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Lietuva Prašo
Daugiaus Aukų

[TEINA ŽINIOS APIE SKILIMUS LENKŲ 
ITĄRPE: REZIGNAVĘS 2ELGOWSKIS 

IR PASITRAUKĘS P1LSUDSJGS.

DARBAI,
IR-DARBININKŲ ŽINIOS

Vargu tas apsieis be

Ohio valstijos- industrijos sa
vo raportuose iš pereitos savai
tės pažymėjo veikimo apsilpnė- 
jimą.

Plieno pirkimas abelnai rodė; 
si apmažėjęs Youngstowino dis- 
trikte, nors nekuriu kitų gele
žies produktų reikalauta dau
giau. *

Akrono gurno darbai irgi pasi
žymėjo aplėtėjimu.

Tik Ohio valstijos gelžkeliai 
toliau daro gerą biznį, vagonų 
judėjimas nuolatos didėja.

Puodininkystės darbai, pane- 
šę riuostolių laike streiko, jau 
dabar atsigriebia, iš ateinančių 
švenčių užsakymai padedą biz
niui; Visos išdirbystės E.' Li- 
verpoolio distrikte skubiai vei
kią.

Nežiūrint atvėsusio oro, ang
lies kasyklos šioje valstijoje ne
turi daug užsakymų.

Nori mušt mėsinyčių darbi
ninkų algas. Chicago. Penkios 
didžiosios skerdyklos pradėjo ei
ti prie numušimo savo darbinin
kams algų visose jų skerdyklose 
.šioje šalyje'. Savo pirrnlaikiniuo- 
se darbininkams pranešimuose 
kompanijos skelbia reikalingu
mą algų mažinimo kad butų ga
lima numušti kitų dalykų kai-, 
nas. Jų manoma jau turėti nu
auštas algas bėgyje poros sa
vaičių.
streiko. Mažiausia 200,000 dar
bininkų bus paliesta.

Angliakasių streikas. Wilkes 
Barre, Pa. — 8,000 kietosios an
glies kasėjų Pennsylvania Coal 
Co. išėjo strėikan lapk. 14 d. iš 
tos priežasties kad kompanija 
atsisakė kalvio pagelbiniriką pa
kelti į kalvio vietą kada pasta
rasis pasitraukė nuo darbo. Ta
me ineina ir kiti darbininkų rei
kalavimai.

Mažins algas. Denver, Colo. 
— Coloradoj viena anglies ir ge
ležies kompanija skelbia numu- 
šianti savo darbininkams algas 

‘ant apie 30 nuošimčių. Numa
žinimas palies 18 tos kompanijos 
kasyklų pietinėj valstijos dalyj. 
Darbininkų vadai sako jog algų 
.numažinimo pasekme bus strei
kas. ,

Didelis siuvėjų streikas; New 
Yorke sustreikavo aįHe 60,000 
drapanų siuvėjų protestui už 
Įvedimą darbo nuo štūkų ir pa- 
liginimą valandų nuo 41 iki 49 
savaitėje. Rodosi kad šis strei
kas bus labai ilgas ir sunkus.

Atsidaro dirbtuvės-/, Buffalo, 
N. Y. — New York Central gel- 
žkelio kompanijos dirbtuvės per
imta į kitas rankas ; stovėjo 8 
mėnesius.' Pilnai veikdama ta 
įstaiga reikalauja 2,000 darbi
ninkų. Bus panaudota Didžių
jų Ežerė laivų taisymams.

Sulyg Geležies, Plieno ir Cino 
Darbininkų Susivienijimo sutar
ties Su kompanijomis, visoje ša
lyje pastarose dienose numažin
ta darbipinkams mokestis apie 
10 -riuoš.

Gelžkeliečių suvažiavimas. Į 
Chicagą suvažiavo 650 gelžkelių 
darbininkų unijų viršininkų ap
tarimui vyriausių perdėtinių ap
siėjimų atšaukime grąsinusio 
streiko ir apkalbėjimui kaip to
liau reiks daryti. Viršininkai 
■pridavė savo paaiškinimus-.

* Chicago j sustreikavo vežimų 
.darbininkai delei numažinimo jų 
algų. Pirmą dieną išėjo 6,000 ir 
išeiną dar nauji. Kuriuos ve
žimus užėmė skebai atsibuvo už
puolimai ant jų ir buvo riaušių;

Lapkričio 1 d. šioje šalyje bu
vo 264,700 gelžkelių prekinių 
vagonų neturinčių ką vežti. Bet 
tik nuo spalio 23 d. jų buvo 
29,704 mažiau; .Tas rodo jog 
prasideda ant gelžkelių judėji
mas ir pradeda rastijr prekių va
gonų užpildymui.

LIETUVQS GYNIMO 
KOMITETAS PRAŠO
----------- AUKŲ
(Lietuvos Tnf Ęinrąs. -Washingtone)

Washington, lapk“~8~ d. 
Vyriausias Lietuvos Gy
nimo Komitetas, stovėda
mas Lietuvos nepriklau
somybės sargyboje, šiuo- 
mi rimtu Tėvynės metu 
dar kartą kreipiasi prie 
Amerikos Lietuvių prašy
damas paramos.

(Aukos Gynimo Komite
tui .priimama: Representati
ve of Lithuania, 370 Seventh 
Ave.,, New York City.)

Zulikowskis Rezignavęs
Ateina kitos žinios sjcel- 

biančios jog rezignavo Vil
niaus banditas Zelgowskis. 
Kaip žinios sako, tokio pa
sielgimo priežastimi Zelgow
skis išdėjęs nesutikimą 'tarp 
įvairių Lenkų valdžios frak
cijų kurios priešinasi Pilsud
skio planui įkurti vidurinę 
Lietuvą ir prijungti prie jos 
Voložino, Lydoąjr dalį Gar
dino.

Zelgowskio sumanytas sei
mas Vilniaus srities atidėta 
iki sausio Ynėnesio.

Nesusitaiko del Airijos
Londonas. — Tarybos tarp 

Anglijos, Sinn Feiniečių ir Ul- 
sterio viršininkų reikale Airijos 
ateities priėjo prie tokio laips
nio kad derybų vedėjai jau kal
ba jog jų susiėjimai tartis tu
rės, būti pertraukiami po kėle- 

sterio premjeras Craig buvo da
vęs paąiuiymus, kurie nepaleista 
viešai, bet jų Anglija nepriėmė 
ir išstatė savo priešingus. Me
nama jog Ulsteris siūlo* sukeik
ti Airijai plačią savivaldybę ant 
penkių metų laiko; jeigu per tą 
laiką Sinn Feiniečiai pasirodytų 
ištikimi1, misteris tada ineitų į 
bendrą-su "visa Airija'. Ulste
ris laikosi savo paskirumo nuo 
Airijos ir plačiai agituoja tarp 
iš tau tėjusių Airių, “nepasiduo
ti” pietinei Airijai.

Balkanuose vėl Karė
Londonas. — Tarp Jugosalvų 

it Aįbapų'prasidėjo karė pietuo
se nuo Skutari. Jugoslavai pa
siuntė 'daugiau kariumenės šiau- 
rinėn Albanijon tvarkos užžiu- 
rėjimui kalnuotoje srityje, kur 
Albanai darė užpuolimus. Iš to 
kilo didesnė karė.

Iš Romos pranešama kad pen
ki tūkstančiai Serbų kareivių 
perėjo į šiaurinę Albaniją ir pra
dėję žengti ant Skutari. Sku
tari greit turės pulti. Albanai 
smarkiai priešinasi.

Anglijos pifcšymu, Tautų Są
junga šaukia posėdį aptarimui 
kaip sulaikyti Albanų-Jugoslavų 
karę.

Vokietija Negalės Mokėt
Berlinas. — Vokietija prane

šė santarvei jog "ji negalės mo
kėti sekančio jai pripuolamo 
mokesnio sausio 15 d., 500 mi
lijonų aukso markių. Vokietija 
pasisakius santarvei jog ji “pri
ėjus virvės galo”.

■ Berlinas. — Otzheime, Vokie
tijoj, aliejaus valymo įstaigoj 
kilus eksplozijai dešimts žmonių 
žuvo po griuvėsiais, 30 sužeista.

GIMDYMŲ KONTRO
LIAVIMO. SEIMAS' 
New York}. — Sykių su Wa-| 

shihgtono konferenciją prasidė
jo ir gimdymo kontroliavimo 
propagandos platintojų konfe
rencija. Jų nuomone, aprube- 
žiavimas pasaulinės populiacijos 
su pagalba moksliško gimdymų 
kontroliavimo 'butų tikriausias 
užtikrinimas pasaulinėj. taikos. 
Kongrese dalyvavo suvirš 300 
delegatų iš viso pasaulio, tąrp 
jų .buvo iš Japonijas, Francuzi- 

“jos ir Anglijos. Garsus Ame
rikos gydytojai ir žymios mote
ris ir sufragistės sakė kalbas, 
atkreipdami domą į didėjantį 
žmonių skaičių; o tas yrą kenk
smingu pasaulio taikai. Išnešta 
rezoliucija pasiūlanti kad gene- 
ralis Suv. Valstijų chirurgas su
rinkinėtu tinkamas moksliškas 
žinias apie gimdymų kontrolia
vimą su pagalba miestų sveika
tos departamentų šioje šalyje, 

šis kongresas sudaro pirmas 
sukoncentruotas pastangas. ant 
didelio pamato pradėti judėjimą 
už Įvedimą kontroliuoti perdide- 

, lį šeimynų plėtidląsi, ir .visi žy
mus žmonės, gydytojai ir vado
vai sutiko kad tuoj reikia im- 

' tis griežtų priemonių tam vy- 
' kinti jei norima turėti pasauly- 
' je taiką. , |
' Spalio 14 d. New Yorke su- 
1 areštuota dvi žymios moterįs gi- 
' mimų kontroliavimo skelbėjos, 
1 dalyvavusios konferencijoje. Jos 

savo kalbose pradėjo išdėstinėti 
I reikalingus 'kontroliavimui bu- 

Sukilimai prieš Sovietus!1118 Policija suardė prakalbas 
ir 'susirinkimą išvaikė.

Dar Narys Lietuvos At
stovybei Londone

Washington, lapk. 8 d. (L. L 
Biuras). — Buvusią Ministerio 
Kabineto Reikalų vedėjas, Ta
das Petkevičius, paskirtas Lie
tuvos Atstovybės Londone pata
rėju. Kartu su Petkevičium iš
važiavo Londonan naujai paskir
tas prekybos atašė Petraitis.

Dr. Griniui Operacija
Washingtonas (L. I. BiurasX 

— Eltos pranešimu, Lietuvos 
Ministėrių Pirmininkui Dr. K. 
Griniui buvo padaryta akių ope
racija. Operacija pavyko gerai.

S. V. Delegacija Kaune 
Steigia Konsulatą

Washington (L. I. Biuras).—*■ 
Eltos pranešimu, A&unan atvy
ko Amerikos Suvienytų Valsti
jų delegacija su komisijonierium 
E. Young priešakyje atidarymui 
Amerikos konsulato veikimo 
Kaune ir susipažinimui abelnai 
su Lietuvos padėtimi

Londonas. — Anglijos val
džia esanti gpvus žiųių jog piet
vakarinėj' Rusijoj vėl iškilo re
voliucija prieš bolševikišką val
džią.

Nuginklavo Bolševikų 
Diviziją

Geneva. — Ukrainą kareiviai 
apsupo ir nuginklavo 42-rą so
vietų armijos diviziją. Viena 
bolševikų kariumenės kavaleri
jos, divizija' prisidėjo prie Uk
rainos kareivių einančių ant Ki
jevo ir Odesos.

Varšava. — Gen. J. Pilsuds
kis, Lenkijos prezidentas, rezig
navo Japk. 10 d.

Tas jo pasielgimas pamatuo
jama ministerijos atmetimu pla
no sutverti vidurinę Lietuvos 
■dalį; .ministerial varosi už in
korporavimą i Vilniaus j Lenki
ja. V .

Jo rezignaciją nepriimta ir 
ministerial jieško susitarimo.

• Vilniaus kontroliavimo klau
simas, — -toliau Varšava sako',' 
— buvo diskusuojamas Lenkijos 
ir Lietuvos atstovų konferenci
joje Genevoj anksti rugsėjo mė
nesyje. Jau tada buvo sutika 
kad turėtų ’būti dvi Lietuvos, 
viena iš Kauno distYikto, kuri 
butų ųepr i klausoma, ir kita iš 
Vilniaus, kurioj,e Lenkai turėtų 
savo globoje administraciją. Vė
liau, tečiaus, dalykai taip virto 
kad kilo klausimas', ir tas reika
las palikta atviroms " diskusi
joms. '' .

Bet iš kur ponai sužinojo kad 
buvo sutikta padaryti dvi paski
ras Lietuvas — kibą jiems sap4 
navosi.... / /

Indijoj Išskersta 500 Žm.
Londonas. — Užimant mies-

telj Sujbalak, Br. Indijoje, Kur
dai išskerdė 500 tenaitinių žan
darų ir oficierių..

Japonai Trauksis iš 
Sibiro

Tokio, Japonija. — Kabineto 
tarybos nuosprendžiu, Japonija 
pasiryžus thoj ištraukti savo 
■kariumenę iš Sibiro. Paskirta 
vykti į Vladivostoką divizija ne- 

Ibus siunčiama.

Vėl buk Kariausią prieš 
Lenkus

Berlinas. —r Rusų agentai su
pirkinėja daugybes militarinių 
reįkmenų Vokietijoje, labiausia 
infanterijai dalykų. Eina gan
dai jog bėgyje poros mėnesių 
busią pradėta naujas puolimas 
ant Lenkijos.

Šiai žiniai nereiktų tikėti, ries 
tokių buvo ir seniau: tik turbut 
Lenkų šalininkų norima tai iš
pusti kad Francuzija siųsta .sa
vo kariumenę, o paskui drąsin
tų Lietuvai.

Taika su Vokietija Galu
tinai Apšaukta

Washington, lapk. 14 d. — 
Šiandien Prezidentas Harding 
išleido deklaraciją formaliai 
užbaigiančią 'karės stovį tarp 
Suvienytų Valstijų ir Vokieti
jos. -

Berlinas. — Amerikos kopija 
Suvienytų Valstijų ir Vokietijos 
taikos sutarties sykiu su užtvir
tinimų priedų, gauta Amerikos 
misijoje Berline ir perduoda Vo
kietijos valdžiai ir paimta iš Vo
kietijos jų pasirašyta kopija. Pa 
Amerikos dokumentu pasirašy
ta Prezidento Hardingo ir Sek
retoriaus Hughes. Iš Vokietijos 
puses pasirašė Prez. Ebert ir Dr. 
K. J. Wirth, kancleris ir^aiki- 
nai pildąs užrubežifiių reikalų 
ųiinisterio pareigas.

Žydų Skerdynės
Kišinev, Besarabija. — Pra

sidėjus mūšiams tarp sovietų 
pulkų ir Gen. Petluros kariu- 
menės, Žydams bėgant per ru- 
bežių -nuo pavojaus s vietų tapo 
šimtai jų šeimynų iššaudyta.

Italai vis Smarkauja
Riaušės Romoje. Fascistų

komunistų susirėmimuose už
mušta pora žmonių ir daugybė 
sužeista. Mieste tęsiasi gene- 
ralis streikas. Riaušių dienoj 
10,000 fascistų turėjo demon
straciją. '

PINIGŲ KURSAS | 
_______________________  I

Lapkričio 16 d.
100 markių-auksinų 39c
100 Lenkų markių 3c

NEŽINOMŲ ŽUVUSIU 
PAMINĖJIMAS

Washington. — Pereitą pėt- 
nyčią, lapk. 11 d., iškilmingai 
buvo palaidotas vienas iš Fran- 
euzijos kariškų kapinių parga
bentas Amerikos kareivis kritęs 
mūšiuose prieš Vokiečius. Jo 
tokis palaidojimas buvo paminė
jimu visų žuvusių be žinios ir be 
žymių šios šalies kareivių. Ap
rėdytą vėliavomis, vainikais ir 
medaliais grabą iš Washingtono 
nugabeno į Arlington© kapines 
ir tenai, puikiame baltų akme
nų kape; jį padėjo ilsėtis tolei 
kolei ši tauta gyvuos.

Iškilmėse dalyvavo visi suva
žiavę kitų šalių delegatai ir vi
si šios šalies valdžios vyrai. Vi
si ėjo pėsti, tik vienų vienas bu- 
v.ęs Prezidentas Wilson važiavo 
karietoje poros arklių vežamoje, 
nes jo sveikata jau silpna ir ko
jos netarnauja.

Sulyg karės departamento re
kordų, 'dingusių pasaulinėje ka
rėje 'be jokios žinios yra 3,089 
Amerikos kareivių. Arlingtone 
palaidotas yra vienas iš to skai
čiaus.

