ta gatrK
Prospect ir Huron.
Superior ir Addison,
St. Clair ir East 125-ta gatvė 

12000 Superior Ave.

mas, 
nieko

kad išeitų perkūnas, bet 
ir gana. Ir nutilo.

&i
valstijos miestelyje kuni-Pa.

gas ginčijosi su stalium už tai, 
kad tas, padaręs jo bažnyčiai 
naują kantapelj, ant kurio iš
kilmingai laidojami parapijonjs 
dedami, kad stalius perbrangiai 
paėmė. Kun. sako:

— Kas tai matė, penkiolika 
dolarių už tokį prastą darbą

imt.
— O tu tris sykius apie kan- 

tapelį apeini ir imi dvidešimts 
penkis dolarius, — atrėžė dar
bininkas.

!

OPHTHALMOLOGISTAS
AKIS IR NERVŲ SISTEMA

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

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

Saugumas Pirmiaus
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat
rosais, nes vagiliai atęię 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'priežiura 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 kaj at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj ki
tur $2, $3 ar $4.

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS 
AND LOAN COMPANY

2006 St. Clair Avenue

DIDELES 
KALĖDŲ 

DOVANOS
Ą/J A2A dovana Ame

rikos dolariais pa
darys didelį pluošta pi-^ 
nigų padovanojimui jū
siškiams jūsų giminiame 
krašte.

Paklauskite musų apie 
tai. Mes sueikiarnę di- 
dtžiausias ir teisingiau
sias užrubežinių pinigų 
kainas.

Zbe Cleveland 
Cruet

Šaltiniai virš $116,000,000

i

H

|

PRADEKITE SAVO KALĖDINĖS DOVA
NAS LEISTI ANKSTI

Puikus pinigų siuntimo patarnavimas, ko
kį 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

American Express Company įsteigta I 841 
metais, turi sumokėto kapitalo $ 1 8,000,000 
ir siunčia pinigus Europon daugiau negu ki
ta kokia finansinė organizacija. Musų kai
nos yra žemos, patarnavimas atsakantis.

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

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

2048 East Ninth Street, Cleveland

Arba rašykit savoje kalboje į:
Foreign Money Order Department 

AMERICAN EXPRESS COMPANY 
65 Broadway, New York.



vii 
till 
nu 
cit

dil 
mį 
jol 
n ui 
kiJ 
reit 
kali 
riko 
sižy*

P) 
lonij 
šimt 
nizfc

bų įf. 
H porą? 
a, karei

Vai 
užėjo 
drauj 
injęm 
ir tie' 
vių 1 
pinigr 
viai, 
Namin 
turės ’ 
timųji

Prat 
tiški 1 
lonij o* 
tos, 1 
iki šie'

Yraiį 
vienėsjt' 
jrenguL 
gidėj us* 
zacijosg 
mą reil

Prie k 
i vo svey 

lonija. | 
vėliausa 
mą įsin

Clever 
se sum 
kilo jau 
da čion! 
ką tuk! 
reta į 2

Prie s 
drar^joį 
Darb.^ ‘ 
žemė su 
rengta p 
užėjo dii| 
pynė, m 
prisiėjo 4 
tarpu šių 
Lietuvių! 
tiems, svj 
mą vietų! 
rams. N1 
progos t! 
reiškimą .

Nesant 
svetainę a 
apjieškotel 
tūla bažnu 
perdirbta | 

Reikia I 
nė randasi 
centre', vi. 
narnoje v 
avė. (kelev 
“Dirvos” .1

Atidi I
Spalio 1'1III 

velando L;įl I 
Svetainės f

tainę rinkt |4 
du, žiūrinė, i| 
rejosi ir dž;nj 

Atidaryn-JV!

Iš PARYŽIAUS
Nors Lietuvių vardas kiek 

plačiau praskambėjo po Pran
cūzų spaudą, bet abelnai su į 
Lietuva mažai tesiskaitoma. Y- i 
ra labai 
pamatyti 
tų tautų 
saženklių 
sustatyti 
mingų išsišokimų, tai, Francu-Į 
zų pažiūra, Lietuva užima tre
čią vietą: Rusija, Polska, Lie
tuva ir Airija, o kitas valsty
bes aprašo tik kuomet reikalas 
susiranda.

Čia surašysiu keletą minčių1 
iš Francuzų spaudos, kokios pa-1 
kildavo kuomet apie kokius da-| 
lykus buvo svarstoma.

Pirmučiausiai reikia pažymė
ti prof. A. Voldemaro laiškas, 
patilpęs “Journal des Debats”, 
spalio 2 d.,' kur musų gerbia
mas tautietis atsako. į įvairius 
Francuzų priekaištus, Vokišku- 
mą Lietuviams; apie tą laišką 
tuojaus beveik visi Paryžiaus 
dienraščiai komentarus darė. 
Nors negalima tvirtint, kad tas 
laiškas butų užtektinai nusida
vęs, bet abelnai, daug atsaky
ta tiesos Francuzams..xl“Jour- 
nal dės Debats” redakcija pake
tino dar tuose klausimuose su
grįžti vėliaus.

