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SKANDINAVIJOS VALSTYBĖS VIENA PO 
KITAT PRIPAŽINO LIETUVOS VALS

TYBĘ, VALDŽIĄ IR VISKĄ.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

PRIPAŽINIMAI

ITAL'B,XFk,E1NA?f GEN EVOS ATSTOVAI LENKUS SMERKIA

(Lietuvos Inf. Biuras. Washingtone) |

Washington, rugs. 30.
— Eltos pranešimu, Šve
dija ir Norvegiją pripaži
no Lietuvą de jure.

Bolševikų Inkvizicija 
Žudo kas Papuola

Maskva. — Sovietų inkvizici
jos organizacija Čeką šiose die
nose nužudė -vieną moterį ir de
vynis vyrus apkaltintus sąryšy
je su suokalbiu 1919 metais ka
da laike bolševikų susirinkimo 
Maskvoje sprogo bomba. Dau
gelis komunistų inkvizicijos su- 
įmtų randasi kalėjimuose.

SUMIŠIMAI
Milanas. — Italija šiandien 

sumišimo stovyje. Romoje, ka
valerija, infanterija ir kiti ka- 

'riumenės budai matosi visame 
mieste. Modenoj, netoli Bolog- 
nos, policija sukilo ir maršavo 
per miestą, šaukdama “šalin su

Du parliamento 
vienoje srityje 
nušauti ir apie

viršininkais!”. 
nariai peršauti, 
septyni žmonės 
40 sužeista.
' Priežastis sumišimų susikir
timas su fascistais, kurie suda
ro Italijos ‘.‘įstatų ir tvarkos” 
grupą, taipgi socialistai ir anar
chistai eina vieni prieš 'kitus, 
fascistai eina prieš juos abu.

Tautų Sąjungos Susirinkimas Nepateisina Zelgowskio Pasielgimo

Ohio valstijos industrijos per
eitą savaitę pasižymėjo tikru pa
gerėjimu ir darbų atgijimas ei
ną didyn.

Youngstowno distrikto plieno 
industrija yra geresniame sto
vyje negu buvo per pastarus • 
mėnesius. Pastarose keletoj sa
vaičių ši industrija parodė pa
žymų pagerėjimą.

Beveik visos ]
įstaigos E. Liverpoolyje dirba 
jau, tūlos veikia nepilnai, kitos » 1^1,:..
eina visomis išgalėmis. Rude- Lietuva Nenori Jokių 
njnis pirkimas daug pagerėjo, i-----Ui Ii j Ų” Stl “tfellkais

New Philadelphia molio dar- (Lietuvog įi^,‘ Washington) 
bal -nuolatos ema 5eryn-’-o Elttš pfaheMmu*įvairiose Lie-Akrono gurno industrija pra- " *
dėjo gerintis po pastarų laikų tuvos vietose yra daroma pro- 
aplėtėjimo. testo mitingai, kurių skaičius

Anglies darbai dar tebeina iš- didinasi. Pavyzdžiui Merkinėje 
lėto. _ Gelžkeliai praneša apie <]aronia mitingai kur protestuo- 
pagerėjimą biznio. jama prieš bent kokią uniją su

Visos didesnės gelžkelio dar-Į Lenkais. Iš Lenkų 'okupuotos 
bininkų unijos nutarė streikuoti j.a]ies Lietuvos Merkinėn atėjo 
prieš įvestą numažinimą algų. L njų ^nt kokią

Indianapolis, Ind., angliaka- federaciją su Lenkais, 
siu konvencija nubalsavo atidė-l _____ :_____
ti iki vasario susirinkimo kal
bėjimą apie naujas darbininkų Sovietai Baidosi Savo 
algas, nes kovo 31 d. baigiasi j
angliakasių kontraktas su ope-Į LlKlinu
rotoriais. . Londonas. — Trečiasis inter-

Angliakasių konvencijos rink- nacionalas išleido iš Maskvos 
tas komitetas išvažiavo į Wa^lį visas šalis kitą persergėjimą 
shingtoną prie prezidento pro- savo nariams komunistams, ant 
Syti užtarti už West Virginia ko yra parašas internacionalo 
valstijos angliakasius kuriu 1381 , , ., . . ~randasi tos valstijos galėjime lprezidento ,r klt^ vardaL Do7 
pasekmėj trumpas laikas atgal kumentas, (kuris 'kreipiama “į 
tenai atsibuvusių mušiu darbi- pasaulio draugus”,' persergsti 
ninku su kompanijų samdytais juos kad butu ant sargybos, nes 
galvadaužiais. Angliakasių uni- jau n to kad dabartinis ju 
jos prezidentas Lewis savo ras- .. . » . . *

i te į S. V. prezidentą pareiškia vedimas yra tarp kūjo ir prie- 
jog tų suimtų darbininkų gyvas-Į Lalo”, kad pavojus gresia sovie- 
tįs randasi pavojuje.
jų kaltinami žmogžudystėje.

Kansas valstijos angliakasių 
unijos viršininkas nuėjo į kalė
jimą po pripažinimo jo kaltu 
už laužymą tos valstijos indus
trials įstatymo iššaukimu dar
bininkų streikan. Jis betgi at
sisako žadėti daugiau streikų 
nekelti.

New Yorke sustreikavo kele
tas tūkstančių prieplaukų .dar
bininkų del numažinimo algų.

Berline, Vokietijoj, sustreika- 
ko 40,000. virėjų ir stalų patar
nautojų.

Genevoj surinkta žinios jog 
visame pasaulyje yra 22,000,000 
darbininkų prigulinčių prie uni
jų; prie to skaičiaus neineina 
Suv. Valstijos, Rusija, Balka
nai, Pietų Afrika, Argentina ir

• Peru.
I

Anglijos bedarbių skaičius nu
puolė nuo birželio 'buvusių 2,177- 
899 ik 1,469,700 rugsėjo mėne
syje.

Londone 10,000 bedarbių mar
šavo gatvėmis, kilo riaušės, 14 
sužeista. Susikirtimas buvo su 
policija.

Perth Amboy, N. J., parako 
dirbtuvėj nuo eksplozijos žuvo 
5 darbininkai, keletas sužeista.
I Washington© bedarbės konfe
rencija tariasi apie atgaivinimą 
darbų, prezidentas Harding iš
leido lątsišaukimą industrijoms 
pasukti savo ratus. Konferen
cija pageidauja kad darbininkai 
pasiliautų simpatiškus streikus 
kėlę ir neskelbtų boikoto toms 
įstaigoms kurios kartais turi su 
darbininkais kivirčius.

Konferencijoj paduota bedar
bių skaitlinė rodo 5,500,000 ar
miją._____________________

Washington, spalio 1.
— Danija pripažino Lie- 

puodininkystės I ^uvą de jure.

testo mitingai, kurių skaičius 
Pavyzdžiui Merkinėje

Lenkai Jau Švelniau 
Rusais Kalba

Maskva. — Lenkų grąsinimas 
bolševikams sutraukymo ryšių 
už sovietų valdžios nepildymą 
Rygos sutarties pasidarė švel
nesnis. Pirmu sykiu siųsta aš
trus ultimatumas, ant 
Francuzija atsižvelgus 
Lenkams rengtis karėn. 
savo pranešimu sovietų
Lenkai jau minkštai kalba ir iš 
to rodos jog jie nesutraukys sa
vo diplomatinių ryšių’su Mask
va. Ultimatumas buvo iki spa
lio 1 d., sovietų valdžia prašė 
laiką prailginti iki spalio 5 d. 
Dabar jau darosi' aišku kad pra
ilginimas 
kui.

Lenkai 
vo žemės
bolševikiškus kareivius, jei bus, 
prirodyta’jog jie yra kenksmin- 
gi Rusijai.

su

ko net 
patarė 
Antru 

valdžiai

bus neapribotam lai-

prižada išvaryti iš sa- 
Savinkovą ir jo prieš-

100
100

100
100

Nekurie. tų Rusijai ir gręsia galas sap- 
- • Inams apie “pasaulinę revoliuci- 

I ją”. Jau sovietų valdžia priver
sta, sako tas atsišaukimas, eiti 

ji santikius *su kapitalu, viena 
negali išgyventi, turi pakeisti 
dabartinį savo nusistatymą. So
vietai pasijuto, sako, negirdėta
me suirimo stovyje.

Neramumai Indijoje 
Didėja

Mellaturo padėjimas eina ar- 
šyn. Sukilėliai verčia žmones ar 
stoti prie Islamo arba mirti. Jei 
atsisakoma, jiems įsakoma kas
tis sau duobes. Jeigu atsisako 
priimti Islamą sau tikyba buna 
šaudomi ir puola į duobes.

Ta sritis pasiskelbė visišką 
nepriklausomybę. Nuo Indų at
imama javai. Pereitą savaitę, po 
fanatiko Islamo šalininko vado
vyste, • Najalla srityj mūšiuose 
žuvo 600 sukilėlių, Anglai, ku
rie tenai turi savo valdžią ir ka- 
riumenę, turėjo nuostolių 51.

Maistas Rusijos Baduo- 
liams net Per vėlai 

Pristatoma
Samara, Rusija. — Amerikie

tė šelpimo 'komiteto narė per 
Londoną praneša apie padėjimą 
bado apimtų vietų Rusijoj. Sa
ko, maistas pribuna iš įvairių 
šaltinių nukentėjusių gelbėjimui 
nuo bado, vienok daugelyje at
sitikimų jau pervėlu.

Pribunantis maistas duodama 
pirmiausia moterims ir vaikams. 
Visapusiai žiūrint vaizdai grau
dingi ir skaudus. Nuplyšę, nu
silpę žmonės vos pakruta, 
dar merdėja, tik kaulai ir 
bet jau neįstengia išlaikyti 
koše nei duodamos duonos.

Ateina žiema, įsu bado šmėk
la sykiu eina ir šalčiai, taigi di
džios daugybės žmonių išmirs 
nuo šalčio ir ligų.

kiti 
oda, 
ran-

Ispanijos valdžia atidžiai svar
sto užbaigimą karionių su Mo- 
rokkos 
kokios 
vadas 
taikėte

gyventojais ir padarymą 
nors taikos. Sukilėlių 

davė pasiūlymą pradėti 
kalbas.

PINIGŲ KURSAS

Spalio 5 d. 
markių-auksinų 
Lenkų markių 
Pereitą savaitę buvo: 

markių-auksinų 
Lenkų markių

81c
2c

82c
2c

Prasideda Jugoslavijos 
Skilimas

Bosnijoj ir Kroatijoj eina ju
dėjimas atsiskyrimui nuo Jugo
slavijos, ir kaip rodos gali išsi
vystyti dideli 'dalykai. Kroati
jos spauda rėkia ir ragina žmo
nes prie sukilimo atsiskyrimui 
iš unijos. Belgrado valdžia aš
triai viską cenzūruoja; Serbų 
kariumenė daugelyj vietų užima 
Kroatijos punktus.

Vengrija pranešė ambasado
rių tarybai sutinkanti pasitrau
kti iŠ Burgenlando kurį taikos 
išlygomis priskirta Austrijai, o 
jį Vengrai savinasi. Tik Ven
grai nori sueiti į tarybas su Au
strais tiesiog to klausimo užbai
gimui.

New Yorkan pribuvo pirmas 
Vokietijos pasažierinis garlaivis 
su 564 žmonių. Miesto komite
tas jį gražiai priėmė. Nuo 1914 
metų laivai Sustojo vaikščioję. 
Šitas pirmas atėjimas reiškia at- 
gryžimą gerų santikių tarp šios 
šalies ir Vokietijos.

Žemės Drebėjimai
Pietinėj Kalifornijoj pereitą 

savaitę buvo jaučiama smarkus 
žemės drebėjimas.

Utah valstijoj taipgi apsirei
škė dideli sudrebėjimai, iš mie
stų gyventojai ėmė šalintis.

Illinois valstijoj pajusta du 
skirtingi žemės susikratymai.

Nikaraguoj, Pietų Amerikoj, 
tuo pat laiku atsibuvo žemės su- 
drebėjimas.

Niekur nuostolių nepadaryta.

Amerikos Raudonasis Kryžius 
rengiasi sekančiais metais už
baigti savo pašalpinį darbą Eu
ropoje.

ofi-

pa- 
di-

Pakilo Augščiausia Negu 
Kas Buvo Pakilęs

Dayton, O. — Rugsėjo 28 d. 
čia leitenantas McCready pakilo 
orlaiviu augščiausia kiek kada 
kokis žmogus yra nuo žemės pa
sikėlęs — jis pasiekė 40,800 pė
dų augštumą. Paskutinis ofi
cialia augštumo rekordas buvo 
padarytas čia pat 1920 metais, 
kada maj. R. Schroeder pasiekė 
33,000 pėdų augštį.

Prancūzas leitenantas Kirsch 
liepos 15 d. pakilo iki 34,768 pė
dų, bet jo rekordas nebuvo 
cialis.

Paskutinis pakilimas kurį 
siekė Įeit. McCready, davė
delio patyrimo orininkystėje. Jis 
būdamas augštumose buvo to
kiame baisiame šaltyje kad ter
mometras rodė suvirs 50 laips
nių žemiau zero.

Apsišildymui lakūnas buvo ap
rūpintas elektrą šildomais kai
liniais.- Kilo augSiyn tolei, ko-, 
lei bksigenas išsibaigė ir jau ne-’ 
butų turėjęs kuo kvėpuoti, pas
kui pasileido žemyn šliaužti pa
ties orlaivio puolimo spėka, be 
.motorų. Tą savo kelionę leite
nantas McCready atliko 
landą ir 40 minutų. Jo 
tikslas buvo išbandymui 
orlaiviams prietaiso, visai 
nė daryti augštumo rekordo.

į va- 
kilimo 
naujo 
nema-

Su v. Valstijos ir Tautų 
Sąjunga

Geneva. — Suv. Valstijos ro
dosi pakeitė savo idėjas apie 
Tautų Sąjungą, nes kaip matyt, 
valstybės^ sekretorius jau rašo 
jai laiškus ir skaitosi kaipo su 
oficialiu esančiu kunu. Ant vi
sų raštų yra valstybės antspau- 
da ir parašai.

.Kaip tikima, businčioj ginkla
vimosi mažinimo konferencijoje 
Anglija, ir Francuzija mano pa
duoti Suv. Valstijoms pasiūly
mą prisidėti prie Tautų Sąjun
gos.

Dabartinė respublikoniška ad
ministracija iš pat pradžios sa
vo -agitacijos už rinkimus buvo 
griežtai prieš sąjungą, taigi da
bar butų Sunku ir prisidėti kad 
ir labiausia norint.

Seniausias žmogus. Paryžiu
je randasi tūlas Saro, iš Kon
stantinopolio, kuris turi 146 me
tus amžiaus. Jis šiose dienose 
apsivedė ketvirtu sykiu. Jo pa
ti yra graži 25 metų mergina. 
Vienas jo sūnūs yra 96 metų 
amžiaus. Amerikonai siūlo jam 
stebėtiną sumą už apsilankymą 
šioje šalyje.

Pereitą savaitę pėtnyčios nak
tį praėjus didelė vėitra padarė 
daug nuostolių: užmušta penki 
žmonės, daug sužeista, sunai
kinta už desėtkus tūkstančių 
dolarių turto, sulaikyta naviga
cija jūrėse ir gelžkeliai kaip 
kur turėjo sustoti. Audra ėjo 
greitumu nuo 50 iki 70 mylių į 
valandą, plačiu ruožtu per visą 
Ameriką, liečiant Kanadą, ir at-, 
sidurė Atlantike.

Dayton, O., pradėjo dirbti Na
tional Cash Register Co.- paim
dama į darbą 5,140 savo žmonių 
pilnam laikui.

“New York Times” paduoda 
platų aprašymą rugsėjo 24 d. 
Tautų Sąjungos susirinkime iš
tikusių diskusijų del Lietuvos ir 
Lenkų ginčo už Vilnių- Štai:

Po bandymų peY metus laiko 
suvesti Lenkijos ir Lietuvos 
skirtumus už Vilnių, taryba, su
lyg nurodymo tam tikrų punktų 
tautų sąjungos įstatuose, pa
skelbė viešai išlygas parengtas 
Hymanso, (kurios išrodė kaipo 
teisingos tame klausime, ir šian
dien. taryba atėjo prieš visą su
sirinkimą reikalaudama moralės 
paramos.

Lenkija gavo žymiai aršiau
sią pasmerkimą viešuose deba
tuose. Tas nepaėjo tiesiog del 
jos legalių veiksnių jos priešgi- 
niavime Lietuvai, bet del to fak
to jog Lietuva galėjo prirodyti 
jog Lenkų generolas želgowskis 
randasi su 30,000 vyrų' ginčija
moje srityje ir Lietuviai reika
lauja jo atšaukimo.

Šitas dalykas buvo labai kie
tu riešutu Lenkams perkąsti ir 
Profesorius Askenazy su juo la
bai negabiai apsiėjo, nes, nors 
pusvalandis prieš tai jis pareiš
kė jog želgtfwskis pasielgė be 
savo valdžios autoritetingumo ir 
buvo kaipo sukilėlis, savo pra
kalbą užbaigė žadėdamas “Len
kijos valdžios vardu”, jog, jei
gu kitokia susitaikymo forma 
butų pasiekta, Želgowskis tuo
jau taptų ištrauktas.

šitoks netvarkumas davė Len
kų priešininkams progą bemie- 
laširdingai juos kritikuoti. Len
kijos. reikalavimas ..plebiscito 
Vilniuje be atšaukimo pirm to 
Zelgowskio Armijos buvo tai ką 
diduma susirinkimo negalėjo 
palaikyti teisingu pasiūlymų, ir 
trisdešimts penki iš keturiasde- 
šimts trijų delegatų buvusių su
sirinkime balsavo už rezoliuci
ją paremtą tarybos .nustatymu, 
kuri savu keliu buvo paremta 
ant tarybos pakartotino reikala
vimo iškraustyti želgowskį iš 
Vilniaus kaipo pradidį žingsnį 
prie kokio nors teisingo tos te
ritorijos kam nuskyrimo.

Savo pusantros valandos ilgu
mo kalboj Hymans atidarė de
batus. Jis išpasakojo savo .pa
stangas, per visus metus sutai
kymui ir pasakė kaip nuolat jis 
jau rods buvo priėjęs prie pa
siekimo sutarties kaip tuoj jo 
pastangos buvo paskandinamos 
žodžių tvane, tai iš vienos pusės 
tai iš kitos. Jis pabrėžė kad vi
sa klausimo svarba buvo jog už 
dviejų dienų po Lietuvių ir Len
kų padarymo taikos spalio 9 d. 
19120 m., -želgowskis užėmė nuo 
Lietuvių Vilnių ir tenai nuo to 
laiko tebesti. Abi pusės pasiro
dė nesutaikomos. Pagaliaus, trįs 
savaitės atgal, sako, jis inteikė 
naują pasiūlymą sulyg kurio 
Vilnius inkorporuojama kaipo 
autonominė dalis Lietuvos, bet 
abi .pusės tą atmetė.

Milošius, Lietuvių delegacijos į užsitikėti Lenkams ir jų politi- 
—x i—i-L-j- kaj jBaisu buvo ir manyti jog

šalis buvusi tokioje pozicijoje 
kaip Lenkija dabar išsistatė sa
ve tokiai kritikai, sakė Cicil.

Vienas iš svarbiausių dalykų

pirmininkas, trumpoje kalboje 
pareiškė jog Lietuviams ir Len
kams besitariant apie Vilnių, jį 
užėmė Lenkų generolas, kas bu
vo pasmerkiama visų santarvės 
valstybių. Jis pareiškė jog žel- kas visų įsivaizdinimus nustebi- 
gowskio esumas Vilniuje sudaro no tai kad po dviejų dienų po 
nuolatinį karės pavojų. Jis sa- padarymo sutarties Lenkų gene- 
kė jog Lietuva pritaria nustaty- rolas užgrobė ginčijamą distrik- 
mui generalio rubežiaus sulyg tą. “Tas tai jau yra dalykas 

kurio negalima apginti”, užbai
gė Lordas Cecil, ir užtai Lenki
ja negali tikėtis palaikyti pa
saulio simpatiją tolei kolei ji ne
atšauks Želgowskio.

Francuzų atstovas Bourgeois, 
sąjungos tarybos pusėje, pasakė 
taikinančią kalbą kame pareiš
kė kad jeigu abi pusės parodytų 
noro taikytis butų galima pada
ryti priedų prie Hymanso pro
jekto. Jis užginčijo jog taryba 
buvo padavus ultimatumą. Ta
ryba tik sakė jog turi būti pri
eita susitaikymo ir prašė viso 
susirinkimo jį paremti.

Tautų Sąjungos susirinkimas 
priėmė rezoliuciją užginančią 
Tarybos ir Hymanso darbą tose 
varžytinėse ir atsišaukiančią į 
abi puses nusileisti. Abelnai y- 
ra suprantama kad ta rezoliuci
ja reiškia įsakymą Lenkijai at
šaukti želgowskį pirm negu Len
kų prašymai suminkštinti da
bar padarytas išlygas bus iš- 
klauti.

Hymanso nurodymo ir pridėjo: 
“Bet aš turiu pasakyti kad jo
kių pasekmių negalima tikėtis 
kolei Zelgowskis nebus ištrauk
tas”.

Askenazy, Lenkų vardu, ati
darė popietinę sesiją su ilga kal
ba, pasakyta ant naudos savo 
šaliai, išskyrus tik kad jam į 
akis buvo atkištas Želgowskis, 
apie kurį Balfour iš Anglijos 

[pareikalavo užreikšti: “Ar jis 
yra Lenkų didvyris užsitarnavęs 
vainiką, ar Lenkų sukilėlis ver
tas karės teismo ?” As’kenazy 
sakė jog ginčijamoj teritorijoj 
yra 40,000 ketv. mylių ir joje 
gyvena 700,000 Lenkų, 100,000 
žydų ir tlO nuoš. Lietuvių.

Po bolševikų užėmimo Vil
niaus, toliau tęsė Askenazy, pir
ma užduotis Lenkų armijos bu
vo paliuosuoti tą miestą, kas 
Lenkams atsiėjo 60,000 vyrų. 
Pereitais metais kada raudono
ji armija šlavė link Varšavos 
Lietuviai po sovietų prievarta 
padarė sutartį su Maskva ir tuo 
gavo Vilnių. Kada paskui Len
kai vijo raudonuosius nuo Var
šavos pamatė kad jų keliai Lie- 
tuyių apie .Vilnių užstoti- Lie
tuviai kreipėsi į sovietų valdžią. 
Lenkai kreipėti į Tanių Sąjun
gą. Tada atėjo želgowskis.

“Aš neužtarinėju to, bet aš 
norėčiau išaiškinti tai”, kalbėjo 
Askenazy. Jis paskui išrodinė- 
jo jog Želgowskio kareiviai bu
vo Vilniaus žmonės ir kad Žel- 
gowskis inėjo į Vilnių dėlto jog 
Vilniaus žmonės to norėjo.

Kaslink Hymanso siūlymų As
kenazy sakė nesutinkąs dėlto 
kad jie duoda Lietuvai perdaug, 
o Lenkijai permažai. Jis taip
gi norėjo žinoti -kodėl Vilnius 
padaroma kantonu Lietuvos vie
toj Lenkijos. Sąjunga, jis tik
rino, -neturi teisės užmesti Len
kijai Hymanso nustatymo.

Kaslink užbaigimo Vilniaus 
Askenazy siūlė jvėl plebiscitą, 
kurį pirmiau, del bolševikų pa
sipriešinimo, sąjunga atmetė:

“Pareiškiu varde Lenkų val
džios kad jeigu jus su teiksi t 
laisvus budus išreiškimui Vil
niaus žmonių opinijos, Želgow- 
skis neabejotinai pasitrauks.” 

■Lordas Cecil (Anglas) sakėsi 
paeina iš šalies kuri senai jau 
nesuveda Lenkijos vardo su tei
sybe. Dešimts metų atgal visi 
linkėjo Lenkijai gero, ir visi tą 
turėjo mintyj iki trumpas lai
kas atgal. Bet pastaruoju -lai
ku Anglijos žmonės pradėjo ne-

Lie-

kal- 
eko-

labai entuziastiškai 
Lietuvos valstybės 
augimą ir stiprėjimą.

M. Yčas Lankysis po 
Kolonijas

šiomis dienomis atvažiavo iš 
Lietuvos į Amerikiečiams žino
mas darbuotojas Martinas Yčas 
su žmona. Iš pasikalbėjimų pa
tirta jog p. Yčas atvažiavo, pra
monės reikalais, nes jisai yra 
Prekybos ir Pramonės Banko 
pirmininkas ir taipgi pirminin
kas garlaivių bendrovės, kuri, 
sulyg pranešimo, dabar yra pa
ėmusi gęheralę agentūrą White 
Star Dominion linijos visai 
tuvai.

Yčas' 
ba apie 
nominį
Pramonės ir Prekybos įstaigos 
Lietuvių rankose dygsta viena 
po kitai, puikiai bujoja ir turi 
pelningą api vartą.

P. Yčas ketina atlankyti kai 
kurias didesnes kolonijas, ir su
žinojęs jog dabar yra daromas 
Laisvės Paskolos vajus, pasiža
dėjo bent keletą prakalbų pasko
los reikale pasakyti. Todėl Pa
skolos stotį® turėtų šia proga 
pasinaudoti surengiant dideles 
prakalbas-.
-Chicagoje p. Yčas lankysis 

spalio 8 ir 9 d.
Detroite — spalio 11 d.
Clevelande — spalio 13 d.
Bostone (spalio 16 .
Taipgi turėsięs progą užsukti 

Waterburin.

čio 6 d. laivu Olympic.

DABAR LAIKAS
Užsisakyti sau Spalio numerio “ARTOJĄ”, kad paskui neliktumet 
be to puikaus žurnalo. Bet geriausia pasistengkit užsisakyti ant vi
sų metų — neturėsit rūpesčio ar kartais jums gali nelikt ar kitaip ne
tekt. Spalio numeris bus žingeidesnis už kitus, kadangi tilps kele
tas naujų dalykų taipgi bus sp paveikslais.
SPALIO numeris talpins daug eilių, žingeidžių vaizdelių ir lengvų 
moksliškų straipsnių bei juokų. Savu keliu, Moksleivių Skyrius irgi 
bus labai paįvairintas. Visas bus žingeidus, patraukaintis.
“ARTOJAS” yra 28 puslapių, didelio formato žurnalas, išeina ne
vėluojant kiekvieno mėnesio pradioje.
IŽAS užsimoka vieną dolarj buna Lietuvių Apšvietos Draugijos nariu ir už 

tą patį dolari gauna per metus didelį 28 puslapių žurnalą “Artoją”.
Pusei Metų 60c. Lietuvon metams $1.25.

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
Kaina Metams $1.00.

“ARTOJAS F

IMS.



j J yra savo gimtąjį kraštą ir savo jo tokiai rolei nei mes, Lietu-

MIS-

kubekit Gauti Dovanas

•••

DIRVA

EITTSBURG, PA.