Nelaimės Jūrėse
Tokio, Japonija. — Pakrašti

niam Japonijos laivui sudužus-, 
nuskendo visi ant jo buvę jūr
eiviui — 35 vyrai.

* • *
Los Angeles, Gal. — Darant 

manevrus Los Angeles vande- 
nuose, batafejos dalyje užside
gus, šeši submarine jūreiviai la
bai 'apdegė ir tapo paimti ligon- 
butin. Gaisrui 'kilus submarinąs 
tuoj- tūrėjo kilt į viršų, pagal
bon pribuvo greitasis laivas.

Maskvoj Tramvajai 
Brangus

Maskva. —' Tik 142 tramva
jai gatvėse važinėja, kiti nėra 
tikę. Visai maža gyventojų da
lis tegali jais naudotis.' Pirma 
keleto savaičių bolševikų valdi
ninkai ir darbininkai galėjo va
žinėti tramvajais dykai, turėda
mi tam tikras kortas. Dabar 
tapo pakeista įstatymai: tram
vajai jau atdari ir buržujams 
nuo 10 pyto iki 4 po pietų, gi 
už pavažiavimą apie pusę vars
to reikia mokėti po 1,000 rub
lių. Tokiu budu kas mėnuo su
renkama už važinėjimą net po 
1,500,000,000 rublių, vienok de
ficitas kas mėnuo susidaro dar 
didesnis — 2,000,000,000 rublių. 
Tokios didelės išlaidos yra užlai
kymui tramvajų.

ir

Dębs, socialistų vądas, esan
tis kalėjime dešimčiai metų, ma
noma bus paliuosuotas apie šio 
mėnesio 25 d.

Dešimts žuvo gaisre". New 
Yorke užsidegus dideliam gyve
namam budinkui, sudegė 10 yp., 
daugybė tapo sužeista.

Suardė spaustuvę. Indiana 
Harbor, Irid., šeši maskuoti vy
rai inėję nakčia į viena laikraš
čio spaustuvę, sudaužė statomas 
ir spausdinamas mašinas, suyer- 
tė raides ir padarė kitokios Gė
dies. Menama jog tai darbas 
kitos politiškos partijos del to 
kad laikraštis rėmė jai priešin
gą 'kandidatą.

DaŲas, Tex., dviem trukiam 
susimušus, žuvo keliolika žmo
nių, daug sužeista. \

Bijoma imigrantų tyfo.,. New 
Yorke tamp atvažiuojančių Eu
ropiečių apsireiškė tyfo liga. Iš 
Konstantinopolio atvykęs laivas 
su 243 pasažieriais padėtas po' 
kvarantina — tarp jo keleivių 
buvo ta liga sergančių.

Praregėjo po 35 metų. Kan
sas City, Mo., po akių "operaci
jos vienas vyras ‘praregėjo iš
buvęs aklas per 35 metus. Pir
mą ką jis. pamatė — tai trum
pu andarokų merginą.....

WASHINGTONO KONFERENCIJA IR TŪLŲ 
PUSIŲ ATSINEŠIMAI Į TAI *

Washington. — Konferencija 
jūrinių kariškų jiegų aphiažini- 
mui ir aptarimui Pacifiko klau
simo prasidėjo lapkričio 12 d. 
Tiesioginai kalbos eina apie ap
karpymą karinių jiegų Suvieny
tų Valstijų,' Did. Britanijos ir 
Japonijos---- dabartinių galin
giausių valstybių ant vandenų. 
Svarbiausios šalįs turinčios bal
są reikalų sprendimui ,yra Suv. 
Valstijos, Did. Britanija, Japo
nija, Francuzija ir Italija. Da
lyvaujančios konferencijoje dar 
yra Chinija, Holandija, Belgija 
ir Portugalija ir jos turės bal
so tik ant kiek konferencija pa
lies tolimųjų rytų klausimus ir 
jų interesus toje pasaulio dalyje.

Konferenciją atidarė Suvieny
tų Valstijų Valstybės Sekreto
rius Hughes, tikslus ir mierius 
išdėstė Prezidentas Harding.

Posėdis prasidėjo su malda.
Kalba konferencijoj naudoja

ma Angliška ir Francuąįška; 
Prezidento prakalba į delegatus 
buvo atspausdinta tose kalbose.

Sekretorius Hughes, iš Suvie
nytų Valstijų pusės, padavė su
manymą — ir sykiu pasiūlymą 
— kad didžiųjų laivų statymo 
programas -arba ruošimąsi butu 
sulaikytas ir atmestas visose to
se trijose šalyse. Kad toliau 
mažinimas laivyno butų sunai
kinant didelę dalį laivų. Kad 
bėgyje dešimties metų nei vie
na iš .tų valstybių nebudavotų 
naujų didžiųjų laivų. Kadangi 
šalįs žino viena kitos laivų sta
tymo programus (slaptais išty
rinėjimais) ir žino visus laivus 
po vardais, Sekretorius Hughes 
nurodė kokius laivus turi panai
kinti Japonija, Britanija ir ko
kius panaikins Suv. Valstijos; 
taipgi kokius turi sulaikyti bū
da vo j ę kitos dvi valstybės.

Pasiūlymas apima ir orlaivius 
ir submarinus ir kitus kariškus 
laivus.

šitokį pasiūlymą pačiame! jo 
priųpipe priima Anglija ir Ja
ponija. Pačios smulkmenos sa- 
vaimi prives prie keblumų ir gal 
nesusitarimo. •

Kitas svarbus klausimas — 
tai pats tolimųjų rytų klausi
mas. Kaip nustatyti Pacifiko 
salų tvarką; jų priklausomybę 
vienoms ar kitoms valstybėms, 
kurios iš Vokiečių buvo atim
tos; ir kad ant tų salų apsigy
venę vienos valstybės negręstų 
kitų valstybių arti esančioms 
saloms.

Suv. Valstijos re'ikalarija, ši
tokį naują <darbą ir tvarkymą 
pradedant, kad esanti tarp Ja
ponijos ir Anglijos sutartis bu
tų pertraukta, o kas išsidirbs 
šiuomi atveju tiktai su tuo skai
tytis. Ant kiek jau Anglų-Ja- 
ponų sutartis dalykus tolimuo
se rytuose patvarko jie gali 'bū
ti Suv. Valstijoms netinkanti, o 
konferencija nori viską padaryti 
atsakančiu ir ant kiek tas pa
liečia Suv. Valstijas.

* * *
Slaptų sutarčių nesama.

Londonas. — Anglijos prem
jeras Lloyd George kalbėdamas 
atstovų bute pareiškė jog taip 
Japonijos ir Anglijos nesiranda 
jokios slaptos militarės ar jūri
nės sutarties išskyrus paprastą 
sutartį kuri visiems žinomai

* * *
Vokiečių spauda nemato gerb.

Berlinas. — Vokietijos tautiš
ka spauda atranda Suv. Valsti
jų Sekretoriaus Hughes pasiū
lymus Washingtono konferenci
joje “Amerikonišku egoizmu” 

‘ ir “melagystėmis, hipokritišku- 
nru ir nesąžiningumu”. Laik
raščiai sako jog Vokietijai nė
ra ko laukti atliuosuojant nuo 
Francuzijos žiaurumų, varomų 
su pagalba revolverio palei Rei
ną. Kiti laikraščiai išveda jog 
delegatai priėmė Hughes suma
nymą tik užtęsimui laiko ir su

radimui progų ką nors vienaša
lis kitai užmesti. Kita spauda 
tyli. Tik radikalų “Raudona Vė
liava” sako jog aišku kad “ke
turių prislėgtų šalių žmonės — 
Rusijos, Vokietijos, Japonijos ir 
Siberijos — bus aukomis -ko- 
mercialio Amerikos ir Anglijos 
imperializmo. 'Anglija norės ar ■ 
■ne, jos Japonus nekenčiančios 
žemės'privers ją eiti su Suvie
nytomis Valstijomis.”* V V

’Pietinė Chinija protestuoja.
. .Šanghai. — Dr. Sun Yat Sen, 
pirmas Chinų reSpublilębs prezi
dentas, pasiuntė 'Washingtono 
konferencijai tokį protestą:

“Atsišaukiu į ikpnferencįją at
siminti apie Pietinę Chinija. Mi
lijonai Chinų seks konferencijos 
bėgį. Mano valdžia neleis Pe
kino (Šiaurinės Chinijos) val
džiai atstovauti muš, todėl su 
mumis nesutariant padaryti nuo
sprendžiai bus mano valdžios 
atmesti.” * * •
Popiežius užgiria konferenciją.

Washington. — Popiežius Be
nediktas užgiria Prezidento Har
dingo planą suvesti tautas į su
tartį. Nors popiežius neturi spe- 
cialio atstovo konferencijoje, jos 
bėgį jam pranešinės apaštališ
kas delegatas Washingtone, Mg. 
Bpnzano. • • •
Rusija pyksta; šaukia susirin

kimą.
Kopenhagen. — Sovietų val

džia', užpykus kam Prezidentas 
Harding nekvietė bolševikų at
stovų į Washingtoną, kviečia 
Chinijosi Japonijos, Siamo, Ko
rėjos ir Indijos1 valdžias siųsti 
delegatus į Irkutską taikos kon
ferencijom Chinų ir Japonų de
legatai jau keliaują į Irkutską.

PASIRŪPINK 
APIE 
DOVANAS

TIK
GRUODIS
TELIKO -

Kurie tuo trumpu 
laiku nepasiskubins 

atnaujinti savo prenu
meratas ant visų metų 
daugiau niekados nesu
lauks tokios progos kaip 
dabar gauti tokias dide
lės DOVANAS.
O Visiems 'Dirvos* skai

tytojams — seniems 
ar naujiems — iki galo 
šių 1921 Jtnetų yra duo- 

' damos dovanos kurie už
simokės' metines prenu
meratas tiesiog patįs ar 
per agentus, nežiūrint ar 
jau pasibaigę ar dar ne, 
duodama' viena šių dide
lių knygų:

Attilos .Siaubimas 
Lietuvių Kraštais

205 pusi.,'su paveikslais. 
Apdaryta' — $l-.5O.

Kas Slepiasi už Žmoni □ 
Pasakų

156 pusi., su paveikslais. • 
Apdaryta — $1.25.

O Dovanos duodama vi
siems kurie .užsirašo .

sau arba u^Pššo gimi
nėms “Dirvą” į Lietuvą.

Prenumeratos Kaina:
Amerikoje ...... $2.50 
Kanadoje .'...... $3.00 
Lietuvoje ........ $3.50
Užrašykit saviškiams į 
Lietuvą “Dirvą” ir pasi
imkit patįs sau Dovaną.
Visokiais reikalais adre
suoki! ir pinigus siųskit?

" D I R V A” 
7907 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio.



DIRVA

votojų-mūrininkų, taipjau del 
numažinimo mokesčio, kuris su 
menkomis permainomis už ke
leto dienų užsibaigė.

A. Erškėtis.

PASTABUKES
(Rašo DARGV AINIS)

mos laike baliaus. Viskas seka
si gerai.

Taip pat smarkiai sukruto ir 
Tautiškas Kapines 'baigt rengt. 
Statoma bromas ir kiti reika
lingi dalykai kad suspėjus ati
darymą ir pašventinimą kolei 
dar neužėjo dideli šalčiai.

Pittsburgietis.

PITTSBURG, PA. 
Margumynai.

Lietuviški kamunistai gavo 
palaiminimą nuo savo “popie
žiaus” Jukelio, Mat, paskutiniu 
laiku* pradėjo musų kamunistė- 
liams nesisekt: tiek pavieniais 
žmonės ėmė atsimetinėt nuo jų, 
taip ir draugijos Soho krašte, 
kaip susitarusios, atmetė jų rei
kalavimas. Tat nutarta įgauti 
palaiminimas nuo ““popiežiaus”.

j Kadangi Jakeliui nevalia į Pitts- 
burgą atsilankyt, mat pernai jį 
čia areštavo ir nubaudė $25 už 
revoliucijonišką agitaciją prieš 
valdžią, taigi musų kamunistė- 
liams yra vienas iš dviejų: ari 
važiuot visiems pas Jukelį,' ar 
kviest jį čia slaptai, nes grasia 
išnykimas. Nutartą, padarytai 
pakviesta, plakatuose parašyta 
kad “-bus garsus kalbėtojas, iš 
toli atvažiavęs, dar niekad ne
girdėtas”. Plakatus tik tą pa
čią dieną tedalino, žinoma, at
ėjo dar būrelis žmonių pasiklau
syt, nes garsinta jog bus kalba
ma kaipx Lietuva bus išgelbėta 
nuo želgowskio. 'Bet pamatę 
Jukelį daugelis išėjo,' kiti sar- 
matinos eiti lauk, tai ir sėdėjo, 
bet paskui spjaudė kad juos dar 
kartą kamunistai prigavo. Apie 
jo “prakalbą” nieko nerašysiu, 
nes Jukelis visiems žinomas pau
kštis: -jis užtvirtino kad visuo
tina rrrevoliucija tjioj įvyks ir 
kad ne. Sandariečiai tai jau se
nai butų Amerikoje bežydinti 
kamunistų diktatūra. Bet, sa- 
ko, vis tiek diktatūra tuoj bus L lj • v.. darbdaviai -pasikėsino numazin-įvesta, tik dar liepe biskeh dau-L- j > • • , ,1 x .. , , , , . . . (ti darbininku mokesti. Po tokiogiau aukaut dolanu, ir visi bus U . n . • i • & -• , . . . . . • .. . . ilgo streiko darbininkai turėjolaimingi -kaip Rusijos rojuje. Lasiduoti Malimams su 15

PARYŽIUS 
kas nori 
o vargai 
gieda.... 
kiek tik

Kaip 
stygas, 
dainelę 

Į lizuoja 
pristato krūvas augštesnes ir už 

(Everesto kalną, vargšui tas vi
sa buą didesnė kančia: sunkiau 
dirbti, (jaugiau padąryti, mažiau 

[valgyti, prasčiau gyventi, praš
ytai rėdytis, neprieštarauti — 1 
pirmi kapitalistų prisakymai 
kuriais prastas vargų žmogelis 
turi guostis visą savo vargingą 
gyvenįmą.

Tokį pat vargelį kenčia Pran
cūzijos civilizuoti' žmoneliai, ir 
tie vargai Juos skaudžiai sudu
ria su kapitalistais; po keletą 
mėnesų turi maištauti aplaiky- 
mui 'keleto grašių malonesniam 

| gyvenimui.
I Pažymėtinas maištas išdirby- 
jstėse audinių, siūlų, mezginių 
(miestuose Roubaix ir Tourcoing, 
(šiaurinėje Prancūzijoje, šitas 
maištas-sltreikas jau prasidėjo 
liepos mėnesyje šią vasarą ir 

( tik spalio 25 d. ėmėsi-baigtis 
ikaikųriose išdirbystėse-fabrikuo- 
se. Kilo vien tik del to kad

lai skambina 
visur vienodą

Lai išsicivi- 
norį, mašinų

Lietuvos Darbuotojų 
Albumas

Lietuvoje šiomis dienomis iš
leista iš spaudos knyga an'tgal- 
viu LIETUVOS ALBUMAS, 436 
puslapiai, formato 9 coliai per 8; 
Spausdinimas knygos atlikta 
vienoje didžiausių Berlino spau
stuvių, — išleista labai gražiai, 
iliustracijos atspausdinta kuo- 
dailiausia. Knygoje yra 286 pa
veikslai (po 1 paveikslą ant 
kiekvieno puslapio), kita knygos 
dalis yra pavesta Lietuvos at
gimimo ir šios gadynės darbuo
tojų 'biografijoms.

Kiekvienas Lietuvis patriotas 
| turės kuo' pasidžiaugti ir pasi
gerėti tokią knygą įsigijęs. Ji 

Į bus tikru apšviesto žmogaus“°--- ----- -------- ---- Q----
tai stalo ir •knygyno papuošimu. Ne 
nai tik tai, — jiz’vaizdžiai, paveiks-

Kas tau rupi musų tvarka!
. “Laisvė” (praliejo čielą kibirą 
ašarų kad Lietuvos1 darbininkai 
gyvena nelaisvėje, štai, N. 269- 
mę ji rašo:
•“čia nereikia jokių išvadų, nes 

aiškiai matome kaip Lietuvos 
darbįninkai laisvi ir kaip jie’ ga
li gyventi gaudami tokias algas. 
Šiandien už dolarį gaunama apie 
20 auksinų, tuo tarpu Lietuvos 
darbininkai ant' gelžkelių gauna 
tik- 570 auksinų į mėnesi?.-.. 
Na, buk laisvas ir gyvenk su to
kia pinigų suma!!.... Ar tai 
reikia didesnės ironijos ?....”