Didžiai Lietuvos vardas pra
skambėjo visoje Francuzų spau
doje, kuomet Tautų Lygos su
sirinkime rugsėjo 20 d. prof. 
A. Voldemaras ir muzikantas 
Paderewski šiltai suspaudė vie
nas kitam rankas laike pasaky
tų prakalbų kaslink Lietuvos ir 
Polskos susidraugavimo. Tas 
atsitikimas tūliems, su savais 
išrokavimais, pasirodė jau di
delio žingsnio pirmyn pažengi- 
mu, ypač tiems buvo malonu 
tokis nusižeminimas, kurie no
ri iš svetimų žemių subudavoti 
“La grande Pologne”, kuri vi
sada pasižadėjus pildyti Fran- 
euzijos prisakymus, jeigu kas 
slysta, tą su koja paskirk.... 
Ir kelias prie jūrių ir atskyri
mas Rusų nuo Vokiečių kaip tik 
randasi per Lietuvos žemes. 
Tai del ko Poliakams. buvo taip 
malonus rankos paspaudimas ir 
taip stropiai pultasi proga iš- 

l naudoti.
Kitokiais išrokavimais raš

tuose galima rasti žinių dien
raštyje “Temps” rugsėjo 30 d., 
gen. de Lacroix straipsnyje — 
“Polskos kariški rubežiai”, kur 
aprašoma istoriškas kariavimas 
Vokiečių su Rusais įr Poliakų 
su bolševikais, čia pažymi ir 
Lietuvos vardą ir kokios kovos 
atsibuvo ant Lietuvos žemių, ir 
talpina žemlapį pąžymint Lie
tuvos rubežius pagal Liepojų, 
Dvinską, Polocką, Minską, Bie- 
lostoką, Tilžę ir jūres ■ ■— ta li
nija einant stovi užrašytas Lie
tuvos 
pagal 
žemės 
dėsnis 
retų tekti.
betų apie Europos tautir suvie
nytas valstybes arba tą--Įstabią 
Tautų Lygą, kuri nei būtybėje 
nei ant popieros neišlaikoma.

Yra kitas gana svarbus raši- 
nis “Temps” rugs. 26 d: “Pols
ka, Sovietai ir Lietuva", mini
ma, kad abelnos tartinės Rygo
je eina į gerąją pusę, nors ta
me pat laike Lietuviai s,u Po- 
liakais susivaidija, iš ko nujau
sta daug businčių keblumų, o 
kad Poliakai prikiša Lietuvai 
draugavimąsi su bolševikais, tai 
tuos dalykus turėsianti gerai iš
tirti Tautų Lyga ir prideran

sunku ką Lietuviško 
Paryžiuje, kuomet ki- 
įvairių pinigų ir kra- 
pilni langai. Jeigu 
į eilę kaslink truks-1

(Lituanie) vardas.1 Nors 
senovės padavimus tasai 
plotas buvo trigubai di- 
ir Lietuvai didesnis tu- 

O tuomet lai kal-

čiai pasielgti. Mat, tuo pačiu 
laiku buvo adresuotas Tautų 
Lygai laiškas nuo princo Sapie- 
hos, kur daug kaltinimų užme
sta Lietuviams, kad tik dau- 

1 giau Polskai viskas ant naudos 
I išeitų. Juos apmazgota kaipo 
'nekaltus avinėlius, rėkta, jog 
'“užpakalyje Polskos, jeigu jie 
I (Lietuviai) pasipriešintų, šiame 
I tarpe bus visas civilizuotas pa- 
I saulis” (“Paris Midi” rugs. 26 
id.), čia kito nieko išvesti ne
galima, kaip sužinoti jų tvirtą 

s 'troškimą Lietuvą prijungti prie 
i Polskos ir visa ta apvergta ša- 
| lis tuomet vadinti — PologneJ 
<0 kuomet Lietuva reikalauja tų 
pačių tiesų vadintis Lietuvos 
vardu ant savų žemių, jie tuo
met pučia triubą, kad, esą, Lie
tuviai mužikai, atsilikę, necivi- 

’ lizuoti, laukiniai.... draugau- 
* ja su bolševikais, draugauja su 

Vokiečiais, su Anglais.... Mat J . . W. . ,vis yra priežasčių ir nebepn- 
tenka vietos ant šios vargų že
melės ....

Gen. Zelgowskio įsilindimas į 
' Vilnių sukėlė daug naujų jaus

mų po Francuzų spaudą. Dien
raštis “Temps” spalio 17 d. sa
vo editoriale “Vilnius” irgi pla
čiai rašo apie nepatogumus, pa
tiektus Poliakiškai respublikai. 
Bet atvirai nieko tikro nepasa
ko, ar užjaučia “karžygiškam” 
generolui, dr tik taip sau bub- 
nija, kad aptiltų visi ir Polia
kų viršus pasiliktų. Už tai ge- 

’ riau plaka per “Lantęrne” sp.
21 d. Stephane Aubrac: “Nesu
sipratimai del Vilniaus”, su ei-. 

. tavimais Varšavsko “Narod" ir 
, atsišaukimu 

kad Poliakų 
parliamento 
Zelgowskiui, 
kus prie galo matosi, jog auto
rius labai prijaučia Polskai ir 
Zelgowskiui ir norėtų jiems pa
likti Vilnių. Už Lietuvių prieš
taravimą kaltina Angliją ir ra
šo: "Anglija, kuri geidžia viso
mis spėkomis iš Pabalti jos kra
što įsteigti naują Egiptą, kad 
sumažinti Vokietiją ir Rusiją, 
ir perdaug padidino svarbą Lie
tuvos ir gynimus prie platybių, 
apie ką Lietuviai vyrai ir sap
nuoti nebuvo sapnavę.” Tai y- 
ra, kas turi geresnį durtuvą, to 
turi būti tiesa, o kiti lai pra
nyksta, arba sutinka pasisavin
ti svetimą vardą, nes to spirias 
Francuzija-Polska apsaugojimui 
pavergtųjų tautų;

PaįjaP senesnių Yaštų yra dar V- 
truputį kitokių žinių. “Temps” 
liepos mėii. rašė su neišsvajota 
baimė, “Bręche de I’Est”, nes 
tuose laikuose Poliakai buvo 
priversti atsitraukti nuo bolše
vikų. Lietuva, arba kaip rašo 
“Kauno Valdžia” priešinga Po
liakams, tai Lietuviai gali duoti 
laisvą susinešimą bolševikams 
su Vokiečiais, o tuomet visi su
sitelkę į krūvą galėsią subirbin
ti visus Polskos planus. Bet

gen. Zeligowskio, 
valdžia ir keletas 
grupių neprijautė 
bet viską- sutrau-

tie .laikai buvo seniau, o dabar tos pačios bolševikinės veislės, 
visi mato, kad Francuzija gera Bet tam mažai jie boja:.artimi 
koloniją įsigijo ant Vislos pa-1 šeimyniški ryšiai ir neapmato- 
kraščių del laisvės ir lygybės mas skaitlius — Prancūzams 
tautų...