IR MAŽOS

minia

G. Vilkutaitis per-

“GERI DANTYS -- GERA SVEIKATA”

Bartkus nuėmė sve- 
kas ant scenos buvo

štabu
Vyčių

yiletinių dalykų gvarantuoja 
180fi.

Jau išėjo — tik imkit ir loškit
Balon Kritęs Sausas Nesikelsi

Tai yra komedija iš gyvenimo turtingo kaimiečio 
kuris turbut turėjo daugiau pinigų negu proto, nes 
davėsi prikalbet ar pats labai norėjo ir paėmė sau 
už pačią subankrutijusio bajoro dukterį. Ir tuoj 
nabagas pasijuto kad su savo ženatve pliaukštelė
jo kaip į balą: bajoriška jo pati su ponaičiais slap
tai mylisi; jis skundžiasi jos tėvams, tie liepia jam 
džiaugtis gavus tokio augšto stono pačią, kada pri- 
rodo tėvams jog ji nėra jam pati, tai ta pati išsi- 
meluoja ir nabagas žmogelis lieka kaltas iki galo. 
3 AKT. SCENERIJOS VISUOSE TOS PAČIOS. 
Puikiausia komedija kokią kada Lietuvių scena ma
tė. Knygelė turi 54 puslapius, aiškios spaudos, lo-

i Šime dalyvauja 3 moterįs ir 4 vyrai. KAINA 35c.
Reikalaukit “Dirvos.” Knygyne

i Iš Lietuvių Gyvenimo |
LIETUVOS ATSTOVQ-W ČARNECKIO 

"APSILANKYMAS CLEVELANDĘ
/z MiestoMajoras Dalyvavo Sutikime ir Prakalbose
'Į Rugsejo1 29T"cleveTando Lie

tuviai turėjo iškilmingą pasiti
kimą Lietuvos Atstovo V. Čar
neckio, Atstovybes Sekretoriaus 
M. J. Viniko ir Juriskonsulo B. 
Mastausko. Desėtkas automobi- r___ ___  .
lių papuoštų Lietuviškomis spal-lėmimą į savo miestą, 
vomis ir su Lietuvos ir Ameri- . 
kos vėliavukėmis nuvyko į sto- i 
tį ir paskui puikiausiomis vie- 1 
tomis ir didžiausia gatve atvežė 
į vidurį miesto, į Winton vieš- I 
■būtį, kur atsibuvo pietus.

Pietų laiku kalbėjo pats At
stovas černeckis, Dr. J. šemo- 
liunas, senasis; paskolos stoties 
pirmininkas, ir naujasis pirmi
ninkas J. Urbšaitis, tvarką ve
dė K. S. Karpavičius.

Negalėdamas ant pietų pribū
ti, apie 4 v. j hotelį atvyko mie
sto majoras FitzGerald ir šir
dingai su Atstovybe kalbėjosi. 
Majoras sykiu su buteliu Lie
tuvių nuėjo ir į Atstovybės pa
imtus kambarius, ten buvo il
gokas pasikalbėjimas.

Majoras taipgi užsikvietė At
stovybę ant rytojaus atsilanky
ti į miesto rotužę.

Išeidamas, majoras pažadėjo 
dalyvauti vakare ant prakalbų.

Po to gerb. Atstovas su savo 
štabu ir keletu vietos veikėjų 
išvažiavo aplankyti vietos Lie
tuviškas įstaigas : aplankė Lie
tuvių Banką, naują bažnyčią, 
gražią “Dirvos” įstaigą ir net 
su nusistebėjimu gerb. Čarnec
kis sakė jog “kitos musų redak
cijos turėtų .paimti nuo ‘Dirvos’ 
pavyzdį ir nuo Clevelandiečių 
pasimokinti”. Taip pat aplankė 
kitą p. Bartoševičiaus įstaigą 
ant St. Clair Ave. ir dar nuvy
kę atgal į viešbutį, pavakarie
niavę visi atsiskubino į Lietu
vių salę kur susigrudus 
žmonių jau svečių laukė.

Salėn Atstovui su savo 
ineinant Teatrališkas ir 
chorai sykiu sudainavo Lietuvių 
Himną. Neužilgo'salėn pribuvo 
Majoras FitzGerald .kuriam in- 
einant 'chlorai dainavo “Ameri
ca”. Visi — majoras ir svečiai 
su būreliu vietos veikėjų, sėdėjo 
ant estrados, chorai taipgi rado
si ant estrados.

Antanas 
čių ir visų 
paveikslus.

Kun. V.
statė pirmiausia kalbėti miesto1 
Majorą, kuris gražia savo kal
ba pasveikino Lietuvos Atstovą 
ir kalbėjo apie Lietuvos pragy
ventus vargus po Rusija, pasa
kydamas pagaliaus jog geras

Lietuvis tegali būti geras Ame
rikos pilietis.

J. Urbšaitis po to perstatė 
gerb. čameckį, kuris atsakė ant 
majoro kalbos, išreikšdamas jam 
padėką už taip širdingą jų pri-

O Lietuvos Atstovas Pitįshurgę- 
J Rugsėjo 30 d. Paskolos stotis su- 

rengė priėmimą Lietuvos Atsto- ' 
vo Čarneckio ir jo draugų. Bu- 1 
relis LlMuvių pavakaryje pasi- Į 
tiko svečius stotyje. Prakalbos 
atsibuvo Vokiečių salėj, kadan
gi ji yra didesnė už Lietuvišką, ; 
Žmonių prisirinko pilna svetai
nė.

i Birutės Choras ir šv. Vincen
to parap. iš McKees Rocks cho
ras, vedamas L. Senulio, tik in- 
ėjus svečiams į kalę sudainavo 
Lietuvos ir Amerikos himnus, 
ir keletą kitų dainų, kaip tai: 
“Lietuviais Mes Esam Gimę”, 
“Užtrauksime Naują Giesmę” ir 
“Kaipgi Nemylėti man Kampe
lį Šitą”.

Pirmas kalbėjo gerb. Vinikas 
apipiešdamas jog ’Lietuviai daug 
turėjo bėdų ir vargų su savo 
priešais, kurie siautė iš visų pu
sių; kalbėtojas turėjo žemlapį 
iš kurio žmonėms parodė kurio
se vietose daugiausia mūsiškiai 
turėjo su priešais kautis.

Antras kalbėjo B. Mastauskas 
nurodinėdamas kad mums vi
siems reikia remti savo šalį ir 
j on parvažiavus gyvent, nes čia 
Amerikoj nors ir mokslus būtu
mei išėjęs tavęs vis svetimtau
čiu vadins, o apie paprastą dar
bininką tai nei kalbos nėra: tu
ri sunkiausius darbus dirbti.

Buvo pardavinėjama bonai—

ERŠTAS kį Lietuvio lupos ištars: FinisIBiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiMuratiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimmiiiugį
Poloniaė (galas Lenkijai).

Pilsudskis atsidūrė baisaus 
amžių

Kad Lenkų “načelnik pans-
twa” Pilsudskis yra Lietuvos iš-Į keršytojo rolėje — už 
gama — tai mes visi jau senai 'skriaudas Lietuvių pritirtas iš 
žinome. Pilsudskis tai vienas iš' Lenkų tautos. Bet Pilsudskis 
labai daugelio Lietuvos dvari- tos rolės nenorėjo ir nesuprato, 
ninku kurie savo išsigimime ne-Į Jisai ištikrųjų dėjosi Lenkų 
'besupranta jog bjauru ir žema Į tautos išgelbėtoju. Neskyrėme

Reikia pasakyti, išsikalbėjus, i 
gerb. Čarneckis buvo labai pa- ' 
tenkintas Clevelando majoru ir 1 
įo draugingumu, šis visai kito- ' 
įeis, sako, kaip Chicagos majo
ras, kuris pasirodė, tik papras5- ‘ 
tas -puiiliklėiiusTo ne džentelmo- 
nas. — Tą gerb. Čarneckis pa
sakė privatiškame pasikalbėji
me.
’ Atsakęs į majoro kalbą, gerb. 
Čarneckis darė abelną savo pra
nešimą apie Lietuvą ir pareiškė 
savo misijos tikslus. Jo kalba 
buvo graži, rimta, įspūdinga ir 
visiems patiko.

Pertraukoje dainavo vyčių 25 
kuopos choras ir Teatrališkas 

, choras. Kadangi šiedu chorai 
varo dideles lenktynes, šiame 
vakare ir turėjo progos pasiro
dyti katras viršesnis. Vyčiai rė
žė porą dainų ir jos- išėjo vi
sai gražiai. Po to dainavo Teat
rališkas choras — ir tas dar stoties darbuotojams pasileidus 
gražiau. Teatrališkos choras net ‘)er sa^> išparduota už $2,300. 
visu tru'kšmu buvo iššauktas pa
kartoti.

Teatrališko choro dainų tar
pe solo dainavo p-lė J. M. Bal- 
trukoniutė; sudainavo “Kur Ba
kūžė Samanota” ir “Leiskit į 
Tėvynę”. Dainas atliko puikiai.

Nors Chicago] daug girdėjo 
dainuojant chorų, bet, kaip pats 
V. Čarneckis tikrino, niekur ne- 

j girdėjo taip gabiai išlavintų dai- la, J. Packevičienė, D. Kalėda, 
norių kaip Clevelande. ’,T TZ,:x—:x;“ TZ------- 1— T

Sekantis kalbėjo M. J. Vini
kas, nurodydamas iš žemlapio 
apie Lietuvių kovų linijas ir nu
piešė visą musų šalies kovą nuo | 
pradžios nepriklausomybės pasi- 
ikelbimo.

B. Mastauskas kalbėjo pasku- 
i tinis, paragindamas visus prie 
. bonų pirkimo, ir paskui prasi- 
. dėjo bonų pardavinėjimas. Nu- 
[ pirkta ----

Prakalbos pasibaigė gražiai, 
visi užsilaikė ramiai, ir bolševi- 
kėliai nei neburbtelėjo, nors jų 
čia buvo 'būrelis atėjęs.

Ant rytojaus gerb. V. Čarnec
kis, M. J. Vinikas, B. Mastaus
kas ir “Dirvos” redaktorius K.
S. Karpavičius atsilankė; majoro 
ofise, paskui dar apvažinėjo ki
tas miesto dalis, apžiurėjo eže
rą ir pagaliaus nuvyko į stotį 
ir iškeliavo į Pittsburgą.

Dalyvavęs.

Po bonų dar-'buvcTrinkta au
kos Lietuvos Raudonajam Kry
žiui, surinkta $130.00. Aukavo: 
P. Pikšris $2.46. Po $2: A. Sli- 
nokas, M. Grigaliūnas. Po $1: 
A. Mikučiutė, V. Volungeviče, 
Ad. Stravinckienė, O. Venslovie- 
nė, V. Pakrosnis, E. Venslovai- 
tė, ė. žolinienė, J. Dudėnas, P. 
Tatalis, P. Meškauskas, G. Kie-

Pasidaryk sau už pareigą 
valyt Santis kasdieną

Mokinkit savo kūdikius kolei jie dar jauni
užlaikyt jų dantis švariai.
Sveikatos pamatas remiasi ant gerai sukram- 
tomo valgio ir mankštinimosi.
Pagedę dantys užkrečia sveikus ir pagimdo 
skaudėjimą.
Valant dantis du kartu ' Į dieną su “COL
GATE’S” pataisys dar.tų sveikatą.
Seni žmonės turėtu taip gi tą daryti' kas
dien palnikyn'ui savo sveikatos.

GERB. n
^Spragilo kampelio^

Q'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiliiiiiiiQiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiia

Gerb. Spragilas atbėgo su 
'šitokia “istorija”:

M. Kliševičia, M. Karauskas, J. 
Kazlauskas, J. Moekevičia, A.1 ' 
Bračiulis, J. Petraitis, L. An
driulis, J. Simons, A. Vasiliau- 1 

Įskais, J. Saulis, J. įBudrilas, J.
Labanauskas, J. Mikėnas, V. Su
kis, K. Bartininkaitė, V. Barti- 
ninkas, F. Gabonas, G. Motiejū
nas, M. Pilipaviče, K. Andriunas, 
J. Bernotas, A. Masaitis, M. Vi- 

i tartas, J. Naujokas, K. Mičohis, 
J. Lukoševičia, J. šeštokas, A. 
ledelis, J. Radžiukas, V. Višgi- 
nas, J. Zalaginis, K. Arlunas, J. 
Gustaitis, J. Gilius, A. Mičiulie- 
nė, J. Karauckas, P. Palūpis-, A. 
Janevičius, Bražinskas, A. Na- 
ravąs, V. Zapalskis.

Po aukų kalbėjo gerb. Atsto
vas Čarneckis sveikindamas Lie
tuvos Respublikos vardu visus 
esančius. Jam pabaigus, buvo 
tris kart sušaukta: Valio Ne- 

| priklausoma Lietuva ir Atsto
vas!

Svetainė 'buvo papuošta Lie
tuviškomis vėliavomis. Lietuviai 
buvę kareiviai laikė Amerikos, 
dvi mergaitės laikė po Lietu
višką vėliavą laike chorų dainų.

Vakarą vedė stoties pirminin
kas A. Marčukonis, įžanginę pra
kalbą laikė Kun. Misius.

Bonus kurie pabaigė mokėti 
arba pabaigs galės gaut pas sto
ties iždininką K. Stravinską, 
1807 Carson St. S. S. Užsirašyt 
ir mokėti gali pas visus įgalio
tus stoties narius.

J. Virbickas/

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymedcs Land 

Wishaw, Craigneuk, 
Scotland.

Lietuvos Atstovybes
LITHUANIAN LEGATION 

1925 — F Street, N. W. 
Washington, D. C.

Representative of Lithuania 
370 — 7th Ave., New York City

tikrą Tėvynę versti parsiduoti viai. Likimas tautas vedantis 
svetimos valstybės reikalams,; ir tvarkantis, panaudojo vieną 
naudai ir garbei. Tokius išga- musų iš'sigimusį dvarininką sa
mas tegali apšviesti kulka arbaiYP tikslas: už amžių skriaudas, 
kartuvės, ko ^Pilsudskis gal ir Į už vargdienių ašaras, už kruviną 
susilauks, jeigu dar pagyvens ir į baudžiauninkų prakaitą buvo 
panorės kada nors atsilankyti į 1 padaryta atlyginimas — ir tai 
Lietuvą savo dvarų pažiūrėti. rankų tų kurie Lietuvos pra- 
Vargu jam'bebus amnestija. Bet i kaitą ir dvasios turtus nešė, kai 
reikia pripažinti kad Pilsudskis, 1 
prašydamas sau amnestijos iš 
Lietuvos valdžios galėtų pavar- 1 
toti labai svarbų argumentą. Juk ' 
nei vienas Lietuvis, ar geras ar : 
išgama, nepridarė Lenkijai tiek 
daug blėdies kiek pridarė Pil
sudskis. Tik pažiūrėkime:

Pilsudskis dar karės laiku 
vos įvažiavęs Lenkijon sugebė
jo, .nors ir būdamas nerimtas 

1 avantiurininkas, pasigriebti į 
savo rankas valdžios vadžias ir 
jas po šiai dienai savo rankose 
išlaikyti. Tuo Pilsudskis priro- 
dė visam pasauliui kad Lenkai 
patįs žmonių neturi ir valdytis 
patįs negali be importuotų val- 
donų.-

Pilsudskis taip pat įprirodė 
kad Lenkų tauta neturėję nei 
kiek politinės išminties, žengda
ma prie savo laisvės. Pradžioje 
Pilsudskis liepė Lenkams ka
riauti Vokiečių pusėje — ir Len
kai klausė. Vėliau, alijantams 
laimint, Pilsudskis užkamanda- 
vo .pasisukti į Paryžių, ir visa 
Lenkų tauta .pasisuko į Paryžių. 
(Palyginkime čia Lietuvos žmo
nių išmintį Vokiečių okupacijos 
metu ir vėliau.)

Pilsudskis stūmė Lenkų gau
jas į Čekiją, Ukrainą, į Lietu
vą, į Baltgudiją, į Vokietiją — 
pamušti 'kelis kart tiek žemių 
kiek turėjo patįs Lenkai. Viy 
sas pasaulis žiurėjo į žygius ap-4 
kvaitusios tautos nesuspėjusios 
dar savo laisve apsidžiaugti ir Į 
savo kojom išmokti vaikščioti, ' 
o jau plačiai prasižiojusios — 
visų savo kaimynų ryti, žiu
rėjo pasaulis,, ir galvas ’kraipė, 
Ir pečiais fratlke', o'visa Lenkų; 
tauta garbino Pilsudskį kaipo 
20-jo amžiaus Napoleoną, Len
kijos tėvą ir išgelbėtoją. Vadi
nasi Pilsudskis parodė visiems- 
jog Lenkų tauta nebeteko svei
kos nuovokos ir kad ji nesuge
bės laisvai ir savarankiai savo 
šalyje tvarkytis.

O 'kada atėjo šaliai badas, dar-l 
bininkų streikai, kareivių suki-' 
limai, kada Lenkų markės nu
krito žemiau jų popieros vertės,, 
kada nieko nebeliko užstatyti! 
Francuzijai, kada ir patsai Hoo- 
veris nebesuspėja alkanų burnų! 
pasotinnti, kada kabinetai gal-i 
vas pametę bėga iš,, valdžios vied 
nas po 'kitam — tuo pačiu laikus 
visa Lenkija, Pilsudskio įsakyj 
ta, paskutinius savo grašius de
da kad tik neatiduoti Lietuviams 
jų sostinės Vilniaus, o Pilsudskį 
kis, musų išgama, vis dar tebė-' 
ra načelnik panstwa ir tebelai
komas tikruoju tautos vadu.

Jeigu Lenkų tauta kokiu nors 
stebuklu praregėtų ir išvystų 
Pilsudskio “nuopelnus” jų tau
tai tikroje šviesoje, ji be abejo

* vienan balsan sukeiktų: “A to 
psiakrew Litwin! patrzeie, co on 
dlanas narobil”; tada nereikė
tų nei mums jo karti. Pakar
tų jį patįs Lenkai, arba, geriau
siame atvejyje, įsodinę į točkę 
atvežtų jį prie Lietuvos rube- 
žiaus ir iškratę paleistų jį Lie
tuvos žemėn kad ten pirmas

- Lietuvos milicininkas nuvestų jį 
nuovadon fr patupdytų — iki 
teismo ir iki kartuvių.

Bet nemanome kad tai atsi
tiks. Lenkai nepraregės, jie 
gražiaį, poniškai, (tragiškai, su 
dailiu gestų žus, su jais žus 
drauge ir Pilsudskis, ir dar sy-

pakvaišėliai, svetimiems.
Nesidžiaugkime bet gi iš to. 

Linkėkime ir priešui gerbūvio. 
Tik pirmiausia save apsirūpin
kime. Sau laisvę užtikrinkime. 
Pirkime bonus. L. P./

Laiškas iš Lietuvos |.
Anatolis Čepulis, 10 pėst. Ma- 

riampolės pulko štabo raštinin
kas, prisiuntė sekantį laiškelį:

Gerb. “Dirvos” Redakcija!
Turiu savo prievole išreikšti 

širdingiausi ačiū Tamistos už 
tai kad visai supratot mane ir 
suteikėt savo paramos atsiųsda
mi man tokį puikį laikraštį kaip 
“Dirva”, kuri, kaip 'man ir ki
tiems teko patirti, yra vienu iš 
geriausių' ir pažangiausių Ame
rikos Lietuvių leidžiamų laik
raščių. Mums kariškiams tokie 
laikraščiai ypač tinka, nes juose 
yra talpinama pažangių, mokslo 
pobūdžio Straipsnių ir šiaip kitų 
indomių pasakojimų kurie mums 
suteikia begalo daug naudos.

Man labai malonu gavus to- 
; kią gražią dovaną kaip “Dirva”. 

Draugai-kariai irgi labai mėgia 
. tokius laikraščius skaityti, aš 
. su jais dalinuosi gautą iš Ame- 
. rikos tautiečių literatūrą.

Vardas “Col
Teis'nKun

rcO"

džiais pietais, paskui vaka
rienė vėl ant stalo, kada už
baigi sunkų dienos darbą —r 
ir toks linksmas gyvenimas 
ratu tau tik eina ir džiau
giesi turėdamas sau šonkau
li. Taip tai įsisvajoji ir įsi
vaizdini kaip galėtų 'būti.

Atsistoji prie lango ir žiu
ri ir matai: žmonės vaikš
čioja poromis, eina smagios 
mergelės, paskui atsimeni a- 
pie savo draugus kurie jau 
senai turi pasirinkę sau šon
kaulius ir neturi tokių bėdų 
kaip aš, gerb. Spragilas. Jie 
laimingi žmonės, manai sau.

Taip besidairant ir besva
jojant, išgirsti už durų kas 
sušvilpia. Išeini lauk ir pa
matai stovintį 'laiškanešį: 
“Laiškas gerb. Spragilui”, 
sako. Paimi, padėkavėji, jis 
nueina, užsidarai duris, at
sisėdi ir rengiesi skaityt, ba 
jau išsykio pamatai kad čia 
yra nuo draugo — nuo vie
no tų apie kurių laimę tik 
ką buvau apsvajojęs. Mat, 
kaip visiems smertelniems 
žmoneliams taip ir man bu- 

r ____ H__  _________ na: kada apie ką kalbi ar
čiai, prasidės sniegas, aud-| manai, tuoj jis ar pas tave 
iros ir bus kitaip negu va-'ateina, ar gauni nuo jo laiš- 
sarą buvo.

Atsidarai žmogus visus : 
stalčius, susijieškai žiemi- ’ 
nius :. 
šiltas pančiakas ir pirštines, i 
Vat, manai sau, apsirengsi 
ir šalčiui nei gero.

Bet pažiūri — nuo perei- ' 
to pavasario atidėti marški
niai be guzikų, pančiakos — 1 
kiauros, su skylėmis, piršti
nes irgi išsižioję.

Vartai, žiuri į visus tuos 
daiktelius ir mislini: mest 
butų gaila, dar gali pusę 
žiemos išlaikyt: juk čia tik 
guziko reikia, čia tik maža 
'skylutė užsiut — ir vilkėk. 

Pasijieškai adatą, siūlo, 
susirandi keletą 'guzikų iri 
stoji žmogus prie daribo.

Veri, veri adatą — nepa-

GERB. SPRAGILAS
LINA APIE ŠONKAU

LIS, BET —
Suužia, sukaukia žiaurus 

spalio vėjas, apima šiurpas 
ir pranyksta noras daugiau 
vaikščioti po laukus. Nuo 
medžių lapai bįra, žolė pa
rudavus, gėlės senai pražy- 
dėję ir numirę.

Ateina žiema — tai aišku 
kaip ant delno. Ateina šal-

Į ką. Ūž tai net priežodis 
yra: “Apie vilką kalbi, o 

is, susi jieškai žiemi-Į vilkas už durų stovi”, 
apvalkalus—apatinius, Atplėši laišką ir žiuri: jis

f RED. ATSAKYMAI
■' Lietuvos Informacijų Biurui.
— Šiuomi prašome "visus savo 
mums siunčiamus pranešimus, 
talpinimui laikraštyj’e, gaminti 
tyresne Lietuviška 'kalba, 'be vi
sokių svetimų ir “augštų” žo- 
rdžių, kitaip tokie pranešimai nė- 
tur vertės Lietuviams skaityto
jams, nes musų žmonės nėra ap
sipratę su jokiomis “sankcijo
mis”, “defensivais”,’ “konvenci
jomis”, “realizavimais” “akcijo
mis”, “atributais”, “sektoriais” 
'ir daugybe kitų žargonų.

Lietuvos Atstovybė turi sa
vo raštinėje net perdaug darbi-

- ninku, lai taigi pašvenčia d'au- 
■] giau laiko išvertimui atsiunčia- 

1 mų pranešimų, arba lai juos ge
riau ištaiso pirm siunčiant mu-

I su spaudon; o jeigu neturi tam 
tinkamų žmonių,' lai vietoj da- 

! bartinių pasistengia gauti mo- 
! kančius Lietuvių kalbą.
.; Kitap esant mes ateityje ne- 
! talpinsime tokių nesuprantamų 
į žmonėms pranešimų, arba busi- 
| me priversti juos savotiškai tai/ 
I syti ir keisti. /i

skam'ba šitaip:
“Brangus tu mano Spra- 

gilėli! Vargas man iš visų 
keturių vėjų!!! Štai rugsė
jo 9 d. mano bobelė paruni- 
jo su visu kapitalu\ir su vi
su turtu naktį ryte 4 valan
dą: bolševikai išviliojo ją— 
nuvedė net į Laurencių, dai- 
lun miestan, sykiu su vaiku
čiais. Aš jau senai šaukiu 

Įkireleison, Viešpatie susimy
lėk, ries skilvis muša 12-tą 
valandą su graudingu to
nu!’!”

Ir pūkšt! visi gražus sap- 
nįl^ visos svajonėj kai išpu- 

taikai siūlo; kada su vargu s^a ,Pjr^$a
įveri siūlą, pradedi siut — pertrūko. Sėdžiu ir mish- 
.. ^IxxlxxM xx.x.Jc* L l^xxCxx lexvxxx. "•ir manau sau: nors var- 
Tada atsimeni kad mazgo Į gms. pats^ sau guzikus susi- 
turbut 'reikia. Ir kada maz- 
gą užmezgi, siūdamas žiū
rėk persiduri pirštą, adata 
po nagu palenda — ir viso
kių kitokių bėdų perkenti į 
tas kelias minutas, ir tada

o siūlas lenda ir lenda lauk. nu.: ir manau sau: nors var- pats sau guzikus susi-;
siuvi ir skyles užsilopai, ale 
užtai nėra kam nuo tavęs 
pabėgt ir nėra kam palikt 
be pusryčių ir be pietų ir be 
vakarienės.

uao nmao imiiuuao, xx Gerai dar, mįslių sau, kad
žmogus pradedi mislyt: vat 'rojuje gerb. Adomui šonkau- 
butų gerai kad dabar ture-Į lis ir buvo išlaužtas: jeigu 
turn savo šonkaulį, nebūtų ne tai dabar visi butume tu- 
to vargo: ji tau paimtų su
siūtų visus guzikus, užlopy
tų pančiakas ir sutaisytų 
pirštines, tada nei nežino
tum ar jiems kada kas nors 
buvo negerai, ar kaip 'kitaip. 
Ryte a’tsikėlęs visada ras
tum gatavus pusryčius, pa- 
sjraivęs atsikeltum, apsiren
gtum, pavalgytum; išlydi 
[tave į darbą, laukia su gar-'dienai nepasibaigia.

rėję po prievarta su šonkau
liais gyvent, nežinodami ar 
ilgai jie prie tavęs laikysis.