Je, gražu klausyti kaip “Lai
svė” moka gražiai kalbėti apie 
kitų laisvę. Bet delko ji nekal
ba apie savo laisvę, apie Rusi
jos laisvų darbininkų laisvę? 
šičia še faktą. •

,Sovietų laisvoje Rusijoje lai
svas. darbininkas gauna 20,000 
rublių mėnesiui algos (mokyto
jų gimnazijoje toki alga), gi 
reikia 300,000 rublių nė pragy
venimui, bet tam kad nepastip
tum iš bado....

570 auksinų mėnesiui lygus 
_ I yra beveik pustrečio dolario 
j šiandien—tokią algą gauna gel

žkelių darbininkas Lietuvoje. Gi 
’20,000 rublių yra lygus beveik 
trisdešimčiai ren+.u — tnikia

maitį už jų prielankią Lietuvos 
laisvei politiką. Tuokart ponais 
“Vienybės” Redaktoriiis nema
tė reikalo prigelbėti SLA. or
ganui kad situacija kitaip pa
stačius, bet ’dabar jis mato kal
tininkais 'tuos žmones kurie or
ganizacijos nusistatymą* ’dabo
jo.... . į.

laisir fotografijomis, atvaizduo
ja Lietuvos visuomenio įr; poli
tinio atgimimo 'gadynę. Iš pa- 

iveikslų ir biografijų surašo ma
tome kaip sąžiningai leidėjų no
rėta duoti tikrąjį kultūrinės Lie
tuvos paveikslą, — visi musų 
kultūriniai Tėvynės darbuotojai j šiandien—tokią algą gauna gel- 
yra tinkamai atžymėti Lietuvos l ^eBu darbininkas^ Lietuvoje. Gi 
Albume. ‘ 20,000 rublių yra lygus beveik

Amerikos Lietuvių Spaudos trisdešimčiai centų tokią al- 
flrąugijai (307 W. 30th St., New gauna gimnazijos mokytojas 
Yorke) atėjo dabar “Lietuvos | Rus>i°je- Ką besakyti apie ge- 
Albumų” transportas. Tai yrą Režinkelių darbininkų algas! 
pirmutinis kokį Amerikoje kasj Taip, Rusijos darbininkai yra 

laisvi! Lietuvos darbininkai yra

pasiduoti kapital&tajns su 15 
santimų numažinto 'nuo valan
dų mokesnio.

Streikerius privarė prie pa-’ 
našaus bado Rusuose, del kurių 
rinko aukas ir steigė abelną-ko- 
munistišką ceųtrą sriubą mai
tinti badaujančius. Vaikus iš
siuntinėjo po visą Francuziją 

’ant mitybos, taipjau keletą šim
tų į Paryžių atvežė, kurių pa
veikslėlius talpino paveiksluota, 
spauda.

Kuomet yra streikas, tai po 
truputį išsidirba pagiežą; taip 
Buvo ir tame kampelyje, kur; 
keletą kartų net pasikoliojo su 
žandarais, bet prie žiauresnių 
riaušių nepriėjo. Vieną pareiš
kimą išdavė prieš svetimtaučius 
maišto pasinaudotojai-vadovai, 
kurį komunistų dienraštis “Hu- 
manitę” talpino spalio 7 d.; gir
di : Prancūzai bosai siunčia savo 
bernus rankioti darbininkų į Is
paniją,, Italiją, Polską, prastų ir 
suvargusių, kad butų galima 
juos traukti ir ’stumti ir užlai
kyti lygiai su gyvuliais.... kaip 
lygiai lenktyniuoti su geriau

čia kelios karštakraujės mo
terėlės pradėjo ’bėgiot gatvėmis 
pardavinėdamos guzikėlius ne
va’ naudai Rusijos badaujančiu. 
Vieną tokią moterėlę policija su
griebė, taigi ji ’gavo per naktį 
šaltojoj patupėt ir ant rytojaus 
užsimokėt $15.00. Vienas San
dariems turėjo tokį guzikėlį nu- • 
atpirkęs ir prisisegęs prie kru
tinės. Gatve einant, nepažįsta
mas- Amerikonas priėjo prie jo 
ir klausia: kur gavai? Gerai 
kad dar mokėjo Angliškai kal
bėt, tai išsiteisino? Arųeriko- 
rias nutraukęs jam guzikėlį da
vė į žemę ir pagrasino kad dau
giau tokie pardavinėtojai neiš
drįstų žmonių prigaudinėt; Ru
siją, sako, šelpia musų valdžia. 
! Biturės 'Choras (tai išsijuosęs 
dirba kad gerai atlikus koncer
tą ir sulošus “Laimės Jiėškoto-

' jus”' lapkričio 16 d. L. M. D. 
svetainėje, (šitokias žinias rei
kia anksčiau pranešti, jei nori
ma duot visuomenei žinot kas 
atsibus. — Red.)
. Tąip .pat neatsilieka ir Sanda- 
riečiai — repgia balių ant lap- apmokamais Prancūzais darbi- 
kričio 23 d. toj pačioj salėj. Ko- ninkais.
misijos nariai įpo [biznierius ren-l Pačiame Paryžiuje buvo kilęs 
ka dovanas kurios bus dalina-(maištas spalio mėnesyje būda-

gale! gauti. Atsiunčiamų kny- laisvi' Lietuvos darbininkai 
gu 'skaičius yra labai feprube-i ver&al- . / •
žinotas I ' Lietuvos darbininkai gali

Kurie norėtų iškalno užsisa
kyti tokį brangi! ir gražų kuri
nį gali jau; paduoti užsakymus. 
Kam paranku, gali ir iškalno I 
mokestį siųsti. Knygos kaina 
yra $5 su prisiuntimu ir inpa- 
kąvimu kartono dėžėje.

i Neabejojama kad kiekvienas 
apie šią knygą arba visą Lietu
vą paveiksluose sužinojęs 
bins ją užsisakyti. ’

sku-

■ Lietuvos darbininkai gali su
streikuoti ir iškovoti sau (geres
nes algas. Gi jei Rusijos laisvi 
darbininkai sustreikuos, — jie 

j eis prieš Sovietų Valdžią ir kai
po kontr-rėvoliucijonieriai bus 
sušaudyti. Kitaip sakant, lais
voje Rusijoje stipk badu arba 
gauk kulką į kaktą.

Taip, “Laisvė” teisybę sako: 
Laisvoje Rusijoje darbininkai 
yra laisvi, Lietuvos darbininkai 
yra vergijoje!

“Vienybėje” sakoma kad ne
reikia bijotis kelių sukairėjusių 
narių, bet dirbti tautinį darbą. 
Ną, jei tėra keli nariai, tai kO 
bijotis. Bet aš sakau kad rei
kia bijotis ir štai delko: Bol- 
ševikuojąs Susivienijime ele
mentas yra darbštus, — jie lan
ko susirinkimus, prirašinėja na
rius, agituoja, dirba. O tauti
ninkų elementas pats save pla
ka: apsileidę, susirinkimų ne
lanko, kuopose mažąi tesidar- 
biiojia, jei bent vienur-kitur, 
kaip yla iš'.maišo, išlenda ir pa
sigiria savo “nuopelnais”, kaip 
tūlas J. T. iš Waterburio, per 
Dr. Graičuno lupas. Ant Jaunį 
atsisėdo.
sutingę.

Pernai 
Dundulis, 
tautininkai 
nedalyvavo 
apsileidę, 
lermą: 
ant sprando !t

Kad jie neliptų, tegul tauti
ninkai sujunda. Tegul nesnau
džia. Tegul “nenakina” žemyn 
savo 'gi srovės žmones. Tegul 
pastato tvirtus žmones1, gerai 
pašysiančius organizacijos rei
kalus ir tegul duoda 100% pa
ramos spaudoje, susirašinėji
muose, žodžiu.

Mano nuomone, geriau bus 
tautininkams jei jie įves į S. L. 
A. Pildomąją Tarybą Račkaus
ką ar Strimaitį; kurie pažysta 
SLA. reikalus kaip savo penkis 
pirštus, ne kaip matyti Centre 
Dundulius su Raginskais. Bet 
ar tą “Vienybė” darytų?... i?

Garbės pilni. Dirbti

rinkimuose perėjo T: 
Delko ? Dėlto kad 
- nevedė agitacijos, 

rinkimuose, btivo 
Užtai paskui pakėlė

Gevalt, bolševikai lipa

ir 1/ “Vienybė!^Bijosi kad bolševi-Kas nori žinoti kas dedasi ir / Vienybe.TOlposi kad bolsevi-t 
ką veikiama vienoje iš didžiau-H<a* užgriebti S. L. A. vade- 
sių intelektualės pajiegoš Drau- p63 i savo rankas? u tilį,-gir- 

| di, gali būti dėlto kad anais me
tais pp. Račkauskas ir Strimai-j 
tis vedę Susivienijimą bepartivę 
politiką ir neleidę Susivienijimui 
ineiti į Tautinę Tarybą!

Kaip man gaila pono “Vieny
bės” Redaktoriaus kad jis vis 
dar nepamiršta nei to p. Rač
kausko, nei to p. Strimaičio ir 
kad jis turi tokią trumpą at
mintį. Jis jau pamiršo kad S. 
L. A. Seimai atkartotinai nu
statinėjo Susivienijimui bepar-

gtoje Amerikoje, privalo būti
nai nors pažiūrėjimui įgyti lai
kraštį “Gydytojas”. Visiems ku
rie [atsišauks ir prisius persiun
timo lėšoms 10c. pačto ženkle
liais bus dykai pasiųsta “Gydy
tojo” No. 1, 2 ir .3,.

Kas Yiori žinoti, kas dedasi ii’ 
ką veikiama vienoje /iš didžiau
sių intelektualės pajiegoš Drau
gijoje Lietuvoje, privalo būtinai 
užsirašyti laikraštį “Medicina”. 
(Kainuoja $5 metams.) Adre-I 
sas: Dr. J. žemgulys, Kauno Li-|tivumo Politiką ir griežtai , to 
gonihė, Kaunas, Lithuania. ' reikalavo ir redaktoriaus Rač-

DR. A. L. GRAIČUNAS kaus-ko ir sekretoriaus Strimai- 
3310 S. Halsted St.

i . -------- —-------- -------------

Chicago, Ill. (
------  — ■ .. . ■.t—. Ponas “Vienybės” iRedak^to- 
RED. ATSAKYMAI Irius užmiršo kaip socialistai 
Juriu Bangai. ,— Straipsnelį Naujienose, Laisvėje ir, Ke- 

peržiurėsime. Ąčiu. (leivyje’ ėdė. Račkauską ir Stri

Gaivos Skaudėjimas ,
Galvos spaudėjimas yra žen

klu jog kokia nors kūno dalis 
ligota.

Jeigu skaudėjimas yra. vien- 
šoninis, tik vienoj vietoj, aštrus, 
greitas ir smarkus, tai neural
gija. Ir tas gali prigulėti^ nuo 
suirinjg. pilvo arba kepenų, vi
durių užkietėjimo, nervų suiri
mo, akių intempimo, nuovargio 
nuo karščio, vėjo suputirųo, ar
ba inkstų uždegimo.

Kuomet ypata serga jmalari- 
ja, karštlige, influenza ar šlap- 
lige, galvą skauda, bet smege
nų plėvių uždegime skaudėjimas 
kankinantis.

Daugelis kūdikystės ligų pra
sideda su galvos skaudėjimu.

Pirmiausia reikia surasti ka
me dalykas. Jeigu galvos skau
dėjimas aštrus, j imk 10 granų 
aspirino, ir jeigu nenustoja vėl 
imk tiek pat už trijų valandų. 
Kuomet imi tas piliulės tuoj po 
ėmimo gerk karštos arbatos- ir 
valgyk šmotelį pakepintos duo
nos, kas sulaikys koktumą.

Jeigu tankiai gąjvą skauda pa
tartina kreiptis pas gydytoją.
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— Dabar, tetule, ir Čika
goj tą pati rastum.

— O iš kur tu tą žinai? •
— Matai, tetule, mainosi 

laikai ir bobos sų jais. Se
niau buvo valia pardavinėt 
visokius svaigalus, tai kū
mutės; susiėję ir prisigėrę, 
turėdavo užtektinai drąsos 
viena ant 'kitos ką žino išsi
pasakot ir net už plaukų pa- 
sitąsyt. Negirtoms bobelėms 
nėra drąsos akyse apsišne- . 
kėt, tai po persiskyrimo ki
toms viską ištauzija.

—Ir dabar još girtos, ba 
namie prisidarė.

— Tai iš kur tetulė suži
nojai kad jos čia liežuvnin- 
kės ir už ką ant jų pyksti?

— Aš tau nenoriu sakyt, 
vaikeli, ale gal tu niekam nėr 
pasakysi: šią vasarą aš pa
sidariau. sau irgi biškel j....

— Ir matai, nori kad aš 
pas tave, tetule, lankyčiaus: 

. aš labai neapkenčiu tokių
nėi nieko: rodos kad tik ke-jžmonių kurie girtuokliaują, 
lios dienos atgal kaip aš čia' — Ale palauk, pabaigsiu 
buvau. savo istoriją: pasidariau ge-

— Kur tau, vaikeli:’jau ro spirito, sudėjau Į skiepi 
tuoj bus dų mėnesiai.’ O. aš ir šėpoj užrakinau'. Sakiau 
tavęs taip išsiilgstu. bus ant Kalėdų pasilinks-

— Na o kodėl jau as to- mint ir misliau tave užpra- 
kis tetulei geras pasidariau?' šyt.
Seniau, būdavo, kaip tik at-| — Tuo tai maųęs tetulė 
eidavau, rengdavais su šiuo-' nepralinksminsi.
ta mane išmušt, — Ale palauk: šitai porą

— Matai, Vaikeli, yra pa- nedalių atgal besikalbant su 
sakyta: mainosi laikai ir!Danaitiene nuo antro augš- 
žmonės su jais. Kaip mes j to jai .prasitariau kad aš jau 
gyvenom Čikagoj, aš .daug turiu ką nors aift Kalėdų, 
turėjau pažįstamų ir gimi- — Na tai ką; ji atėjus pa- 
nių ir 'buvo man linksma —Į Į“’ 
susietkų ir draugių pildą. 
Ir Sa atvažiavus su tuo ge
ru upu misliau bus gerai. 
Ale čia tu tik vienas musų 
giminė ėsi, tai greit tavęs 
pasiilgstu.

— Na gi ir čia gali rast 
gana susietkų ir turėsi su

GERB. SPRAGILO TETOS 
“MUNŠAINĖ” IŠGARAVO

— Gerą vakarą, “tetulė, aš 
ir vėl, pas jus a'tsilankdu.

— Alo, alp, vaikeli, aš jau I 
misliau kad tu j Lietuvą-už | 
gubernatorių išvažiavai — 
taip ilgai nepasirodei.

— Nei taip ilgai, tetulė,"I

deja išgert ir. be Kalėdų?
— Ne, dar ’blogiau, vaike

li: ji nudavė nepaisanti, ale 
tuoj susitiko su Vingiriene 
nuo trečio augšto, jai pasa
kė, o ta susiundė savo bur- 
dingierius, jie nakčia atėjb 
Į skiepą ir viską išvogė. Į 

(kelintą dieną jos burdingie-
kuo pasišnekėt ir pasišu- rius 'pradėjo man girtis kad 
kaut. turėję gražų balių, buvus ir

— Ma jas bąlaj tas susiet- apatinę'pas juos, ir visi.gė- ' 
kas, vaikeli,: čia man jpsjnę-Į rę gardaus šnapso,— net iš 

Pilviškių atgabento,' b'akd. 
Kada paskui nuėjau"į skie
pą — žįuriū musų kamarog 
duris išplėštos) o. bonkos tai 
nei vien'os nelikę. Ir kam 
pasisakysi kad tave apvogė? 
Ar. reikia geresnių liežuvių , 
kaip čia?

kas, vaikeli,: Čia man jps,ne-< 
patinka.

— Na o kodėl:.juk visur 
moteris greit susigiminiau- 
ja.

— Nenoriu, vaikeli.
— Kame gi dalykas,?
— Griekas apšnekėt, ale 

jos čia, vaikeli, didelės lie-
žuvninkės.

— Kaip tai, tetule: nejau
gi jos Čikagoj buvo kito
kios?

— Visai kitokios: čia tik 
pašnekėjai su kokia, tuoj ap
sisuko kitai pasakė, Su pri- 
dėčkais, ir visokių niekų iš- 
zaunija kad net rodos nebū
ta nei girdėta.

— Na ar Čikagoj taip jos 
nedarė?