Nors dabar Prancūzai kiek Poliakų pagalba apgobti po sa- 
švelnesni, bet viską už Polską vo skvernu visas Europos tau- 
krauna, nors tie yra paskutiniai I tas. Po pasaulinės karės Fran-

Francuzams
matosi didžiausia paspirtis su

cuzai liko taip tvirti kaip nie
kuomet ir jie savus tikslus sku
bina vykinti visais galimais bu
dais. Ir lėčiau apsieidami varg
šai Lietuviai labai gali tikėtis 
susilaukti, kad su bizunu bus 
verčiami mokytis Prancūzų kal
bos ir rašto, kaipo tinkamiausio

ir “internacionališko”, kaip ki- 
tuomet darė buvusieji “priete- 
liai” Rusai ir Vokiečiai. Tai

vis del progų, kurios dabar yra, 
ir visi jais geidžia naudotis.

A. Erškėtis.

eiHS«RD?HNE

CLEVELANDO BENDRASIS FONDAS
Lapkričio 13 iki 22, 1920

KALĖDINIAI LAIVAI /
S. S. CAROLINA — 20,000 tonų — LAPK. 27 
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 kaina $180.00 Pridėt $5 karės taksų 
3s klesos kaina $125.00 Pridėt $5 karės taksų 

Didžiausi Garlaiviai .
TIESIOG HAMBURGAN

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

Jūsų kaimynystėje randasi musų agentūra.

LEISKIME

JEI NIEKAS

NEPAISYS!

AR

TAMISTA

PAISAI?
ATIDAI D LIETUVIAMS

DYKAI
$4,500,000 šioj savaitėj vargstantiems Europoje ir Clevelande.

.. įjąi yra bendra kampanija visoms"šelpimo ir pagalbos įstaigoms viė- 
ičfoj daugybes.
Amerikos Raudonasis Kryžius suvienijo savo narių prirašymo kam
panija su šia ir prašo aukauti per Cleveland© Community Fund.

KAIP
Per dirbuves arba krautuves, kuriose jus dirbate; arba
Per specialius liuosnorius komitetus, kurie rinkimu užsiima; arba
Per pasižadėjimo korteles, kurios visiems išsiuntinėjamos per Gazp
Kompanija; arba
Per kolektorius, kurie atsilankys visose Cleveland© dalyse sekan
čioje Subatoj, Nedėlioj ir Panedėlyj, Lapkričio 20 iki 22 d.

\ KODĖL
Yra žmonėse viena kalba, kuria visi supranta.
Tai yra kalba kenčiančiųjų.
Ta pasauline kalba koks nors kūdikėlis iš milijonų nelaimingųjų at
sikreipia į juos prašydamas pagalbos.
Jeigu jus nusisuksite nuo jo, tas kūdikis turės palikti eilėje negelbs- 
timų iš priežasties stokos pinigų jiems.

LEISKIME, JEI NIEKAS NEPAISYS!

Cleveland Community Fund 
Euclid Theatre Bldg.
1921 E. 9th Street.
Bell phone Main I ;

Central 1690 Main 2065
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.

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 
5% " vieniems metams
3% ” neapribotam laikui

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

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės:
M. Narjauskas, 7 47 Broad St., Newark, N.J. j 
________________________ - ________ i___ ____ !

©©@©©©@©©©@©@©©©@®@©©@©©©©©@©@@©©©@©©©©©

I Užsisenėję Ligos
' VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi-
1 tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa

dėjimą, iki nepervėlu. Mano spęciališkumas 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 pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.
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yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Mediciną praktikavau per 40 metų.

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

ir gydau pats ir kada tik at-

Baigęs -r _ _________r_ _______
Gydytojas, Specialistas Chroniškų LiffV-

Mokslą, Registruotas, su Leidimu

Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 
išdirbame pasportus trumpiausiam laike. 

Partraukianie 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

bamBbino
- - ‘ i n ' u'

1 ri

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

vidurius traukančiais^ aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBINO, | 
turinčio prijimnų $konj, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių • 
paliuosavimui vai s t oi Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpu- | 
timo, -dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk buteli. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbejų 
60c. su persiuntimu. Tčmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras. I 
F. AD. RICHTER & CO., Bush TerminalBIdg. No. Sį BROOKLYN. N.Y. j

©@ ©I©I© @©@© ©IšnI©I©1©

Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su {mokėjimu Nuo $350 iki $1650 Dolerių

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

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

kėjimą ant Perkamų Namų.

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

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

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

v į mėnesį.

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

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KRE1PKITES:

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
$100,000 Laisvės paskolos 
kvotą, Worcesterieciai dėjo 
vien skaitlingas aukas Lie
tuvos kariumenės sudrutini- 
mui. Surinktų aukų suma

tuo tarpu dar nežinoma.
Lietuvos Misijos raštinės 

darbuotojai Lietuvos Gyni
mo Komitetui spalio mėne
syje suaukavo $366.