Ir vėl taip žmogus vien
balsiai nutari nesibaderiuot 
su šonkauliais, ba jeigu jis 
buvo išlaužtas, tai jis ir ne
reikalingas, ba ne tik rojuje 
Adomas turėjo su juo bė
dos, ale tos bėdos ir po šiai

pENEVOJE, J' 
U sostinėj”, kur 
junga įkūrė savo 
kalbos jog didėsės 
netiki kad nusų 
susitarimas tarp i 
galingųjų šalių 1 
kančių ir ganėtin 
ir apsauga nuo 1 
įsės valstybės ‘1 
nusiginklavimą ii 
to eitų, 'kuomet m 
lįs didina savo sp 
galvos ginkluoja 
mos tvirtesnes 
Įstaigas, o tas re: 
jįj karės pakilim 
iki šiolei

Pavojus susidei 
me. Mažosios s 
rubežiais su dide 
nų ir kitų intere 
surišti, ir kada n 
drengia karėti h 
verčia ir didžias 
bes tan sukuriu

Labai aiškiai 
prasti ir permatj 
tųjų šalių prisir 
sukilimas gali vis 
ti ir pasekmingi 
nuginkluotas did 
bes.

Šitaip atsitiko 
sibaigusioj visas 
rėj: mažutė Šeri 
kėkarėn visas di 
lis jausdamos! g; 
kytis prieš Austa 

Amerikos pre; 
kiama konferen 
tik didžiąsias vi 
rinčias galės ar 
vandenų.

Suvienytų Vai 
ji administracijl 
konų partijos va 
negalėjo priimti 
partijos nario 1 
darytų sutarčių 
jungos, Bet nėr 
siliktinuonauj 
— taikos, įdėjo 
nė administra 
kitu keliu tą ii 
Šaukiama lapk 
konferencija j 
ir kviečiama v. 
kurias jau dar 
nėjome.

Bet Tautų S 
guli sykiu viso 
ir mažos — vai 
Tautų Sąjungos 
siginklavimo irę 
pasauliui daugis 

Tik Suvienyt 
joins reiktų pr 
prisidėti. Anglį 
cuzija prie to šią 
lapkričio konfer

PASKIRTA DOVANOMS DALIS KNYGŲ JAU BAI
GIASI -VARGU KADA KITA TOKIA PROGĄ BUS!

TRUMPAS laikas atgal paskirta daugybė knygų “Dirvos” skaitytojams 
dovanoms taip greitai baigiasi kad neužilgo turėsime paliauti jas da

vę, todėl kurie lukuriuojate iki jūsų prenumerata visai baigsis pasisku- 
binkit, nes DYKAI gauti vieną tokių knygų niekur negalima. Pasirinkit 
vieną apačioje pažymėtų knygų ir siųskite pinigus už laikraštį.

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais__________
Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų______________
Abi knygos duodama drūtuose apdimo apdaruose, taipgi abi yra 
šluotos. Jeigu jau kurie jas turite padovanokit kitiems.
O DOVANOS duodamos tiktai užsimokantiems pilnai savo prenumeratą 

už visus metus (už pusmetį mokant nieko nemodama), taip pat užra
šau!; “DIRVĄ” į Lietuvą arba savo draugams čia. Kurie užsirašo per 
musų Agentus gaus knygą tiesiog iš Administracijos (nereikalaukit iš 
Agento, -nes jie neturi 
surašantis iš tų dviejų 

“DIRVOS” kaina
Dar sykį primename:

$1.50
$1.25
paveik-

STATĖM 
of the Ownershi 

meat, Circulai 
Required by tl 
Congress of 

24, 1911 
of thė DIRVA publisl 
Cleveland, Ohio, for ( 
UM, 
State of Ohio ss
Comity of Cuyahoga

Before me, a Notary 
for the State and con 
pencully appeared i 
no, who, having beei 
ottoiding to law, depc 
that he is the Bosines 
the DIRVA and that 
io, to the best of his k 
belief, a true statemeni 
Bihip, management, eb 
Maid publication for tl 
io above caption, reqi 
let of August 24, 1912 
setion 443, Postal Lav 
htionj, printed on the r 
fan, to wit:

1. That the names i 
of the publisher, editc 
editor, and business ma

PUBUSHER 
lhe Ohio Lithuanian Pl 

BW Superior Avė., I
EDITOR
l S. Karpavičius 

1315 E. 82nd St, C 
BUSINESS MANAGER 
log. Jankauskas

B13 Superior Ave., (

1 That the owners i 
L B. Bartoszewicz

BM6 St Clair Ave., ( 

*■ S. Karpavičius
1315 E. 82nd St, C 

1 (nusuku
W8 Superior Ave, C 

' S. Jokubynas
15 Millbury St, Wore

3 That the known 
Mpgees, and other se 
P* owning or holding 1 
**<«! total amount of I 
‘xWit °^1Cr 8ecur’^lei

AUG. JAJ 
Bosinei 

and subscribed 
1of October, 
A B. BABTOSZEWfc; 

^“Mansion expires Eel

knygų). Tik lai Agentas pažymi kokią knygą už- 
nori.
metams: Amerikoje $2,50 Lietuvoje $3.50

__ t _ NELAUKIT, siųskit prenumeratas 
leisite progą kokia niekados gal daugiau jums neateis.
Pinigus už prenumeratas siųskite money orderiais arba 
laiškuose, pažymėdami savo gerus adresus. Dovanas gaus 
ji skaitytojai — tame lai nebūna abejonės. Visada adresuokite šitaip:

‘DIRVA” 7907 Superior Ave. Cleveland, O,

tuoj, nes pra-

registruotuose 
ir seni ir nau-
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»tais, paskui vaka- 
ant stalo, kada ūž
tų dienos darbą — 
nksmas gyvenimas 
tik eina ir džiau
damas sau šonkau- 
ai įsisvajoji ir įsi- 
:aip galėtų būti 
i prie lango ir žin
ai: žmonės vaikš- 
mis, eina smagios 
paskui atsimeni a- 
Iraugus kurie jau 
pasirinkę sau son- 
neturi tokių bėdų 
jrb. Spragilas. Jie 
monės, manai sau. 
lidairant ir besva- 
irsti už durų kas 
Išeini lauk ir pa

žintį 'laiškanešį: 
gert). Spragilui", 
ni, padėkavoji, jis 
sidarai duris, at- 
ngiesi skaityt, ba 
pamatai kad čia 

augo — nuo vie- 
kurių laimę tik 

ipsvajojęs. Mat, 
ns smertelniems 
i taip ir man bu- 
įpie ką kalbi ar 
į jis ar pas tave 
auni nuo jo laiž
ai net priežodis 
e vilką kalbi, o 
urų stovi”.
išką ir žiuri: jis 
dp:
tu mano Spra

gas man iš visų 
į!!l Štai rugsė- 
o bobelė paruni- 
:apitalu\ir su vi- 
kti ryte 4 valan
ti išviliojo ją— 
i Laurencių, dai- 
sykiu su vaiku- 

iu senai šaukiu 
iešpatie susimy- 
vis muša 12-tą 
graudingu to

nai gražus sap- 
įjonėp kai išpu- 
ų pirkta pūslė 
ėdžiu ir misli-
i sau: nors var
iu guzikus suši
lęs užsilopai, ale 
kam nuo tavęs 

nėra kam palikt 
i ir be pietų ir be

DIRVA

IR MAŽOSIOS TAUTOS PAVOJINGOS ŠVEDIJA

Aplinkui imant, nuo šiaurės 
Švediją apsupę: Finlandija, iš 
rytų guli Baltiko jure, prie ku
rios kitame šone randasi Rusi
ja, Estonija, Latvija, Lietuva, 
pietuose Vokietija, paskui dar 
arčiau prie Švedijos prisiartina 
Danija; tarp Danijos ir Švedi
jos yra pertaka jungianti Bal-

r, misliu sau, kad 
. Adomui šonkau-

išlaužtas: jeigu 
,r visi butume tu- 
ivarta su šonkau
li, nežinodami ar 
rie tavęs laikysis, 
aip žmogus vien
iam nesibaderiuot 
liais, ba jeigu jis 
žtas, tai jis ir ne-
s, ba ne tik rojuje 
urėjo su juo bė- 
6 bėdos ir po šiai 
įasibaigia.

ENEVOJE, “.pasaulinėj 
sostinėj”, kur Tautų Są

junga j'kurė savo lizdą, eina 
.kalbos jog didėsės valstybės 
netiki kad nusiginklavimo 
susitarimas tarp didžiųjų ir 
galingųjų šalių butų atsa
kančiu ir ganėtinu liudymu 
ir apsauga nuo karių. Di
dėsės valstybės 'kalba apie 
nusiginklavimą ir gal prie: 
to eitų, 'kuomet mažosios ša- Į tas 
lįs didina savo spėkas ir iki 
galvos ginkluojasi, kurda
mos tvirtesnes militarines 
Įstaigas, o tas reiškia pavo-|«uoų 
jų karės pakilimui kaip iridžiais 
iki šiolei.

Pavojus susideda štai ka
me. Mažosios šalįs feueina 
rubežiais su didėsėmis, vie
nų ir kitų interesai kartais 
surišti, ir kada mažosios iš
sirengia karėn būtinai pri-l 
verčia ir didžiąsias ;valsty-| 
bes tan sukurin maišytis..

Laibai aiškiai galima su
prasti ir permatyti kad ma
žųjų šalių prisirengimas ir 
sukilimas gali viską suardy
ti 'ir pasekmingai atakuoti 
nuginkluotas dideles valsty
bes.

Šitaip atsitiko tik ką pa- 
sibaigusioj visasvietinėj ka
rėj : /mažutė Serbija sutrau
kė karėn visas didžiąsias ša
lis jausdamosi galėsianti lai-1 
kytis prieš Austro-Vengriją. I

Amerikos prezidento šau
kiama konferencija apima 
tik didžiąsias valstybes tu
rinčias galės ant žemės ir 
vandenų.

Suvienytų Valstijų naujo
ji administracija, respubli
konų partijos vadovaujama, 
negalėjo priimti demokratų 
partijos nario Wilsono pa
darytų sutarčių ir Tautų Są
jungos. Bet nenorėdama at
silikti nuo naujų laikų idėjos 
— taikos, idėjos — dabarti
nė administracija sumanė 
kitu keliu tą idėją paremti, pažymi jog tai “yra Lietuvos 
Šaukiama 'lapkričio 11 dieną Komunistų Komiteto laiškas 
konferencija į Washingtoną Lietuvos komunistams, rašytas 
ir kviečiama valstybės apie Zigmo Angariečio (Aleksos), ku- 
kurias jau dau'g sykių mi- ris, kaip žinia, gyvena bolševi- 
nėjome.

Bet Tautų Sąjungoj pri
guli sykiu visos — didelės 
ir mažos — valstybės, taigi 
Tautų Sąjungos tarimai nu
siginklavimo reikale turėtų 
pasauliui daugiau reikšmės.

Tik Suvienytoms Valsti
joms reiktų prie Sąjungos 
prisidėti. Anglija ir Fran- 
euzija prie to šią šalį kalbins 
lapkričio konferencijoj.

Rusai Palaiko Lietuvos 
Išgamas

“Naujienos” skelbia gavusios 
iš Lietuvos nuošarus “nuo dvie
jų dukumentų, kurie rodo kad 
komitetams Latvijos, Lietuvos, 
Lietuvoje, Estohijoje ir Suomi
joje yra apmokami Rusijos bol
ševikų agentai.”

“Vienas dokumentas yra slap- 
aplinkraštis centraliniams 

komitetams Latvijos .Lietuvos, 
Suomijos ir Estonijos komunis
tų -partijų, rašytas iš Maskvos 
Rusų kalba ir pažymėtas žo-

5: ‘Sekretno. Cirkuliarne.’ 
turinys toks:
“Brangus Draugai.
Peržiūrint komunistų parti

jų sąmatas augščiaus paminė
tosiose teritorijose, pastebi
ma kad atatinkamieji organai 
neparodo reikiamos energijos 
išlaidų siaurinime. Antra ver
tus, kad įsteigus artimesnius 
ryšius su .partinėmis minio
mis, C. K. prisispirdamas re- 
komenduoja be atidėliojimo 
pradėt imt narių duokles, o 
nepaprastuose atsitikimuose 
taip, pat' ir reikalaut paskyri
mo dalies uždarbio, idant kiek 
galint padengus organizacijos 
lėšas. Kad patraukus į musų 
eiles nepartinius, bet simpa
tizuojančius mums draugus, 
reikia (po kokios nors tegalės 
organizacijos firma) rengti 
koncertus su įžanga, vakarus, 
mitingus ir tt.

Tikėdami kad -nurodytieji 
čionai dalykai bus be atidėlio
jimo įvykinti, prašome 'arti
miausioje ateityje pranešti 
mums kas yra daroma šitoje 
pakraipoje.

Su komunistiniais linkėji
mais

C. K. Sekretorius 
(Molotov).” 

(Antspauda)
'Kitą -dokumentą “Naujienos”

Jo

i tiką su šiaurine jure, už kurios 
i vakaruose guli Anglija.. Visą 
į vakarinį Švedijos kraštą nuo jū

rių užstojus Norvegija.
Ankstyvoji Švedijos istorija 

, apsupta legendomis ir pasako- 
, mis. Ta žemė kaip rodos buvo 

apgyventa dviem atskirom ra
sėm, nors artimai giminingom, 

. Sverais ir Goterais. Nors krik- 

. š.čionybė ten įvesta labai anksti, 
senoji jų mitologija arba paša-. 

. kos apie dievus ir karžygius, bu
vo jų religija iki 12 šimtmečio. 
Bėgyje 14 šimtm. Finlandija bu
vo prijungta prie Švedijos; bet 
valdančioji švedų dinastija bu
vo silpna, taip kad didžiūnai ir 
dvasiški ja įgavo perdaug teisių 
ir šalį nuslopinę. 1397 m. jie 
prijungė Švediją prie Norvegi
jos ir Danijos, sudarydami tri
lypę karalystę, bet ta unija ne
buvo pasekminga. 1532 m. ga
lutinai atsimesta nuo unijos ir 

i išsirinktą karalių. Danija vis 
laikė pietinę Švedijos dalį. Lai-

Švedijos pietinė dalis randasi 
tiesiog į vakarus nuo Palangos 
skersai Baltiko jurę ir, galima 
sakyti, iš 'Lietuvos pasiekt Šve
diją—tai kaip persikelt per Ne
muną iš Suvalkijos į Kauniją. 
Tik, žinoma, Baltiko jure yra 
platesnė — toj vietoj yra netoli 
300 kilometrų pločio.

Švedija yra grynai žemdirby
stės šalis; daugelyje vietų augi
nama galvijai, ša'li.p tų dviejų, 
Švedija turi plačią medžio in
dustriją, daug rąstų išgabena į 
užrubežius; medžio industrija 
yra didžiausia už kitas industri
jas toje Skandinavijos šalyje, 
ant kiek paliečiama prekyba.

Taip pat Švedija yra labai 
turtinga mineralais; geležies ru
dos kasimas užima didelę svar
bą. Daugybė rudos yra Laplan- 
dijoj, taipgi kitose dalyse yra 
zinko, vario ir sidabro, anglies 
yra tik, galima sakyt, žymės. 
Švedijos geležis žymisi savo di-1 
dėlių tyrumu. lame picunę oveuijus uui{. xjai-

Kraš'to prekybai daug gelbsti -naujo karaliaus ėjo ko-
gera komunikacija; visa šalis'vos ^arP Romos katalikų ir pro- 
riutiesta keliais ir keliai yra la- testantizmo (kuris tada pradėjo 
bai geri. Šalip upių yra pribu- Įsigalėti. Už 6 metų protesta- 
davota kanalų, taipgi gelžkeliai nizmas patapo valstybine Šve- 
yra vieni prie geriausių Euro- tikyba. Daug Švedai pernešė 
poj, kas duoda Švedijai visapu- karių,^kariavo po kelis kartus su 
sišką komunikaciją žiemą ir va- Rusija, kariavo su Lenkais, su 
sąrą. Labai gerai tenai išvys-1 Danais, Vokiečiais ir kitais, 
tyta telegrafo ir telefono siste- Gustavas Adolfas, žuvęs 1632 
mos. m-» 'buvo tikras įkūrėjas švedi-

Apšvietoje Švedija stovi aug-1 jos didybės. Nuo to Švedija per 
štai: mokymas yra verstinas ir|v*s4 šimtmetį buvo laikoma di- 
hevėik kiekvienas gyventojas | džiausią Europos galybe. Pas- 
moka skaityt ir rašyt. |'kui Karolis X geidė padaryti

Švedija yra 172,876 ketvirtai-1 Baltiką Švedijos ežeru, 
nių mylių didumo su apie šešiais 
milijonais gyventojų, 
vardas Stokholm.

Pirmas universitetas Švedijoj 
įkurtas 1477 m. Upsala mieste. 
Lund mieste įsteigtas antras 
universitetas 1668 metais.

Švedijos literatūra yra beveik 
grynai modemiška. Iš anksty
vų dienų ji turėjo daug svarbos 
istoriškai ir archeologiškai, bet 
tas nepadarė intekmės į litera
tūrą.

18-me šimt. prasidėjo parti- 
Sostinės n®s kovos už Įvedimą konstitu- 

cionalės monarchijos, kas galiau 
įvesta.

1815 -m. Švedija susivienijo 
su Norvegija ir toj linijoj išbuvo 
iki 1905 metų kruvino persisky
rimo.

(Supažindinimui savo skaity
tojų su Lietuvą .pripažįstančio
mis šalimis talpiname aprašy
mus apie jas. Sekančiame num, 
bus 'apie Norvegiją ir Daniją.)

KANDIDAS Į
I VOLTAIRE ▼ ▼▼▼▼▼ Vertė Karolis Vairas I
□------------------------------------------------------------------ į------------------------------------------1

(Tąsa iš pereito num.) I turėjo gana drąsos ir atsidavė tekėjimo ma-
“Vyručiai”, sušuko Kakam'bas, “atro-P0^6^ Upe, pasisukusi smarkiai i šoną, nu- 

do, kad jus ketinate šiandien turėti puota ne®e Juos su įdėliu trukšmu ir smarku- 
■ ■ - - ---- mu., Po dvidešimts keturiu valandų -tokios

keliones jiedu vėl paregėjo saules šviesa, 
bet jųdviejų valtis, atsimušusi i uolas, su
birėjo i šmotelius. Bent koki varsna jie
du tulrejo lipti nuo uolos ant uolos, iki pa-

ir suvalgyti Jėzuitą. Viskas yra kuoge- 
riausia, nieko nėra labiau neteisingo, kaip 
mylėjimas savo priešu. Ištiktųjų, gamtos 
teises mokina mus užmušti savo artyma it 
taip daroma visame pasaulyje. Jei mes ne-
ipratome valgyti juos, tai tik dėlto, kad tu- ?alĮaus P3™3'16 Plačia 'lyguma, apsupta mil- 
rime geresnio maisto. Bet jusu maisto šal- cinišku kalnu. ' J—v
tiniai yra kitokie; tikrai, geriau yra prary- '

. Žeme buvo, gražiai apdirb- 
tiniai yra kitokie; tikrai, geriau yra prary- ^a ^monįil naudai ir džiaugsmui. Visom 
ti savo priešą, ne kaip palikti ji maistui Pusem matesi daug naudingu ir gražiu da-
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STATEMENT 
of the Ownership, Manage

ment, Circulation, etc.. 
Required by the Act of

Congress of August 
24, 1912.

of the DIRVA published weekly_
Cleveland, Ohio, for OCTOBER 1st, 
1921,
State of Ohio ss 
County of Cuyahoga

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Aug. Jankaus
kas, who, having been duly sworn 
according to law, deposes and -says 
that he is the Business Manager of 
the DIRVA and that the following 
is, to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the own
ership, management, etc., of the afo
resaid publication for the date shown 
in above -caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regu
lations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business managers are:
PUBLISHER
The Ohio Lithuanian Publishing Co. I

7907 Superior Ave., Cleveland, O. 
EDITOR
K. S. Karpavičius

1315 E. 82nd St, Cleveland, O. 
BUSINESS MANAGER 
Aug. Jankauskas

7913 Superior Ave., Cleveland, O.
2. That the owners are:

A. B. Bartoszewicz
2006 St Clair Ave), Cleveland, O.

K. S. Karpavičius
1315 E. 82nd St, Cleveland, 

A. Kranauskas
4608 Superior Ave., Cleveland, O.

V. S. Jokubynas
15 Millbury St., Worcester, Mass.
3. That the known bondholders, 

mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of total amount of bonds, mort
gages, or other securities, are:

NONE.
AUG. JANKAUSKAS 

Business Manager.
Sworn and subscribed before me 

this 3rd day of October, 1921.
A. B. BARTOSZEWICZ

Notary Public.
My commission expires Feb. 24,1924. I

kiškos Rusijos1 teritorijoje. Tas 
laiškas skamba sekamai:

“G. D. 1 Kodėl lig šiol nei
na nei legalis nei nelegalis or
ganai. Juk nuo sustabdymo 
laikraščių negalime pradėti 
mažinti išlaidas. įButinai tu
ri pasirodyti vieni kiti orga
nai,-kitaip smetos (sąmatos?) 
'kitiems mėnesiams bus suma
žintos, jei iki 1 d. rugsėjo vi
sai nepasirodys organai.

Draugas Karklynas ir aš 
numatėm visą eilę straipsnių, 
jei pasiseks. Be to dabar yra 
laibai didelio reikalo rašyti a- 
pie Lietuvių-Lenkų santikius, 
apie Savivaldybes, apie žemės 
reformą, apie darbininkų pro
fesines sąjungas ir daug kitų 
klausimų, 
užčiaupta, 
si nekoks, 
nelegaliais.
algą ima, -nieko neverkia. Ir 
su nelegaliu Lietuvišku (or
ganu?) negerai išėjo. Patįs 
perstojot leisti.

Su draug. link. Z. A.
(Zigmas Angarietis) ”.

P. S. Kadangi su pinigais 
paliktais laikrašč. išėjo keb
lumas, jie -pergreit sutirpo, tai 
duokit pinigų laikrašč. užsie- 

'nio reikalų biurui. Z. A.”
Tai matot kaip darbuojasi 

musų tautos išgamos suardymui 
ramaus Lietuvos žmonių gyve
nimo: imdami iš Rusijos bolše
vikų pinigus platinimui propa
gandos ir 'kiršinimui žmonių ant 
Lietuvos Valdžios, siundo savuo- 

isius tą darbą varyti, nors jie 
prisibijo ir taip aktiviai nesi- 
darbuoja. Angariečiui darosi 

O. neramu kad kartais Lietuvoje 
'.i________

REVENNA KUR ILSI 
DANTE

lų ir pelkių. Vandens pakilimai 
buvo sanitarijos tarnai. Viena
tinis nusiskundimas tuo atžvil
giu buvo tai prieš muses ir var
les ir neturėjimą atsakančio 
vandens. Vienas rašytojas sa
ko, ‘Mes buvom ištroškę būda
mi tarp bangų’,. Martial rašė:-

‘Namų savininkas Revennoj 
yra niekas kaip tik sukčius,* 
Mokėjau už vyną ir vandenį, 
jis davė tik vieną vyną.’
“Architektūros žvilgsniu Ra-

lyku. Ant keliu buvo daug ypatingos iš
vaizdos blizgančiu vežimu, kuriuose sėdė
jo nepaprastai dailios moters, įvežamos di
deliu raudonu aviu, daug greitesniu ir gra
žesniu už Andalūzijos, Tetuano ir Mequi- 
nezo avis.*

“Štai, čia tai bent šalis”, sušuko Kan- 
ponas ir toli gražu jis nėra Jėzuitas, jis tik Ididas, “daug gražesne ir už Vestpalija!” 
ka užmušė viena ju ir 'jo drabužius jis da
bar dėvi. Kad itikrinus jus, jog sakau tei
sybe, štai ka patariu: paimkite jojo habi
tą ir nuneškite už Jėzuitu viešpatijos sie
nos ir ten sužinosite, kad mano ponas yra 
užmušęs Jėzuitą oficieriu. Šitai neužtruks 
ilgai, gi jus visados galėsite mus suvalgyti, 
jei tik suseksite mane meluojant jums. Aš 
pasakiau jums teisybe. Jus gerai žinote 
visuomenes teises, žmoniškumą ir teisingu
mą, tad ir paliksite mus gyvus.”

Oreillonams jo kalba pasirodė labai 
protinga. Jie pasiuntė du savo pasiuntiniu 
su palydovais -pas siena patirti teisybes; 
jie išpildė isakyma, kaip-protingiems vy
rams pridera, ir greitai sugryžo su gera 
žinia. Oreillonai paliuosavo savo nelais- 
vius, visaip juos pagerbė, davę jiems mer
ginu, davė gardžiu gėrimu, nulydėjo iki pat 
savo viešpatijos sienų ir paleido, šūkauda
mi :

“Jis nėra Jėzuitas! Jis nėra Jėzuitas!” 
Kandidas negalėjo nesistebėti taip len

gvai ištrukęs iš mirties kilpų.
“Kokie žmones!”, sake jisai; “kokie 

žmones! Koks puikus apsiejimas f Jei ne
būčiau laimingai perdures paneles Kune- 
gundos brolio kiaurai, tai be pasigailėjimo 
bučiau likes suėstas. Bet, po »viso ko, gam
ta yra gera, jei šitie žmones, vietoje suėsti 
mane, pagerbė dėlto, kad aš esu ne Jėzui
tas.”

varnoms ir vanagams. Bet, vyrai, jus nie
kados nepasirinktumet suvalgymui savo 
draugu. Jus manote, kad iškepsite dabar 
Jėzuitą, bet jisai yra jusu apginejas. Tas, 
kuri jus ketinate dabar kepti, yra jusu 
priešu priešas. O kaslink manes, tai aš esu 
gimęs jusu krašte; tasai vyras yra mano

at
O tuo tarpu viskas 
Net įspūdis daro- 
Ypač negerai su 
Juk darbininkai

komunistams neveikiant Mask
va nesulaikytų davimo pinigų ir 
jis nuo savęs ragina juos pra
dėti savo niekšišką veikimą mu
sų Tėvynėje.

Lietuviai Amerikiečiai prisi
dėdami prie Lietuvos rėmimo 
padės išnaikinti tokius gavaius 
Lietuvoje ir jų “impertorius” 
A ngarietis-Aleksa neteks savo 
svajojamo sosto Lietuvoje, ko
munizmui tenai neįsigavus.

“rA AUGELIO didžių žmonių
mirties vietas pažymi pa

prasti dalykai arba vietos; bet 
Ravennoj minios atiduoda gar
bę Dantei tokiame ypatingame 
mieste kaip buvo ypatingas ir 
to vienatinio poeto geniališkų- 
mas”, sako mums prisiųstas bu- 
letinas iš Washington, D. C., ra
štinės iš. National Geographic vemia yra Europos Brooklynu. 
Society'.