— Ne, vaikeli: ten viską 
ką katra ant ko turi Į akis 
pasako. i

— Bet tik del tokių niekų 
tetulė manęs pasiilgsti: ki
taip tau mano giminystė bu
tų nereikalinga.

— Ne, vaikeli, ne, aš dar 
norėjau tavęs paklaust vie
no dalyko: mano diedui vie
nas žmogus pasakojo /kad 
čia kur ant Superijos yrą to
kia vieta kur numirusių dū
šias parodo. At teisybė, kad 
gali numirusį pašaukt?

— Apie tai gal kitą sykį. 
Neturiu dabar tam daug lai- 

Iko išpasakoti

Jau Tuoj Kalėdos -- Pasirūpinkit apie Dovanas!COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai

Miko Petrausko Jono Butėno
Marės ir Jono Čižauskų

Antano Kvedaro Marės Karužiutės
Brooklyn© Kvarteto

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai
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Į^ALEDOS jau visai arti — pradėkit rūpintis apie Dovanas kokias reikės 
duoti savo Draugams ar Giminėms gyvenantiems čia Amerikoje ir ką 

pasiųsti į Lietuvą. “-DIRVOS’% KRAUTUVE” yra šaltinis visokių Dovanų 
kiekvienam — tik išsirašykite “DIRVOS” Knygyno ir Columbia Grafofo- 
nų Katalogus. Tinkamiausia į Lietuvą pasiųsti dovana yra Knygos ir Laik
raštis “DIRVĄ”. Taip pat tokią dovana tinka ir Amerikoje turintiems in
teligentiškiems Daugams ar Draugėms. Išrašydami Dovanų “Dirvą” prieš 
galą šių metų, prie to gausit patįs sau Dovanų knygą (žiur. p. 1), arba 
galit ir tą knygą padovanoti jeigu patįs jau turijt.

“DIRVOS” Krautuvė užlaiko didžiausią skyrių Amerikoje COLUMBIA 
Lietuviškų Dainų, ir Šokių Muzikos Rekordų. Šiose dienose gavome daug 
visai naujų ir negirdėtų Lietuviškų Dainų ir Dialogų bei šiaip Muzikos Re
kordų — reikalaukit Rekordų Katalogo ir pasirinkit iš jo SAU Kalėdoms 
puikiausių Rekordų. Užsakymus gavę tuoj išpildom ir prisiunčiam po nu
rodytu adresu be sutrukime.- Tik vienas mėnuo iki Kalėdų liko, skubinkit 
su užsakymais, kad nekuriu nepritruktų ir skubumui užėjus nesuvėlintų.
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Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos.
“Dirvos” Krautuve

7907 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, O.

1921 METŲ 
“DIRVOS” KNYGYNO 

KATALOGASį Į|Į . , . ,
t ^Šis Katalogas visokių nuo anksty

viausių iki paskiausių laikų Ameriko
je išleistų knygų, ir visų knygų kokių 
buvo galima gauti išleistų 'Lietuvoje, 
bus naudingas ^kiekvienam užintere- 
suotam įvairiausiuose spausdiniuose, 
nuo paprastų paisakų iki moksliškų ra
štų, taipgi muzika-gaidomis ir bažny
tinėmis knygomis.
CJ Kaip privatinis žmogus taip ir drau
gijų veikėjai, chorų mokytojai, moky
klų vedėjai ir surišti su kitokiais daly
kais privalo tuoj šį katalogą įsigyti. 
Šiuomi tarpu Katalogas bus siunčia
mas dykai, vėliau gal reikės už peri 
siuntimą pačiam apmokėti. Katalo
gas susideda iš 96 puslapių, gražiai at
spausdintas ii; parankus turėti.
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Nuo. Redakcijos I
T. M. D. 25 METŲ SUKAKTUVES

• TĖVYNĖS Mylėtojų Drau- 
; ' / gija jau gyvuoja 25 me

tai. Ji buvo suorganizuota ; 
1896 metais, pasidarbavimu

■ keleto Lietuvių tėvynainių; 
j kokią ji iki pastarųjų me
tų išaugo ir kokius vaisius 
davė — jos organizatoriai 
yisaį nesapnavo, Nfekurie iš 
pirmųjų organizatorių jaų.i 
įnirę, kiti dar gyvi randasi, 
ir gyviems prisiminus apie 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos darbus jų širdis apims

i . graudus džiaugsmas ir už- 
siganėdinimas.
. Kas yra T. M. D. — žino- 
kiekvienas senas ir jaunas. 
Jos išleistos knygos žinomo? 
Amerikoje, Lietuvoje ir ki
tose šalyse. ,

Tėvynės Mylėtojų Draugi
ją buvo ir yra viena iš pa
vyzdingiausių kooperativių 
kultūrinių Organizacijų — 
j on Susispietę tūkstančiai 
Amerikoje gyvenančių Lie-

■ tuvių už kelis centus meti
nio mokesnio leido sau nau-

- dingų knygų, kurios užima 
; ~ pirmą vidtą musų leidinių 

tarpe.
Iki galo šių metų dar kuo

pos spės tinkamai apvaikš- 
*čioti savo prakilnios organi
zacijos 25 metų gyvavimo 
sukaktuves.

Kaip svarbi ta Draugija 
mums buvo per praeitus 25 
metus, tokia jos svarba bus 

. ir per daugybę metų ateity
je.. Taigi visi vėl darbuoki
mės; platinkime ją nariais 
ir rūpinkimės ’kad ji ir to
liau pasižymėtų savo veiklu
mu ir naudingų raštų leidi
mu.

Dabar pradeda apsireikš
ti nuomonės apie prjiungi- 
mą T. M. Draugijos prie 
Tautinės Sandaros, sustip- 

' rinimui tų dviejų organiza
cijų slovėnės.' BetvisTMD. 
gyvuos. — nors suvienijimas, 
Įtyktų — kaipo” kultūrinė 
Tautinės Sandaros šaka.

Karolis Ištremtas Pui-
kion Salon

Po dviejų bandymų — ir ne
pasisekimų — atgauti sau Ven
grijos sostą, buvęs Austro-Ven
grijos imperatorius Karolis per
eitą savaitę išgabentas ant sa
los apgyvendinimui,* Sala Ma
deira kaip rodos ir bus tinka
mu Karoliu'! kalėjimu. Madei
ra nėra tokia maža ir apvienė- 
jusi sala kaip St. Helena ant ku
rios buvo ištremtas Napoleonas; 
bet Karolis nėra Napoleonas nei 
galybe nei gabumais. Jame da
bar mažai teliko dinamito ir jis 
niekados nebuvo imperijų buda- 
vptojas kaip Napoleonas, buvęs 
Francuzijos imperatorius.

Madeira tokiai ypatai yra už
tektinai toli nuo. Europos. Ta 
sala priguli Portugalijai, randa
si suyirš 5001 Angliškų mylių 
atstu nuo tolimiausio išsikišimo 
sausžemio. Net Afrikos pakraš- 
tis yra 350 mylių atstu.

Madeira yra mažą abelname

NAUJI LEIDINIAI
Meilė — Visu Ligų Gydytoja — 

trijų aktų komedija, parašy
ta Francuzo Jean B. Moliere, 
sulietuvino Šarūnas. Spauda 
ir lėšos “Vienybės”, Brook
lyn, N. Y., 1921 m. Kaina 25c. 
40 pusi.
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KANDIDAS
Viena emigrantų' gelbėjimo or
ganizacija kreipėsi prie Lietu
vos Valdžios leisti įkurti Lietu
voje keleivių stotį .Rusijos žy
dams. Ji sutiko pabudavotr kva- 
rantinos stotį draugijos lėšo
mis. Lietuva, vienok, nesutiks 
ant to jeigu nebus gvarantuo- 
jama pasportų vizos į Šuv. Val
stijas. Tą Amerikos konsulatas 
atsisakė padaryti.

“Kap. Ta-n E. Young, Ameri
kos Komisijonierius Baltiko Val
stybėms, ir keletas jo štabo na
rių, atvyko į Kauną iš Rygos iš
tyrinėjimui dalykų stovio.”

N'ėra abejonės kad dauguma 
karės nuvargintų -žmonių, beže
mių ir šiaip darbininkų nori iš
sprukti iš 'savo gimtinio krašto, j 
žinodami senas gražias pasas 
kas apie Ameriką. Bet šiuom 
tarpu jie čia, nors ir įvažiavę, 
negautų darbo, giminėms butų 
apsunkinimų, kada čia esantie
ji patįs labai skursta, o kiek jielapgmime, turi vieną miestą, pa
čia galėtų .gelbėt, tuos pinigus ti gi sala turi daug užgesusių 
ten pasiųsdami daugiau jiemsįVulkanų -kaip simbolių neteku- 
padarytų naudos.

Kad žmonės bėga iš Rusijos 
rojaus — nėra dyvo: jie bėgtų 
bile kur kad tik išbėgus nuo ba
do ir žiaurių komisarų persekio
jimų;

I siu savo galybės, kaip ir Karo
lis. Klimatas tenai yra geras, 
svarbiausias produktas yra vyn
uogės ir vynas, taigi jis galės 
ten linksmintis. Su juo išga
benta ir jo šeimyna.

Moterįs ir Katės
Pastarose dienose mirė viena

HAIFA - NEŽYMUS
SVARBUS' MIESTAS

“NTEPATĖMYTAI išsišvaistęs 
metus laiko žmogus apie i 

Broadway' ir 42-rą gatvę New 
Yorke galima butų lyginti prie 
miestelio Haifa, sulyginamai ne-' 
žymaus tarp skaluotą pajūrį iš
kaišiusių Tyro ir Sidono ir Ga
za ir Jaffa, su Damasku ir Je- 
ruzaliu biskelį toliau už jų”, ra
šo mums prisiųstas balerinas iš 
National Geographic Society są
ryšyje su tuo miestu kuris, ži
niomis reiųianitiš, (bus liuosas 

1 uostos pagal Britanijos' ir Fran
cuzijos sutarties prie Palęstinos 
ir Syrijos.

“Haifa dabar turi progą išei
ti amt istorijos lapo kaipo vie
nas iš laisvų pasaulinių uostų— 
kaipo ‘Kas yra Kas’ iš miestų. . ... , . nžUUU N k A 1» IIlieSŠLUmoteris palikdama savo -visą , . .. TT , ’_ simnrio _ o^u^niJrtovmčių eileje nuo Hamburgo 
iki Macao ir nuo Marseilles iki 
Trieste.

turtą — $60,000 — aprūpini-1 
. mui kačių. Jai katės labiau rū

pėjo negu žmonės, ir katuko ba
davimas ar skandinimas buvo 
daug žiauresniu negu mirtis kū
dikių, kurie dauguma delei ne- 

■ dateklių tėvų skiriasi su šiuo 
pasauliu neišėję iš lopšių.

Vyrai niekada nepasižymi to
kiais paikumais kaip moterįs. 
jos — “auklėtojos” žiųonijos ir 
toiotinos didvyrių — pašvenčia 
savo gyvenimą mylėjimui katės 
ar 'šunies ar kokio kito gyvūno, 
bet neapkenčia žųnonių kūdikių; 
jos — "minkštaširdės” ir “už- 
jauslios” — paspirtų matydamos 
gatvėje negyvą kūdikį, bet ke- 

. iiaz išdidžias “laidotuves” šu
ninis ir 'katėms, įrengia ant ka
pų gražius paminklus ir dabina 
“atilsio”‘vietas savo.... myli
mųjų. ... šunų ar kačių....

Duokim sau, jei kiekviena ka
tė gyventų, vestų kačiukus be 
jokio periškadijim'o, šis pasaulis 
tuoj, butų pilnas kačių, nebūtų 
vietos nei tokioms geraširdėms 
moterėlėms — katės suėstų vi
sus.

ši Moliero komedija, kaip ir 
visos kitos, yra pilna savo tu
riniu, lengva lošimui ir tinkan
ti visokiems laikams ir vietoms. 
Knygelė gražiai atspausdinta.

Vaizdai-Vaizdeliai ir Eilės Pro
zoje — Jui. Baniulio trumpų 
vaizdelių ir vertinių rinkinis, 
telpa 19 paskirų dalykėlių. 
Knygelė turi 104 puslapius, 
“Vienybės” spauda ir lėšos, 
Brooklyn, N. Y., 1921 m. — 
Kaina 50c.
Mėgstantiems trumpus leng

vus vaizdelius ir skaitymėlius 
šioje knygelėje rasis užtektinai 
žingeidumo. Atspausdinta gra
žiai ir aiškiai.

Ant Gyvenimo Slenksčio — A. 
Čirikovo apysaka, sulietuvino 
J. O. Sirvydas; spauda ir lė
šos “Vienybės”,* Brooklyn, N. 
Y., 1921 m., psl. 46, kaina 25c. 
Jautrus skaitymėlis kokie mu

sų žmonėms abelnai patinka.

savo pradžią iš Vokiškų Ricierių, 
religiškos bendrystės sudarytos 
Wurtemberge, kuri įsteigė savo . 
koloniją Haifa miestelyj 1868' 
metais, ir' taip išsivystė kad vė
liau jie užėmė to miestelio vieną 
dali kurią parinko ir rėmė to

lias pilietis iš Buffalo, N. Y.
Originaliai, tie Ričieriai turėjo 
mintį apie Karalystę Dievo ant 
žemės, kas lyginasi Senojo Tes
tamento ‘Pažadėtai žemei’, ir 
Europos atgaivinimą. Vėliaus 
kiti Vokiečiai ne tik nariai šios 
sektos buvo įleisti, gi po Kaize
rio apsilankymo tikslas patapo* 
grynai Vokiečių interesų žiūrė
jimo.

'"Haifa guli ant pietinio ir už
vėjos šono plačios Acre Užla
jos. (Miestelis Acre, paskutinė 
Kryžeivių drutvietė, randasi ant 
šiaurinio užlajos kranto. Vaiz
dingiausias kelias pasiekti Acre 
iš Haifa yra sėdus į 'trimis ar
kliais traukiamą vežimą, nesą 
kelias eina pavandeniu ir išsi
sukinėja sulyg vandens išsikrai- 
pymų. čia smėlis tokia kieta ir 
karšta kad arkliai turi eiti iki 
kelių vandenyje 'beveik visu ke
liu, taip kad kelionė atsibuna 
briste.

“Arce, Užlaja yra paskutinė 
iškarpa krante viršuj nuo Egip
to. Net' po to kaip Haifa ,tapo 
(kergta į sritį apimamą Britiš
ku mandatu ant Palestinos, bu
vo baiminamasi jog jo pageri
nimas butų daugiau naudingas 
Syrijai negu Palestinai. Buvo 
kalbamą apie dirbdinimą uosto 
prie Jaffa, vienok tas projek
tas apėmė didelius inžinieriškus 
keblumus. Haifa' ne tik turėjo 
natūrali uostą kuriam reikėjo 
tik švarpas padaryti, bet jis su
jungtas gelžkeliais su Damasku

VOLTAIRE
a--------------------

Lithuanians — Anglų kalboje 
išleistas didelio formato pam
fletas sąryšyje su New Yor- 
ko "America’s Making” pa
roda supažindinimui svetim
taučių su Lietuva ir Lietu
viais. Parašė Joseph F. Do- 
gherty, redagavo Joseph May- 
per, su Lietuvos žemlapiu. — 
Su paveikslais. 16 pusi. 
Telpa šiame veikalėlyje: I.— 

Lithuanians: Their Life and 
Background in America. 11 Their 
History and Culture in the Ho
meland.

Nėra abejonės kad šis veika
lėlis dikčiai pasitarnaus savo 
tikslui — supažindinimui plačios 
New Yorko — ir Amerikos — 
visuomenės su Lietuva ir Lie
tuviais “America’s Making” Pa
rodos bėgyje.

Valstybės Reikalams
Vilniaus atvadavimui:
Iš Chicago, III., surinkta

vakarienėj, Statkienė $14.25
Torrington, Ct., J. Kašuba 2.00 
Philadelphia, Pa., aukavo

A. Uzameckas
Viso

(Tąsa iš pereito num.)
Kandido liga, ačiū leidimui kraujo ir 

viduriavimui, virto sunkesne. Atėjo kai
mynas klebonas su atskaita del' kito pasau
lio, mokama jos padavėjui. Kandidas ne
norėjo nieko jam duoti; davatkos jam'aiš
kino, jog tai esanti nąuja mada; jis atsa
ke nenorįs sekti madų. Martynas norėjo 
išmesti kunigą per langa. Kunigas prisie
kė nelaidosias Kandido. Martynas prisie- , 
ke palaidosiąs kunigą, jei šis nesiliausiąs 
vedės ginčus. Barniai nesiliove. Marty
nas pagriebė kunigą už sprando ir išstū
mė per duris. Iš to viso išėjo papiktini
mas ir byla teisme.