KAUNAS, rugs. 20 (Elta).
Gauname patirti, kad šiomis 

dienomis atvyksta į Lietuvą 
svarbi Anglijos Misija užmeg- 
sti artimesniems ekonominiams 
ir prekybos santikiams tarpe 
Lietuvos ir Anglijos. Komisi
ja susideda,iš kelių asmenų, ku
rių tarpe yra šie žymus 
vai:

Earl of Clanvilliams, 
Rūmų Anglų parliamento

J. Lambert, žemojo Buto •— 
House of Commons narys.

Tilden Smith, didelių Finan
sinių jstaigų direktorius.

P-as Leitch, Linų 
mento direktorius.

Gautu pranešimu, 
žada atvykti į Virbalį
d. ir iš čia. vyks tiesiog į Kau
ną.

atsto-

Lordų 
narys.

departa-

Komisija 
rugp. 24

| imtų juos į Lietuvos kariume- 
menę. Daug jų ateina nuo Til
žės.

Sąryšyje su viršuje telpamą 
žinele apie Prūsų Lietuvių jau
nimo užsidegimą, ■— atvykę iš 
Lietuvos keliauninkai praneša, 
jog Klaipėdos krašto Lietuviai, 
susirūpinę Lietuvos ir Mažosios 
Lietuvos likimu, buvo pasiuntę 
Kaunan delegaciją ir pasiūlę 
skaitlingą pagalbą vyrais prieš 
Lenkų veržimąsi Lietuvos gilu
mom Lietuvos Valdžia sutiku
si pasinaudoti tik maža dalimi 
siūlomos pagalbos.

Nors visos tos “Eltos” žinelės 
suvėlintos, tečiau nenustojo ir 
dabar visuomenės intereso.
Lietuvos Misijos Inf.< Skyrius.
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wekh-. LATAPEP
KRAUJUI — “Jis Neapsirinka” — TVIRTUMUI 5 
Geras nuvargusiam jautimui, Nustojus Apetito, !; 
Nevirškinimo ir Nervuotumo laike, skilvio ir Ink- 5 
stų ir žarnų negerume. Tai palaima skilviui suirus. •;

Sustiprins kūną ir negalėsi pagaut “FLU”. ■;

Gvarantuojama per Latapep Co. Cleveland, O. ? 
Taipgi Laxapep pilės — del vidurių. <

Parsiduoda visose aptiekose. 4

Tonic

& RED. ATSAKYMAI O
P. Jarui. — Apie tą pliauška

lų laikraštį "Laisvę” reikią mu
sų visuomenei užmiršti. Viso
kių spėjimų apie jo rėmėjus y- 
ra. Gal but jį leidžia Rusų pi
nigais, gal but Lenkų, gal but 
dar, kitų, o jis eina tik Lietu
viams akių muilinikui. Rašte
lio netalpinsime. Meldžiame ki
tu kuo mums pasidarbuoti.

Dailę Milinčiam (New Bri
tain, Conn.) — Korespondenci
ja mums labai neaiški, ne mu
sų laikraštyje tilpo tas dalykas, 
apie kurį kalbate, todėl netal
pinsime.

A. B. Sueatai. —> Ačiū už at
siųstą nuorašą laiško iš Lietu
vos, bet jis perdaug ypatiškas

ir nieko naujo nėra, kas jau ne
būtų seniaus kitų' rašyta ir laik
raščiuose pranešta. Nedėsime.

Tik piliečių gimines leis. Pa
duota sumanymas valdžiai Įlei
sti į Suv. Valstijas tik gimines 
artimiausias tiems, kurie yra 
pastoję šios šalies piliečiais.

KAUNAS, rugs. 26 (Elta).
Jau visa savaitė Kaune ei

nančiose tarybose tarp Lietu
vos Vyriausybės atstovų ir Vo
kiečių specialinės gelžkelių val
dybos komisijos prieita prie 
bendro susitarimo, kuriuo yra, 
galutinai likviduojamos gelžke- 
lių medegos sąskaitos, surištos 
su Bermondto avantura. Taip 
pat susitarta del praeitų metų 
gelžkelių nuomos. Toliau eina 
derybos del gelžkelių susisieki-L •. , . ■,7— -----
mo reguliavimo tarp Lietuvos S— d.ola™\aukų F^1131.8

AUKOS LIETUVOS 
GYNIMUI
(Telegrama)

Elizabeth, N. J. — šios 
(kolonijos Lietuviai vienybė
je laikosi ir darbas jiems 
sekasi. Pastaromis dieno
mis čia sudėta $2,600 suvir-

ir Vokietijos.

TELŠIAI (Elta).
Čia yra liaudies mokytojų 

kursai Telšių, Kretingos ir Tau
ragės apskričiams. Mokytojų- 
kursistų radosi dvi srovės: Lie
tuvių katalikų mokytojų sąjun
ga ir Lietuvių mokytojų profe
sinė sąjunga.

ERŽVILKAS.
Viltos valsčiaus pastangomis 

čia kuriama progimnazija.

PANEVĖŽIS.
Del didelio dezinterijos siau

timo mieste uždrausta pardavi
nėti vaisiai ir žalėsiai.

Rusų:rgen. - Leikau&kia.- dvaras 
arti Panevėžio rugp. 18 d. per
imtas j Valdžios žinią.

(pinigais, Lietuvos atsigyni
mui nuo Lenkų. Yra žmo
nių aukavusių po $100 ir 
daugiau.

Lapkričio 7 d. susirinki
me naujai nupirkta Lietu
vos bonų už $2,300 ir apsi
gynimo reikalams Lietuvo
je vėl sumesta $500.

Worcester, Mass., lapkr. 
7 d. įvyko milžiniška de
monstracija prieš Lenkijos 
nevaržomą imperializmą. — 
Dešimts tūkstantinė minia 
vardan Teisybės reikalavo 
sugrąžinimo Vilniaus ir pa
naikinimo Lenkų sugalvo
tos Zelgowskio avanturos.