“To miesto geografiška padė-ldangi jos perstato trilinką inta- 
tis kitados darė jį ‘nepaimamu ką Romėnų, Byzantijos ir Krik- 
Jurių Miestu’ ir užlaikė jį kaip ščionių dailos. Apie tuzinas ar 
‘Byzantiškos Eros Pompejų’. Jo daugiau šitų budavonių skaito- 
dabartinė svarba subendrinta su ma augštos artistiškos ir istori- 
600 metų sukaktuvėmis nuo nės svarbos, apie jas prirašyta 
mirties. Dantes kuris tenai yra i daugybė, knygų. Joki kita vieta 
palaidotas; bet to miesto nuola- nėra taip patogi kaip Ravenna 
tinė reikšmė guli tame fakte studijavimui metų pirm ir po 
jogei jisai buvo ‘mirties lova suirimo Romos Imperijos. 
(Romos) Imperijos ir jos gra
bas:'’

Jos bažnyčios yra ypatingos ka-

“Ravenna senai buvo -praėjus 
čiukurą savo intakos in galybės

“Ravenna yra Hamletu Itali- kada Dante ten paskutinius Sa
jos miestų. Nors apvienėjęs ir vo 'gyvenimo metus leido. Jis 
apleistas jis turi garbę kad ja- buvo prašytas svečias pas Gui- 
me gyveno nykstančios Romos i do Novello, to miešto lordą, ku- 
imperatoriai, ir tas užlaikė per 
per keturis šimtmečius, imant 
nuo penkto iki aštunto, jo mis
tišką dvasią ir tas tik vienas at
žymi tą miestą nuo kitų.

. “Prisiminkit jog Apenninai 
perkerta skersai augštutinę da
lį Itališko bato .nuo Genoa iki 
Rimini, biskelį šiaurėj nuo Ra- 
vennos. Tenai ta kalnynų eilė 
sukasi į .pietus, artyn į Adriati- 
ką. Ravenna tokiu budu turi 
strategišką poziciją sąryšyje su 
Cisalpinų Gaulu, Itališku pus- 
saliu ir Adriatiku.

“Ši pozicija, delei prie jos ne
prieinamumo, pavertė mažą mie
stelį Gailia Cisalpina, Cezario 
stovenę jo suokalbiams su Ro
mos šalininkais -kuomet jis vei
kė prieš Gauliją, į galingą Ra- 
venną, kur Honorius pirmutinis 
įsteigė imperialę sėdynę, Odoe- 
cerąs įsteigė karalystę, ir Theo- 
dorikis Ostrogotas galutinai pa
darė tenai viduramžių pasaulio 
Versaliu.

“Ravenna 'buvo neprieinamą 
delei to kad ji gulėjo prie kana-

rio rėmimas dailos ir raštijos 
paliko kibirkštėlę tarp žarijų to 
miesto garsios praeities.

“Kaip nesulyginama yra kad 
mieste pasižymėjusiame svar
biausia architekturaliais turtais 
pelenai jo garsiausio gyventojo 
turi ilsėtis koplytėlėje kurią 
Byronas apipiešia kaipo ‘mažutę 
kupolą daugiau švarią negu iš
kilmingą*. Byronas, galima pri
minti, gyveno Ravennoj 1820-21 
metais kuomet jį buvo pamylė
jus grafienė Guiccidli.

“Jūrė nuo Ravennos pasitrau
kė, tvenkiniai dabar likę pelkė
mis. Du upeliai kuriais laivai 
negali eiti ir kanalas jungia 
miestą su Adriatiku. Ji yra so
stine moderniškos Ravenna pro
vincijos, Emilia skirsnyje, ir gu
li 45 mylios į rytus nuo Bolog- 
nos. Tai buvo vienas iš pirmu
tinių miestų atidavęs balsą už 
Italijos suvienijimą 1859 m. De
šimts metų pirm to Garibaldo 
žmona mirė pelkėse už to mies
to kuomet sykiu su savo vyru 
bėgo iš Romos.”

XVII
Kaip Kandidas su Savo Tarnu Atvyko 

int Eldorado ir ka ten Pamate.
“jyĮATAI,” sake Kakambas Kandidui, ka

da jiedu pasiekė Oreillonu viešpatijos 
sienas, “kad ši žemes skritulio puse yra nei 
kiek ne geresne už kita, duodu tau garbes 
žodi. Keliaukiva Europon trumpinusiuoju 
keliu.”

“Kaip gi keliauti?” klausę Kandidas, 
“ir kurlink keliausiva? Bulgarai ir Aba- 
rai visus skerdžia; ar Portugalijon? Te
nai mane sudegins; gi būdami čia, galime 
bile valanda patekti ant iešmo. Bet kaip 
gi aš galiu iškeliauti iš to krašto, kur yra 
mano mylimoji Kunegunda?”

“Keliaukiva linkui Kayennos”, patarė 
Kakambas, “tenai mudu rasiva Prancus, 
kurie mėgsta bastytis po visa pasauli; jie 
turės pagelbeti mudum; o gal ir Dievas 
susimylės ant mudviejų.”

Bet nebuvo lengva nukeliauti i Kayen- 
na. Jiedu šiek tiek numanė, kurioje tai 
buvo puseje, bet ant jųdviejų kelio buvo 
upes, girios, plėšikai, laukiniai žmones. Jų
dviejų arkliai iš nuovargio pastipo; pačiu- 
du gi mito laukiniais vaisiais ir, pagaliaus, 
atsidūrė prie mažo upelio, ties kuriuo au
go kokosiniai medžiai, — čia jiedu kuri lai
ka tuomi maitino savo •kuna'ir vilti.

Kakam'bas, buvęs, kaip anoji senuke 
moteris, geras patarėjas, tarė i Kandida:

“Jau mudu nebegaliva ilgiau išlaiky
ti; gana jau ejova. Antai matau tuščia 
valtele paupy; prikraukiva ja kokosais, 
iseskivą patys, ir lai upe mus neša; juk upe 
visados priplaukia žmonių apgyventas vie
tas. Jei ir neužeisiva maloniu dalyku, tai 
visgi užeisiva nauju dalyku.”

“Visa širdžia sutinku”, atsake Kandi
das, “pasiveskime Apvaizdai!”

Jiedu pasiyre keletą varsnų, tarp aug
si tu krantu, vienur gėlėtu, kitur nuogu; vie
nur lygiu, kitur akmenuotu. Upelis ėjo 
platyn ir pagaliaus pasimetė tarp augštu 
uolu, siekiančiu debesis. Du keleiviu betgi

Nuėjo drauge su Ka'kambu linkui arti
miausiojo kaimo.- Pakely daug kūdikiu, pa
puoštu dailiais megstais rūbeliais, žaidė 
plytaitemis. Musu keleiviai iš kito pasau
lio krašto, gėrėjosi, žiūrėdami i tai. Ply- 
taites buvo dideles, apskritos, geltonos, rau
donos ir žalios, nepaprastai blizgančios! 
Keleiviai paėmė kelias ju nuo kelio; vienos 
buvo iš aukso, kitos — iš emeraldo, kitos — 
iš rubino — kadir mažiausi ju butu dailiau
sia papuošalas Mogulo sostui.

“Be abejones”, atsiliepe Kakambas, “tie 
vaikučiai turi būti karaliaus šeimynos, jei 
gali žaisti takiomis brangiomis plytaite
mis!”

Šioje valandoje pasirodė kaimo moky
tojas ir pašaukė vaikučius mokyklon.

“Antai”, pastebėjo Kandidas, “kara
liaus vaiku mokytojas.”

Mažiukai tuoj paliko savo žaislus ant 
žemes ir nubėgo mokyklon. Kandidas pa
kele juos nuo žemes, pribėgo prie mokyto
jo ir, žemai nusilenkdamas, pakišo jam tuos 
žaislus, nurodydamas, jog karaliaus vaikai 
pamiršo juos su savim pasiimti. Mokyto
jas, nusišypsojęs, sviede juos ant žemes; po 
to, su nusistebėjimu pažvelgęs i Kąndida, 
nuėjo savo keliu.

Keleiviai betgi pasirūpino surinkti au
ksą, emeraldus ir rubinus.

“Kur mudu esava?” šaukė Kandidas. 
“Šios šalies karaliaus vaikai, tur būti, yra 
gerai auklėjami, jei nemyli aukso ir brang- 
akmenu.”

Kakambas nemažiau už Kandida ste
bėjosi. Pagaliaus jiedu priėjo prie pirmo
jo kaime namo. Jis buvo pastatytas kaip 
koks Europos palocius. Prie duru grūdosi 
minios žmonių, viduje ju buvo dar daugiau. 
Jiedu išgirdo švelniu-švelniausia muzika ir 
suuodė gardžiu-gardžiausius valgiu kvaps
nius. Kakambas priėjo prie duru ir išgir
do Peruviečiu kalba; tai buvo jo motinos 
prigimtoji kalba, nes mes juk žinome Ka- 
kamba gimus Tukuman’e, kaime, kur kito
kios kalbos niekas nevartodavo.

“Čia aš busiu tamstos vertėjas”, pa
stebėjo jisai Kandidui; “eikiva vidun, čia 
yra visuomenes užeiga?’

* Spėjama Voltaire’a kalbant čia apie avis 
vardu llama, Pietų Amerikoje, panašias i 'kupra
nugarius. Tie gyvūnai kartais būna rusvos spal
vos, gali nešti dideles naštas ir yra gana greitos.

(Bus daugiau)

REIKALAUKIT “DIRVOS 
KNYGYNE

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas
ŽODYNAS

turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j

$10.00
$11.00

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga
ret H. Sanger, vertė J. Stropus.. 1.00

1595. Socia'Iistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa- ......................................... 10c

507. Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226...............  50e
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Paskiri uždari 
rims ir

WIENAS tos organizacijos žemesnis vir
šininkas, rezignavęs iš jos, nors po gra

sinę mirties nuo kitų viršininkų, pasiryžo 
išduoti visas Ku Klux Klano paslaptis ir jo 
mierius Suv. Valstijose. Jis veiks:

Vidurinėse valstijose Ku Klux turi.tik
slą kovoti su negrais ir socialistais.

Pietinėse valstijose — smerkti ir atim
ti teises negrams.

Vakaruose — kovai prieš geltonąjį pa
vojų arba Japonų ir Chinų rasės užsiveisi- 
mą ar Įsigalėjimą.

Rytuose ji randa darbo kovoti prieš 
Žydus h' katalikus.

Reikia turėti mintyje kad tą ką Ku 
Klux Klanas (sekta, ar gauja) bando da- I 
ryti su Žydais New Yorko mieste ji tą pa
tį turi tikslą daryti su visais Žydais kur 
tik jų randasi.

Nematomoji Ku Klux Klano Imperija 
planuoja išvyti Žydus iš New Yorko.

New Yorke Žydų yra daugiau negu 
kokiame kitame Amerikos miestė.

Augštieji Ku Klux valdininkai tikėda
mi jog New Yorke yra daugiau Žydus ne
kenčiančių negu 'kitur, stengiasi juos Įra
šyti Į savo Nematomąją Imperiją.

Po to kaip pirmas skyrius buvo Įvestas 
Ku Klux narių New Yorke, to skyriaus va
das gavo instrukcijų iš vyriausios raštinės, 
kurią veda ir nurodymus duoda tūlas Clar
ke ir su juo gyvenanti našlė Elizabeth Ty
ler. Viskas vedama komercijos pamatu. 
Tos instrukcijos išsiuntinėtos valstijų per- 
dėtiniams, taipgi perdėtiniams miestų ir 
miestelių, paskui organizatoriams ir tenai 
kur skyriai gerai nesuorganizuoti.

Instrukcijos prieš Žydus yra sekančios:
“Žydai remia tik Žydus, jeigu nėra ko 

kur būtinai nereikia įsu kitais susidurti. 
Todėl mes, vienatiniai tikri Amerikonai 
(klano nariai) turime veikti tais pačiais 
metodais apsisaugojimui savęs ir prisilai
kyti klaniško mokinimo. Klano nustatymus 
tikrai Įvedus neilgai truks iki Žydai bus 
išvaryti iš biznio musų praktikavimu savo 
biznio metodų, nes kada ateis laikas kla
no nariai pirkliaus tik su klanišlkiais ir ta
da Žydų biznio dienos ir pasisekimas bus 
suskaityta, o tada Nematomoji Imperija 
•fra lės išvyti juos nuo savo Amerikos 
mes.” '

Aktualis šio plano įvykinimas buvo 
sakančiu išgarsinimu visų klano narių 
jų užsiėmimu ir bizniu, su imperialiu įsa
kymu ir nurodymu jog kada tik galima na
riai turi pirkliauti tiktai su savo nariais ir 
samdyti tiktai nematomosios imperijos na
rius Į darbą.

Šitas aktualis panaudojimas klaniškos 
sistemos, kas butų galėjęs Įnešti didelį su
mišimą komercialėsė Įstaigose New Yorko 
mieste ir kitur, dar nebuvo pradėtas įves
ti galėn.

Klanas pasiryžęs surinkti didelius pi
nigus savo rankosna, kad nepasisekimas 
negalėtų butų Reikalinga didelių sumų in- 
dėjrmui Į biznį klano narių kur tik pasiro-

Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) ... . p.84 
Akyvi Apsiriskimai Sviete ........ p. 79 
Apsireiškimai Atmosferoje ........ p. 238 

Ta pati apdaryta ....................
Apie Žemę ir Kitus Svietus ........ p. 255 

Ta pati drūtais apdarais ..........
Aritmetika ...................... p. 104 
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 
Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 
Badas — Dailus vaizdelis .......... p. 260 
Baltoji Vergija ................. p. 118 
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Darbas — gražus romanas ........ p. 219

at-
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do reikalas išstatyti Žydams didelę opozi
ciją. Yra didelės bankinės įstaigos kon
troliuojamos .Žydų; milžiniški komercialiai 
ir industriški užvedimai yra Žydų rankose. 
Jie veda savo bizni 'be jokio jiems pastoji
mo kelio. Tai jau nėra vaiko žaislas juos 
iš šaknų išversti. Užvedimas kuris planuo
ja nuversti tokią galybę negali būti sutver
tas per dieną arba savaitės laiku.

Klanas pasiryžęs daryti ataką prieš 
Žydus staigų ir toli siekianti. Jis apsvar
stė visas puses savo kovos plano ir apsižiū
rėjo visomis šalimis iš kur galėtų nepasek-L 
mių būti. Jis nemano suklupti. • j

Klano prieš-Žydiškas fondas dabar tu- 1 
ri tik $500,000. Tam tikras nuošimtis nuo 1 
narinių ir Įstojimo mokesnių nuolatos pila- 1 
si į ši fondą. Fondas auga pasišokėdamas. ; 
Kaip jis dabartiniu smarkumu auga, gale , 
metų jau turėtų pasiekti $3,000,000.

Absurdas kokis jis nebūtų, Klanas pa
naudoja pačius Žydus kovojimui prieš Žy
dus. Ir štai kaip tas atliekama:

Manoma tverti Žydų organizaciją, ku
rios vardas dar nenuspręsta, kovai prieis 
Izraelio Sūnūs, didžią Žydišką savitarpinę 
organizaciją. Planas šitos naujos organi
zacijos bus gauti sau žmones, papirkimu, 
išdavikus kurie išdavinėtų Žydų veikimą 
iš savo žmonių tarpo.

Klanas pasinaudoja ta proga ir žino 
jog kožnoje 'kovoje, kožnoje rasėje yra iš
davikų. Taigi, papirkdami biednesnius bet 

’ intekmingus Žydus, jis mano sutverti nau- 
. ją Žydišką organizaciją.. Ta organizacija 

bus po slapta Ku Klux Klano kontrole, jos 
tikslas bus išgriauti ir visiškai sunaikinti

. Žydų bendrumą.
Klanas turi apmokamus šnipus kurie 

dirba Žydų tarpe. Tie špiegai nuolat infor
muoja imperialiam klano palociui apie tai 
ką Žydai veikia apsisaugojimui nuo Klano, 
kadangi Žydai jau pajuto apie blėdingus 
klano tikslus ir ėmėsi apsisaugojimo žing
snių. Vienok tik Žydai nepersistato tokio 
milžiniško suokalbio kokis prieš juos eina.

Pirmas'konkretis planas kovai su Žy
dais New Yorke buvo perstatytas smulk
meniškai imperialėje raštinėje visam šta
bui, Atlanta, Ga. Edward Young Clarke 
juos perstatė susirinkimui. Rašytojas šios 
istorijos irgi tenai buvo ir pilnai viską su
žinojo ir jam buvo in teikta nurodymai.

Clarke išdėjo planus kaip jo sumany
tas Žydų sutraukimas krūvon pradėtų kovą 
jų pačių prieš jų Izraelio Sūnų organizaci
ją. Jis pareiškė: “Jau aš gavau savo ži
nion du buvusius augštus valdininkus Iz
raelio Sūnų organizacijos kurie yra gabus 
organizatoriai ir jie pagelbės mums sutvar
kyti visus planus, vardą ir viską reikalin
go naujai Žydų organizacijai kurią mes jau 
rengiame pradėti New Yorko mieste. Jie 
padės mano departamentui (propagacijos) 
kaip lygiai ir tiesioginam narių sutrauki
mui ir surinks pardavėjus pardavimui pa-
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VIAMS-LENKAMS PROJEKTAS

Tai tik siūlymas, EietuviaTdar jo”Nepriėmė
1) Abi valstybės pripažįsta i bendri abiem šalim, patikrinti 

kita kitos nepriklausomybę ir tų klausimų išstudijavimą ir pa- 
SUVerenitetą. Jos abi nrinažis-1 
ta turinčios bendrų interesų ku- mą. Ji gamins raportą periodi
ne parodo būtinumą įsteigti jų nėms vyriausybių konferenci- 
tarpe kooperavimo sistemą, pa-1 joms.

; remtą ant specialių konvencijų' 
ir ant įsteigimo nuolatinio sąry- ]

i šio organo.' ]
2) Lenkijos ir Lietuvos vals- < 

tybės siena eis Curzon’o linija i 
iki Nemuno, Nemuno upe iki i 
Druskininkų, nuo Druskininkų i 
per Stara Ruda, Jeziory jun- I 
giant Nemuną su Volą, Nemu- i 
nu iki Berezinos intakes, ir Ii- : 
nija E. jungiančia Rusijos sie
na, pravesta Rygos sutartimi.

3) Vilniaus sritis Lietuvos 
Valstybėj sudaro autonominį 
kantoną. To kantono sienos bus 
pravestos maždaug lygiomis da
limis dalinant dabartinę neutra- 
linę zoną; jos eis iš rytų nuo 
Giedraičių, Širvintų, paliekant 
Vilniaus kantonui geležinkelį 
Vilnius-Varėna.

4) Vilniaus kantonas, organi
zuotas pamatais panašiais į švei
carų kantonus, laisvai pasirinks 
kantonalius valdininkus. Atsto
vybė Oentraliniam Seime bus 
proporcinga jos gyventojams. 
Centralinė Lietuvos Vyriausybė 
santikyje su Vilniaus kantonu 
turės tokių pat prievolių (atri- 
bucijų) kaip, federalė Berno Vy- 
rausybė santikyj su šveicarų 
kantonais. Centralinė Vyriau
sybė ir Centralinis Seimas bus 
Vilniuje.

5) Armija bus suorganizuota 
šaukiant kariumenę sritimis. 
Vienetai pašaukti Vilniaus kan
tone, ir vienetai pašaukti liku
sioj Lietuvos teritorijos dalyj, 
galės išeiti iš savo šaukimo zo-

, 'nos tik karės atveju arba jei 
viešoji tvarka butų ardoma. 
Vilniaus kantono kariumenė bus 
laikoma Vyriausios Lietuvos 
Vadovybės žinioj.

‘ 6)
■ 7) 
s 8) 
• abu,

Į mai,
gaus- .
proporcingos atstovybės sistema 
taip kad iš svarbesnių partijų 
butų atstovų. Tos. delegacijos, 
bendrai posėdžiaudamos, balsų 
dauguma spręs kurie klausimai 
interesuoja abu kraštus. Užsie
nio politikos bendrojo intereso 
|aktai, kurie reikalauja įstatymo 
sankcijos, bus iš pradžių pateik
ti dviem delegacijom drauge po- 
sėdžiaujančiom. Jųjų priimtas 
tekstas bus patiektas abiem Šel
piam ratifikuoti. Abi Vyriau
sybės pažymės po lygų skaičių

Į ir septyni punktai, ku
rie yra tokie:

Punktas 1. Sutarties tekstą 
ratifikavus abejoms Vyriausy
bėms, jis bus patiektas legaliai 
Vilniaus srities atstovybei, Vil- 

_ , . . v. i . , ... niaus srities legalės atstovybės
nutarimas bus patiek

tas tiesioginai Tautų Sąjungos 
Tarybai.

Punktas 2. Tautų Sąjungos 
Taryba skirs savo atstovą ku
riam bus pavesta interpretuoti 
sutartį ir daboti jos vykdinimą. 

į Punktas 3. Visi okupacijos 
kariumenės ir valdininkijos gai
valai, kilę ne iš Vilniaus, turi 
skubiausia būti iševakuoti.

Punktas 4. Lietuvos Vyriau
sybė įsikurs Vilniuj po kantona- 
lių savivaldybių ir 'Seimo rinki
mų. Vilniaus kantone organi
zavimas turės būti realizuotais 
per laikotarpį neilgesnį kaip še
ši mėn. po to kai sutartis bus 
legalė, Vilniaus srities atstovy
bės priimta.

I Punktas 5. Iki to laiko ir tuo

(Išleista)
(Išleista)
Užsienio politikos ryšiui 

Lietuvos ir Lenkijos Sei- 
parinks delegacijas iš ly- 
narių skaičiaus, eidami

tiems Žydams jų mirties nuosprendžius, i ™une sudary® Užsienių
J J - 1 Dnibnlii Tomfha • H Tnrvhn fn_

Nors tie vyrai yra Žydai, jie turi baltas šir
dis ir su laiku atsimes nuo savo rasės, ir 
aš tikiu mes rasime kokį nors būdą priim
ti juos i savo nematomąją, imperiją.

“Aš turiu persergėti jus, gerbiamieji, 
kad butumet labai atsargus ir net nepami- 
nėtumet tų planų musų ištikimiems na
riams. Jie neturi išeiti iš čia susirinkusių 
■viršininkų žinios, ir aš noriu kad musų vy- 
riausis advokatas tuoj-.vyktų Į Washingto- 
ną ir išgautų daugiausia kiek galima infor
macijų apie reikalingus legalius žingsnius 
šio darbo pradėjimui.”

Šiame susirinkime (.dalyvavo vyriausis 
įvadas Simmons, vyriausis advokatas Co
burn, pats autorius ir keletas 'kitų.

Žydai yra ypatingai išskiriami iš Ku 
Klux organizacijos narių, kaip tą parodo ir 
aplkacijos klausimas, kur tiesiog pasako
ma jog aplikantas nėra iš Žydų.

(Bus daugiau)

Reikalų Tarybą; ta Taryba tu
rės uždavinio studijuoti klausi
mus kurie bendrai interesuoja 
abu kraštus, ir paruošti bendrą
jį darbo programą. Ji redaguos 
raportą periodinėms Vyriausy
bių konferencijoms.

9) Pereinamu laiku ir tame 
atvejuje jeigu nebūtų suorga-Į 
nizuota iš vietos elementų pa
kankamos policijos palaikymui 
tvarkos ir apsaugojimui rytų 
fronto, galėtų 'būti atsiusta Vil
niaus kantonan lygios dalįs Len
kų ir Lietuvių kariumenių ir už
imta tenai išanksto nustatytus 
sektorius sulyg sutarties tarp 
dviejų vyriausybių.

10) Dviejų šalių užsienių po
litikos ryšiams užtikrinti abi vy
riausybės paskirs kiekviena po 
tris atstovus kurie sudarys ben
drą tarybą užsienių reikalams, 
šita taryba bus sprendimui dau
guma balsų, kurie yra klausimai

Abu parliamentu, Lenkų ir , 
Lietuvių, paskirs, sekant pro
porcingą (atstovavimo sistemą, 
dvi delegacijas su lygiu narių 
■skaičiumi. Užsienių politikos |. 
aktai, kurie turi bendro intere- i 
so ir kurie reikalauja (įstatymų 
leidimo organų) ' legislatives 
[sankcijos, bus paduodami pir
moje vietoje dviem delegacijom 
bendrai posėdžiaujant. Jų už
gertas tekstas bus patiekiamas 
ratifikavimui abiejų parliamen
tu.

11) Militarė defensive konven
cija bus pasirašyta šiais pama-1 
tais?:

aj Susitarimas tarp . abiejų ?atveju jej vietinėmis pajiegomis 
generlių (štabų priėmimui moky- nebutu galima sudaryti pakan- 
mo ir organizacijos kariumenių kama ‘policiją, tvarkos laikymui 
metodus. ir rvt.n aip.nns sran-cmirmiii. Ivcms

b) Susitarimas tarp abiejų į] 
generalių štabų ramiu laiku ga- ; 
minimui bendros akcijos plano, i 
jei ištiktų karė, lygiai kaip re
guliavimui mobilizacijos, kon
centravimui transportų ir kariu
menės pasieniuose paskirstymui, 
šitas susitarimas bus realizuo
tas perijodinių konferencijų. Be 
to, nuolatinis ryšis bus užtik
rintas specialio nuolatinio tyri- j 
nėjimo ir bendradarbiavimo or
gano,

c) Aprubežiuota parama duo-
■ damoji Lietuvos armijos Lenki

jos armijai anapus Lietuvos te-
■ ritorijų sienų (žmonėmis ir ak-
• cijos priemonėmis). Lenkų ka-
• riumenčs kooperacija su Lietu-
• vių*kariumene ant Lietuvos te- 
i ri tori jos. Abipusis naudojimas
• teritorialių teisių, kelių, gelžkę- 
> lių, etc. 'bendriems strategijos

reikalams.
d) Viena karės vadovybė, e- 

sant bendroms abiejų armijų 
operacijoms, paliekant vyriau
sias Lietuvių spėkas sugrupdo- 
tas po Lietuvių vadovybe.

Dvi vyriausybės sprendžia ar 
karė turi būti gynimos pobu- 
IdŽio ir ar abi šalįs esančios pas 
sirašusios kita kitai duoti pa
spirties. Jeigu čia nebūtų suti
kimo tai klausimas bus pavestas 
atributui, Tautų Sąjungos Tary
bos skirtam, iš anksto abiem ša
lim sutinkant.

12) Liuosas naudojimas Lie
tuvos uostų ir teritorijos bus 
visuomet užtikrintas . Lenkijos 
prekių transportams, ‘ suprask 
ir (karės medegą.

13) Jeigu kiltų nesusiprati
mas, abi šalįs apsiima pasiduoti 
sprendimui arbitro, kurį Tautų 
Sąjunga dkirs, abiem šalim su
tinkant.