Kandidas pasveiko, ir tuo pasveikimo 
laiku prie jo susidarė būrelis lošėju. Jie 
lošė gan brangiai. Kandidas vis stebėjo
si, delko pas ji nei karta neatėjo tūzas; bet 
Martynas visai iš to nesistebejo.

Tarpe tu, kurie, vardan miesto gyven
toju, lanke ji, buvo mažiukas kunigas Pe
rigordas, vienas tokiu žmonių, kurie visa
dos buvo labai darbštus, švelnus, manda
gus ; kurie daboja nepažystama žmogų 
ir vedžioja sostapiles gatvėmis, pasakoja 
jiems skandaline miesto istorija ir siūlo 
visokiu smagumu visokiomis kainomis. Pir
mučiausią jis nusivedė Kandida su Marty
nu i La Comėdie, kur tuomet buvo vaiz
duojama naują tragedija. Kandidui pasi
taikė sėdėti šalę kokiu tai gudriu juokda
riu. Gerai lošiamas scenas matydamas, jis 
vėrke. Vienas tu kritiku; še’dejes šalę jo, 
tarpuaktyje pastebėjo:

“Tamstos ašaros ne vietoje; jį yra nie
kam netikusi aktore; vaizduojąs su ja ak
torius yra dar labiau netikės; gi pats vei
kalas yra daug blogesnis ir už aktorius. 
Autorius nemoka nei vieno Arabu žodžio, 
tačiau vaizdas rodoma neva Arabijoje; prie 
to jis yra toks žmogus, kad netiki i viduji
nes idėjas; ryt aš atnešiu tamstai dvide
šimti knygeliu, parašytu prieš ji.”

“Kiek jus turite dramų, parašytu Pran- 
cijoj?” paklausė Kandidas kunigo.

“Penkis ar šešis tūkstančius.”
“Koks skaitmuo.” .Nusistebėjo Kandi

das. “Kiek ju yra geru?”.
“Penkiolika ar šešiolika”, atsake an-

50.00
$65.25

sai.

Vertė Karolis Vairas 
'■ ------------- -------- i i a

“Ar teisybe, kad Parise visi 'žmones 
juokiasi?” klausė Kandidas.

“Taip”, atsake kunigas, “bet tai nieko 
nereiškia, nesą jie ir skundžiasi su dideliu 
kvatojimu;- jie net bjauriausius darbus 
juokdamies atlieka.”

“Kas gi yra tas paršas”, klausė vėl 
Kandidas, “kurs taip nedailiai kalbėjo apie 
ta vaidmenio vieta, kada aš verkiau, ir apie 
tuos aktorius, davusius, man tiek smagu
mo?”

“Jis yra nedoro budo žmogus”, atsake 
kunigas, “uždirbąs sau pragyveniiūa tuo, 
kad blogai kalba apie visus scenoj vaidme
nis ir apie visas knygas. Jis nekenčia vi
so, kas tiktai sekasi, kaip ir skapas neken
čia tu, kas pasitenkina'; jis yra vienas tu li
teratūros šliaužliu, kurie patys minta ’pur
vu ir skreplemis; jis yra folliculaire.”

“Ka reiškia folliculaire?”. klausė Kan
didas.

“Tai yra”, atsake kunigas, “pampletis- 
tas — Frėronas.”*

Tokiu budu Kandidas, Martynai ir Pe- 
rigordas kalbėjosi, ant laiptu sustoję ir te
ini jo publika, ėjusia lauk iš teatro.

“Nors aš ir labai noriu vėl pamatyti 
Kunegunda”, tarė Kandidas, “tačiau labai 
norėčiau pavakarieniauti su panele Clai- 
ron, nes ji man' tikrai patinka.

Kunigas nebuvo žmogus, kurs butu ga
lėjęs prisiartinti prie paneles Clairon, nes 
ji buvo pratusi tiktai prie padorios drau
gijos.

“Ji yra užimta ši vakara”, jis atsake, 
“bet aš turėsiu garbė nuvesti tamsta i gar; 
sios ponios namus, ir tenai pažinti Parisa 
taip, kaip 'kad butunrt išgyvenęs jame per, 
visa metu eile.”

Kandidas buvo žingeidus; tad ir leido
si nusivesti pas ta ponia, Faubourg St. Ho- 
nęrė gatves gale.. Draugija lošė tuo laiku 
f aro'; tuzinas apsnudusiu lošėju laike ran
kose kortas; netikės ju nelaimiu vaidmuo. 
Visur buvo gili tyluma; visu veiduose buvo 
nekantrybe, gi bankieriaus veidas atrodė 
susirupines.. Šęimyninke, sėdėdama šalę 
bankieriaus, visa laike dabojo lošėjus, ju 
dedamus ant stalo pinigus ir 'lošėju ranko
se lamdomas kortas; ji kas kartas, paste
bėjusi lošėja lankstant 'kortos kampa, man- 
dąbiai, bet tvirtai reikalavo padėti* kortas 
ant stalo; ji nesibijojo, matoma, netekti sa
vo svečiu.! Ta poni norėjo, kad ja vadintu 
Markiziene Parolignakiena Jos duktė, 
penkiolikos metu amžiaus, sukinėjosi lošė
ju tarpe ir savo žvilgsniu nurodydavo i 
tuos nelaimingus lošėjus, kurie sukimu no
rėjo atsigriebti prieš nuskriaudusi juos li
kimą. Kunigas Perigordas, Martynas ir 
Kandidas inejo svetainėn'; niekas nesusto
jo; niekas ju nepasveikino; niekas i juos 
nepažiurejo. Visi buvo giliai užimti savo 
lošimu.

“Koks skaitmuo!” pastebėjo Martynas.
Kandidui labai patiko aktore, vaidinu

si Karalienes Elzbietos vaidmenį nelabai 
gudrioje tragedijoje.*

“AnDji aktore”, tarė jis Martynui, “la
bai man patinką; ji man primena panele 
Kunegunda; labai norėčiau sueiti su ja i 
pažinti.”

Perigordas kunigas pasisiūlė supažin
dinti. Kandidas, išauklėtas Vokietijoje, 
klausinėjo apie etika ir apie tai, kaip Pran
cijoje apsieinama šu Anglijos Karalienė
mis.

“Reikia visgi skirtingai elgtis”, paaiš
kino kunigas. “Provincijoje jas veda i šiaip 
karčiama; Parise jas gerbia, jei jos yra 
dailios ir pameta kur ant gatves, kada nu
miršta.”*

“Karalienes — gatvėje!” sušuko Kan
didas. ’ ’>

“Taip, teisybe”, pridėjo Martynas, “ku
nigas sako tiesa. Aš buvau Parise, kuomet 
panele Monime nuėjo, kaip žmonių sako
ma, iš vieno pasaulio kitan. Jai neduota, 
kaip žmones sako, honour of sepulture — 
kitaip sakant, jai neleido pūti su kitais var- 
gšais-elgetomis nykiame kapinyne; ja pa
laidojo pačia viena, kampely, Gatvėje de 
Bourgogne, — deleL to ji krimtosi, gyva 
būdama, nes visados’prakilni buvo minty
se.”’ *! ✓

“Skirtumas Haifa miesto yra 
tas*kad jis geografiškai sujung
tas su Kaimelio Kalnu ir dide
le Esdraelono lyguma, Arina- 
geddonu. iš' Biblijos laikų; vie
nok istoriškai jis jungiamas ar
čiau prie Berlino, Buffalo, N. Y., 
ir Kryžeivių karėmis.

“žmogus stovėdamas ant Kar
ūnėlių Kalno toj vietoj kur jis 
nusidriekia į jūrių pusę prie, Ac
re Užlajos matys -pietuose Cea- 
sareą, pabudavotą Herodo ir už
vardintą pagal Cezario, kur Pe
tras sakė pamokslus ir Povilas 
Buvo pasodintas kalėjiman. Ar
ba pažvelgęs į šiaurę pamatys 
Tyrą, garsų Foinikiečių uostą. 
Artimiausiai užpakalyje nuo jū
rių randasi Athlito griuvėsiai, 
su likučiais palociaus pabūdavo- j ir Aleppo šiaurėje, ir su Hejaz 
to Kryžiaus Ricierių, pavadin- pietuose, davė dar kitus patogu- 
to Yorktownu d-viejų šimtine-!mus.
čių Šventos Karės. j “Pravedimas uosto projekto

“Pate Kaimelis, kaip reikia Haifa pavandenyje pažymės vie- 
prisiminti, buvo Solomono pri- no vaizdingo dalykojgalą — lai- 
lyginimas kurį jis sakė savo l vėlių žaidimą. Tipiškas šito už- 
nuota'kai ‘Tavo .galva ąnt tavęs | siėmįmo narys apipiešiama s%- 
yra kaip Kaimelis’.
Karmelio Elijošius iškeikė Baalo 

I pranašus, pabudavojo altorių 
ant kurio ‘Viešpaties ugnis puo
lė ar surijo deginamą auką’.

i “Prie to kalno 'kojų guli Hai- 
|fa, su žyme iš Vidurinių Amžių, 
kadangi jis buvo užimtas Ta- 
neredo Kryžeivių laikais. Net 
viduramžiniai nuotikiai tenai tė
ra tik atmintis. Dabartinis mie
stelis tori tik 'apie 10,000 dūšių 
ir yra modemiškas-. Savo paki
limą gavo nuo to kuomet Vil
helmas, Vokietijos Imperato
rius, ‘tą miestą aplankė 1898 m., 
apžiurėjo Vokiškas mokyklas ir 
muilo ^dirbtuves, įsakė padaryti 
užrašus ir išstatyti mieste jo 
atminimui, ir davė subsidiją to 
miesto pagerinimui delei to kad 
jame buvo tinkamai ištobulinta

Kaunas — Išeiyystes 
Miestas

Associated Press paduoda 
Kauno sekančią žinią:

“Iš visų dalių Lietuvos ir ar-., 
timų Rusijos plotų tūkstančiai 
žmonių tuokėsi į Kauną per .pra
eitas keletą savaičių laukdami 
atidarant lapkričio 5 d1. Ameri
kos konsulato, kuris vizuos pas- 
portuls. Daugybės žmonių, tik
rindami turį giminių- Suvieny
tose Valstijose, jau padavė pra
šymus konsulatui, norėdami iš
keliauti. Amerikos Konsulas' Ed
wards ir jo štabas permato jog 
Kaunas pataps antra Varšava 
pasportų reikalautojų skaičiumi.

“Prie jau gatavai esančių tūk
stančių žmonių, dar tūkstančiai 
tikima pribus iš Rusijos, jeigu 
prie Lietuvos ’prieinančios vai-: Vokiečių 'kolonija.
stvbčs juos praleis pravažiuoti.! “Šioji Vokiečių kolonija-gavo

iš

pra-

$5.00

7.72

10.00

Valstybės reikalams:
Oakwood Mich; aukavo

V. Radzvila
Wilkes Barre, Pa.

A. Rakauskas
Northampton, Mass.

•kalbose, J. Kubilius
Seattle, Wash. D. Križienė 1.00
New York (nuošimčiai už

spalį, Baltic States B.) .74
Viso 24.46

Taipgi ant kančiai vieno National Geogra- 
'phic Society rašytojo:

“ ‘Tenai Haifa vandenuose yra 
laivininkas kuris deda sau tur
tus iš priežasties jūrių vėjelių 
kurie pakįla kas vakaras plačio
je Acre Užlajoje. Jis yra tvir
tas, gražios, išvaizdos vyras, su 
gražiai suvaškuotais ūsais ir šu 
raudona muče nešiojama pakrei
pta, kaip tolų Britiškų admilo- 
rų kepurės. Jo plačios Turkiš
kos kelinės palaikomos plačia 
gražaus šilko juosta ir jo be- 
kulniąi avalai, su užriestais ga
lais, yra iš minkštos odos. Jo 
vairininkas turi, keistais sulenk
tus pirtus kur jo nuoga koja 
atsirėmus į skersinį traukimui 
didelių vairų, ir su judančiu bal
su jis vadovauja vieną iš dra
matiškiausių ' plakančių chorų, 
sutartyje su Neptūno atbalsiais 
to viso pagražinimui.’ ”

Išlaidų už mainymą čekių .20 
Balansas $24.26
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 

Duqesne, Pa., L. 'Piliečių
Klubas', E. Kundrotą $138.75 

Pittsburg, Pa., per pra
kalbas, K. Stravinskas 130.00 

Indiana Harbor,- Ind., L.
Eks-Kareivių 9 kp. 145.00 

i New* Britain, Conn., L. N.
Šal. 26 .būrio 153.50
Viso '■ ’ $567.25
Lietuvos Gynimo Komitetui 

New Britain, Conn. N.
Šalininkų 22 buris 153.50 

Branford, Conn., aukavo:
J. Mockevičius $5; po ' 
$2: J. Simanavičienė, ' 
O. Ivaškevičienė, P. Ne- 
verauskas; po $1: A. 
Gudonis, P. Mockevi
čienė, A. Makauskienė, 
V. Tamulevičius, J. Ra
lis; po 50c.: T. Gude
lis ir E. Tamulevičjus; 
smulkių $2.20; prisiun
tė J. Ivaškevičius

Rusijoj Badaujantiems 
Pittsburg, Pa., Liet. Mok

slo Draugija $100.00
Viso aukų suplaukė spa

lio mėn. $930.46
Visos šios aukos pasiųsta Lie

tuvon.

19.20

* Elie — Catherine Frėron’as (1719—1796Š 
buvo Prancu kritikas, labai Voltaire’o nekenčia
mas. 1752 m. Frėron’as, -rašte Lettres sur quel- 
ques ėcrits du temps, aiškiai paraše apie Voltai- 
re’a, kaipo apie toki, kurs pasiryžo būti visu kuo 
visiems, ir Voltaire atsimokėjo jam, šitokiu budu 
paminėdamas apie ji savo Kandide.

; (Bus daugiau)

“Bet tai buvo labai nemandagu”, pa
stebėjo Kandidas.

“Ka gi padarysi, sveikas”, sake Mar
tynas. “Tie žmones jau iš tokio molio yra 
padaryti. Atsivaizdink sau visas priešgi- 
nybes, visas galimas nesąmones, — visa tai 
rasi šios tautos valdžioje, teismuose, baž
nyčiose, viešuose teatruose.”

G^ri 
tstovybė* į 
•ikoje. / .T 
— -—f-/ sian

Lietuvos Atstovybi 
Amerikoji

Oras ant Marso toks plonas 
arba skystas kad slonius tenai 
galėtą iššokti taip augštai kaip 
ant žemės iššoka kalnų ožka.

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviikas

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 

Važiuojančiam i

Didžiausias 
sendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi.
Lietuvį 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 mokinimusi. 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

$10.00
$11.00

* Spėjama autorių kalbant čia apie Thomas 
" rneille kurini “Le Comte d’Essex”.

* Prancijoje kuriuo laiku aktoriai buvo skai
dini bažnyčios iškeiktais žmonėmis, neužsipelriiu- 
siais pakasynų pašventintoje žemeje, nei Krik
ščioniškųjų apeigų. 1730 metais atsisakyta buvo 
suteikti "pakasynų garbe” Mademoiselle. Lecouv- 
reur’iutei (be abejones, tai panele Monime, kuri 
čia minima). Voltaire’o kituose raštuose yra do
kumentas šiuo reikalu.

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa-

» žinimo su Lenkais ir visds jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais _____________ !.____ 1.50

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovę A. dė Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa... ..................................  ......................... 10c

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne



DIRVA

Gal tau yra

čios”:

nutė, -

Kalėdoms Prisiartinant ir rėžė

su atsa

Viei

Adresuokite mums šitąip:

Raginkit Kožną Šeimynos Narį Prisidėti Prie
(Bus daugiau)

DABAR LAIKAS

Ką/dar“PADVIGUBINK SAVO PINIGUS — TAS GALIMA”

neturėjo 
pabaigos, 
abu galu

"Dirva” Duoda Dovanas 
. žiur. pusi. 1-mą

Suteik savo dantims per- 
lišką baltumą šveisda
mas juos nuolatos su 
COLGATE’S.

Lietuvon metams $1.25.

Cleveland, Ohio.

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy

vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai__ 1.00

GYVENIMO RUOŽAI
Rašo A. B. Strimaitis

K. PILĖNO PATYRIMAI LIETUVOS 
REIKALUOSE

(Rašo K. PILĖNAS — Specialiai “Dirvai”—Prisiųsta iš Londono, Anglijos)

(NUO REDAKCIJOS: — šis Pilėno laiškas 
apibudina nakuriuos dalykus kurie minima ir da
bar paleistuose jo straipsniuose Amerikos laik
raščiuose. Vietomis jis šiame laiške peršiurk- 
ščiai atsiliepia apie nekurtuos Lietuvos augšto- 
sios valdžios žmones, bet su laiku, atsileidęs ir 
atleidęs -jiems “ją klaidas” ir pats autorius skai
tytu tai savo peršiurkščiu pasielgimu. Pasinau
dodami savo teisėmis tuos sakinius kiek apšvel- 
niname.)