Senai išpirkg paskirtąją

EKSTRA N AU J AUSIS! 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 ir jūsų vi
sus draugus. Jis grajina 15 minutę 
su vienu užvedimu ir kiekvieną sy-. 
kį užvedus grajina skirtingas melo-* 
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
tirps šį apgarsinimą ir prisiųt mums 
užsakymą gaus šį lajkrodį 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 i~ ....Y 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, Bl.

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

traukiame šeimynas.
Padarymas pasų kelionei ir kiti dokumentai pavedimo dalių, pirki* 
me ir pardavime. Pinigus siųskit pačto Money orderiais. Atsa
kymui pridėkite ‘2c. krasos ženklelį. ' (49)

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

TAURAGĖ.
Javų rinkos kainos: rugių 1 

pūdas — 40 auksinų; kviečių 1 
pūdas — 80 auks.; miežių 1 p.
— 39 auks.; avižų 1 p. — 30 

auks. Rinkoj pastebėta, kad ra
guočių kainos pusiau puolė. Ge
rai karvei pirmiau mokėdavo 4 
iki 5 tukst. auksinų; dabar — 
1,800 ir 2,000 auks. Arklių kai
nos ir žymiai puolą. Pirmiau 
geram arkliui mokėta 8 iki 10 
tūkstančių auks., dabar galima 
gauti už 5 ir 6 tukst.

Tauragės komandanturą daž
nai aplanko Mažosios Lietuvos 
jaunimas teiraudamos ar nepri-

AR RIZIKUOSIT SAVO VAIKŲ 
SVEKATĄ IR PATUOGUMĄ?

Ant neužtikrinto gązo ištekliaus
wrasmw KUOMET SCHNEIDER
WMWO HEATER COMPANY

DUODA JUMS PROGĄ 
INTAISYTI SAVO NAMUOSE 

pragarsejusi 
Įsa Champion Pečio

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA
DRUG STORE ' ■

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

Bėgyje 12 Valandų nuo 
Užsisakymo.

DUODAMA LENGVAIS 
IŠMOKESNIAIS

LOUIS EISENBERG * 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvarbų, VarniŠių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

Pakeiskit Jį Vietoj Savo Gazinio 
Peęiaus ŠIANDIEN

BROADWAY 1775 PRINCETON 2515L

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

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

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

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

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

Elektriškas Šildymo Padas yra Dide- 
liausias Patogumas Laike Šalčių.

Nieko nėra patogesnio, kaip Elektriškas 
Šildymo Padas kovojimui su šalčiu/ir 
gaminimui šilumos ligonio kambaryje 
ke žiemos mėnesių.
Jis yra daug patogiau naudoti, negu
nos mados guminis maišas su karštu van
deniu, prie to daug atsakąntesnis.
Elektriški Šildymo Padai nėra brangus ir 
mažai kainuoja juos šildyti. Nusipirkit 
vienų šių savaitę ir bukit prisirengę šalto 
oro užpuolimuose nelaimei ištikus.

pa- 
lai-

se-

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

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

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

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

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

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

Kampas E. 79th St. ;
Rosedale 945 Prin. 1861 1

DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CHIMuRGAS 
M2 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- 
ton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

t- tb IŠRADĖJAI

i
Prisiųskite man savo braiži- X 
nius išradimo išegzaminavimūi. J 
Reikalaukite išradimų knygų- X 
tės “Patarimai Išradėjams”, ku-

> T r i duodama dykai. f
jX Rašykite Lietuviškai savo ad- X 

5 vokatui. ,v
t Martin Labiner r
? 15 PARK ROW, NEW YORK f
Z Registr. Patentų Adv. (Dr.) J•F .......  +

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

ėmėjų pinigų.
i Laivakorčių agentūra j Liepo- 

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

mentų.
Pinigus siųskit per paČto Mo
ney Orderį. Rašydami pridėkit 
2c. štampą ir visad adresuok i t 

P. MIKOLAINĮS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.į

Išdirbami per Cleveland Grain
& Milling Co. Cleveland, O.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsų “Paridento" del Be-I 

skausmio Dantų Traukinio. ’

Kam žudytis save ir vargintis delei "Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvsi padaroma ir saugiu naminiu gėrimo— 

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

pavieniui numeriui 20c.
“SVEIKATOS SARGĄ” redaguoja Dr. A. J. KARALIUS.- 
“SVEIKATOS SARGE” telpa viskas, kas tik reikalinga žinot apie sveika
tą. Apie viską pasakoma aiškiai, atvirai. Atsakoma j visokius sveikatą 
paliečiančius klausimus. Nėkurie dalykai atvaizdinama paveikslais.
“SVEIKATOS SARGĄ”, todėl, privalo kiekvienas skaityti ir iš jo mokytis 
užlaikyti sveikatą geriausioj padėtyj:
“SVEIKATOS SARGO” kainą metams $2.00, bet kas užsisakys “MEILĘ IR 
ŠEIMYNĄ” prisiųsdamas $2.00.- tas ..gaus jį uždyką.

-.0 “MEILĘ IR ŠEIMYNĄ" redaguoja
» AL. MARGERIS.