14) Jei Lietuva ar Lenkija 
norės ateityje padaryti atmainų 
į šią sutartį, tai jos apsiima a- 
pie tai pranešti Tautų Sąjungos 
Tarybai.

I Prie tos naujos redakcijos y- 
ra pridėtas priedo pavidale pro-

kontingentai galės būti įleisti į 
Vilniaus kantoną ir ten apimti 
aprėžtus ir iš anksto nužymėtus 
sektorius, einant tam tikra abie
jų Vyriausybių sutartim.

Punktas 6. Komisija iš trijų 
narių, Tautų Sąjungos Tarybos 
skirta, su Lietuvos ir Lenkijos 
atstovais, nuties sieną nužiūrė
tą sutarties 2 ir 3 straipsniais.

Punktas 7. Einant 9 ir 10 
str. bus .pradėtos derybos tarp 
ekspertų 'kuriuos skirs a'bi Vy
riausybės suredaguoti militarinę 
ir ekonominę konvencijas. Jei 
derybos nepasiektų vaisių, Tau
tų Sąjungos atstovas paims v&rj 
išrištus punktus.

(Tąsa iš per 
(IENOSE pieštus pai 
J pejaus tyrinėtojai 
smulkmenišką to garsi 
Su didęliausiu atviru 
tikimuose tie paveiksi; 
išnykstančiomis spalv 
gėdingo, nieko per sla 
tu galėjęs ar drysęs 
sakant, tie paveikslai 
gyveno ii1 mylėjosi ii 
juje. Vietoj nudangii 
jai atrasti paveikslai 
te kur jie randasi, i 
kįa tiesiog uždengti i 
laikais priimto žmon 
kūmo delei.

Vieną dalyką i 
miims, tai kad to seni 
lio moterįs naudojo i 
mus pridėjimui sau 
patraukimo, taipgi 1 
si tame neužsilikti. < 
toną krototą, moterii 
,Iu plaukai blizgėjo: 
kalia; tankiai maud 
dėvėjo visokius pag 
su atstatytomis krut 
nuo savo 'blauzdų vi

Tarp rankraščiu 
yra kopija “Acta I 
raščio, kuris buvo' i 
Vienas iš to laikraš 
maždaug pagal muši 
kas aprašoma butų 
noms. Skaitykit šį

“Marcus Tullius 
nišką spektakli pere 
aristokratijos nariu 
juj. Tam nuotikiu 
cųs Maximus. _ Ms 

strode puikiausiam 
kliais dviračiam v 
paskui važiavo jo d 
gos Bacchantes, su 
ir vyno taurėmis n 
naro. Po to sekė kr 
to gladiatorių, sude 
merginu, kurios piru 
tos vyne, po to šušė 
vergą levams ii- kitol 
rims naujai importuol 
p svečiai linksmiausia 
(alyvavo ir tas dideli 
ibaigtas kuomet rasti 
ii (redakcijai) apie ta 
šust”

Štai kaip Marcus 
togas, jaunas patria 
Ero numylėtu šokikių:

“Marcus Antonius C 
adai savo širdies, pr 
u savęs toki akmens i 
sijoju laiku prieš mai 
ė mario, be kurios aš 
įtame aš tau prasiženg 
šPanso namuose aš išėj 
a; nusiminimo! 0 C1 
s Penaus pavidale, iš 1 
it dievės dvasia lyg tai 
įkaip trokštu kad gale 
ės ant mano kaklo, m; 
3ms tavas tame visad <
tarime! Šviesa yra pa 
J® gamtos apsireiškim 
to, 0 Chloe, yra peri 
Mesijam dingus. Sal 
fe mano, ar Venus, syk 
sftdžia, vėl jas taip sk

TĖMYKIT, GAL KADA BUS REIKALAS

Daroma
visokius

Žemiausia
kaina

šliužis (čerepokas) yra visai 
lėtas. Penkių pėdų ilgumo šliu
žis į sekuandą praeina tik pusę 
colio.

paveikslams 
rėmus

Antanas Bartkus, naujas Lietuvis 
Fotografas, vienas iš geriausių fo
tografų Clevelande, patyręs iš Lie
tuvos ir Amerikoje per 10 metų 
dirbęs po geriausias studijas, už
dėjo Fotografijų Studiją. 'Darbą 
atlieka daug geriau negu paprasti 
fotografai. Ima paveikslus šeimy
nų, pavienių, vestuvių ir kitokius. 
Iš Lietuvos atsiųstus paveikslus 
padaro daugiau, taipgi iš mažų di
dina ir iš didelių daro mažus; pa
daro reikalingus paveikslus ant

pasportų. Studija atdaro visą dieną ir vakarais.

THE E. 79TH STREET STUDIO 
1197 E. 79TH STREET, CLEVELAND.

Labai parankioj Lietuviams vietoj, galima privažiuoti St. 
Clair ir Superior karais. Dideles grupes imu pagal su
sitarimo ir nustatymo laiko.. Nepamirškite kreiptis čia.

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 
PADUODA TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

APIE LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Spaudos Draugija yra 
teisėtai Įgaliota “Varpo” Bendrovės Agen
tūra, tat čia galite užsirašyti

“LIETUVOS .ŪKININKĄ” 
kurs eina Kaune, su priedais: “Sveikata”, 
“Žemė”, “Jaunimas” ir “Lietuvos Ūkinin
ko Kalendorius”. Prenumerata metams 
$2.00 (reikią pridėti 25c., persiuntimui pi
nigų).
Amerikos Liet. Spaudos Draugija užrašo 
ir visus kitus Lietuvos ir Amerikos laikra
ščius.

Adresuokite:
Lithuanian Press Association

370 West 30th Street New York, N. Y.

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00
Šis sumokėtas suvirs Puses Milijono Dolarių Kapitalas 
yra liudymas ir apsauga visų tų pinigams, kurie deda į 

šios Kompanijos Skyrius taupymui.
VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $ 1,000,000.00.

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

nuo dienos padėjimo iki dienos išėmimo, prisilaikant 
taisyklių ir patvarkymų.

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street

Keturi Skyriai randasi šiose Vietose: 
2006 St. Clair Avenue 7909 Superior Avenue

Miles Avenue, kampas E. 123rd Street 
West 25th Street, kampas Wade Ave.

tos kaip rodos patek 
te Patėmykit sum 

bankieriaus:
Hat mano gyvenimą i 
M Chloe, yra neteis 

gyvenantis tik 
Ritimo, nupuls taip že 

paauksuotą vežini

KNYGA AP 
C® iš dailiąją mus 
Jpsly Lietuvos Karii 
® kūną ne vieną iš 
SOS KARIUMEN1 

aprašo n 
dirvos” Knygy



DIRVA

3aunimas
kad ji galėtų pas jį greičiau nuvykti kada
lošimas teatre pasibaigs! Tai neteisinga; JUOKIS 
arba tas dešimts tūkstančių sesterkų isim-l J

PALA1DAS ROMĖNŲ GYVENI
MAS KRISTAUS LAIKAIS

(Tąsa iš pereito num.)
C IENOSE pieštus paveikslus sudarę Pom- 
J pejaus tyrinėtojai galėjo iš jų susekti 
smulkmenišką to garsaus miesto gyvenimą. 
Su dideliausiu atvirumu, nekurtuose atsi
tikimuose tie paveikslai buvo išpiešti su ne- 
išnykstančiomis spalvomis. Nieko nebuvo 
gėdingo, nieko per slapto, ko artistas nebū
tų .galėjęs ar drysęs atvaizdinti.. Tiesiog 
Sakant, tie paveikslai parodo 'kaip 'žmonės 
gyveno ir mylėjosi ištvirkusiame Pompe- 
juje. Vietoj nudanginti į muzejų, tie nau
jai atrasti paveikslai bus palikti tose vie
tose kur jie randasi, nors dauguma jų rei
kia tiesiog uždengti nuo akių dabartiniais 
laikais priimto žmonių skonio ir morališ- : 
kuino deleį.

Vieną dalyką paveikslai atskleidžia 
mums, tai kad to senojo ir dingusio pašau- * 
lio moterįs naudojo visokią dailą ir gabu- j 
mus pridėjimui sau didesnio žavėtinumo, ] 
patraukimo, taipgi kad ir vyrai stengė- , 
si tame neužsilikti. Jie tankiai dėvėjo gel- j 
toną krototą, moterišką palaidą apvalkalą. < 

.Jų plaukai blizgėjo: buvo sušukuoti užpa- ; 
kalin; tankiai maudėsi ir perfumavosi ir - 
dėvėjo visokius pagražinimus; vaikščiojo 
su atstatytomis krūtinėmis ir prašalindavo 
nuo savo 'blauzdų visus plaukus!

Tarp rankraščių iškastų iš to miesto 
yra kopija “Actą Diuma”, dieninio laik
raščio, kuris buvo' rašomas ant papyruso. 
Vienas iš to laikraščio straipsnių skamba 
maždaug pagal musų dienų mados — nors 
kas aprašoma butų labai keistu musų die
noms. Skaitykit šį keistą aprašymą:

“Marcus Tullius Servus turėjo milži
nišką spektakli pereitą naktį garbei Romos 
aristokratijos narių dabar esančių Pompe- 
juj. Tam nuotikiui buvo pasamdytas Cir
cus Maximus. Mąrcųs Tullius Seyrus pa
sirodė puikiausiam quadriga (keturiais ar
kliais dviračiam vežime), kituose ratuose 
paskui važiavo jo draugai ir svečiai. Nuo
gos Bacchantes, su girliandomis ant galvų 
ir vyno taurėmis rankose, svečiams patar
davo. Po to sekė kruvinas mušis tarp šim
to gladiatorių, sudeginimas šimto šokikių 
merginų, kurios pirmiausia 'buvo išmaudy
tos vyne, po to sušėrimas šimto parinktų 
vergų levams ir kitokiems laukiniams žvė
rims, naujai importuotiems iš Afrikos. Vi
ši svečiai linksmiausiai ir trukšmingiausiai 
dalyvavo ir tas didelis pokilis dar nebuvo 
užbaigtas kuomet raštininkas išėjo praneš
ti (redakcijai) apie tai kaip tenai viskas 
einasi.”

Štai kaip Marcus Antonius Crassus, 
turtingas, jaunas patriarkas, rašė vienai iš 
savo numylėtų šokikių:

“Marcus Antonius Crassius į Cloe, gy
vasčiai savo širdies, prašo jos prašalinti 
nuo savęs tokį akmens šaltumą kokį pas
taruoju laiku prieš mane turi. O Cloe, 
meile mano, be kurios aš esu' kaip negyvė
lis, kame aš tau prasižengiau? -Iš vakarie
nės Panso namuose aš išėjau suimtas skau
daus nusiminimo! O Cloe, sutverta pa
čios Venaus pavidale, iš kurios svaiginan
ti tos dievės dvasia lyg tai ir pilasi ant ma
nęs, kaip trokštu kad galėčiau jausti tavo 
rankas ant mano kaklo, mano lupas pasie
kiančias tavas tame visad atmintiname pa
bučiavime! Šviesa yra paprastas visiems 
vyrams gamtos apsireiškimas, bet siela ta
vo Marco, O Chloe, yra perimta baime jog < 
tu jau esi jam dingus. Sakyklų, gyvybe 
širdies mano, ar Venus, sykį sujungus šir- 
dį su širdžia, vėl 'jas taip skaudžiai turėtų 
perskirti?” -

Marcus kaip rodos pateko blogose “ap
linkybėse”.' Patėmykit suminėjimą- seno 
Jocųndus, bankieriaus:

“Imant mano gyvenimą ir tavo, nesu- , 
lyginamoji Chloe, yra neteisinga. Kaip! 
Tavo Marcus gyvenantis tik akivaizdoje 
tavo užjautimo, nupuls taip žemai kad pa
skolins savo paauksuotą vežimą Amaryllui

tų iš tavo Marco kišeniaus ir sudėtų į ru-i 
žavą delną Libitanos, dainininkės — taipgi1 
neteisinga kad Neaera ir Lelaga, tos nusi
dažiusios gražuolės Plauto prašalintos, at
siėmė savo perlus nuo seno Jocundo lėšo
mis tavo mylimo ir ištikimo Marco 1 Chloe, 
liepk man ateiti pas tave, kitaip aš mirsiu!” I

Ir kokia šių dienų mergelių butų ga
lėjus atsisakyti nuo tokio pasiūlymo:

. “Visad-palaimin'ta Chloe, nuo kurios 
jos Marcus, laimingiausias iš visų smertel- 
nųjų, aplaikė naujus meilės prižadus; tu 
esi gražesnė už Aušrą, skaisčią savo rytų 
rūbuose! Aš myliu tave širdimi kuri ne
gali mylėti kitos. Marco Antoniaus Gras
so nešėjai laukia prie tavo vartų su neštu
vais nunešimui tavęs į Gausybės Gatvę, jei 
tu sutiksi. O Chloe, negailėk savo Marco 
pinigų, ir kada jis su tavim šią naktį vaka
rieniaus, žiūrėk kad tavo gulbės kaklas bu
tų nulenktas, tavo gražiausios rankos bū
tų papuoštos brangumynais vertais tavo 
didžiausio žavėtinumo. Negailėk pinigų. 
Chloe—tavo Marcui valandos yra mėnesiais 
iki to laiko kada 'šiąnakt tu ir jis vakarie
niaus kur Chianiškas vynas ir meilė lau
kia !”

Kas galėtų būti aiškesnio atvaizdini- 
mui to praėjusio gyvenimo, tų žuvusių lai
kų apsiėjimų, meilės ir visko su tuo surišto 
kaip šie laiškai suteikia. Ir kaip keista, 
reikia pasakyti, jie kalbd ta pačia kalba 
kaip ir šiandien pasiturintieji savo- mylimo
sioms rašo, nors nuo tų 'laikų praėjo netoli 
pora tūkstančių metų!

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

PERSIKEITĖ LAIKAI 
Kitą kart buvau riebi, 
Dabar Suplonėjau;
Kitą kart buvau graži, 
Dabar nušlykštėjau.
Kitą kart mane visi 
Glaudė ir mylėjo, 
Bet dabar manim visi 
Jau pasibjaurėjo....
Kitą kart kada 'juokiaus 
Dantįs tik blizgėjo, 
Bet dabar jau jie visi 
Senai išbirėję.
Kitą kartą ant savęs 
Visiems daviau valią, 
Dabar nieks nei nepažiur’. 
Eina sau pro šalį.
Kitą kartą jei man ko 
Tiktai prireikėjo, .
Tuojau būdavo keli 
Nešini atėjo.
N’išskaitysiu viso to 
Kaip man kitkart buvo, 
Tik žinau kad jau viskas 
Dingo, dingo, žuvo.... _

*Z.

tokį. Ir mes patįs — jei jus 
mislinat apie mus — štai esa
me tokis ir tokis, o ne kitokia, 
ir lyg lemta buvo būti tik tuo, 
o ne kitu ir niekuo kitu kaip tik 
tuo, ir į tokius kalbėti kaip jus, 
o ne kokius kitokius, ir dabar, 
ne pirmiau, ir ne vėliau kada.

SMAGI KELIONĖ 
LIETUVON

Niekas kelionėje nėra taip I 
miela kaip geras sutvarkymas I 
ir aprūpinimas jos jau iš pat, 
pradžių, o taipgi 'buris savų žmo
nių, drauge keliaujančių. Pir
kusieji laivakortes BALTIC 
STATES BANKE, 294 Eighth 
Ave., New York, N. Y., lygiai 

Į ir visais kitais izmais — yra I tokius patogumus ir turi: jiems j, 
lengva apsirgti: eidami gatve Ine tik kad buna aprūpinti pas-j, 
manykit: štai kaip 'buvo lemta 
kad šiame pasaulyje, šitoj vie
toj, šituo laiku buvo įrengta ši
tokia gatvė ir štai dabar aš ja 
einu; ir lemta čia būti šitokie o 
ne kitokie budinkai, kuriuos aš 
dabar matau, ir lemta buvo man

Taip kur tik neisit, ką tik ne
matysit vis taip ir manykit — 
ir kada tokis manymas pradės 
jumyse pats savaimi veikti kur 
tik busit, ką darysit ar ką ma
tysit — tada jau sirgsit fata
lizmu-.

šituo pastaruoju izmu — kaip

KOLUMBAS
C PALI 0 12 diena skaitosi Amerikos atra

dimo diena. Tą dieną, 1492 metais, Ita-1 
las vardu Christophorus Columbus pasiekė 
pirmutinę dabartinės Amerikos pakraštyje 
esamą salą kurių grupė dabar vadinasi Va
karų Indi jomis ir randasi j pietus nuo Šiau
rinės Amerikos, Meksikos Užlajos vande- 
nuose. Toli gražu Kolumbas neatrado da
bartinės Amerikos kur mes gyvename, ir 
pietinės Amerikos — taipgi didelio konti
nento, bet juos abu vėlesni tyrinėtojai ap
žiurėjo ir po kurių apsilankymo prasidėjo 
tankesnė imigracija į naująjį pasaulį iš Eu
ropos.

Kolumbas ir nejieškojo to ką jis rado. 
Tolimoji Indija buvo garsinga savo dauge
liu produktų, su kuria Europa varė preky
bą. Bet plaukti laivais aplinkui Afriką iki 
Indijos buvo labai toli, o Kolumbas jau 
pradėjo tikėti jog žemė yra apvali, — tai 
kodėl nebūtų galima Indijon nuvykti tie
siai plaukiant į vakarus? Tik jis turbut 
permažą žemės didumą išsiskaitė. Trečda
lyje kelionės, kiek po teisybei turėtų būti 
iki Indijos, jis turėjo sustoti, nes atrado 
žemę kuri nebuvo Indija, o kas kitas, tik 
jau Kolumbas ir jo vyrai nenorėjo toliau 
plaukti. Jie sugryžo Ispanijon, nes su Is
panijos karalienės pagalba tas naujojo pa
saulio atradėjas tegalėjo savo užsigeidimo 
atsiekti. Jau Kolumbas buvo tada gyve
nęs Ispanijoje, kada sykį jo laivas sudužo 
Atlantiko vandenuose ir jis išplaukė ant 
lentos j kraštą. Apsistojęs tenai jis apsi
vedė. Jo sūnūs vėliau buvo vienos iš naujų 
Ispanijos Kolonijų gubernatorium.

Bet kodėl šis kontinentas nesivadina 
Kolumbia, bet Amerika? Už tai garbė tu
rėjo likti Kolumbui, bet ją pasiėmė kitas 
Italas — Amerigo Vespucci, kuris vėliau 
už keleto metų po Kolumbo atplaukė į nau
jąjį pasaulį, pasiekė dabartinę pietinę Ame
riką, po to Sugryžo Italijon ir paskleidė vi
soj Europoj žinias ir raštus apie tą naujai 
atrastą žemę. Nuo jo vardo ir pasiliko 
šis kontinentas pramintas — Amerika.

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybes Lietuvo
je. Didele knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais ________________________ 1.50

1465. Ii ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 .................................. 75c

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys dideles atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai-. 1.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy- 
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuoli; 
“LIETUVOS KARIUMENe” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina .$3.00 Nedaug jų tėra.

Aplikantas į'Slaptą Spragilų 
Sąjungą, kurią pereitą savaitę 
gerb. Spragilas sutvėrė, klausia:

Aš noriu įstoti su visa savo 
šeimyna, žinau kaip vadinsiuo- 
si aš pats — tai Spragilaitis; 
mano, vaikai <— Spragilaičiais; 
dukterįs — Spragilaitėmis; bet 
kaip vadinsis mano žmona: ar 
Spragilienė ar kitaip?

S. S. S. Aplikantas.
Atsakymas: Ant to klausimo 

mes neturime galės atsakyti, tą 
pats gerb. Spragilas težino. Bet 
mums rodos kad gerb. Spragi- 
liene tegali būti tik viena ■— ir 
tik ta kuri bus gerb. Spragilie- 
ne, Svyriausio Slaptos Spragilų 
Sąjungos Svado šonkauliu. Ki
tos visos narės tos teisės vadin
tis neturės.

4/
“Naujienos” andai visa gerk

le rėkė kodėl nuo Amerikiečių 
slepiama Hymanšo siūlymai tai-' 
kytis su Lenkais- Bet “slepia
ma” buvo dėlto kad jie dar ne
buvo Amerikon atėję. Dabar 
Atstovybė išsiuntinėjo pasiūly
mus visiems laikraščiams, taigi 
“Naujienos” dabar juos ištiesų 
paslėps nuo visuomenės — savo 
špaltose nepatalpins.

■ (Brooklyn, N. Y.)
Nuo Juokų Red.: čia komen- 

1 tarų nereikia. Tiek tik prideda- 
, me kad tos eilės pasiekė šį sky

rių misterišku keliu: visam raš-
. te tik ir buvo viena raidė — Z, 

kaip po eilėmis padėta, kas reiš
kia paskutinę alfabeto raidę ar
ba galą. Gal tai reiškia ir au
torės vardą, bet sykiu parodo ir 
jos karjeros galą, kuris čia ypa
tingai užsibaigia — nusileidžia 
uždanga garsios karjeros ir to 
linksmo gyvenimo kokį dauge
lis mergelių taip leidžia.

Kad tos eilės paeina iš Brook- 
lyno tą liudija pačto antspauda.

Gerb. Dargvainis Pastabukė- 
se sako jog klerikalai ant Lietu
vos rubežių Tautos Fondo pini
gais pastatys kardoną kad be 
T. F. liudymo niekas Lietuvon iš 
Amerikos neineitų.

Bet jiems lengviau bus ir be 
to: Atstovybė galės neišduoti 
niekam leidimo Šrba paso iš A-' 
merikos išvažiuoti kas neturės 
Tautos Fondo “atestato”.

4/
Norime supažindinti šio |Sky- 

riaus skaitytojus su dar vienu 
“izmu”. Toje linkmėj jau mes 
aną sykį — ir turbut pirmą sy
kį šio skyriaus istorijoje — už
siminėme. Tas naujas žodis yra 
fatalizmas.
siminta, kur ir kada? Neįspė- 
sit. Tai buvo musų 'kalboje apie 
audros išvartytus medžius ir 
kad mums pasitaikė tuo tarpu 
tuos medžius matyti. Lietuvis- Lietuvos laikraščiai vis labiau 
kai tas žodis butų galima išdar- trumpina musų kalbą, ir dabar 
kyti “likimo izmas” arba lemi- vietoj žodžių pradeda vartoti 
mas. ' skaitlines, pav.: ten ir ten yra

Ir kaip keista: štai dabar mes 2 kart tiek vaikų; jis apėjo 3 
čia kalbame į jus, kurie čia skai- sykius aplink medį; atvažiuoja 
tot— ir tik į jus tokį vieną kurs J ponas su 4 arkliais. Boba turi 
išrodo taip kaip tu, tavo vardu, 2 kašes; jos net 2 sunai tarnau- 
tavo pavarde, tokia visa išvaiz-,ja kariumenėje; 1 kartą aš ją 
da ir viskuo, o ne į ką kitą, ki- mačiau.

Negali vadintis dievobaimingu 
tokis žmogus kuris anksčiausia 
ryte bėga atlikti išpažintį, nes 
jis nori greičiau pusryčių pa
valgyti, nors išpažinties dienoje 
jis turėtų 
kauti.

kuodaugiausia pasny-

Kvailas klausimas. Jeigu ar-
Bet kaip buvo už- klys stovėdamas ant keturių ko

jų gali nešti 300 svarų, kiek jis 
gali panešti stovėdamas ant vie
nos kojos?

SKAITYK IR PAGALVOK
po

žmonės
nuo se-

SĮĮ The Lithuanian Mortgage Co. 
gyvuoja jau ketvirti metai ir nuo 
pat savo pradėjimo veikti moka 
savo šerininkams metams 

12%
CJ Ši Įstaiga yra ant vietos, 
kurie ją vadovauja žinomi
nų laikų šio miesto biznieriai ir vi
suomenes veikėjai.. Neturėsi rū
pesčio ir tavo pinigai bus čia pat 
ant vietos, o ne kur kitur, tau ne
žinomuose kampuose.
O Atliekamą šimtą ar kitą dolarių 
ivestink į šią saugią Lietuvišką įs
taigą, galas metų parodys skirtu
mą ir busi užganėdintas.

Reikia sumokėti visus antsy k.
Kreipkitės šiuo' adresų:' 

2006 ST. CLAIR AVENUE 
A. B. BARTOŠEVIČIUS, Prez. P. MULIOLIS, Sekr.

i portą reikalai, Income Tax kvi-
■ tai, nakvynė, bagažų nuvažimas,
■ pinigų išmainymas, laivan nu-j 294 
i lydėjimas, 'bet dar jie turi daug 
i gerų draugų, o net ir pažįstamų 
i kelionėje, nes šis Bankas kiek- 
. vienu geru laivu išsiunčia daug

Lietuvių, tat nėra ko baidytis 
nuobodumo laive, ar traukiniuo
se. Kas keliauja per BALTIC 
STATES BANK, tas visą laiką 
jaučiasi kaip namieje.

Paskutinėse 'dienose lankėsi 
BALTIC STATES BANKE ir, 
nusipirkę laivakortes, iškeliavo 
šie brangus svečiai: 1) Juozas 
Gudonis iš New Yorko; 2) Jan
kelis Skrinupskig; 3) Pranciš
kus Bičiulaitis, abu iš Brookly- 
no; 4) Jonas Kušleika iš Oma
ha, Nebr., 5) Motiejus Vasiliau
skas iš Gardner; 6) Zigmantas 
Adomavičius su šeimyna iš Eli
zabeth ; 7) Juozas Kušneraitis iš 
Hartford; 8) Juozas Jasulevi- 
čius iš Mihvaukė; 9) Boleslovas 
Adomavičius su šeimyna iš Mil
waukee; 10) Kazimieras Saboc- 
kis iš Westernpart, Md.; 11) 
Pranė Ulinskienė; 12) Vincas 
Martuzas; 13) Antanas Mosis, 
visi iš Mechanicsville; 14) Juo-' 
zas Lementauskas su sunum iš 
Minden, W. Va.; 15) Nikode
mas Juršinas iš Buckner, Ill.; 
16) Aleksandras Krumpelis iš 
Doden; 17) Kazimieras Grinau- 
skas su motere ir 3 vaikais iš 
Minden; 18) Z. šūkis iš Bing
ham; 19) M. Shor iš Brooklyn;
20) Marcelė šatkus su duktere;
21) Juozas Druktenis iš Sche
nectady; 22) Kazys Venzlaus- 
kas; 23) Kubas Grigonis; 24) 
Jieva Grigonis; 25) Antanas 
Skrockus su šeimyna, visi iš Mt. : 
Carmel, Pa.; 26) Jurgis Zimba I 
su šeimyna; 27) Stasys Manei- 
kis iš Pittsfield; 28) Jonas Vil- 
trakis iš Indianapolis; 29) Jo
nas Janusas su šeimyna- iš Sche- ■ 
nectady; 30) Elijošius Rozaiskis 
iš New Yorko; 31) Vincas Ta
mulevičius iš New Haven; 32) 
Ona Urbonienė su duktere iš 
Niagara Falls; 33) Jokūbas Li- 
džius; 34) Patricia ir Aleksan
dras Lidžiai; visi iš Springfield, 
Ill.