/^ERBIAMAM “Dirvos” Redaktoriui, 
Cleveland, Ohio.

j perspėti grafą ir mes visi trįs grafui esa-
■ me sakę ką iš Rabmavičiaus lu/pų apie jį 
’ girdėjome") su Gineičiu mes visiškai nesi- 
. skaitome, nes jo kalbos yra tik pakartoji-
■ mas Rabinavičiauą intarimo Grafo Tišlke- 
; vičiaus neištikimybėje Lietuvai. Aš visai
■ nenūsistebėčiau kad 'grafas, kaipo dvari- 
. ninkas, butų Lenkų šalininku, bet kur da-
rodymai?!

Naruševičiui Londone linų reikalais 
besilankant, matyt, tos Rabinavičiaus ir Gi
neičio pasakos patiko ir jam pagaminus 
.ant Grafo Tįšk. skundą, Rabinavičius au
tomatiškai pasidarė liudininku prieš savo 
viršininką. Mums iš šalies bežiūrint, buvo' 
matyti kas kita. Po to pasisekė Naruševi
čiui gauti Atstovo vieta.

Frafo tardymas buvo tai iškalno pa
smerkto žmogaus tąrdyųias.

Apie viską plačiai esu rašęs Steigiamo
jo Seimo Prezidentui, Stulginskiui, Valsty
bės Ginėjui (Gr. Tiškevičiaus prašomas) 
ir Dr. Draugeliui; nuorašus mano laiškų 
turi Prof. Voldemaras, Adv. L. Noreika 
ir Dr. Jonas Šliupas* Visiems rašiau ne
prisilaižydamas, .bet tiesiog nuo širdies, ir 
tikėjausi kad savo korespondencija iškel
siu aikštėn Lietuvos 'atstovų daromas klai
das irtųomi pastosiu kėlią tolseniems Lie
tuvos nepasisekimams. Kuomet aš nurodi- 
nėjau Lietuvos atstovų daromas klaidas, T. 
Naruševičius telegramais džiugino Lietu
vos valdžią jog jau tuoj Lietuva būsianti 
pripažinta de jure. Nors Lietuva, santar
vės dar nepripažinta de jure, Želigowskis 
tebėra Vilniuje, mano perspėjimai, parent 
ti ant faktų, iki šiolei Lietuvių tarpe pasi
tikėjimo neturėjo. Tuo tarpu gi Lietuvos 
pavojus, jeigu Francuzų-Lenkų slapta su
tartis turi prasmę, yra permatomas.

Lietuvos žmonės kantriai laukia tų vi
sų malonių kokias jiems užtikrina Lietu
vos atstovai. Gal Tautų Sąjungos įsakymu 
Že|igowskis apleis Vilnių?....

Kad bereikalo popieros ir rašalo neaik- 
voti, o ir skaitytojų brangaus laiko negai
šinti, aš žengsiu tiesiog prie dalyko.

Sugryžęs iš Lietuvos, užėjau pas savo 1 
seną pažįstamą ir draugą, Kun. Matulaitį 
(Londone), kuris tik ką pats buvo iš Lie- , 
tuvos cugryžęs. -Kun. Matulaitis turėjo 
daugybę Angliškai rašytų laiškų iš p-lės 
Yvonne Pouvreau, 'buvusios Gabrio Infor- 1 
macijų Biuro, Paryžiuje ir Lauzannoje> 
sandarbininkės. Kadangi p-lė Pouvreau 
nei rašalo nei. laiko tiems laiškams nesigai- , 
Įėjo, tai jų turinis vienas nuo kito nedaug \ 
skyrėsi, ir tokių laiškų prisirinko gana I 
daug, tai Kun. Matulaitis su atsakymu nei i 
nesiskubino, o man pas jį užėjus jisai man 
pavedė visą p-lės Pouvreau koresponden-

Iš tos korespondencijos buvo tiktai

I Didžiai gerbiamas Tamista:
Rašau Tamistai kaipo neabejotinam' 

| žmogui, Lietuviško laikraščio redaktoriui, 
I ginančiam savo gimtinio krašto teises Ame- 
I rikoje. Ąs gi pats esu Lietuvoj gimęs, bet 
f jau nuo senai Anglijos valdžiai tamauda- 
f mas, priėmęs esu Britanijos pavaldinystę.

Nors ir Britanijos pilietis, vienok savo gim
tinio'krašto neužmiršau ir kaip galėdamas 
kartas nuo ’karto bandau jam pasitarnau
ti. Pernai, Apsaugos Ministerio pakvies
tas^ tarnavau Žvalgybos Skyriuje. Viršinin
ko Padėjėju, o kiek vėliau Piliečių Apšauki 
go's Departmento Vice-Direktorium. Ap
leidau .Lietuvą Želigowskiui užėmus Vil
nių, o priežastim mano iš' Lietuvos išsineš- 
dinimo buvo bereikalingas mano žmonos 
persekiojimas už jos straipsnį kurį ji 'buvo 
parašiusi “Amerikos Lietuviui”, kritikuo
dama Dr. Griniaus žygius. Straipsnis bu
vo sulaikytas pačte M. Lipčiaus, 1. e. p. 
Žvalgybos ^Skyriaus 'Viršininko, įsakymu ir 
vėliau in’dųotas Krašto Apsaugos Ministe- 
riui, Pulk; Žukui, kuris straipsnį pasilaikė. 
Ponia Pilėnienė, kaipo valdininkė, pasielgė 
netaktiškai, bet, mano nuomone, -dar neuž,- 
sipelnė tokio persekiojimo kokį nukentėjo 
nuo Vidaus Reikalu Ministerio.

Kada apleidau Lietuvą, mano uždavi
niu buvo sugaudyti tikrą teisybę apie prie
žastis dėlei kurių nenorima Pabaltijos val
stybių pripažinti de jure. Ir mano tyrinė
jimas išdavė sekančius rezultatus.

Sugtyžęs Londonan, apie galą spalio 
mėnesio, užėjau Lietuvos Atstįovybėn, kur 
mačiausi su Grafu Alfredu Tiškevičium ir 
sekretorium Henrikų Rabinavičium ir Ka- 

' žiu Gineičiu. Ant manęs minėti vyrai pa
darė štai kokį įspūdį. Grafas Tiškevičius 
yra Lietuvos dvarponis ir pilnoje žodžio 
prasmėj ponas-aristokratas. Žmogus kul- 

. būriškas, turi plačius ryšius tarpe aristo
kratijos Londone; su Grafu Tiškevičium 
skaitosi ir augštieji Britanijos valdininkai. 
Lietuvos valdžios politikos ir nusistatymo 
nesupranta ir jis apie tai nepaiso: daro 

, kaip jam rodosi turėtų būti.
.Henrikas Rabinavičius yra gudrus Žy

das. -.Duodamas Grafui Tiškevičiui patari
mus kąslink Lietuvos valdžios nusistatymo, 
paskui Slaptai pranešdavo apie grafo me- ei ją.
ištikimybę Lietuvos Užsienio Reikalų Mi- tiek matyt kad ji nors ir’įniršusi ant Lie- 
nisteriui,: o taipgi ir savo draugui-Solovei- tuvių, vienok.... bando jiems pasitarnau- bos. 
čikui, Žydų Ministeriui Kaune. Apie Gi- ti, kad lokių budu atnaujinus su jais ry- 
neitį galiu tiktai tiek pasakyti kad jisai §iUs tikslu .uždarbio. Man pradėjus su 
savo nuomonės neturi' ir vadovaujasi Ra- ja susirašinėti, patėmijau ka'H ji turi iy-
biriaVičiaUs nutodylnais.

r.:;. Man besilankanti Atstovybėje, taip Ra
binavičius kaip ir Gineitis yra pasakoję buk 
Grafas Tiškevičius yra Lietuvai neištiki
mas, varo Lenkų daibą. Man įteko apie 
tai kalbėti su Kūn. Matulaičiu ir kompozi
torium Miku Petrausku, kuris tuomet, ap
linkybių priverstas, gyveno Londone. Pa
sitarus, dalykus visapusiai apsvarsčius, mes 
priėjome prie vienintelio Išvedimo kad Ra
binavičiaus ir Gineičio skundai ant Grafo 
Tiškevičiaus be pamato. Nutarta apie tąi

sius su augštais valdininkais Paryžiuje ir 
kad ji jiems suteikia kokias tai'informaci
jas apie Lietuvą. Jos medegiška padėtis 
buvo nekokį ir ji pradėjo visiems patai
kauti. / Į

plRMĄ Lapkričio dieną gatavus vienuoliktas š. in. ”AR-
1 TOJO” numeris tam menesiui. Visi kurie užsisakot, 
“ARTOJĄ” pavieniais numeriais skubinkit, nes paskui 
visada -nelieka. Kurie majįpte užsisakyt “ARTOJĄ” 
ant metų, taipgi nepraleiskit Lapkričio numerio, nes ja
me telpa daug Įvairių raštų, taip pat paveikslas garsaus 
pasaulinio poeto-istoriko-dramaturgo Schillerio.

“ARTOJO” spausdinama tik keletas daugiau negu yra 
prenumeratorių^ taigi' nebūkit nuskriausti.

“ARTOJAS” yra 28 puslapių, didelio formato žurnalas, išeina ne- 
vėluojant kiekvieno menesio pradioje.
Kaina Metams $1.00. Pusei Metų 60c.

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave.

Visata yra taip didelė, taip 
augšta ir taip plati kad. joki 
mokslininkai, su jokiais išradi- 

. mais, nei galo nei krašto nie- 

. kuomet jai nenustatė; joki ma
tematikai niekuomet neapskait- 

, liavo jos didumo, žmogaus min- 
1 tįs yra greičiausia telegramas 
■ kokį kas iki šiam laikui galėjo) 
• išrasti, o dar ji visados didumo 

ribų niekuomet nepasiekė, žo
džiu sakant, negalima tokio dai
kto pasiekti kurio nėra. Nors 
ir žinome kad visatos'4 ribų nė- 

1 ra, bet >pati visata yra: jei jos 
nebūtų mes nei žodžio jai netu
rėtume.

Visata tai viskas kas tik ran
dasi ant žemės ir aplinkui že
mę, kaip tai planetos, saulė, mė
nulis, žvaigždės ir kiti visatos 
kūnai kurių, savo akimi nema
tome. Kurių jau akimi nema
tom, tai astronomai per tam tik
rus aparatus įžiūri. Bet juo tie 
kūnai esti toliau nuo musų tuo 
mažesniais jie'išrodo, ir yra dar 
tokie kurių nei astronomų apa
ratai neįmato — taip ir negali
ma pasakyti kur yra visatos ri
bos, kraštas ar sienos.

Amžinastis panaši visatai ar
ba kableliams suvertiems ant 
šniūrelio: kožnas karieliukas — 
tai nauja diena. Nors kartelius 
suktum per kiaurus amžius, vis 
už kiekvieno rastum kitą karie- 
liuką ant šniūrelio — be pra
džios ir ibe pabaigos.

Laikas niekuomet 
pradžios, neturi nei 
Galį siekti mintimis į 
taip tolūir plačiai kaip žmogaus 
mintįs gali leisti — rubežiaus 
nepasieksi. Momeųtališkai min
timis gali pasiekti tolimiausius 
pasaulio kraštus; gali persikel
ti iš vieno miesto į kitą; minti
mis gali nukeliauti net ant mė
nulio, Marso, Jupiterio; net prie 
saulės mintimis ūmai gali prisi
artinti. Bet laiko ribų Marco- 
nio bevielis telegrafas nei žmo
gaus mintįs negali pasiekti.

Laikas nei ant akies mirks
nio niekuomet nesustoja, — jis 
eina nieko nelaukdamas. Kas 
su juom nespėja kartu eiti tas 
turi nukentėti, išnykti, prieiti 
savo kelio galo.

Laikas yra pasibaisėtinu dair 
k-tu tam kaą į tą klausimą įsigi
lina nuodugniai. Jeigu žmogus 
nori ko nors atsiekti, tai vienin
telis patarimas: Daryk dabar. 
Patartina kiekvienam palaikyti 
mintyje tą svarbų žodį: DA
BAR ; niekuomet Sieko neatidė
lioti rytojaus dienai, o ypatin
gai tą ką gali padaryti dabar.' 
Atmink kad tą ką gali padaryti 
dabar, o atidėši iki rytojaus, to 
rytojaus niekados nesulauksi, 
nes jis nepasiekiamas* taip kaip 
ir pats laikas, arba visatos ri-

VISATA, LAIKAS IR DARBAS metai — tai apsisukimas, sefcun- 
dininko; apsisukęs šešiasdešimts 
kartų jis parodo šešiasdešimts 
minutų; o 'kuomet tavo gyveni
mo sekundininkas apsisuka še
šiasdešimts kartų, tai tavo gy
venimas baigiasi,
lemta gyventi kiek ilgiau, bet, 
sulaukus to amžiaus,- palieki] 

i kaip sena kazyrių kaladė: lai
kas tavęs nebevartoja savo lo
šime, nes1 esi apnešiotas iš vi
sų įpūsiu.

Vienok seni žmones žino savo 
vertybę. Jie'žino kad per savo 
amžių jie 'daug praleido laiko 
bereikalingai, be naudos patįs , 
sau ir kitiems. Jauni mano kad 
seni žmonės yra 'kvaili, o seni 
žino kad jauni yra paiki — ku
rie planuoja ką nors veikti RY
TOJ, bet/neveikia DABAR. Se
nas ar jaunas, turtingas ar var
gšas, visi turi geriausią progą 
pradėti DABAR atlikti tą ką 
per daugelį laiko atidėliojo iki 
rytojui.

Kada vaikas išmoko skaityti 
ir rašyti? Dabar, kada nuėjo 
tnokyklon. -Kada jis išmoko 
plaukti? Dabar, kada nuėjo į 
vandenį.- Ne troškimas, ne pla- • 
navimas 'ką daryti, bet pats da- ; 
Tymas skaitosi. Gali daryti pla- | 
nūs per visą savo gyvenimą, jei- | 
gu jų neįvykdinsi, tai tavo pla- | 
nai paliks užnieką. Kas tik bu- i 
vo šiame pasaulyje nuveikta bu- I 
vo atlikta dabar, o ne ryt.. I

Daug yra didelių žodžių mu- I 
su kalboje, kaip antai: ambici- I 
ja, pinigai, teisybė, sveikata, ' 
karė, nelaimė, santaika, vieny- 1 
bė. Bet žodis DABAR yra di- ' 
dėsnis už visus juos, ir daug di- > 
desnę rolę lošia musų gyvenime? * 
Tat laikykite jį savo mintyse, ; 
duokite suprasti savo vaikams ; 
kaip reikia paguodoti laiką, tą ; 
amžinąjį DABAR, ne tinginiąu- J 
ti, bet dirbti DABAR. "
.Mes atmename kaip musų tė- " 

vai senoje Tėvynėje darbuoda- 5 
vosi: anksti keldavo, vėlai gul-1 m 
davo; vasaros metu saulei lei- Į J 
džiantis artojas dar skubinasi- « 
dirba; oras gražus, arkliai tvir- * 
ti, žagrė gerai vagą verčia — " 
dabar laikas "naudotis ta progą, " 
— jam viskas gerai sekasi; Taip * 
ir tau gyvenime seksis, jei tik “

dirbsi ir suprasi ką reiškia DA
BAR.

■Rusijos piliečiai nešė ant sa
vo sprando neapsakomai sunkų 
despotiškos caro valdžios jungą 
per daugelį šimtų metų, planuo
dami jo nuvertimą, atidėlioda
mi iki rytojui. Bet vos tik spė- 
jo ištarti: Meskim.tą jungą DA
BAR ! — caro, galybė pražuvo. 
Šioje šalyje mes turime žmonių 
valdžią nuo 1776 matų dėlto kad 
'musų pirmtakunai pbsekė: Pa
sirašėm po šia deklaracija DA
BAR.

Brolau ar sesuo, tu privalai 
taupyti savo uždarbį dabar. Kas 
turite neramų būdą, nustokite 
vaidus kėlę dabar; jei "menkai 
esi gero padaręs — daryk gerai , 
dabar. Aukok, šelpk musų bro-

hus kraują liejančius už Tėvy
nės išliuosavimą dabar. Viskį 
kas tik teikia žmonėms gerą — 
daryk dabar. Kas atneša blo
gą, nustok blogai daręs dabar, 
nelaukdamas 'rytojaus, nes tu 
jo niekuomet nesulauksi.