“MEILĖJ IR ŠEIMYNOJ” telpa in- 
domiaųsi'i straipsniai -apie meilę ir 
šeimyną; telpa artistiški paveiks
lai; telpa geriausi juokai; telpa at
sakymai į visokius meilės klausi
mus; telpa vaikinų ir merginų pa- 
jieškojimai-susipažinimai; telpa Jo
varo ir Dausų Aro eilės; telpa Al. 
Margerio moskliški straipsniai.

| “MEILĖS IR ŠEIMYNOS’’ kaina 
metams $2.00, bet kas užsisakys 

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

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

UŽSIMOKĖDAMI Už VIENĄ ŽURNALĄ, KITĄ GAUNAT DYKAI! 
kad

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

P. S. Sekantis "Meilės ir Šeimynos ir Sveikatos Sargo’’ numeris bus 
Senmergių Numeris. Apart gerų ir pamokinančių raštų tilps begalės sen
sacijų: meilės lašų, juokų, paveikslų ir tokių navatnybių, kokių Lietuviš
kas svietas dar kaip gyvas nėra matęs ir skaitęs. Kurie norit šitą ste
buklingų Senmergių Numerį pamatyt, tiioj 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)

MBS

“SVEIKATOS SARGĄ” prisiųsdamas

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal- 
rų! libandbiau visokius mazgojimus, 

/f 1 f ■ trinkimui, muilai imus — ir viskas f<u
/f t / \\ / Af \ nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu plcis-
1/ u I L vH TjFA i kanu... Man pėda net darosi!” f |_// i I MARE. “Na, tai kam tau k f st be-

TV reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau- | 
'riji kai grabui, ivclnui ir iyiti. O tai

\ I QIll todėl, kad ai vartoju RUFFLES Į“
JfJ* \ Ju Kas tai yra RUFFLES? Ar

i IM SIkSIi tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 
ffl/WwVW, " Pi? fflJ ll Pantis vanduo? Ne!! RUF-

/|f l.f vJĮ I H flllv' H1 FLES yra tai paprasčiausia
... a . . plaukų ir odos sustipnntojis, 

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

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių menesių galvos 
trynimo: dviejy ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

> Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: ( 
•°-•°* F. AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway, New York*~^<»

•HtdLu, X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

S ' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
P* * • aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,

Odos, Skilvio, Inkstų,. Kepenų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modernišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

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

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

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

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

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1. ,
CLEVELAND. OHIO
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f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese j
1 Telefonai Princeton* 2727 Rosedale 1157 4

ir visokie pyragaičiai. Kas no
rėtų pamatyti, gMli atsilankyti 
su savo draugais šėrininkais.

už nesilaikymą uždraudimo įs- yra dikčiai, nes daugybė namie 
tatymo. Girtų ir dabar mieste degtinę daro.

viai, n 
Namu 
turėsĮ 
timųjį

Pr?
tiški U 
Jonijoj 
tos, j! 
iki šidi

Yral 
vienėsll 
įrenguĮ . 
sidėjuį

* zacijo^| 
■| mą rer'

Rengiama didelės Pra
kalbos Advokatui

F. J. Bagočiui
Darbas pradėtas. Iki šio

lei Clevelande vien “Dirvos” 
redakcija darbavosi rinki
me aukų Lietuvos Šauliams 
ir ji buvo tik vienatinė įs
taiga tiesiog siuntusi pini
gus Lietuvos Misijai, kad 
tie pinigai kuogreičiausia 
pasiektų Lietuvą ir kad pa
rodytų savo galybę kuomet 
jos labiausia reikia. '

Dabar Clevelandiečiai su
bruzdo plačiau to darbo im
tis. — Pereitą nedėldienį 
išrinkta komisija pradėji
mui visuotino aukų rinki
mo ir sykiu suruošimo ko 
nors didelio, kur suėję visi 
tėvynainiai galėtų tinkamai 
savo auką Lietuvos gynimui 
sudėti.

Pirmiausia prie to darbo 
sukviesta visų vietos tauti
nių organizacijų atstovai, 
išrinkta abelnasis komitetas 
ir rengiamasi prie didelių 
prakalbų, kurios bus suren
gtos sykiu ir Lietuvos pas
kolai • ir aukoms Šauliams, 
o kalbėti kviečiamas Advo- 
kotas F. J. Bagočius iš Bos
tono. '

Pirmiausia draugystė pa
sižymėjusi Clevelande dide
le auka, yra Šv. Kazimiero 
Draugystė, kuri pereitą ne
dėldienį savo susirinkime 
paaukavo Lietuvos Šaulių 
organizacijai $100 -ir pini
gus nutarė pasiųsti tiesiog 
Misijai, kas jau ir padary
ta. Nors jos susirinkime bu
vo atėję viet. Tautos Fondo 
skyriaus atstovai su prašy
mu duoti auką Tautos Fon- 
dan jo pradėtam $100,000 
vajui, bet Šv. Kazimiero D- 
stė griežtai atsisakė, dėlto, 
kad pinigai neina tiesiog į 
Lietuvą, bet’ į fondą.

' A. L. T. S. 18 kuopos susirin
kime pereitą nedėldienį kalbant 
apie aukas Lietuvos šauliams, 
keletas narių suaukavo -$55 ir 
pati kuopa paaukavo $25, viso 
tigi suaukauta $80. Aukavo:

Pinigai viršuje paminėtų ypa
tų, suaukautų per redakciją ir 
Sandaros susirinkime, siunčia
ma tiesiog Misijai. Tą žinoda- 

• mi, vietos Lietuviai aukauja, 
kadangi jų pinigai nebus laiko
mi jokiuose fonduose.

Taipgi likosi išrinkta komisi
ja varymui tolimesnio aukų rin
kimo darbo ir visi pinigai bus 
stačiai Misijai siunčiami; komi- 
sijon ineina: A. Zdanis, A. šmi
gelskis ir M. švarpa, nuo Cle
velando tautiškųjų draugijų.

T.M.D. 20 kuopa nedėlioj sta
to scenoje gražią naują kome
diją “Vilniaus Aptiekorius” — 
juokų bus iki kaklo! Perstaty
mas atsibus Germania salėje, 
1610 E. 55 st., prasidės 4:30 po 
pietų; bus dainų, deklamacijų ir 
linksmas balius. Ateikit visi.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šėrininkų Clevelande Sąry- 
ris greituoju šauks savo susi
rinkimą apkalbėjimui siuntimo 
atstovo į Bendrovės metinį su
važiavimą, kada bus gauta pro
xies arba balsavimo įgaliavimo 
lapeliai ir suvažiavimas bus pa
skelbtas. Apie susirinkimą Są- 
ryšio valdyba tuoj praneš, kaip

tik bus paimta vieta. Nariai 
tėmykit ir nepraleiskit progos.