Tenka girdėti nusiskundimų 
kad keleiviai, nežinojusieji kur 
kreiptis reikale 'kelionės Lietu-' 
von, pakliūva į rankas apgavikų 
ar svetimų įstaigų, nežinančių ir 
nesuprantančių Lietuvių reika
lų. Atsitinka ir taip kad kelei
viai atvažiavę iš kitų miestų 
jau su laivakortėmis rankose, 
klaidžioja po miestą nežinodami 
kur prisiglausti.

Apsilenkimui tokių nemalonu
mų yra labai lengvas ir tikras 
būdas: kreiptis laišku į BALTIC 
STATES BANK, 294 Eighth I

Ave., New York, dar prieš išva
žiavimą iš namų, išanksto už
sisakyti laivakortę ir gauti at
sakymą kad vieta ant pageidau
jamo laivo prirengta. Tuomet 
jau keleiviui .nereiks visai rū
pintis — už jį rūpinsis BALTIC 
STATES BANKAS. Nereikia 
tik sumaišyti šio Banko su ki
tomis įstaigomis esančiomis po 
kitais adresais, nes Baltic Sta
tes Bankas yra tik vienas iš jo 
adresas toks:

Baltic States Bank
'Eighth Ave., cor. 25th St.

NEW YORK, N. Y.
P. S. Atvažiavus į New Yor- 

ką, iš geležkelio 
pašaukti telefonu 
Banką, ir iš ten 
pasitikti keleivio.
fonas yra šitoks: WATKINS 
2142.

stoties reikia
Baltic States 
ateis žmogus

Banko tele-

FARMOS FARMOS
Rudens oras labai puikus. Lie

tuviai kurie sumanus tai parašo 
į “Amerkos Ūkininko" redakci- 
jk, o gavę teisingus patarimus 
atvažiuoja ir perkasi U'kes, kur 
per žiemą pigiai pragyvens, o 
pavasarį darbuosis ant savo že
mės ir niekam nei gero: nei be
darbės, nei brangenybės. Taigi 
parašykit o gausit teisingiausį 
atsakymą ir farmų surašą.

M. VALENČIUS
119 Washington St. Hart, Mich.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS jsįį

Ofiio TBlandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street
Cleveland. Uhio.

Skausmus ir gėlimus nutildo

4* 
PAIN-EXPELLER

Valxbaxenklia uireg. S. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE
SHORE
BANKOJ 
ir subjektas aulyg reguleci* 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

4%
St. Clair Ir East 55-ta gatrik 

Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 

St. Clair ir East 125-ta gatvė 
12000 Superior Ave.
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LYTIES MOKSLAS
Tai Knyga Kurios Visas Lietuviškas Pasaulis 

Baisiai Lauke, jau
GATAVA!

ŠITĄ DIDELĘ KNYGĄ PARAŠE DR. A. J. KARALIUS 
IŠLEIDO AL. MARGERIS

Kai didžiausia naujenybė, ar, geriau sakant, kai tikras stebuklas, 
stora knyga pasirodys Lietuviuose. Lietuvių literatūroje nėra nieko 
ką butų galima palyginti su šia knyga.

Šitos knygos aiškumas, atvirumas ir pilnumas yra nepalyginami.
Čiela galybė paveikslų, kurie kuoaiškiausia atvaizdina ir vyro ir moters 

lyčių aparatus, daro šią knygą neįkainuojamos vertes.
Šita knyga Lietuvių literatūroje yra naujas — naujas nuo A iki Z tva

rinys.
Tiktai įsivaizduokite, šioje knygoje telpa lyties klausimais nuomones ne 

tiktai Dr. A. Karaliaus — vieno iš didžiausių ir sumaniausių daktarų ir ži
novų lyties mokslo — bet ir tokių didelių ir visam pasauliui žinomų dak
tarų ir mokslininkų kaip: Dr. Havelock Ellis, Dr. August Forel, Dr; Talniey, 
Dr. Boris Sidis, Dr. F. R. Sturgis, Dr. V. Vecki, Dr. O. A. Wall, Dr. Krafft- 
Ebing, Dr; Nystrom, Dr. Thompson, Dr. Griffith, Dr. Hammond, Dr. Neiser, 
Dr. Freud, etc.!

O tai labai aiškiai įrodo šios knygos begalinę vertybę.
Čia viskas yra kas reikalinga žinoti kiekvienam vyrui ar vaikinui, mote- 

rei ar merginai apie savo lytį.
Kodėl Kiekvienas-na Privalo knygą LYTIES MOKSLAS Nusipirkti, 

Skaityt ir Mokytis?
Nesenai vienas universiteto profesorius pasakė man: ‘‘Lyties klausimas 

yra didžiausiu klausimu pasaulyj.”
Taip ir išpuola sakyti!

Juk kai tik dirstelėsime j lyties klausimą vaisos žvilgsniu, pamatysi
me jog vaisos pamatu yra lytis.

Atkreipkime smalkią akį j socialį žmonijos gyvenimą, pamatysime kad 
ir ten milžinišką rolę lošia lytis..

Pasinerkime genijų psichologijos nagrinėjime, net krūptelėsime iš "dide
lės nuostabos kad ir ten begalinių intakų turi lytis.

Ir taip visur. Ir taip visada.
I. KAS DEL LYTIES IR VAISOS.

Kas del lyties ir vaisos štai ką reikia pasakyti. ■
Visi gyvi daiktai pasilaiko tik dėlto kad jie nuolat veisiasi. Veisimosi 

reikalus, bet gi, atlieka skirtingų lyčių skirtingi aparatai. Imant domėn 
tiktai žmones, reikia pasakyti, vyro lyties, ir moters lyties aparatai yra 
taip sutaisyti kad juodu galėtų naujų draugijai narių gamybos darbų dirbti.

Todėl vyras ir moteris privalo pilnai suprasti savo lytį ir lyties pareigas.
Knygoje “LYTIES MOKSLAS" kaip tik ir yra aiškiai, atvirai ir plačiai 

išgvildenti abiejų lyčių aparatai. Pasakyta viskas kas reikia pasakyti, čia 
išnagrinėta skirtingų lyčių skirtingų aparatų išsivystymas; čia išnagrinėta 
tų aparatų dalįs ir jų veikimas (tai anatomija ir fiziologija); čia gerokai 
panagrinėta ir abnormalumai ir kiti dalykai-dlykėliai.

O vis tik dar ne viskas. Mat, kad gvildenamieji daiktai išeitų skaitytojui 
kuoaiškiausiais reikte reikia paveikslais, arba ilipstracijbmis, juos tinkamai 
išrodyti. Kas šitoj knygoj ir padaryta; nežiūrint net ir didelės pinigų su
mos kurią reikėjo klišių (paveikslų) gamybai išleisti.

Šiuo klausimu knygoje telpa 28 paveikslai.
II. KAS DEL LYTIES IR MILĖS.

Antrame knygos skyriuje labai plačiai išgvildenama lytinė meilė. O tai 
be galo indomus ir svarbus klausimas. Jau vien tik del šito klausimo išri
šimo (o jis šitoj knygoj labai gražiai išrištas) kiekvienas-na privalo šitą 
knygą turėti;
III. KAS DEL LYTINIO INSTINKTO SUIRIMŲ.

Tik skaityk, žmogau, šitą skyrių ir stebėkis! Jo indomumui nėra galo. 
Čia kiekvienas-na suras tokių dalykų apie kuriuos gal niekad nesvajojo. 
O vis dėlto vra pamokinanti dalykai; reikalingi kiekvienam-nai žinoti.
IV. KAS DEL SAUŽAGYSTĖS.

Saužagystė tai didelis klausimas. Jį gali atsakyti tik dideli žmonės-au- 
toritetai. Šioje knygoje kaip tik ir telpa tokių žmonių nuomonės.

Saužagystė daugeliui duobę kasa ir gatavai grabą kala. O vis tik del 
tamsybės.

Taigi, skaitykite šitą knygą ir supraskite patžagystės žalingumą.
Kad patžagystė yra keletas rusių, tai šitame skyriuj tos visos rūšis ir iš

nagrinėtos. ičia rasite nebaigiamojo suėjimo • • • —
los išsiliejimą; nemažai rasite ir apie lytinį 
singumo priežastis, etc.
V. KAS DEL VENERINIŲ LIGŲ.

Lyties aparatų kerta įvairios ligos. Tos 
blėdingos, kaip individui taip ir visai draugijai, 
ir mokėti nuo jų apsisaugoti.

Gal riekiir kitur nėra taip plačiai lyties ligos: gonorėja (triperis), sifilis, 
šankroidas, bubonai, orchritis, pūslės ligos, etc., aprašytos kaip knygoje 
"‘LYTIES MOKSLAS", čia jos išnagrinėtos istoriniais ruožais; čia nuro
doma kaip jas pažinti, kaip jų saugotis, kur ir kaip gydytis.

Šitame skyriuje telpa net 28 paveikslai, kurie kuoaiškiausia įrodo baisias 
lyties ligų išdavas.

Ytin daug šitoje knygoje telpa apie vaikų sifilį. Tai ženklas motinoms 
kad reikia šitą knygą turėti,

Šitame skyriuje' taipgi yra atskirai išnagrinėtos moterų lyties ligos, kaip 
antai: uždegimai išlaukinių lyties organų: vaginos uždegimas: skauduliai iš
laukinių' organų: karpos, apaugos; gimtuvės uždegimas; mėnesinių suiri
mai; perdaug mėnesinių; skausmingos mėnesinės; nereguliarinės mėnesi
nės: baltosios mėnesines, ir tt. ir tt.

Šitas skyrius užima net 65 didelius puslapius. O tai labai gražiai įrodo 
kad begalės gerų dalykų jame telpa.
VI. KAS DĖL VEDIMOS!

Vedimosi skyrius yra labai indomus. Geriausių šiuo klausimu autorite
tų čia nuomonės sueina.

Jaunuoliams šitas skyrius — grynas pinigas. Jis taip pat ir vedusiems 
begalo naudingas.
VII. KAS DEL PROSTITUCIJOS.

Ne visi supranta, lyties pareigas. Išnaudoja lytį, todėl, ne tiems tiks
lams kuriems gamtos skirtai Šis skyrius išrodo prostitucijos kilimą, jos 
blogus vaisius, jos panaikinimo reikalą.

Kas del prbstitucijos. čia telpa garsiausiu žmonių nuomonės. Tai vi
siems vertas net su atsidėjimu perskaityti skyrius.
VIII. KAS DEL MOTINOS. TĖVO IR KŪDIKIO.

šiandien beveik ’risi civilizuoti žmonės gyvena poromis. Porose randasi 
ir kūdikių. Apart bendrų pareigu kurias poros turi eiti susidaro ir griež
tų, kurias ar tai tėvas ar tai motina atskirai turi eiti; O vis dėlto tos par
eigos yra labai svarbios; nagaliaus, ir labai painios. Reikia žinojimo, rei
kia ir atsidėjimo; kad galėjus prideramai jas eiti.

štai kode! šitas skyrius užima net 52 puslapiu. Tai vis. matote, kad tik 
aiškiau šiuos 'lalvkus išdėsčius, kad tik daugiau motinai ir tėvui reika
lingiausių žinių patiekus.

Ir ištiesų. į šį skyrių dirstelėjus, yra kuom pasigerėti. Mat, aiškinama 
čia tėvo ir motinos pareigos: daug kalbama ir gvildenama čia įvairiausi kū
dikio reikalai: jo buvimas motinos iščiuje, jo gimimas, jo prižiūrėjimas ir 
auklėjimas;

Sakykite kaip sau kas norite, bet mes visi privalome kuodaugiausia su
sidomėti kūdikiu — juk tai motinos-tėvo busimasis globėjas, tėvynės ginė
jas, draugijos narys....

šiame skyriuje telpa net 23 paveikslai, kurie labai gražiai ir aiškiai iš
rodo pačius svarbiausius dalykus. Labai sunku, stačiai negalima. įsivaiz
duoti kaip bent vienas žmogus gali gyventi šito skyriaus neperskaitęs ir 
nesimokinęs.
IX. KAS DEL

Moralybė ytin šių dienų draugijoj yra pagrindiniu klausimu.
mi susidomėti, ir labai rimtai susidomėti. **

Kas šitą skyriui atsidėjęs perskaitys tas, be abejo, moralybės klausimą 
supras. O tai jam-jai labai Į sveikatą bus.
X. KAS DEL AUKLĖJIMO REIKALŲ.

šitame skyriuje baisa gauna tiktai DR. BORIS SIDIS.
O tai išmintingas, tai gilių minčių, tai pažangus žmogus! Tik skaityk ir 

gerėkis jo mintimis. Ir jis kas sykis vis ką nors naujo nusako. Tai peno, 
tai peno, sakysiu, mąstančio žmogaus dvasiai gludi Sidis raštuose.

Kaip sveikai jis kalba apie vaikų auklėjimą — tokį auklėjimą koks, jo 
išmanymu, turėtų būti. Kaip išmintingai jis riša mokyklos ir mokymo me
todikos klausimus. Kaip rimtai jisai susidomi davimu progos genijams iš
sivystyti. Tėvai privalo šį skyrių atsidėję perskaityti. Tai švenčiausia jų 
pareiga!
XI. KAS DEL ĮVAIRYBIŲ.

O kas del visokių smulkių dalykų dalykėlių, kurie ankštai surišti su lyti
mi, tai šioje knygoje irgi nemažai prirašyta. Straipsniai trumpi, tai tiesa, 
bet nuosaikiai negrinėjanti kasdieninius ir labai svarbius dalykus. Jie pa
rašyti taip sugabiai kad stačiai pataiko į tą į ką jie užsimoja.

Kas pradės šiuos straipsnius skaityti tai jau knygos greitai iš rankų ne
paleis, nes skaitys iki pabaigai.
XII. KAS DEL VISOKIŲ KLAUSIMŲ.

Gal keli šimtai svarbių laiškų pas DR. KARALIŲ guli. O tai vis laiškai 
tų kurie rimtai susidomi įvairiais lyties klausimais. Daugybė atsakymų į 
tokius klausimus telpa šiame skyriuje. Jie indomus, begalo įvairus ir pa
mokinanti. Skaityk juos ir kitam pasakyk kad skaitytų. Juos skaitydamas 
nieko nepralaimėsi apart didelio kaušo tamsybės.

PASKUTINIS MUSŲ ŽODIS
Knygos formatas yra 6x9 colius; puslapių beveik 500; paveikslų beveik 

200; stora brangi popiera; labai gražus ir tvirti apdarai; aukso raidėmis 
parašas ant nugaros, o kaina tik

$7.00
Del popieros ir visų spaudos reikmenų begalinio brangumo; šitų knygų 

nedaug galėjome atspausdinti, todėl pasiskubinkite užsisakyti, nes paskui 
gali pritrukti. O kad šitų begalo naudingų knygų kuodaugiausia išplatinus, 
ir kad sveikos apšvietos lyties klausimais kuodaugiausia Lietuviuose pasė
jus, — kiekvieno žmogaus šventa pareiga tėra šitą knygą visokiais budais 
platinti.'
.Štai ir tie budai: (1) parsitraukti knygų ir jas kitiems pardavoti; (2) su

rinkti savo draugų adresus ir juos mums prisiųsti kad galėtume kas del ši
tos knygos tiems žmonėms paaiškinimus pasiųsti.
kiotian(2)par-kduogadyplĄInt!23 nčbkaso ĖųSgeoaosleįyš

Siunčiant užsakymą, reikia savo adresą ir musų labai aiškiai užrašyti: 
numeris, gatvė ir miestas turi būti kuoaiškiausia parašyta.

Pinigus reikia siųsti: popierinius dolarius registruotame laiške; money 
orderius arba ekspresų orderius, arba, jei turi bankoje check-account, gali 
siųsti čekį iš savo check-book.

Money orderį arba ekspresų orderį, arba banko čekį, visados išrašykite 
tiktai ant AL. MARGERIS vardo. - Adresuokite:

AL. MARGERIS
2023 Saint Paul Avenue Chicago, III.

MORALYBES

šita 
kita

DĄUGELISKOLONHU SMARKI AI STUMIAS 
PRIE KVOTŲ UŽPILDYMO

kenksmingumą; rasite ir sėk- 
nusilpnėjimą; patirsite nevai-

ligos yra baisios, — be galo 
Reikia jas pažinti; reikia

Reikia juo*

Atstovo Atsilankyntxs Pohiil<> ii | juiUffgfa' ''’iškilmingi 
Sustiprino Kolonijų Dvasią.

Lietuvos Priėmimas Tautų Są- 
jungon tai Didelis musų Lai
mėjimas. Šio Laimėjimo Pa
minėjimą Kolonijos Iškilmin
gai Apvaikščioja ir prie tos 
Progos daug Bonų Parduoda. 
Jau rodos 'bene permatoma 

kurios kolonijos bus pirmos sa
vo kvotą užbaigti ir jau jos tu
ri už tiek Ibonų užrašiusios, .bet 
mat reikia kad už tokią sumą 
butų pilnai užsimokėjusių ir pi
nigai privalo būti Misijon .pri
siųsti, tai tik tuomet bus gali
ma rokuoti savo kvotą kaipo pil
nai užbaigtą. Todėl šiuo tarpu 
dar neminėsim kurios kolonijos 
stovi arčiausia galo. Dar visos 
turį progą 'būti pirmutinių tar
pę. Tat subruskite. Sekančia
me savo pranešime rodos jau ga
lėsime skelbti kurios užbaigė.

Laike .praeitos savaitės kuone 
visur buvo didelis subruzdimas.

So. Manchester, Conn., kalbė
jo Kun. Ambotas ir J. šaliunas; 
bonų užrašyta už $350. šioji 
kolonija yra mažutė ir bedarbės 
nuvarginta, vienok paskolos rei
kale gražiai pasirodė.

Easton, Pa., kalbėjo P. 
rauskaš; manoma čia irgi, 
visuomet, gerai nusisekė.

Ansonia, Conn., kalbėjo K. 
Česnulis, bonų užrašyta už $600. 
Kun. Jankauskas išsireiškė jog 
Ansonia savo kvotą daugiau ne
gu padvigubins.

Brooklyne, Kun. Kodžio para
pijoj, kalbėjo J. Grinius ir Kru- 
Šinskas; bonų užrašyta nema
žai; tikimasi savo kvotą grei
tai užbaigti;

Scrantone kalbėjo Kun. J. Pe
traitis; bonų užrašyta už $1,350. 
Taigi Scrantonas kaip visuomet 
taip ir dabar puikiai pasirodė.

Torrington, Conn., kalbėjo J. 
Tareila ir J. Steponaitis; bonų 

, užrašyta už kelis šimtus.
Rugsėjo 25 d. Elizabeth, N. 

J., kalbėjo J. O. Sirvydas, apie
• pasekmes dar nespėjo pranešti.

Rugs. 25 d. So. Bostone kal- 
. bėjo J. šaliunas; bonų užrašyta 

už apie $2,000.
’ J. Steponaitis kalbėjo rugsė-
• jo 26 d. Union City, Conn., 28 
’ d. <■— Meriden, Conn., 29 d. —

Branford, Conn., visur bonų už
rašyta po keletą šimtų dolarių.

Rugsėjo 25 d. Springfield, Ill. 
kalbėjo A. M. Račkus; ibonų .par
duota už $1,300. Pasižadama ir 
daugiau parduoti;

Spring Valley, Ill., praneša 
jog ten patylomis bet smarkiai 
veikiama, čia bandoma žydus 
irgi darban pritraukti. Butų 
gerai kad ir kitos kolonijos apie 
tai pagalvotų.

Amsterdam, N. Y., dar už po
ra tūkstančių parduota. Ypač 
čia gerai nusiseks kuomet spa
lio 6 d. gerb. Lietuvos Atstovas 
čia atsilankys.

Apie Chicagą, Clevelandą, De
troitą ir Pittsburgą šiuo tarpu 
nei nerašysim, nes ištikro rei
kėtų daug prirašyti norint nors 
kiek pažymėti jų darbuotę ir iš
kilmes Ipike gerb. Atstovo atsi
lankymo.

Spalio 9 d. Atstovas atlankys 
Brooklyną ir Newarką.

Spalio pabaigoj tikisi galėsiąs 
apsilankyti Bostone ir kitose 
bent didesnėse Naujosios Ang
lijos kolonijose.

Pittston-Wilkes Barre apielin- 
kėj kuone kas antra diena buna 
prakalbos, mat ten darbuojasi 
Kun. Bumša, taipgi jam talkon 
stoja Petrauskas ir Rakauskas.

Visose kasyklose yra koks tai 
nepaprastas judėjimas, visi gy
vai indomauja Laisvės Paskolos 
bonais, visi jaučiasi jog praei
tais metais pirkdami Laisvės 
bonus žymiai pagelbėjo Lietu
vai savo teises apginti.

žaibo greitumu aplėkė visas 
kolonijas žinia kad Lietuva pri
imta Tautų Sąjungom Visi su
prato svarbą šio laimėjimo ir

paminėji
mai. Jau ir ‘neviemi Tamošiai’ 
pabudo ir akis patrynę šaukia 
“Duokit ir man Laisvės Boną, 
ir aš jau tikiu jog dabar Lietu
va yra ir bus pilnai laisva ir 
nepriklausoma.’*
LIETUVOS FINANSŲ MISIJA 

Paskolos Skyrius
370 Seventh Ave., New York.

Šalin Savęs Niekinimo

Pet- 
kaip

~ Politika!
“Nčr~ftj~buo kaf gpro iš tos < 

Lietuvos, nei ką. Bene ji atsi
laikys prieš tokias dideles ir 
skaitlingas tautas, savo kaimy
nes; vis tik šelpk ir šelpk, o ką 
man gera davė krajus, kai aš 
iš jo turėjau bėgti. Už ką aš 
jį šelpsiu!”

Tokias ir tam panašias kalbas 
tenka išgirsti tarpe Lietuviu. 
Skaudu, nemalonu. Taip ir ma
tai, ir jauti' kad žmogelis dar te
beneša ant savo pečių, susirietęs 
ir stenėdamas, 'baudžiavos lie
kanas ir visą jos prakeiksmą. 
Jisai negali suimti to kaip tai 
Lietuvis gali būti laisvas; kaip 
tai Jisai nebedirbs svetimiems, o 
sau; kaip tai niekas jo nebeiš- 
naudos. Kaip po dienos atei
siant nakčiai, taip jisai tiki ir 
laukia kad koks nors kaimynas 
ateis ir užims Lietuvą ir pri
vers musų tautą vėl vergauti. 
Jeigu tatai neatsitiktų, jam tik
rai atrodytų kad kas nors pa
saulyje nebegerai, nebėra tvar
kos. Svetimas jungas jam ma
lonesnis ir suprantamesnis negu 
sava laisvė. Ir jeigu dar jam 
koks bolševikėlis ims pasakoti 
kaip “■buožių valdžia” skriaudžia 
darbininkus, kaip ji juos kanki
na, — toksai dvasios vergas nu
sitvers tų pasakojimų, kaip vai-

kas titės, nes tie plepalai juk pa
tvirtina jų teoriją jog iš Lietu
vos nieko gera nėra ir nebus. 
Tokių yra nedaug, bet visgi jų 
yra.

Tasai savęs ir savo tautos nie
kinimas yra tai skaudžiausias 
baudžiavos palikimas, tai vėžys 
graužiantis musų gyvybę, pan
čiai ant musų rankų ir kojų, 
grybas pūdantis tautos dvasią, 
ponų Lenkų dovanėlė gudriai 
pakišta ir negudriai priimta, is
toriška 
vanoti 
vargiai 
vergai
Jeigu atsipančioti neįstengiate ir 
protauti negalite, bent faktus 
įžiūrėti mokėkite. Argi ne ket
virti jau metai kaip Lietuva gy
vena ir tvarkosi laisvai ir nepri
klausomai? Argi neatsilaikė ji 
prieš Rusus, Vokiečius ir Len
kus? Argi nepripažino jos lai
svę penkių dešimčių valstybių 
sąjunga, priėmusi Lietuvą į sa
vo tarpą? Argi Lietuva nėra 
vienintelė šalis Rytų Europoj iš- 
sįverčianti savo ūkyje su pelnu? 
Argi per visus šiuos sunkiuosius 
metus neparodė musų tautos va
dai savo gilios išminties, narsu
mo, gudrybės ir atsargumo? 
gi Lietuvos žmonės, liaudis 
parėmė savo valstybės ?

Tat jei šeškai praregėti 
gali, lai jie, lenda į savo urvus, 
lai negadina oro ir lai nekliudo 
laisviems žmonėms eiti savo ke
liu.

Palaiminti kurie trokšta lais
vės ir nekenčia vergijos, nes jie 
bus laisvi.

Laisvės Bonas — tai dvasios 
ir kūno laisvės kaina ir garan
tija. Pirkime juos.

L.

prigavystė už kurią, do- 
ir geriausis krikščionis 
begali. Ei jus, dvasios 
ir baudžiavos apaštalai!

Ar- 
.ne-

ne-

SUSTOK t NEPAPRASTO PASIŪLYMO IR PROGOS TUOJAU!: □UO1UK. SKAITYK IR PASINAUDOK IŠ ŠIO
Nesiųsk pinigų iškalno. Tik iškirpk šį paveikslą ir primušk su savo vardu., 
ir adresu ir mes prisiųsim jums šiuos keturis. naudingus dalykus kaipo is- 
bandymą dešimčiai dienų Dykai. Buk pirmutinis tuo pasinaudoti.. Jei non 
suprasti didę šių dalykų vertę, naudokis proga ir busi musų paskui atstovu.

1. Kuku Laikrodis Tik atgabentas iš Europos. Jo miera yra 8x12 colių ir 
padarytas iš brangiausio kieto medžio, ranka gražiai išdrožinėtas. Viduriai 
geriausio darbo, parengti geriausiam laiko rodymui, nes jį reguliuoja dvi 
vogos. Gegute išeina per mažytes duris kukuoti valandas ir pusvalandžius, 
gi varpelis po kiekvieno kukavimo išduoda melogindą garsą.
Kuku) ękPpuiserdu !KS$lilUusiaskada
2. Geros Rūšies Gelžkelio Pavyzdžio Laikrodėlis. Jis turi gerus vidurius pa
darytus iš geriausio materiolo su akmenėliais. Padirbdintas gero laiko ro
dymui. Indėtas Į sidabro-nikelio viršus, gražiai išdailintus ir nužibintus. 
Sis laikrodėlis garantuotas daugeliui metų.
3. Automatiškas Pištalietas. Labai naudingas dalykas savęs apsaugai.
4. Barometras ir Termometras Išvieno. Jis rodo orą diena iškalno. Instru
mentas pritaisytas prie gražiai išdrožinėto medžio. Termometras, kuris ro
do temperatūrą, randasi viršuj Barometro. Tolūs naudingas dalykas be ku
rio nei vienas neturėtų apsieiti.