*ž* *ž* *i* *!* *S* *C* *3i '!* *i* *8* *2* *i* *1* *S' 'i* *i' *2*

•!• Laivakortės PABRANGOT *T į Hamburgą ir Bremeną $125.00
X j Liepoją ........   $145.00
•!• j Piliavg-Karaliaučių .. $135.00
t War Tax $5.00.
f PINIGŲ Siuntimas KALĖDOMS
I 1,000 auksinų už $8.00. Pini-
T gus Lietuvoje' gauna laike 25:—
X 30 dienų.
į P. MIKOLAINIS S 
•(. 53 Hudson Ave.
į Brooklyn, New York

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- ■ 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- ' 
šit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Liettvą 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.
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Ant nelaimės, didelė daugu
ma žmonių leidžia dieną po die
nai, 'belaukdami ateinant ryto
jaus kuris turi atnešti jiems lai
mę. Tięsa, tulus dalykus atlie
kame dabar, nelaukdami ryto
jaus; bet tai tik tokius 'kuriuos 
(atlieka ir neišmintingi sutvėri- 

1 mai, laukiniai žvėrįs, paukščiai, 
naminiai gyvuliai kurių gale 
yra suvaržyta augščiau protau
jančių -sutvėrimų, tai (yra žmo
nių. Taigi,, sakau, mes atlieka
me dabar tik tokius darbus 'ku
riuos atlikti pati gamta mus 
priverčia: judinamės, mirkčio- 
jame, vaikščiojame, kalbame, 
valgome, etc. O tokius dalykus 
kuriuos nesam verčiami atlikti 
dabar, turime stengtis atlikti iš 
protiško' susipratimo, neatidėlio
dami kitai dienai.

žodis dabar yra žinomas kož- 
noje kalboje. Jis yra taip senas 
kaip sena žmogaus kilmė pasau
lyje. Vienok gi jis nėra perse- 
nas nei vienam jaunam nei se
nam vyrui, nei moterei. žodis 
DABAR yra jaunas-naujas, rei
škia ąkciją-darbą be jokio ati
dėliojimo. Ar tu sėdėdamas, ar 
stovėdamas skaitai šiuos žo
džius, laikrodėlio sekundininkas 
smarkiai sukasi aplinkui. Įsi
vaizdink sau: jis perštato tave 
patį. Minutninkas eina lėčiau; 
— tai žmonijos istorija,; o va- 
landininkas, kurs eina suvis lė
tai, .taip kad savo akimi negali 
įžiūrėti, perstata visatos istori
ja.

žmogus yra tas greitai bėgan
tis sekundininkas-, trumpai gy
venantis ; kiekvieni pragyventi

X 7ISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines, 
* savo artimus, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas 

Amerikos Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su 
išsiilgimu laukia dovanų, laukia gal ir labai reikalingos 
pašalpos. Ir kaip tik dabar yra laikas pasirūpinti kad 
tos musų dovanos pasiektų juos dar pirm švenčių. Nebe 
to dar kad nebūtų reikalinga Lietuvoje ir-šiaip paramos, 
žiemai ateinant, — dar daug yrą tenai vargo ir skurdo, 
dar toli gražu neužgijo tos musų žmonių žaizdos kurias 
uždavė jiems karė. Taigi musų, Amerikiečių, pareiga yra 
nepamiršti anoj pusėj vargstančių savo giminių.

Dabar kaip tik gera proga yra pasiskubinti su per
siuntimu Lietuvos pinigų, nėsa kursas pinigų yra labai 
žemas. Maža viltis kad jis dar žemiau pultų, bet daug 
yra galimybių jog gali pakilti, — tat kiekvienas kas turi 
reikalą persiųsti Lietuvon pinigus, lai pasinaudoja žemu 
kursu dabar jau.

Kad žmonės naudojasi puolimu kurso matoma iš že
miau paduotos ištraukos iš musų knygų parodančios kaip 
su kiekvienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per 
musų Banką. Taip, išsiųsta Lietuvon per BALTIC STA
TES BANKĄ: 1921 m. sausio mėnesyje — 2,530,456 auk.; 
Vasario mėn. — 2,082,795 auk.; KoVo ~mėn. — 2,640,861’ri 
'auk.; Balandžio mėn. — 2,087,633 auk.; Gegužio mėn. — 
3,118,044; Birželio mėn. — 2,501,950 auk.; Liepos mėn. 
— 4,904,886 auk.; Rugpjūčio mėn. — 5,696,650 auks.; 
Rugsėjo mėn. — 5,114,750 .auks. Viso per 9 mėnesius iš
siųsta per musų Banką į Lietuvą 31 milijonas 678 tūks
tančiai ir 25 auksinai, ir nei vienas skatikas iš tų pinigų 
nėra žuvęs!

BALTIC STATES BANKAS užtikrina kad per jį 
siųsti pinigai kuogreičiausia pasiekia Lietuvą; BALTIC 
STATES BANKAS duoįą pilniausią gvarantiją už pini
gų čielybę.

Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, 
t. y. kursu, kuogreičiausiais ir teisingiausiais BALTIC 
STATES BANKO patarnavimais ir siųsk pinigus į Lie
tuvą dabar, kuomet už dolarį gaunama febai daug auk
sinų. ,

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avenue New York, N. Y.

Municipal Kalėdinio 
5% Taupymo Klubo

PRASIDEDA GRUODŽIO 3 D.
Su penkiomis Narystes Klasėmis 

25c ii* 50c, $1, $2 ir $5 Savaitėje
Kurie uždirbs po 5% kuomet įmokėsit per 50 savaičių

Superior Skyrius
7909 Superior Avenue

M. A. VINSON, Vedėjas

St. Clair Skyrius
2006 St. Clair Avenue

P. MULIOL1S, Vedėjas

Kiti Skyriai — 2832 W. 25th St. 12301 Miles Ave. 
MAIN OFFICE - 2ros Grindįs — HANNA BLDG.

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY

■ VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.
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1465. H ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje, 

šė kun. V. Dembškis. Shenandoah, 
pusi. 171 ...............'................

Gerb. Daktarė (iš Worces
ter, Mass.) praneša kad ten sen
mergės su šešiolikinėmis pyks-

NIS 
re. 
Fork ?

^xxxx *

už Tėvy- 
r. Visk'ą 
s gerą — 
įneša blo- 
■ęs dabar, 
i, nes tu 
tei.

JAUNUTE
(MEŠKUČIŲ DVARO PADAVIMAS)

Rašo Laisvas Lietuvis
(Tąsa iš pereito num.)

II

— Kunige, sulyg musų papročio, prie
šai visuomet buna deginami dievams au
kai, bet ne gelbėti juos!

Vyresnis Kunigas sudraudė jį:
— Tiesa, 'buvo laikai, buvo papročiai, 

bet mes senų dievų garbintojai šiandieų jų 
sekti negalime. Jeigu šiandien pasielgsi
me sulyg papročių anos gadynės užtrauksi
me ant savęs Kunigo Jagailos rūstybę.... 
Išgydysime šį sužeistąjį ir leisime laisvai 
sugryžti prie savųjų, lai pasakoja kitiems 
jog senų dievų garbintojai nejieško kerš
to!.... . ■ '

Nutilo visi kriviai ir nusilenkė Kuni
gui. Teisingas buvo “Meškučių Žinyčios” 
Kunigas. Jo gudriu atsakymu visi užga
nėdintais ligo.

Po senovei stabus dievų sustatė vieto
se ir aukure sužibėjo kurstoma ugnelė.

IKI auštant dienelei, pilekalnyj neliko žen
klų jog vakar čia 'butą žinyčios vieta, 

jog garbintojai senų dievų meldžiasi die
vams. Liko ,tik jauna Vaidelytė, vardu 
Jaunutė, buk tai žolės kokios rinkti. .

Auštant dienelei atjojo pulkas šarvuo
tų vyrų. Pamatę jię jauną mergaitę pra
dėjo ją gaudyti.... Sugavę klausinėti:

III
DUSYJ, mažame kambaryje, bustynėje 

vyresnio Kunigo, krivių atnešta sužei
stas vadovas. Kunigas pašalino pašalie
čius, liko vienų vienas su juo. Nurengė nuo 
jo sunkiuosius šarvus bei rubus, atidžiai 
apžiurėjo žaizdas. Pasirodė žaizdos nedi-

— Bene busi ragana “Meškučių žiny-fdeliai pavojingos buvę. Žaizdas apdėjęs 
<ios”T - ' žolėmis ir paguldė jį į savo lovą. Pats nuo-

— Nesu ragana! — drąsiai atsakė Jau-[šaliai atsisėdęs dabojo ligonį.
Į trečią dieną ligonis atidengė akis ir 

Duota jam gerti. Jau atsigė
ręs, apsidairė ir pamatęs seną Kunigą pa-

nutė, — bet dievų tarnaitė, Vaidejytė.
— Ragana! — surėkė pulko vadovas prašė gerti, 

ir rėžė jai per veidą....
— Sakyk, kur tavo bendrai?! — sūri- klausė: 

ko rūsčiai vadovas. — Sukaposiu, sudegin-1 
siu tavę gyvą jei nenorėsi teisybės sakyti! 1

— Nie'ko nežinau, pone! — tvirtu bal
su atsakė Jaunutė. _ 1

•' — Pakarti ją! — dar rūsčiau surėkė 
vadovas. ? . i

Bet iš jo pulko nieks nesijudino jo *pa- 
' liepimą išpildyti.... ,

1 — Ką, chąmai, neklausot?! — Lenkiš- . 
kai suriko į vyrus ’ vadovas. — Norėjot 
Polskos vieros, turite ją! — ir vienam vy- i 

• Tui kirto kardu per galvą, kuris krito be ] 
Žado. Akivaizdoje šio atsitikimo visas pul- i 
kelis išsitraukė kardus. Viens iš pulkelio ; 
vyrų piktai prabilo:

— Vyrai, jeigu išgama musų Kunigas 
.Jagaila parsidavė Lenkei Jadvygai bei Len- 

. kams, nereiškia dar kad mes leistume Len
inams žudyti musų brolius!

Bet jis dar savo kalbos baigti nespėjo,. 
P kai vadovas Lenkas nukautas su savo sėb

rais gulėjo. Kiti jo sėbrai norėjo bėgti, 
“bet vi&1- krito nuo Lietuvių kardų. Vyrai 
baigę su Lenkais bei jų sėbrais priėjo prie 
Vaidelytės, sveikindami:

— Sveika, dievų tarnaite!
Ji nesiliovusi verkė....
Vienas iš vyrų prabilo:
—‘Mus vedė Lenkai sunaikinti žiny

čios vietą, bet mes nežinojome kur mus 
veda.... Ar galėjome turėti tikslu skriau
sti senų dievų garbintojus. Lai juos Per
kūnas trenkia! Išgamos! Tas šuo Len
kas, Lenkų vadovas, nuskriaudė tave, ir 
mes Lietuviai, tikri tavo broliai, ramiai ne
galėjome žiūrėti kai jis per vaidą musų se
selei daužė. Dovanok mums! Prašyk die- 

' vus, prašyk visų savo draugų kad dovano
tų mums jog šią šventą vietą subjaurino
me krauju. Jaunoji mergele, gal nori eiti 
su musų, pulkeliu, eik su mumis, mes nenu- 
skriausime. Ne.... nenori?.... Lik svei
ka!

Tą pasakęs visas pulkelis atsitolino nuo 
vietos kur gulėjo nukauti Lenkai bei jų 
sėbrai,

Po valandėlės Jaunutė, atsitolinus pul
keliui vyrų, pamačiusi jog vienų viena liko, 
neskaitant lavonų, da^ė gandą pasislėpu
siems kad^viskas laimingai pasibaigė.

• Vaidelytės bei kriviai atėjo vyresnio 
Kunigo vedami.

— Lai bus pagarbinti dievai, atitolinę 
nelaimes nuo musų! Nukautus pašarvoki
te. Šarvojant atidžiai žiūrėkite gal kas 
dar gyvu esąs. Radę ‘praneškite man.

Nukautieji buvo bę gyvybės ženklų, iš
skiriant vadovo, kuris dar rodė turįs kiek 
gyvybės. Patyrę tą kriviai, pranešė Kuni
gui.

— Viens iš nukautųjų dar gyvas esąs. 
Ką/daryti su juo ?

— Neškite į mano bustynę. Apžiūrė
siu jo žaizdas!

Nepatiko kriviams vyresniojo Kunigo 
kalba. Viens drįso prabilti:

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

TIKRA TEISYBĖ
Nesijuok, berneli, iš kito bėdos, 
Gali atsistoti ir pats jo pėdos’: 
Gali pamylėti kaip jis ar jinai, 

laikui praslinkus gailėtis 
už tai....

“Dirvos” administratorių jo bro
lis; tauzų redaktoriukas pagar
sina kokio ten šundaktario “re- 
veliaciją” kad tas atvyksta jau 
redaktoriaut. Anot tos tauzos 
išeina kad jeigu pas šv. Juozo 
sekretorių atvažiuotų jo brolis 
į svečius, tai jau jis atvažiavo 
Šv. Juozui prezidentaut.

tasi už senbernius ir tt.- Bet to
kių naujienų pilna visur.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

— Bene jau busiu danguje? Rodosi 
mane kas užmušė?....

— Neužmušė tik sužeidė, — atsakė 
Kunigas.

— Kur ta jaunoji panelė kurią, rodo
si, mušiau? — klausė ligonis.

— Kokia panelė?
— Gi ta ką liepiau vyrams pakarti.... 

ji ragana!*...
Kunigas ant tų ligonio žodžių nutilo, 

nes suprato jo šneką. Suprato 'kokiame 
pavojuje Jaunutė yra buvusi, vienintelė jo 
duktė, o tas kuriam jis davė pagalbą butų 
ją nužudęs. Daugiau Kunigas į jo klausi
mus neatsakė ir jis greit užmigo.

Nuo Juokų Red.: šiame num. 
šis skyrius pasidaro irgi lyg mo
teriškas ir primins visiems bir
želio 24 d. numerį kada čia pat 
gerb. Audra ir gerb. Biruta lai
mėjo dovanas dviejų metų sky
riaus gyvavimo sukaktuvių pa
minėjime.

Ir jodvi vėl čia lyg susitarę, 
nors viena gyvena nuo musų va
karuose, kita rytuose.

Viršuje telpančios gerb. Bi- 
rutos eilės nors trumpos bet la
bai reikšmingos. _ Tik jas gali
ma dvejaip suprasti: pirmu už
metimu akies išeinam gailėties 
už tai kad mylėjai. Bet reikia 
suprasti: gailėsies už tai kad iš 
kito nelaimingos meilės juokeis, 
nes ir tau pačiam taip gali atsi
tikti. , ■

Tik mes nemename ar čia bu
vo kada kokio nors tokio nelai
mingo pajuokimas ar ne: rodos 
visi tik užjatfsdami kalbėjo....

Jeigu taip, tai čia bus' pamo
kinimas tiems kurie turi ilgus 
liežuvius ir jų nesuvaldo. Ir pa
mokinimas visokiuose atsitiki
muose.

Atsakymas iš pereito num.:
Pinigai ir raktas yra vienodos 

svarbos dalykai:
Be pinigų iš namų neišeisi.
Be rakto — į namus neineisi.

Kurie neatmenat kokią dieną 
kada iš septynių savaitės dienų 
turit, džiaugkitės ir liniksminki- 
tės kad visos 365 metų dienos 
nebuvo užvardintos skirtingais 
vardais!

Apsimainymas vedusių gyve
nime rolių buna šitaip:

Prieš apsivedimą:
Jis — Aš myliu tave, Onute. 
Ji: — Aš myliu tave, Joneli. 
Po apsivedimo —
Jis: — Tu mainęs jau nemyli. 
Ji: — Tu manęs jau nemyli. 
Išvedimas: Nors meilė' pra

dingsta ir pas tuos “tu”, bet 
tada nesako: “Aš tavęs jau ne
myliu”, tik ant kito kaltę meta. 
Niekad niekas save kaltu nera
do.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Nei vienas kunigas užimda
mas kur Amerikoj parapiją, ne
pasakė: ‘Sudrutinsiu katalikus’. 
Bet: ‘Išnaikinsiu visus laisva
manius.’ Tada nei vieno nei ki
to padaryt neįstengia.

M. J. Šimonis, vienas iš “Dar
ko” korespondentų iš Clevelan- 
do, sakosi nesąs tas Simono Sū
nūs kuris visokių terzų “Dar- 
kui” prirašo. Taigi ir ne Simo
no Sųnui priklauso garbė už 
spausdinimą “Vanago” ir bol
ševikams plakatų, bet viršminė- 
tam.