J. Klimavičius, žinomas vie
tos veikėjas ir Salės Bendrovės 
pirmininkas utarninke likosi 
gatvekariu sužeistas, žaizdos 
neperdaug pavojingos; jis nu
vežtas šv. Jono ligonbutin.

Pereitą savaitę lankėsi “Dir
vos” Redakcijoje p. V. K. Rač
kauskas iš New Yorko, taipgi 
pp. A. P. Osteika ir Pr. Tiški- 
nas iš Waterburio. Pastarieji 
du aną ketvergą čia laikė pra
kalbas audinyčią Lietuvai or
ganizuodami. Visi musų svečiai 
nuvyko Chicagos pusėn.

Tautos Fondo vietinis skyrius 
pereitą subatą turėjo prakalbas 
ir rinko aukas del Fondo, kuris 
nutaręs pasiųsti į Lietuvą šim
tą tūkstančių dolarių. Skyrius 
taipgi žada rengti fėrus padi
dinimui savo aukų ir viskas nu
tarta pasiųsti į fondą.

Linksma naujiena Birutės šė- 
rininkams ir visiems Clevelan- 
do Lietuviams. Birutės Diion- 
kepyklos direktoriai šaukia vi
sus šėrininkus į Birutės naują 
kepyklos namą ant nedėlios po 
pietų, lapkr. 21 d., 2 vai., 4608 
Superior avė. Jau kepykla yra 
įrengta su naujausiomis maši
nomis ir užtektinai, didelė, su 
dviemjf’Petersono pečiais. Po 
šito Visų susirinkimo tuoj ma
noma pradėti duoną kepti, bus 
kepama kvietinė, ruginė duona

UŽRUBEŽIUOSE.
COLLVER-MILLERCO.

2033 E. 9th Street 1698 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.^sss5ssasss-8aa8.aa„;„-sss..sg-gs-..s. ---- f

Sales, O., labaL_užsiviešpata- 
vo tifas, taigi net valstija turė
jo imtis už darbo ligą sulaiky
ti. Paskirta $5,000 kovai su ja.

Gaudo degtindarius ir pie- 
kiautojus su ja. Pereitą savai
tę mieste sugaudyta apie 150 
degtindarių ir tokių, kurie su 
ja biznį daro. Tarpe suimtųjų 
yra keletas ir Lietuvių. Lietu
viai jau ir seniau yra pakliuvę 
į valdžios rankas, panešę sun
kias bausmes ir sėdėję klėjime

Jugoslavų ir Italų sutartis li
kosi šiaip-taip pasiekta, tečiaus 
insurgentas D’Annunzio, kaip 
Lenkų banditas Zelgowski, ne
paisydamas ant valdžios suta
rimo, susikvietė savo gaują ir 
rengiasi užimti -žemes, kurias 
Italija --paskyrė Jugoslavijai.

KLASIŠKŲ ŠOKIŲ MOKYKLA
SUAUGUSIEMS BALETO KLESOS —

Virginia Hall — 10601 Superior Ave. Panedėlio vak. 8 vai.
O’Laughlin Academy — W. 65th ir Detroit — Ketv> 8 val. vak.

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

Mokinama Baleto ir Kojų Pirštų Technika — Apsiėjimas ir 
Draugiškų šokių apeigos.

Louise M. Burke — Telephone Eddy 6948 R.
Virginia Richards Edgw. 3048R.

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio 1d-- 
to vaisto, šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinie alie
jaus.

26c. Reikalaukite Hiss Drug
Į Store, 7162 St. Ciair Ave.
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AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? |

Laivakorte 1 Liepojų $145. Eidkunus $106.70 g
Tai yra musų kaina tik per vandenį. (Ib

Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums. . @ 
Nereik^ bėdavoti Nebus vargo ©
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A. L. T. S. 18 kuopa $25.00
A. Zdanis $10.00
Jonas Plerpa $10.00
A. Praškevičius $5.00
K. Grinius $5.00
J. Ribokas $5.00
J. Brazauskas $5.00
J. Bajerčius $3.00
V. Balčiūnas $3.00
M. švarpa $2.00
V. K. Jurgilas \ G $2.00
K. S. Karpavičius $2.00
A. Aksomaičiutė $1.00
A. šmigelskis $1.00
J. Vidugiris $1.00
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PIGIAUSIA IR GRAŽIAUSIA GYVENT 
ANT EAST BULVARDO

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

gvė išmokėjimų mėnesinėmis mokestimis.
Daugiau norėdami sužinoti kreipkitės:

7907 Superior 
Princeton 2727

2006 St. Clair 
Central 6488

su maudynėm, elektros

A. B. BARTOSZEWICZ, 
Rosedale 1157 /

P. MULIOLIS,
Prospect 953

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

Ave.

Ave.

I

4.

Ž

Prie, 
vo sve- 
lonija.|-| 
vėliausi 
mą įsir

Clevc I 
se surr. 
kilo jai; I 
da čion j 
ką tuk I 
reta į 2 Į

Prie i 
draugėje 
Darbas į 
žemė su 
rengta p 
užėjo di< 
pynė, m 
prisiėjo I 
tarpu šii 
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Diduma iš čia paminėtų ypa
tų jau yra aukavę pirmiau ir jų 
aukos čia buvo pagarsiptos.