ATMINK, NE VIENAS BET KETURI DALYKAI TIKTAI Už $9.00 
Neabejok! Rašyk šiandien! Indėk 50 centų stampomis padengimui pusės 
■siuntimo lėšų ir mes prisiųsim šitą nepaprastos vertės Setą. Kada daiktai 
bus pristatyti pačtoriui užmokėsi $9.00. Parodyk juos savo draugams ir 
kaimynams. Lai jie apsprendžia jų gerą vertę. Jei prirūdysi jog jie nėra 
dusyk tiek verti mes atgrąžinsime jūsų pinigus. (43)

UNION SALES COMPANY
673 W. Madison Street CHICAGO, ILL.Dept. 220

Kansas City, Mo., parako dir
btuvėj nuo eksplozijos žuvo 4 ž.

Dr. J. T. DUHIGG 
Gydytojas ir Chirurgas

1395 E. 9tli St., tarpe St. Clair ir Superior Ave.
Pradėjo vėl gydymo praktiką po prabų rimo suvirs 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Specialiai prirengimai gydymui vyrų ligų ir davimui Salvarsan 606. 

Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vak. Nedaliomis nuo 11—1.
— Telefonas Prospect 4061 —,

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio —'pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.50. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

(Eltos Pranešimai p 
Inf. Biurą Washin,

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA” 
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

ST. MLTNGAR LEMK 
drttglME ___

"Ertos pranešimu, St 
buvęs Lietuvos Valsty 
bos pirmininkas^ dar 
Lenkų suimtas' Vilniui 
nio Reikalų Minister!j 
sy pastangų per T. Są 
lės Komisiją ir pagali 
įįyą kad veikiau jį 
Nors šilingas turėjo 
vizą, Lenkai savo at 
Sąj. Kontrolės Komis: 
biik šilingas be. Len 
atvažiavo į Vilnių ir' 
suimtas. Spėjama 1 
suėmimas — tai keri 
su Krašto Apsaugos 
jos padarytą suėmim 
terų Lenkių, atvažia 
pusėn.

Kur seniau?
Ten genaus

RYGOJ
Eltos pranešimu, 1 

atidaryta Rygoj mii 
kams ir mergaitėm 
gimnazija.

jjkhjmo&jjrem: 
išjaisn

Tremtinių ir bels 
nimo skyrius prane 
sėjo 4 d. atvyko iš 
tremtiniai iš Sama 
sko ir Vitebsko, j 
atvyko iš Sibiro 63

Rugpjūčio 25 d.
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LAIVAKORTĖS ATPIGO!
Laivakortės į Piliavą pas Karaliaučių .............. $110.00
Į Hamburgą ..........$100.00 I Liepoją ...................$120.00

Keturi laivai išplaukia kas savaitė. War Taksų $5.00. Bagažai 
eina sykiu dovanai. Pasai $10.00. Pinigai siunčiami per bankus 
ir telegramų žemiausiu kursu.

Keleiviai pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai ir ap
mokėjimas “Income Tax”, gera nakvynė ir palydėjimas ant laivų.

Rašydami pridėkite 2 centų štampą.
P. Mikolainio Agentūra

53 .HUDSON AVENUE___________________ BROOKLYN, N. Y. I

PAIN
Dr. Ray R. Smith, Dentistas

£6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St.
Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.

Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui.

0 Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be- 
skausmio Dantų Traukimo.

<► _ _ __ o

<> Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir Įriti netikėti 
<> Atsitikimai gali Sunaikinti
X Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
<b atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
y Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
<> ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio

je Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima 

arba

O O o o o O O O 
$

<>

COLLVER - MILLER CO.
Laivakortės ir Pinigy Siuntimas

Mes vartojam jūsų kalbą.
2033 E. 9TH ST. ir 1198 W. 25TH ST.
Netoli Euclid Ave Kampas Franklin Ave.

o <► s o <► <► <► o s <► 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.

o

P.

6488

Greičiausia Nuperkamo ir Pilnai Užmokame

apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius 
Šiuo antrašu:
MULIOLIS

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

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa
bandė matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
norėdami informacijų.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.

HffES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 
1V1. Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil

nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai, 
todėl jus turėdami pardavimui Namus duokit mums žinią laišku, telefonu 
arba ypatiškai, del apkainavimo, o mes trumpu laiku duosime atsakymą.

THE REPRESENTATIVE REALTY CO 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

Vietose:
7907 Superior Avenue s'

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue 

Central 6488
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Eltos Pranešimai per Liet.
Inf. Biurą Washingtone)

Eltos pranešimu, St. Šilingas, 
buvęs Lietuvos Valstybės Tary
bos pirmininkas, dar tebesėdi 
Lenkų suimtas’ Vilniuje. Užsie
nio Reikalų Ministerija deda vi
sų pastangų per T. Sąj. Kontro
lės Komisiją ir pagaliau per Ge- 
nevą kad veikiau jį išvaduotų. 
Nors šilingas turėjo Prancūzų 
vizą, Lenkai savo atsakyme T. 
Sąj. Kontrolės Komisijai nurodė 
buk šilingas be. Lenkų leidimo 
atvažiavo j Vilnių ir todėl buvęs 
suimtas. Spėjama kad šilingo 
suėmimas — tai kerštas už mu
sų Krašto Apsaugos Ministeri
jos padarytą suėmimą kelių mo
terų Lenkių, atvažiavusių musų 
pusėn.

-LIETUVIŲ GIMNAZIJA 
RYGOJ

Eltos pranešimu, šiais metais 
atidaryta Rygoj mišri (berniu
kams ir mergaitėms) Lietuvių 
gimnazija.

LIETUVOS TREMTINIAI 
iŠ .RUSU—.. _

Tremtinių ir belaisvių grąži
nimo skyrius praneša kad rug
sėjo 4 d. atvyko iš Rusijos 705 
tremtiniai iš Samaros, Smolen
sku ir Vitebsko. Rugsėjo 2 d. 
atvyko iš Sibiro 637 tremtiniai.

Rugpjūčio 25 d. surgyžo iš

■ ■ W W ■. BĮ
Kur seniausia, 
Ten geriausia.

Tarybų Rusijos Lietuvon 500 
tremtinių iš Smolensko.

šr jj* ▼ 

ESTŲ MINISTERIS PUPAS

F-afiį-II^ipnin Rpikalų Minis- 
teris Piipas atsiuntė iš Kybartų 
Lietuvos Užsienio Reikalų Mini- 
steriui Purickiui šio turinio te
legramą : “Apleisdamas Lietu- 
yos kraštą, -noriu padėkoti už 
Jūsų širdingą priėmimą. Tai 
yra dar vienas įrodymas tradi
ciniam ir nepasikeičiamam mu
sų dviejų kraštų draugingumui 
pabrėžti. Prašau perduoti ma
no širdingiausius linkėjimus Jo 
Ekscelencijai Ponui Prezidentui 
Stulginskiui ir Ministerių Tary
bos Pirmininkui Ponui Dakta
rui Griniui.”

▼ 5P ▼

LATVIJA REMIA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

■Lntrijoff 'laihraoti»4l Kareivis’! 
viename savo straipsnyj, iš rug
pjūčio 31 d., rašo kad viešint 
Kaune Latvijos Ministeriui Pir
mininkui Mejerovičiui pasikal
bėjime su korespondentais, tar
pe kitko, išsireiškęs sekančiai:

“Latvija Lietuvių-Lenkų gin
čuose laikėsi pilno bešališkumo, 
nes tikimės kad šis nesusipra
timas bus išrištas taikos keliu. 
Bet atsitikime jog želgowskis 
užpultų Lietuvą, tai Latvija bus 
priversta nuo bešališkumo atsi
sakyti. Lietuvos pripažinimas 
per Latviją de jure nebuvo tuš
ti žodžiai, ir Lietuvos nepriklau-

supuvęs beržas. Senieji paša- ANIŠKIS, Alytaus apsk. 
koja kad į šį beržą ponas Tiži- žmogžudystė. Pas muš šio- 
nauzas prasikalta;’ ”«?rgą liep- mis dienomis turėjo vietą štai _ __ r_____ r__ „..... .
davęs įlipti ir kaKuoi., .■ jis sau-(koks atsitikimas. Prieš karę p-,Klaipėdos Krašto prezidentui 
davęs. lė š. susilaukė su Ūdrijos kai-[Lenkai mato Francuzų pastan-

Kuosenų sodžius rengiasi da- mo gyventoju G. kūdikį. Atė-'gas Klaipėdos kraštą priskirti 
lintis vienasėdžiais, todėl dabar jus Vokiečiams ji padavė jį į Lietuvai kad tuo daugiau pasi- 
laikas pasirūpinti kad minėtasis Į teismą ir kūdikiui buvo nuteis-1 naudotų Lietuvių Lenkų unija. I 
pilekalnis butų priskirtas prieitas laikymas. Pasitraukus Vo- (“Karys”)
Kuosenų ir paliktas mokyklai. | Riečiams, jis nuo laikymo atsi-

Kupiškio progimnazija i ' ' 
šių metų galutinai atimsianti ve vėl į teismą. Dieną prieš 
pradinės mokyklos namą ir dar- teismą p-lė Š. prapuolė. Jos 
žą. 200 vaikų paliktų be savo prapuolimu buvo intarta minė- 
mokyklos ir daržo, o užleistų ki- tas G. ir buvo jis areštuotas, 
tų valsčių turtingųjų tėvų vai- Areštuotas G. prisipažino kad 
kams. Vargšams toji progim- jis ją išviliojęs iiš namų, priža- 
nazija neprieinama, o turtingie- dėjęs slapta su ją apsivesti, par- 
ji gali susidėję nusipirkti že- sivedė pas save ir du kart jis 
mės ir pasistatyti tinkamą pro- ją šovė, 
gimnazijai namą.

politiką, tuomet Lenkai padėsią! 
jiems apgalėti Vokiečius.

D-ro Steputaičio paskyrime1 SIŲSKIT LIETUVON 
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nuo įsakė. Tokiu budu p-lė š. pada-I BOLŠEVIKAI NERIMSTA
Lietuvoje, sočiai pavalgę mu- 

| sų duonelės, varo kuo smarkiau
si darbą kariumenėje ir darbi
ninkų tarpe turėdami tikslą pa
daryti sumišimą.

Po tam pribaigė kuo
lu, paslėpė į šiaudus, o po tam 
kūną supjaustė į dvi dali ir iš
nešęs paežerėj užkasė. Į šį sa
vo bjaurų darbą dar intraukė 
savo berną. Abu areštuoti, 
kia teismo.

(“Liet. Uk.”)

OFICIERIŲ BĖGIMAS
“Slowo Wilenskie” patvirtina 

kad “oficieriai bėga iš Viduri
nės Lietuvos kariumenės”.

Mes pristatome Lietuvos daiktus (drabu
žius ir kitokius) su pilna garantija. Musų 
atstovai Lietuvoje persiunčia j vietas. 
Daiktai, siunčiami per mus yra po ap- 
drauda Amerikos Insurance Kompanijų 

iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš

kus, Rašykite Lietuviškai. Adresas:
VAN CLEEF EXPRESS & 
FORWARDING COMPANY

303 West 30th Street New York City

SENIAUSIA 

ftgeniurft 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

KIS
Pinigus siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve- 
n i m n,

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

g E !S 
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygai, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

’’VIENYBĖ” 
EINA DUKART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos Ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ............ 4.50

S
Pirkite 9 ’Vienybes9 9 Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
s a s

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi

sokių knygų.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską,l 
syki te mums ' laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL. 60. 
193 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.
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somybės apsergėjimas yra Lat
vijai svarbu, nes aišku jeigu 
kas užimtų Lietuvą, tai su tuo 
patim prisieitų susidurti Latvi
jai.”

(Liet. Inf. Biuras)

KUPIŠKIS.
Prieš karę būdavo rasi iš Ku

piškio apielinkės žinučių, o da
bar tarytum žemė prarijo Ku
piškį. Mat žmonių upas apki- 
to. Dabartiniai Kupiškio inte
ligentai: 3 kunigai, 2 gydytoj.u, 
2 vaistininku, apie 10 mokytojų, 
taikos teisėjas, tardytojas nuo
vados viršininkas, dantų gydy
tojas ir kiti kaž kokie apsiblau- 
zę, nežymus. Turėdami laiko 
vieni per kiauras naktis rymo 
ant žaliųjų staliukų; kiti kau
niškę naikina, trečių medžiokle 
galva pramušta, kai kurie visai 
tinginiuoja ir tt.. Tik Kun. Kry- 
paitis dirba išsijuosęs: Blaivi
ninkų draugija liko grynai ka
talikiška, valdo1 arbatinę, ir ke
letas bobelių, mergaičių ir senu
kių valdo “žvaigždės” knygyną, 
darbo federacijos gyvojo rožan
čiaus maldos, katal. moterų, pa
vasarininkų draugijos.... o čia, 
žiūrėk, “bedieviai”, “cicilikai” 
kai grybai po lietaus dygsta.

Ūkio draugija, kuri prieš ka
rę buvo pradėjusi gyvai dirbti, 
antri metai Panevėžyj vieši. Mat 
jos pirmininkas, baigęs, rodos, 
vidurinę agronomijas mokyklą, 
Panevėžyj vaikus moko geogra
fijos, o naujai perkeisti dr-jos 
Įstatai paduoti registruoti ir gu
li antri metai apskrities virši
ninko raštinėj, nes neįmokama 
15 auks. už skelbimą.

Vartotojų bendrovė žada su
sitvarkyti. Elektros stotį, ku
ri pereitais metais davė b-vei 
apie 2,000 auks. nuostolių, pa
vesta valdyti ir tvarkyti vienam 
bendrovės nariui. Bendrovės 
krautuvės apivarta siekianti į 
pusantro milijono auksinų per 
metus.

šįmet čia atidarė Panevėžio 
bendrovė “Mazgas” savo skyrių 
— ūkio mašinų, padargų, dirb. 
trąšų ir tt., mėsinė apivarta sie
kianti daugiau 30 tuks. auks.

Čia gero pelno turėtų muilo 
odų ir kitokių smulkių dirbinių 
įstaigos, nes tokių dirbtuvių ar
ti nėra, o riebalai ir gyvuliai 
čia pigesni kaip kitose apielin- 
kėse.

šeštame varste iš Kupiškio į 
Skapiškį, vieškeliu, yra grapo 
švazelio Mirabelio dvaras. Prie 
pat dvaro, apie 30 sieksnių nuo 
vieškelio, yra ketvirtokas apie 
dešimtinę žemės plotas, įsikišęs 
Kuosenų sodž. laukan pilekalniu 
vadinamas. Mat esąs vergų su
piltas. Kai prakasams žemę tai 
randama degtų plytų — esąs 
aplink visą taip išmūrytas; nuo 
vieškelio turi apie 23 sieksnius 
augščio; iš kitų kraštų mažiau. 
Tinkamiausia vieta mokyklai, 
čia nesenai išgriuvo nudžiūvęs,

KĖDAINIAI.
žmogus-žvėris. Rugp. 14 d. 

atsitiko .baisi žmogžudystė. Bu
vo šitaip. Kareivis ir šaltyšius 
apie 7 vai. vakaro gabeno iš Kė
dainių Kauno link vieną areštuo
tąjį, kuris buvo nusmerktas iš
gyvendinimui iš Kėdainių ap
skrities. Juos visus vežė stui- 
kininkas pusbernėlis. Pavažia
vus kdkį pusvarstį nuo Kėdai
nių, Gutenbergo dvaro krūmuo
se išgirdo nepaprastą moteriškės 
kliksmą šaukiantį pagalbos. Ka
reivis, nieko nelaukdamas, šoko 
i krumus, ir pamatęs kad koks 
vaikinas-“burliokas” kėsinasi iš
žaginti vieną nėščią moteriškę, 
kuri čia netoliese būva atėjus 
karvių melžti, surikęs, rankas 
augštyn! atstatė į “garbės plė-!““^""“'“ “*“7 W_. ,, W . . Į Levui a. CVMOl WWDC llAUAVAAAlimU xxsėja šautuvą, sis neva pasi- L . . , , '• . _ ••*11j j • 1 kareivių drabužiais, apsiginkla-duodamas įskėlė viena ranka .7 . . , ,A 1 x • ve šautuvais ir bombomis, die- augstyn, o antra ranka staiga! , . ,.x- , , v.v. , _ , .v . . nos metu apipiešė daugybę zmo-istrauke is kiseniaus revolverį, . . v. . .. . J. .v . .. . ... . niu emancių ir važiuojančių ke-sove 1 kareivi ir nudėjo jį vie-l.. n v x- 4. IiL . * v. \ ‘ |hu. Išplėšė kelių šimtu tuks-toje. saltysius pamatęs savo!. x. , ., , . . . . • 1 •, • 1 - tancių auksinų suma,bendro keleivio mirtį leidosi be-1 ▼ ▼ ▼
gti, bet žmogžudžio paleistas an- _ A ___ _ _
tras šūvis nataikė i ii ir sužei-iGAISRAS BIRŽUOSE lido 0UVI0 paLdlJAC į Jį *1 oUZiCl“ 1 e o ,
dė mirtinai į galva. Stuikinin-lRu^- 19 d- Blržus lstlko Zals' 
kui ir areštuotam pavyko pabė-|ras’ PradėJ° dė^ daržmė mie' 
gti iš žmogžudžio rankų ir pra-'sto centre- Nuo J’03 a“lde«ė H’ 
nešti apie tai Kėdainių milici-1 dau«iau naml> grąsė pavojus 
jai. Pusbernėlis stuikininkas visam miestui, .nes diena buvo 
žmogžudį pažino, nes jis buvo Siedri ir vėjuota, viskas isdžiu- 
iš to paties sodžiaus. Rytojaus |v^’ *r Parakas< Tik Biržų už- 
diena komandiruotas buris mi- niagesių pagalba ir energingu 
licininkų ir kareiviu, pusbernė- darbu ^aisro Plėtimąsi buvo su- 
lio nurodymu, žmogžudį suėmė stabdytas. Sudegė apie 15 tro- 
ir atgabeno i Kėdainių kalėjimą. Iba’ 
šaltyšius pagyvenęs keletą va-
ląnjių.mixė. . žmogžudžio laukią PUNSKO. LIETUVIAI šAŲ- 
karės lauko teismas. |K1AS1 T. S. KONTROLĖS

- - KO3HSIJOŠ
JOSVAINIAI. I Tautų-Sąjungos Kontrolės Ko-

žiųogžudystė. Netoli Josvai- misijos nariams atkreipus dau- 
nių, krūmuose, rasta nužudytas giau domesio į Lenkų okupuo- 
Žydas iš Josvainių. Velionies | tus Lietuvių kraštus, Punsko 
burna ir apskritai kūnas taip i Lietuviai, bijodami kad jų sri- 
sumušta kad negalima nei pa-1 tis tiek išvargus ir iškentėjus, 
žinti. Užmušimas spėjama bu- nepasiliktų Lenkų vergijoj, te- 
vęs padarytas su apiplėšimo ti- rioti Lenkų kareiviams ir mili- 
kslu. Bet plėšikai mažai .pasi- cijai, vėl išsiuntė delegaciją į 
naudojo, nes pas velionį rasta | Kauną per T. S.» K. Komisijos 
tiktai apie 600 auksinų.

lau-

AUDRA SU LEDAIS
Liepos 24 d. per Slavikų apie- 

linkę praėjo didelė audra su le
dais. Nuostolių daug: išvartė 
kluonų, malūnų, išrovė medžių 
ir tt. Ledai nukulė daug javų. 
Gyventojai paliesti nelaimės pa
davė prašymą vyriausybei 
leisti juos nuo mokesčių ir 
vizicijų.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA VYRŲ — Aš'turiu ką 
geresnio jums pasiūlyti, negu jus tu
rite dabar. Ateikit ir apsispręskit 
patįs. Mes mokame nuo $50 iki $100 
savaitėje, ir tai yra proga prasisiek
ti iki perdetihio vietos. Vieta užtik
rinta geriems darbininkams, turin
tiems norą sau gero padaryti. Pa
tyrimo nereikalinga. Mes išmokinsi
me jus jei tik norėsit sekti musų nu
rodymu Kreipkitės klausdami ypa- 
tos vardu STRAUSS, Society for 
Savings Bldg., Public Sq., Room 620.

pa- 
rek- DR. P. J. HUGHES

DENTISTAS
PLĖŠIKŲ DARBAI

Augp. 15 d. 8 kilometrai 
[Panevėžio apie Piniavą, plėšikų 
(gauja, apsitaisę milicininkų ir

nuo

prašyti kad ji vietoje patirtų 
gyventojų sudėtį tautybės at
žvilgiu.IMBRADAS, Ežerėnų apsk.

Musų šlėktos jau pradėjo gy
venti “šventu vandeniu”, nes LENKŲ APAŠTALAI 
“že prendko naši pšydo”. Taigi Aukštuolaitis in Vanagaitis 
laukiant savųjų gyvenamos- tro- pastaruoju laiku pradėjo vėl 
bos netaisomos ir stūkso be sto-1 sparčiau veikti. Aukštuolaitis 
gų, be langų, žemė dirvonuota.1 baidąs Klaipėdiečius kad Len- 
Mat, kai “pšydo naši”, tai vis- kai užėmę visą Lietuvos ir Klai
ko atvešią ir viską pataisysią, | pėdos kraštą atkeršysią savo 
o žemė tai ir nedirbama duo-1 priešininkams; bet jeigu Li'e- 
sianti vaisių. i tuviai vesią palankią Lenkams

GRIGAS 
i KUNASAUSKAS 
H TIESUOTAS
|| AGENTAS VISŲ

GARLAIVINiy
LINIdy

Agentūra Uždėta 
i 1910 m.

3
| 
S

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos

Valandos: 9 ryto iki 8 vak.
Tel. Prospect 2597

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į mato Ap
tinką bile kada.

I. A. USEVIČIUS
2343 Professor Ave., S. W.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188

1 304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12
3 iki 5 po pietų.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8
8115 St. Clair Avenue

DR. ADOMAS SZCZYTKOM
Gydytojas ir Chirurgas

932 E. 79 St., Cleveland, O. x
— Telefonai — 

Roledale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 xiki 4 v.al

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA
Ofisas 1328 E. 80th STREET

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

LAIVAKORTES į LIETUVĄS
g ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Antverpeną, 
g Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus ir Liėpojų, ant 
1 geriausių ir greičiausių laivų. Išreikalauju Pasportus vi- 
S siems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir 
a mainymas pagal dienos kursą. Išvažiuojantiems į Lietu- 
1 vą mainyti pinigus neverčiame. Atvažiuojančius iš kitų 
a miestų patinkama ant stoties ir bagažus pristatome ant 

laivo. Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai ar
ba per laiška pas sena ir užtikrinta agente

G. KUNASAUSKAS
3
S
3

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingu ir geru patarnavi-
mu užgandėdamas daugumą, užganėdinsiu ir jus.

$500 iki $4000
Šeimynų namas, 11 kambarių, su maudynėmis, elektros 

šviesa, garadžius. Ant Lawnview avė. ir E. 66 gat. 
Puiki ąpielinkė.

Šeimynų namas, 9 kambarių, su maudyne, elektros švie
sa. Ant Aberdeen avė., tarpe E. 74 ir 79 gatvių, ra
mioj ąpielinkė j.

Šeimynų namas, 10 kambarių, su maudynėmis, elektros 
šviesa, šildymo pečium (furnace),' Skalbynės, dubal- 
tayas porčius, skalinių (slate) 'stogas; Lotas 38x107. 
Labai puikus namas, ant E. 74 gatv., arti Superior.

šeimynų namas, S kambariai, maudynė, elektros švier 
sa, garadžius del dviejų automobilių. Ant E. 49 gat. 
arti Superior avė.

šeimynų namas, 17 kambarių, maudynės, fumasas, ska
lių (šlate) stogas. Ant Gomelio avė. ir E. 74 st.

šeimynų namas, 11 'kambarių, maudynės, elektros švie^ 
sa, fumasas. Ant E. 47 gatvės, tarpe St. Clair ir 
Superior. > x

Šeimynų namas, 20 kambarių, maudynės, elektros švie
sa, iš abiejų galų dubęltavas porčius. Lotas 38x107. 
Invažiavimas ir vieta del garadžiaus. Ant E. 74 gat. 
Tarpe Cornelia ir Aberdeen, netoli Superior ir E. 79 
gatvekarių.

’Visi minėti namai parsiduoda su įmokėjimu nuo $500 
iki $4,000 ar daugiau. Taipgi yra priimami kaipo įmokė- 
jimas lotai ar mortgečiai. Likusieji ant lengvų išlygų 
kaip ramiomis. Visi šie namai yra patogioj apielinkėj del 
Lietuvių — ajrti naujos Lietuvių bažnyčios ir puikios Lie
tuviškos mokslainės, arti gatvekarių ir parankių 
ninkams dirbtuvių ir kitų Lietuviškų įstaigų ir 
vietų.

Pasiskubinkite kolei yrą iš ko pasirinkti, nes 
atsidarys Lietuviška mokykla naujame name, taip 
nauja bažnyčia bus tuoj užbaigta.

Platesniam susižinojimui kreipkitės pas:
P. MULIOLIS 2006 St. Clair Ave,

Gyvenimo vieta: 6712 Edna Ave.
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sueigų

tuojau 
pat ir

DYKAI! PUIKIAUSIA MUZIKA! DYKAI!
NAUJAUSIS IŠRADIMAS

Pagarsėjęs Laikrodis savo žymiausia Pasauline Muzika
Nusistebėsi t ir bu

sit užžavėti išgirdę 
tokių puikių muzikų 
paslėptų šiame Nau
jai Išrastame Laik
rodyje, kuris tik kų 
atgabentas iš Euro
pos. Šis Laikrodis 
groja puikias melo
dijas pagamintas žy
miausių artistų, ir 
jus turit laimę gir
dėti jas grojant tik 
užsukimu Laikrodžio 
ir paspaudimu guzi- 
kėlio. Jis groja iš
tisai per dvidešimts 
m i nu tų ir yra visiš
kai muzika užslėpta.

Nereiks jums lei
sti pinigus už kokį 
augštos rūšies in
strumentų kaip pia
nų, grafofonų, arba 
ant jų natų ar re
kordų ir tt., nes šis 
Laikrodis padarytas 
taip kad jo muzika 
užima vietų bile ge
ros rūšies instru
mento.

dirbdintas iš grynos
brunzos ir storai paauksuotas. Kadangi yra artistiškiausio išdarbio, jis 
bus tikras papuošalas jūsų namuose. Viduriai taip sutisyti jog laikų rodo 
geriau negu bile kokis kitas Laikrodis.

Muzikališkas Prietaisas randasi apačioje- laikrodžio, kas palaiko prietai
sų liuosų nuo visokių dulkių taip kad leidžia jam išduoti aiškius, saldžius 
muzikos tonus.