“Dirvos” Redakcijon priduo
ta aukos sekančių ypatų: 
Petras Vaitinas $2.00
K. Kuras $1.00
K. Juškevičius iš Floriston, Cal. 
prisiuntė Liet, šauliams $10.00

KAINOS

mą vietų ' 
rams. N

■ progos t. 
reiškimą I į

Nesanti 
svetainę I 
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tūla bažnj 
perdirbta |

Reikia 1 
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centre', vii 
narnoje v 
avė. (keleli 
“Dirvos” 1

Lietuviškos gramatikos pamo
kos atsibuna Goodrich name pė- 
tnyčiomis vakarais nuo 7 vai. 
Norintieji gali prisidėti.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS RAN
DASI “DIRVOJE”

Justinui Paulavičiui (Cleve
land, Ohio), iš Andrioniškio v. 
Vilkmergės apsk.

Petrui Andrikiui laiškas iš 
Čitos, Sibire, nuo Antano An- 
drikio, sunaus. Petras paeina 
iš Girkalnio miestelio; gyveno 
Milwaukee, Wis., ir Waukegan, 
Ill.

Jonui Tamuliui nuo Antano 
Andrikio iš Čitos.

Jonui Šimulynui irgi nuo A. 
Andrikikio iš Čitos.

Atidi
Spalio l'jĮ 

velando Lili 
Svetainės I 
yąj. po piejl 
tainę rinkt . 
du, žiūrinė.'ji 
rėjos i ir dž^|

Atidaryn

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 atdarą ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cram b Avenue.

Keliolika didelių Clevelando rūbų išdirbys- 
čių pasijuto užvertos puikiomis 
MOTERIMS IR MERGINOMS 

DRESEMIS IR KOTAIS
Pavertimui šių prekių į pinigus tuojaus, vi
sos jos turi būti išdėtos pigiam pardavimui 

UŽ MAŽIAU, NEGU PARDUODAMA 
į KRAUTUVES.

Štai jums didžiausia pinigų taupymui proga, 
kokia kada Clevelando moterims pasiūlyta. 
Ateikit tuoj ir pamatysit kiek daug galit 

sutaupyti.

MES GARANTUOJAME SUTAUPYTI 
JUMS NET VISĄ PUSĘ.

Išpardavimas tuoj prasideda.
-----Atdara Vakarais iki 9 valandos ------

FACTORY OUTLET

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street <

Užlaikąs gražių ir šviežių gėlių, 5 
padarau puikius bukietus veseli- > 
joms ir paęrabams. Kada jums J 
prireikia gėlių, kreipkitės i mane. ‘

KURIE NEGAUNAT “DIR
VOS” laiku, nerugokit ant mu
sų, nes visas suvėlavimas yra 
pačto. Mes nuolatos išsiunčia
me vienodai ir tą pačią valandą 
kas savaitė ant pačto priduo- 
dam. Niekad iš musų pusės 
nesusiyėlina ir todėl nebarkite 
leidėjų, bet supraskite,, jog pač 
tai perdaug užversti laiškais ii 
neatkreipiama domes „ laikraš
čius. Taip yra su visais, ne tik 
sr “Dirva”. Admin.

25% PILNO PELNO 
GERAS INDĖLIS.

Aštuonių šeimynų apartmentas 
parsiduoda; randasi prie Craw
ford rd. Po šešis kambarius ir 
maudynes. Tik. $10,00, reik in- 
mokėt. Kreipks" prie Mr. Brown 
arb.a Mr. Newman.
945 Society for Savings Bldg. 

Main 2586 Central 825
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Lennox Bldg.

ST. CLAIR kam. E. 24 SL 
11 ryte iki 1 dienų 
4 popiet iki 8 vakare 
Nedėldienį 11 iki 12 dienų

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER 

1419 ADDISON ROAD 
Netoli Wade Park Ave. 
- 8:30 iki 10:30 vai. ryt 

1:30 iki 3:30 po pietų

Cor. E. 9th ir Euclid
(Vienos durįs šiaurėn nuo Euclid ir 9-tos)

Gimines iš Lietuvos 1©p

Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje S 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo- © 
d am ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras. k

Užtikrintas Pinigu Persintimas I
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- J 

legramą. Parsiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas g 
negauna, pinigus jums gražinsime.  ©

Gabowitz -Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
I ©©©@©®©©©©®©©®@©©©©©©@®©©©©©©©®©©©®©®©@a

TheHpusewifes Problem.

Pirmiausias ir svarbiausias gazo taupymo klausimas yra šeimininkei.
Gazo išsibaigimas atsilieps sunkiausia ant jos.
JI ŽINO, jog jokis kitas kuras negali lygintis natūraliam gazui del virtuvės. 
Jokis kitas nėra taip švarus, patogus, taip išnašus ir ekonomiškas.
JI TURI IR SUPRASTI, jog sykį išsibaigęs, natūralia gazas daugiau neat- 
grįš. Gamta niekados neatnaujina išbaigtus išteklius.
Jog su jo pasibaigimu pasididins jos virtuvės nepatogumai; padidės jos vir
tuvės iškaščiai.
Taupymas gazo yra svarbu, jeigu ji nori ilgiau naudotis jo patogumu. Bet 
taupymo paprotis ateina lėtai,- kur žemos kainos padrasina prie eikvojimo. 
The East Ohio Gas Company nori pirmiausia visko neduoti gazo dideliem 
jo naudotojams nuskyrimu kainos, kuri privers jį naudoti anglį į namų šil
dymo pečius ir padės pačiai kompanijai duoti geresnį patamavima VISU 
LAIKU virimo pečiams ir vandens šildytojams tokia kaina, kuri gal nebus 
brangesnė už 45 centus už tūkstantį pėdų.
Šita manoma įvesti kilnojantisi kaina padarys taupymą pasekmingu, bet 
ne padidins kompanijos ineigas.

(Skelbimas per The East Ohio Gas Company) z
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