Šis Laikrodis, tokios didelės vertybes kiekvienam, nėra tiktai atsakantis 
laiko rodytojas, bet lygiai ir augštos rūšies muzikalia instrumentas.

Jis yra pilnai vertas $18.00, gi musų kaina bėgyje šio mėnesio yra tikati 
$6.50, su 25 metų garantija. Pasistengkit pasinaudoti šiat didžiausia pro
ga kokia jums kada nors buvo duota, kadangi vėliau kaina bus $18.00.

Tik iškirpkit šį selbimų, parašykit jūsų vardų ir adresų AIŠKIAI, ir pa
siuskit mums su 50c. stampomis uždengimui dalies prisiuntimo lėšų. Li
kusia dalį užmokėsit kada Laikrodis bus jums pristatytas.

Išbandykit jį per dešimts dienų ir jeigu busit neužganėdinti, mes atgrų- 
žinsim jūsų pinigus. RAŠYKIT ŠIANDIENš (43)

UNION SALES COMPANY
673 W. Madison StreetDept. 32 CHICAGO, ILL.

X-SPINDULIŲ EGZAMINAVIMAS $1.00
JEIGU sergi, nežiūrint kokia priežastis nebūtų, arba kaip nusimi- 
J nęs palikai po visokių nepasisekimų gydytis, NENUSTOK VIL
TIES IR ATEIK PAS MANE. Aš gydau visas speciales vyrų ir 
moterų ligas, taipgi ligas KRAUJO, ODOS, SKILVIO, INKSTŲ, ' 
KEPENŲ, PLAUČIŲ, NERVŲ, i ŠIRDIES, NOSIŲ, GERKLĖS, VO
TIS 'ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPINDULIU, ELEKTROS ir 
mavo modemišku vėliausiu MEDIKALIU ir ELEKTRIŠKU gydy
mu busi pagydytas kuogreičiausiu galimu laiku.

yra atsargus jieškojimo metodas priežasčių kurios žmogui kenkia.

NĖRA’ JOKIO SŪĖJINĖJIMO PAS MANE.

Mano pasisekimo paslaptis „L__ 1___________________________ 1_ 1___ O_1 L_
Aš naudoju X-SPINDULIUE, MIKROSKOPĄ ir CHEMIŠKĄ išanalizavimą ir visus MOKSLIŠKUS 
metodus atradimui jūsų negerovės priežasties. PAC

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų naudojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 21 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ vyrų ir motenj duoda man progos jų gydyme 
ir mano darbo pasekmės visada buna žmonėms paganūdinimu.

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas mane ir, aš tau kuogeriausia pagelbėsiu?
Aš vartoju Garsius Kraujo Vaistus 606 ir 914

Visi mano gydymai yra visai BESKAUSMIAI. Galite pasitikėt ant nuoširdžios opinijos, teisin
go apsiejimo ir geriausio gydymo tokia KAINA KOKIĄ JUS IŠGALIT MOKĖTI.

Jeigu jūsų liga yra NEIŠGYDOMA aš tą jums pasakysiu. Jeigu IŠGYDOMA jus pasveiksit 
trumpiausiu galimu laiku.
Aš YPATIŠKAI PRIŽIURIU VISU SAVO LIGONIUS. VISUS REIKALUS UŽLAIKAU 

PAS MUS GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI.

DR. BAILEY “Specialistas”
Room 222. Antros

OHIO
NEDĖLDIENIAIS NUO 10

5511 EUCLID AVE. Netoli E. 55th St.
CLEVELAND,

OFISO VALANDOS: NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARE.

SLAPTOJ.

Grindys.

RYTE IKI 1.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

Toronto, O., stiklo dirbtuvė, 
po keleto mėnesių stovėjimo, at
sidarė. Ta kompanija turi 40 
dirbtuvių ir visos pradeda veik
ti.

žnyčių reikia nuimti bokštus ir 
tenai įrengti vaikams žaismių 
dietos, kur yra tyresnis oras ne
gu gatvėse.

Sį GERB. SPRAGILO KELIONĖ Į “ARTOJO” VAKARĄ
— Ale, drauge, man rodos tu peranksti į tą “ARTOJO” 

njįKcV vakarą joji: dar tik SPALIO 30 bus, o tu jau dabar dūzgi.
— Turi klaidą, Martinai, aš ne į tą vakarą joju, aš tik noriu 

jcaa 2J pranešt visiems kas ir kur astibus.
— Aš, drauge, žinau kad bus “ARTOJO” vakaras Spalio 30 dieną 

Lietuviškoj salėj, ale pasakyk man kas ten bus
— Ten atvažiuos gerb. DĖDE V1NGYRAS net iš Pilviškių ir bus 

gražus koncertas ir balius. O apie Viską kitą išgirsi kitą sykį.

Pranešu Clevelando Lietuviams 
namų, savininkams jog aš sta
tau naujus namus po kontrak
tais ir taisau senus. Kam rei
kalinga atsišaukit pas (42) 

GEORGE BRAZAITIS 
7709 Aberdeen Ave.

LOUIS EISENBERG Į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, | 

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

Princeton 1387-K

ATVAŽIUOJA M. YČAS
Sekančiame ketvergę, spalio 

13 d., atvyksta į Clevelandą ži
nomas iš senai Lietuvos darbuo
tojas Martinas Yčas. Vakare 
niio 7 vai. Lietuvių salėje atsi
bus prakalbos.

Apie gerb. Yčo važinėjimą po 
kolonijas rasite plačiau žiniose 
ant pirmo puslapio. Jis vyksta

nes daug yra svarbos suprasti 
apie rinkimus miesto urėdninkų. 
Klubas parengia prakalbas su
pažindinimui vietos Lietuvių su 
balsavimo aplinkybėmis. Dar 
kartą paminėsiu: prakalbos at
sibus spalio 18 d. Lietuvių salėj. 
Nebus imama įžanga.

A.L.P. Klubo Koresp. A. P.

neturintiems darbo biedniems 
žmonėms. Dalinimas prasidės 
nuo dabar ir tęsis iki sausio 1 
d. ■ čeverykai miestui kainuos 
apie $10,000. Kadangi pašalpai 

I miesto taryba turi $50,500, li
kusi suma bus praleista davi
mui maisto neturintiems. Da
bar po miesto šelpimo globa yra 
9,000 ypatų.

SMULKIOS ŽINELĖS
Washington, rugs. 28 d. (L. 

L B.). — J.ltoa pranešimu, rug- 
sėjo 24 d. pradėjo eiti derybos 
tarp Lietuvių ir Lenkų Tautų 
Sąjungos pilname posėdyje Ge- 
nevoje apie Vilniaus ginčą. Są
jungos plenumas pasiūlė abiem I draugijos pirmininkė, darbuotis

Lapkričio 11 d. taikos konfe- 
rencijon atvyksta iš Japonijos 
89 metų senė, Japonijos moterų

“Japonijos moterįs”, sako jį 
“trokšta kad Washing tono kon
ferencija išeitų pasekminga.”

Dr. F. F. Walter, 23-čio war- 
do kandidatas Į Miesto Tarybą, 
plačiai tos srities Lietuvių pilie
čių remiamas, ir nėra abejonės 
kad jis bus išrinktas. Iš visų 
to wardo kandidatų Dr. Walter 
gavo didžiausį skaičių perstaty
toj ų ir jo kandidatūros palai
kytojų. Lietuviams jis yra ge
riausia žinomas tuomi kad tame 
warde praktikavo mediciną per 
daugelį metų, taipgi dabar yra 
vyriausiu St. Clair ligoninės gy
dytoju.

Eksplozija. Ant Prospect av. 
Brown Radiator Co. eksploda- 
vus gasolinui užmušta vienas ir 
sužeista pora žmonių.

Smarkiai pasikeitinėjant šiuo 
tarpu orui, miesto sveikatos ko- 
misijonierius skelbia jog pra
dės atsirasti influenza. Pata
ria visiems apsisaugoti nuo pa
gavimo šalčio. Nuo rugpjūčio 
mėnesio daugybė miesto žmonių 
sirginėja šalčiu.

Teatrališki Veikalai
Klebonas Kaltas — 4 veiksmų 

komedija iš gyvenimo, reikia 
apie 10 ypatų. Kaina 45c.

Pavogtas Kūdikis — trijų aktų 
tragedija, 48 pusi, knygelė, 
lošia 6 merginos ir 10 vyrų, 
prie jų keletas pašalinių. — 
Kaina 40c.

MARTINAS YČAS
į Chicagą ir 'kitas vietas ir gryž- 
damas sustos Clevelande. Anos 
kolonijos irgi rengia gerb’. Yčui 
prakalbas pavarymui savo pas
kolos kvotų.

Gerb. Yčas yra ‘gabus kalbė
tojas, tik keletas savaičių atgal 
kaip pribuvo iš Lietuvos — ir 
galime tikėti išgirsime iš jo ge
rų naujausių žinių. Tik nesi- 
vėluokit salėn, nes kaip ir per 
Lietuvos Atstovo Čarneckio čia 
atvažiavimą visi negalėjo sutil
pti.

Septyni kandidatai ant majo
ro. Šįmet lapkričio 1 d. rinki
mams randasi apie pora šimtų, 
žmonių — vyrų ir moterų — jie
škančių įvairių vietų nįiesto val
dyboje. Septyni vyrai sudėjo 
savo peticijas ant majoro, trįs 
ant municipalio teismo vyriau
sio teisėjo, desėtkas vyrų ir mo
terų stengiasi gauti jų trijų vie
tų užėmimui, šimtas ir penkio
lika kandidatų — vyrų ir mote
rų — nori patekti į miesto ta
rybą.

Ant Addison rd. prie Edna av. 
pereitą panedėlį policija besivy
dama automobiliuje gabenančius 
degtinę vieną degtinvežį nušovė.

Policijai pranešta jog ant Wa
de Park avė. tūlam name lioduo- 
jama vežiman degtinė; policijai 
automobiliuje atskubant, šmu- 
gelninkai leidosi važiuoti. Ke- 
lėtą gatvių pravijus ir neklau
sant įsakymo sustoti, policistai 
Į juos ėmė šaudyti ir vienam 
pataikė. Kiti pabėgo. Jų au
tomobilius Į stulpą atsimušęs 
sudužo.

Tremtinis — drama iš krik
ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuoj aus.)

Brolžudys — penkių veiksmų 
tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Reikią 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina ...... 75c.

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c. 
Kunigas Macochas — 4-rių ak

tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 
Pusi. 35. Kaina ...... 30c.

Reikalaukit * ‘ Dirvoj

delegacijom taikytis antruoju 
Hymans’o projektu. Lenkai at
sisakė tą projektą priimti, nes 
jis skiriasi nuo pirmojo Hyman
s’o projekto, ir protestavo prieš 
Vilniaus atidavimą Lietuvai, pa
siūlydami plebiscitą Vilniaus 
klausime ir pareikšdami kad tik
tai įvykus plebiscitui Vilniuje 
želgowskį iatitrauks. Lietuvos 
Delegacija laikėsi savo kontr- 
projektu ir reikalavo tuojau.žel- 
gowskį pašalinti.

Gyvenimas Sing Sing kalėji
me, New Yorko valstijoje, yra 
lengvesnis negu laisvų darbinin
kų: tame kalėjime žmonės dirba 
po 7 valandas dienoje, subato- 
mis pusę dienos, nedėldieniais 
švenčia. Kaliniai turi savo žais
lus, muziką ir viską kito už ką 
laisvas būdamas žmogus turi už
simokėta, norėdamas matyti ar 
išgirsti. //

taikos reikale.

Airijos prezidentas De Valera 
pranešė Anglijos premjerui su
tinkąs priimti užkvietimą daly
vauti tarybose del Airijos lap
kričio 11 d.

CLEVELANDO LIETUVIU 
NAMU IR PASKOLOS 

BANKAS-
Moka 5% (-penktų nuošųntį) už pa

dėtus, taupymui pinigus.

Parduodame ištraukiamo ir neištraukiamo stocko 
(akcijų) po $100.00 (šimtą dolarių) už kurį moka
me 8% (aštuonis nuošimčius).
6712 Superior Ave., kampas E. 68th Street 

Cleveland, Ohio

Vakarinės mokyklos suaugu
siems. Pradinės vakarinės mo
kyklos prasidėjo su panedėliu
rugsėjo 26 d. Pamokos atsibu- 
na šiose dieninių mokyklų vie-

Pamėginkite naujo.

Apie prakalbas Atstovybės at
silankymo dienoje ir visas kitas 
apeigas rasite ant pusi. 2-rd.

■ Bolševikų sujudimas. Rugsė
jo 19 d., kada musų bolševikė- 
liai išgirdo jog Lietuvos Atsto
vas tikrai atvažiuoja bonų par
duoti, nekurie -riet iš darbo tą 
dieną išliko ir neturėjo laiko net 
pavalgyti — sušilę 'bėginėjo po 
stubas pas savo "draugučius” 
ragindami nepirkti bonų ir kitus 
ką sutinkant agituoti kad nepir
ktų Lietuvos bonų; prirodinėjo' 
visiems1 kad Lietuvos Valdžia 
bus tuoj nuversta, busią uždėta 
bolševikų valdžia. Nekurios tų 
“draugučių” bobelės’ gyrėsi va
kare salėje jog per dieną tiek 
“dirbę’’ kad nei pavalgyt netu
rėję kada ir vyrams vakarienių 
nepadarę.

Tula bobelė atsigabeno vos 
pakeldama pundą .“komunistiš
kų” šlamštų ir pradėjo salėj’ da
lint. žmonės iš jos tik juokėsi 
ir kiti net tuo inerzinti bonus 
pirko. Lietuvos Pilietis. Į

Sandaros 18 kuopa laikys sa
vo susirinkimą nedėlioj, spalio 
9 d., Goodrich salėj, 1420 E. 31 
St. Visi nariai Sandarfečiai ir 
norintieji pristoti prie kuopos 
kviečiami ateit. Laikas vėl im
tis už didesnio darbo kaip kuo
pos taip ir Lietuvos labui.

Susirinkimas prasidės nuo 2 
vai. po pietų. Pirmininkas.

tose:
East Side: Central High; 

East Technical High; Glenville 
High; Longwood High; Murray 
Hill; Sowinski; Waring; Collin
wood Junior High; East Madi
son ; Kennard Junion High; Mt. 
Cleasant; Rice; Standard; Gid-: 
dings; Woodland; Eagle; Lin
coln ; Memorial; South Cace; St. 
Clair.

West Side: Clark; Tremont; 
West High of Commerce; East 
Dennison; Watterson; Gilbert; 
West Technical High; Waverly.

South Side: Fullerton; Har
vard ; Huch; Union; Warner.

Daugybė musų gerų žmonių 
patyrė jog šitos mokyklos yra 
jiems didele pagalba -kaip na
muose taip ir darbe. Tikime 
kad senieji musų draugai vėl at
eis į šias mokyklas ir taipgi už- 
interesuos savo draugus ir kai
mynus ateiti. Mokyklos atdaros 
visiems Clevelando žmonėms, ir 
mokyklų vedėjams bus labai 

| smagu jei kuodaugiau ta pro- 
jga pasinaudotų. Turite visi ži
noti — “Mokslas reiškia daugiau 
pinigų ir juo daugiau žinosi tuo 
daugiau užsidirbsi.” Ateikit.

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

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

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI 1.65

VISATOSJŠARANGA .30 
VERGAI IR DYKAI 1.40 
MIRTIS ir kas- toliau .35 
SLAPTOJI ŽMOGAUS

DIDYBĖ .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO

SLĖPINIAI

Reikalaukit
"Dirvos” Administracijoj

Washingtone atstovų bute pa
duota sumanymas uždėti baus
mę už atvaizdinimus lošimuose 
karalienių ir karalių.

Chicago miestas tik šiose die
nose užmokėjo Pennsylvania ge
ležinkelio kompanijai $180,000 
nuostolių padarytų 1894 metais, 
kada Debsas, socialistų kandida
tas į prezidentus paskutiniais 
keletu rinkimų, buvo iššaukęs 
darbininkus streikuoti.

New Yorke viena socialistų 
kandidatė j miesto kontrolierius 
savo kalboje skelbia jog nuo ba-

SERGANTI VYRAI
_ Už visai mažas lėšas suteikiama geriausia gydymas kokis tik me

dicinos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta kurioje tūkstančiai pa- 
sigelbėjo, todėl gali būti gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčianti nerviškumu, vidurių ir jaknų nesmagumą, reu
matizmą, kraujo užnuodijimą, gali išvengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tikru gydymu. Žmogus gali jaustis tvirtu 
kuomet jo liga yra pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 
fizišką tvirtumą. Į

GERIAUSIAS MEDIKALIS PATARIMAS KURIS 
PASIEKIA KIEKVIENĄ

Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti mano ofisan išeg- 
zaminavimui. Tas neverčia jūsų kad turėtumėt ir gydytis, bet tai 
duos progą patirti stovį tavo ligoą ir kaip gali atgauti sveikatą.

Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausia įrengti patogu
mui ir geriausiam gydymui chroniškų, nervų ir kitų ligų.

ŽMOGUS SU LIGA
Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas 

yra sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su 
atida ir sąžiningą gydymą. Jei turi kokią ligą gydykis tuojau, 
kol nėra įsisenėjusi; arba jei abejoji, pailuosuok savo mintis tuo
jau ateidamas pasikalbėti ir egzaminavimui. Kalbame Lietuviškai.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI 
GYDYMUI KAMBARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. G. A. YATES, Specialistas

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi 
tinkamą leidimą Ohio Valstijoje.

2573 E. 55TH ST., Netoli Woodland Ave., CLEVELAND, O.
Antros grindys, Room 7. Valandos kasdien nuo 1 iki 8 vak. Suba- 
tomis nuo 18 ryte iki 8 vak. Ned. ir Sered. nuo 1 po pietų iki 4 v.

4 O
Su užregistruotu vaisbaženkllu Su v. Valst. 

Pateuiu Biuro.

Naujame mčlynanie pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Siame vaiste įdėtos, 
bu priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

Aptiekęs* | 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paSty 
tiesiog iš 
Išbara
te rijos.

Bntinai 
relkalan- 
kito 
šitokio 
pūkelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

S O

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai Duodam Merchants Red Stamps 

su pirkiniais 10c. ar augčiau

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių <> o o

50,000 Jardų po 35c, 39c, 48c ir 56c

Langinėms Materija
35c Gražiausių Naujų rūšių audimo tinklo 

pavidalo
35c Išsiuvinėto ir Išmarginto Marquisette 

Darbo
39c Zira Audimo, arba Spausdinto Marqui

sette
59c Hardinger Marquisette audimo

35c Langinėms apsiulėjimai, su taškais ir 
figūromis

59c Figūruoto ir Vienodo Poplino įvairiose 
paskirose spalvose

19c Vienodo Voiles, 36, ir 40 colių pločio
39c Vienodo Marquisette, 39 colių pločio
48c Stori Mercerizuoti Voiles ■

PO 23c JAR
$3.95 Poplino Užtiesalai—Gatavi kapinimui 

ant lango. Mėlynos, rusvos, ža- 1 
liosir ružavos spalvų. Pora ....

O o o <> ◄>
€>OOO <>

$1.69 Filet Užtiesalai—Iškampuoti kraštai; 
su apsiulėjimais. Tik baltos spal- 1 Of 
vos. Specialiai pigiai pora ....
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Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas laikys savo bertaininį 
susirinkimą seredoj, spalio 12 
d., Lietuvių salėje, 6835 Supe
rior avė., nuo 7:30 vai. vakare. 
Visi klubo nariai yra prašomi 
lankyti susirinkimus, nes bus 
daug svarstyta apie miesto rin
kimų reikalus; taipgi yra pra
šomi ateiti naujų prisirašyti. A. 
L. P. Klubas priima visus lygiai 
be skirtumo pąžiurų ir tikėji
mo, gali prigulėti kaip pilni šios 
šalies piliečiai taip ir norintieji 
pastoti piliečiais. Gali taip pat 
prisirašyti motbrįs ir merginos.

Klubo bus laikomos prakalbos 
spalio 18 d. kasi ink miesto val
dybos rinkimų. Kalbės Miesto 
Tarybos viršininkai. Prašomi į 
šias prakalbas atsilankyti visi 
be skirtumo — vyrai ir moterįs,

Pranešu Lietuviams jog mano 
švogeris, Ant.' Laumikonis, iš
gyvenęs pas mane (8101 Kor
man avė.) su savo žmona ir kū
dikiu, keturis mėnesius ir išva
žiuodamas Į Donorą, Pa., ne tik 
neužmokėjo už gyvenimą, bet 
dar išsivežė ir man priklauso
mų daiktų. Taigi pranešu ki
tiems apsisaugoti nuo tokių pau
kščių. Jonas Venslovas.

Sulyg taksų eisenos šiais me
tais, pavieto komisijonierius sa
ko jog kitais metais gyvento
jams reiks mokėti nuo $100 ver
tės nuosavybės po $2.49. 
šiuos

Už 
metus atsieina po $2.28.

tik jauni durni. Tūlas 50 
senis, Įsimylėjęs Į tokio

Apie ^paubna Barbus
zjjjUSŲ Spaustuvėje Atliekama Visokius 

2®V Spaudos Darbus, kaip tai Baliams Pa
garsinimus (Plakatus) visokio didžio; Ti- 
kietus, čekius; Draugystėms Konstitucijas, 
Komisijų Blankas, Ligonių Lankymo Lape
lius, Persikėlimus - Paliudijimus, Mokesčių 
Knygeles ir visokias kitokias Draugystėms 
reikalingas Blankas;

4

59c Nepermatomi Langams Uždangalai— 
Miera 3 per 6 pėdas, aklose spalvose, už
kalti ant gerų volukų. Parsiduo OAp 
da po........................ •*•'7

Storo Audimo Sėdynėms Užtiesalai — 50 co 
lių pločio. Dryžiuotos rūšies. 1 
Visokių spalvų. Parsiduoda po

Bailey’s—Penktos Grindys

Laivakortes

“Dirvos” Skaitytojams 
Duodamos Dovanos 

(ŽIUR. PUSL. 2)

Ne 
metų 
pat amžiaus našlę, 'kelis sykius 
kalbino ją būti jo žmona. Senė 
vis atsisakinėjo, taigi jis perei
tą nedėldienį nuėjo pas ją pas
kutinį syki prašyti ir nusinešė 
kur tai gavęs revolverį. Kada 
vėl ji atsisakė, žmogelis paleido 
jai kelias kulkas, sunkiai sužeis
damas, paskui pats sau galą pa
sidarė. Moteris, Ona Bartunek, 
gyveno ant Meade avė.

gll Biznieriams darome Laiškus, Konvertus 
Tįjir įvairios rųšies Garsinimus-Korteles; 

Spausdiname taipgi dideles Kortas.

Darbus atliekame įvairiomis Spalvomis, pa
darome Paveikslus - Cuts bei spausdiname 
pagal užsakymo kiekvieną dalykėlį nuo pa
prasčiausio iki didžiausiam.

MII “Dirvos” Spaustuvėje naudojama viso
ji Idos naujausios Mašinos ir Darbai atlie

kama Gerai, Gražiai ir Greitai.
Miesto pašalpinė taryba ren

gia išdalinti 5,000 porų čeverykų

NAUJAS LIETUVIS FOTOGRAFAS
Dirba Paveikslus už Pigiausių Kainą. Taipgi kas 
pas jį Traukiasi nors Vieną Tuziną paveikslų, Kiek
vienam Padaro Dykai vieną Didelį Paveikslą ant 
Stiklo. Lietuviai Nepamirškit Ateiti. (42)

2615 ST- CLAIR AVėNUE

Greitus užsakymus persiunčiant Special De
livery.

“DIRVA”
7907 Superior Ave, Cleveland, O-

<><>
O o

| Iš DARBINI 
| , JUDĖJIN 
L____ _________ _

Ohio valstijos ind 
*- eitos savaites tapo 

vėl kiek dalykų ipage 
name apėmime.

Plieno industrija 
geresnį veikimą, 1 
distriktd liejyklos ] 

. padidinimą darbo.
je tenai vėl biskelį 
simažino.

Nekurios Akrono 
1 tuvės padidino pro, 
' šitas laikas papras 

mažėjimu.
Puodininkystės i 

do smarkų gerėjir 
nešama iš E. Live:

Marion, 0., ruoi 
nauja metalo dari

Wilmington, 0., 
dirbtuvė inventorii 
Darbas prasidės ui

\ Urbana, 0., past 
popietes dirbtuvė p

Findlay, 0, dirt 
gos, išskyrus cukr 
gi sekančio} savai

i ūevelande Pen 
I kelio vagonų di
Į veikti su pilnu si

" į 1,690 darbinmki
nijos dirbtuvės 
■burge, sū 1,500 
tos dirbtuvės 
Buffalo], Erie, 
Canton ir . Denn

Delei bedarbės 
būriniai per mel 
d. neteko §6,501 
mis.

Suv. Valstijų i 
mento išleista pe 
bin klausime skel 
jo ’mėnesiui baigi 
lyje bedarbių ška 
jo ant 1.2 nuošim

Angliakasių koi 
dianapolis, Ind., sir 
darant, spalio 5 d. 
b'ucija pritarianti t 
jos politiškos porl 
eomis .spėkom orga 
bininkų ir organizi 
ką. -

Politiška' angliak 
I 'deklaracija prašo Gi 
| šaukti visu unijų'su 
I Darbo Federacija vii 
T važiavimą apkalbėjn 

kos partijos tvėrimo 
Kpnvencija 'išrinki 

f tarptautiniu angliaką 
san sekantiems, met 
atsibus Anglijoj.

TIESIOG I KAUNĄ
IR IŠ LIETUVOS

Siunčiame Pinigus Į Visą Lietuvą
PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

’ KAUNO OFISAS — Laisvės Alėja, 58 
UKMERGĖS OFISAS - Kauno Gatvė, 52a 

RYGOS OFISAS - 30 Wall St., Riga, Latvija

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

Egg Harbor, N. . 
rienas gydytojas,-Dr. 
rietis 145 metus amž 
se dienose jis nutari 
dirbęs. Sako: “Tiek < 
beveik laikas ir pradi 
gyventi." Dr. Smith, 
vo amžiaus, yra tik sa 
nesnis uf Suvienytas 
Jo diedukas gyveno ik 
tėvas 70. m. amžiaus 
puolime užsimušė.

Vokiečiai daro didel 
i traktus su Rusija ant 
kA agrikultūros padarg 
f ifliy ir kitokios masinei 
t rietą valdžia užsakė V 
į je 700 lokomotivą.

Vokiečiu valdžia plan 
y«ti kanalu Reiną ir 
ir tokiu ibudu padaryti 
Siaurinės jūrės (ir iš 1 
į Juodąsias jūres.

j PINIGŲ KIW

ioaC Molžd. 
^taarkiu-auksinų

Lenką markią 
mo ^itį būvi 
w markią^uksiną 
100 Lenką markiu 

i