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

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

12000 Superior Ave.

\ UENĄ kartą,, rodos į savaitę nuo atsiti
kimo “Meškučiuose”, visi buvo išėję 

prie savo pareigų. Jaunutės pareiga buvo 
tvarkyti tėvo kambaryje. * Ligonis jau ėjo 
galop ligos./ Žaizdos jo beveik užgijo. Pa
matęs Jaunutę prabilo į ją:

— Dovanok, panele, kad tuomet nu
skriaudžiau tave!

— Lai dievai, pone, tau dovanoja! — 
atsakė Jaunutė.

— Pirmą kartą savo gyvenime esu ma
tęs t’okią gražybę kai tu esi, panele!.... 
Žinai, panele, mesk tuos urvus, mesk tuos 
stabus, mesk ragana būti, eik su manimi. 
Busi laiminga, nes aš ęsu turtingu žmogu
mi....

— Nekalbėki, pone, niekniekius. Aš 
niekeno nebusiu; aš esu .pasišventusi tik 
dievams tarnauti. Tik mirtis galės paliuo- 
suoti mane nuo vaidelytės pareigų! — pa
sakiusi tai, išėjo. '

— Busi mano, rag'ana! — pramykė po 
nosimi ligonis.

Vieną tamsią naktį staiga ligonis pra
nyko, nei ačiū nepasakęs geradariams. Ma
žai visi tuo rūpinosi, nes manė kad jis už 
geradarystes senų dievų garbintojams ne
busiąs kenksmingu žinyčiai. Greit užmir
šo apie jį. .

Bet apsiriko....
(Bus daugiau)

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

Ta pati apdaryta ............
Apie žemę ir Kitus Svietus

Ta pati drūtais apdarais
Aritmetika .................... :. ................. p. 104
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Pragarų, 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

Para-
Pa., 1899,

GRĖ. AUDRA SIAUČIA
Pora savaičių atgal gerb. Juo

kų red. pasigedo Audros. Mato
mai išsiilgo. Audra sau snau
džia, anei krust. O ir jai sma
gu kad jos kai kas pasigenda.

Bet užpereitame “Dirvos” nu- 
meryj gerb. Strimaitis savo tais 
“gyvenimo ruožais” taip suju
dino Audrą kad ji ištikrųjų pra
dės po dirvą siausti.

Na ir pasakykit, gerbiamieji, 
kame čia teisybė? Ar galima 
vadinti moteries būdą peramiu 
del to kad ji rūpinasi tiktai tais 
gyvenimo reikalais kurie žmo
gaus gyyastįjįąlaiko, kurie yra 
reikalingiausi gyvenime? O vy
rų tai reiškia ramus būdas del 
to kad jie pramano visai berei
kalingus daiktus? Visokias skir
tingas kalbas, tikėjimus, pritve
ria daug tautų, partijų ir viso
kių izmų. O paskui pešasi delei 
tų skirtumų," norėdami vieni ki
tus priversti vienaip mintyti. Ir 
grumiasi aršiau negu tos jūrių 
bangos, ką genb. Strimaitis pri
lygino prie moterų budo, 
jūrių prasišalinsi ir jos 
nedaužys, bet organizuoti 
kaip pradės kautis tai ir
priverstinai intraukia į tą 
kurį.

Oi vyručiai, jus vyručiai, 
Kokie esate menkučiai: 
Kad tų moterų nebūtų, 
Visi vyrai tad’ pražūtų. 
Kas jums valgį pagamintų, 
Kasgi jumis suramintų?

■ Audra.

Paskutinė iš paskutinių — tai 
gerb. Biruta: ji lygiai po tri
jų mėn., kaip mes buvome pa
skyrę laiką, prisiuntė atsakymą 
ant gerb. Audros “Flirto Gal
vosūkyje”. Kurie nesąs buka 
atminčia tą galvosūkį skaitėt se
kančiai :
Tegul man duoda liuosai pasi

skirti,
Ar dangaus grožę, linksmybes . 

patirti.
Viską ką gali širdis' panorėti 
Esančio sviete. Ką imč’, mėl- 

-džiu spėti.
Gerb. Biruta ra'šo:
Gerb. Juokų Red.: Prisiunčiu 

atsakymą ant gerb. Audros eilių 
“Flirtas Galvosūkyje” — kurios 
tilpo num. 31, rugp. 5 d. Nors 
jos trumpos, bet daug reiškian
čios. ... ypatingai tam kam jos 
buvo siųstos.' Reiškia kad:
Iš visų sviete, tave pasiskirtų, 
Su tavim dangaus linksmybė 

patirtų.
Skaityk didžias raides žemyn, 

tai suprasi
Meilės išreiškimą malonų, " 

nedrąsų.'...

Tauzti laikraščio redaktoriu- 
kas “Dar-ke” kiekvieną pieme
nišką pasaką laiko didelės svar
bos istorija, ir nedykai tauzų 
vardo užsitarnavo. Nors “Dar
kąs” pretenduoja “katalikišku” 
laikraščiu, bet net Kun. J. Ha- 
laburda jį šlamštu vadina (žiur. 
per. “Dirvos” num.).

štai atvyko iš Lawrence pas

KĄ JUS DEDAT I JŪSŲ KŪDIKIO 
ŽINDAMĄ BONKĄ?

Jei jus negalite žindyti savo kūdikio, iš
sirinkite maistų, kuris yra maistingas ir 
taip lengvai virškinamas kaip jūsų pačios 
pienas. Duokite savo kūdikiui

EAGLEBRAND
_________ [CONDENSED MILK)

geriaiisias maistas kūdikiams — vartoja
mas per paskutinius šešiasdešimts du me
tu šimtų ir tūkstančių motinų.

THE BORDEN COMPANY
Borden Buildin: New York

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
ki sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jūsų kalboje. 0103

Vardas

Adresas

Septyni

75 
50 
35 

1.00 
1.75
1.25 
2.00

40
25
25
60 

1.25 
1.00

50
60 
50 
75

Nuo Juokų Red.: Nedykai at
eina žiema — ir laikas audroms 
prisiartino. • Gerb. Audra nori 
pasiausti po gerb. Strimaičio 
gyvenimo ruožus. Kaltina vy
rus už visokius izmus ir tikėji
mus. Bet juk moterįs irgi tu
rėjo ' pridėjusios savo rankas 
prie tikėjimų padarymo. Mes 
žinome vieną tikėjimą kuriame 
tik viena iš viso moteris pate
ko į dangų — ta Mohameto ti
kėjimas. Mohametas apsivedė 
su turtinga nešle, senesne už 
save, paskui sumainė tikėjimą, 
bet pagal jo sumanymo tik vie
ni vyrai ir gražiausios jaunos 
mergos į dangų tetiko, vedusių 
moterįs dangun nepateks. Tada 
gerb. Mohametienė sako savo 
vyrui: “O kaip bus su manim ?” 
Mohametas pakrapštė galvą ir 
pažiurėjo į perpykusią savo mo
terį ir suprato kad gali gauti 
apdaužyt, kaip ir šiais laikais 
moterįs bosais ant vyrų yra. Ta
da išėjęs Mohametas paskelbė 
savo pasekėjams : iš visų mote
rų tik viena vyriausio tikėjimo 
atstovo žmona pateks į dangų.

Pasaulio
Stebuklai

NAUJAUSIA PIRMUTINE TOKIA 
KNYGA MUSŲ KALBOJE! 

Kiekvienas Ją Turėtų Nusipirkti!
Angliškai parašė Prof. Edgar J. Banks 

Vertė K.. S. Karpavičius.
200 Puslapių :: :: :: Kaina $1.00 

Drūtuose audimo apdaruose $1.75.

Telpa sekantieji keturi paveikslai:
• Didėji Egipto Piramida ir Sfinksas kaip 

jie išrodo 1921 metais.
Flat Iron Budingas New Yorke.

Zeuso pavidalas Dianos pavidalas.

Šioje didelėje ir populiariškai parašytoje (taipgi aiškiai lengvai išverstoje) 
knygoje aprašoma sekantieji septyni senojo, mums mirusio, pasaulio stebė
tini dalykai kurie nerado nieko sau lygaus nei ilguose amžiuose senovėje, nei 
niekas šių gadynių kultūros ir civilizacijos budais neįstengė padaryti:
1—EGIPTO KARALIAUS KHUFO KAPAS, kaip, iš ko jis padarytas, jo 

augštis, didumas ir visa tų laikų istorija iš 3,000 mėtų prieš Kristų.
?—BABILONO MIESTO MURAI— apie Babiloną visi žinot iš šventraščio, 

susipažinti su juo šitų mūrų gadynės tarpu bus labai svarbu.
3— OLYMPIŠKO ZEUSO STABAS, neapsakomo didumo ir puikumo stovyla.
4— DIEVĖS DIANOS MAIJdNĄMIS—ir jos ant žemės atsiradimo istorija.
5— KARALIAUS MAUSALIO KAPAS: istorija brolio su sesere meilės ir 

jų šeimyninio gyvenimo, karionių, laimėjimų ir pagerbimų.
6— RHODES SALOS STOVYLA—Saulės dievo Apollo stovyla pajūryje.
7— ALEKSANDRIJOS ŽIBINTUVAS, jo stebėtinas įrengimas, augštis, tik

slai, užkariavimai, pasakos ir suardymas.
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 narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; nlačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Aną sykį gerb. Melagis “Dar
ko” redaktorių šitaip išpeizojo: 
“Redaktorius nežino kas dedasi 
ten pat jų administracijoj’, ir 
už tai įleido Melagio melagystę 
apie “Dirvą”. Bet Melagis dar

Reikalaudami knygos, užsakymus ir pinigus siųskit šiuo adresu:"DIRVOS" KNYGYNAS
7907 Superior Ave. : : : Cleveland, O.



6 DIRVA

Politiška Padėtis Toli
mųjų Rytų — Sibiro 

(Lietuvos Inf. Biuras. Washingtone) 
(Tąsa iš pereito num;) 

Generolas Semionovas vis dar 
tebesilaikė Užbaikaiyje. Jis ve
dė kovą su taip vadinamą “Kap
pelio armija” (dalis Kolčako ar
mijos susidėjusios vien tik iš 
laisvanorių Votkino ir Iževsko 
darbininkų, kuri nors ir labai 
prieš-didžiumietė bet labai dė- 
mokratinga) likusia vientele or- neįsileido, 
ganizuota vienata iš visos di- juje palaikė Mierkulovą. 
džiulės Kolčako armijos ir su nok su Japonį pagalba Semiono- 
mušiais perėjusia pekščia visą vas ant kranto išlipo ir jų bu- 

. Sibirą nuo Valgos krantų. At- vo pervežtas į savo kariumenės 
ėjus j Čitą, prie Semionovo ta likučių buveinę — Grodekovo. 
armija neprisidėjo už jo šuny
bes Kolčako laikais. Tuo laiku I neį 4 valdžios: Vladivostoke — 
partizanai užpuolė Semionovą. 1 Mierkulovo su Kappelio armija, 
Jis to užpuolimo neišlaikė ir tu- kuri iki šiam laikui neturėję jo- 
rėjo pasitraukti į Mančžuriją. kio supratimo apie politiką, da- 
Sykiu iš Užbaikalio traukėsi ir bar visai į ją įsitraukė; Grode- 
Kappelio armija. Mančžurijoje kovo — Semionovąs su savo ka- 

riumene iš 5,000 Kazokų ir dau
gybe savo dirbtų generolų ir 
pulkininkų; ant įmano — bu
vusioji Vladivostoke socialisto 
Antonovo valdžia, išvežta tais 
pačiais 'Japonais kurie palaikė 
ir Semionovą; ir Čitoje — Toli
mųjų Rytų Respublika 
ščiokovo. Visos tos 
šaukia savojo "rajono 
muosius susirinkimus, 
Semionovo, kuris laukia pato
gaus laiko.

Japonai paskelbė savo neutra
lumą ir sako žiūrėsią kas bus 
'toliau.

26
Val- 

suva^ 
į sa-

EITmuštais ir sužeistais Į 20 žmo
nių, nuversdama gegužio 
š. m. laikinąją valdžią, 
džią, sulyg nesocialistinio 
žiavimo nutarimo, paėmė
vo rankas Mierkulovas, vietinis 
komersantas. Už poros dienų 
su Japonų laivu atplaukė gen. 
Semionovas reikalaudamas per
duoti valdymo styrą jam, kaipo 
Kolčako inpėdiniui. Mierkulo
vas valdymo nustoti nepanorė- 

I jo ir Semionovo į Vladivostoką 
Liaudis tame atve-

Vie-

Dabar Tolimuose Rytuose yra

Kappelio armija. Mančžurijoje' 
jas abi Ghinai nuginklavo ir per
vežė j Pamario kraštą. Semio
novo kariumenė sustojo Grode- 
kove, o jisai pats apsigyveno 
Port Artūre. Kappelio gi armi
ja, į 20,000 kareivių, sustojo ar
čiau Vladivostoko: Nikolsk-Us- 
surijske ir Razdolinoje. Taip 
jiems bestovint praslinko ištisi 
mptai. z

Per tą laiką koalicinė valdžia, 
išėjimui iš keblaus, padėjimo, 
pasidalino į dvi dalis: Vladivos
toke liko vieni socialistai, pasi
vadindami save laikinąja val
džia, o didžiumiečiai su Nikifo- 
rovu priešakyje išvažiavo į Či
tą, kur ir susispietė prie Kras- 
noščiokovo (Tobelsono), tverda
mi “buferą” vardu “Tolimųjų 
Rytų Respublika”. Jie į trum
pą laiką sušaukė steigiamąjį su
sirinkimą, kuris susidėjo beveik 
iš vienų komunistų. Krasnoščio- 
kovas steigdamas savo buferą 
sulyg Tarybų Rusijos programo, 
paskelbė jį kaipo demokratinį.

Visai kitaip ėjo šioje pusėj e 
nustatytos Japonų neutralės zo
nos. Socialistų laikinoji valdžia 
buvo neaktivė ir bejiegė. Deši
niojo sparno organizacijos dir
bo issijuosusios. Sušauktas jų 
(nesocialistinis Vladivostoke su
važiavimas nutarė nuversti An
tonovo (paskutinisis laikinosios 
valdžios premjeras) valdžią, in- 
trąukdamas Į tą avanturą ir 
Kappelio armiją. Kappelio bfe- 
ginklė armija panešė aukų už-

Krasno- 
valdžios 
steigia- 

išskyrus

Lietuvos Atstovybes
LITHUANIAN LEGATION 

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

Ekonominė Sibiro Padėtis.
Vladivostoko uostas, vieninte

lis visoje Rusijoje, per kurį, lai
ke karės, buvo gabenama Rusi
jon kariškoji medega ir visokios 
prekės. Kadangi Sibire magis
trale tų visų prekių į Rusiją 
pervežti nesugebėjo? todėl ir iki 
šiam laikui Vladivostoke liko 
dar sukrautų sandėliuose viso
kių prekių ir karinės medėgos 
ant milžiniškos sumos pinigų. 
Rusijos laikinosios valdžios, ir 
didžiumiečiai ir dešiniojo spar
no, stengėsi tas brangenybes 
kap nors išparduoti, katra kiek 
suspėdama. Kolčako laikais bu
vo parduota ir išvežta į užsienį 
daugybė bovelnos, salietros, vė
liau, prie socialistų bei didžiu- 
miečiu, laivais vario ir arbatos. 
Taip biskį po biskio, Vladivos
toko uostas stiprokai aptuštėjo 
ir atsirados dabartinei Mierku- 
lovo valdžiai sunkiai besiranda 
ko ir beparduoti ir todėl ekono
minis valdžios padėjimas labai 
apverktinas.

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

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS gt;

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto
Iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

Pinigų kursas prieš karę ir 
laike jb.

Prieš karę 1 jena (Kiniškas 
pinigas, 100 senų) kainavo 98 
Rusų kapeikos.. Prasidėjus ka
rei kursas rubliaus ėmė pulti. 
Išpradžių jisai puolė labai pa
maži — po kėlias kapeikas į mė
nesį; bet revoliucijai prasidėjus 
pulti pradėjo smarkiai. Nuo 
1914 iki 1918 m. Rusų rublis 
puolė. iki to kad reikia mokėti 
už vieną j’eną iki 2 rublių.

SUSTOK - ŽIŪRĖK - IR — KLAUSYK 
I Šitą Svarbų Pasiūlymą 

už $6.00.ŠEŠI DAIKTAI TIKTAI

gausiRAŠYK ŠIANDIEN reikalaudamas viršuj parodytų Dalykų ir kada „___
parodyk juos kaimynams, draugams, etc. ir lai jie sprendžia jų vertę. Da
bar jei nori suprast jų vertybę, stengkit pirmas pasinaudoti šia proga ir bu
si musų atstovas. Tas taip lengva atlikti, taigi nelauk. Tik iškirpk šį pa
veikslą, parašyk vardą ir adresą AIŠKIAI, indėk 50c. štampais ar kitaip už 
persiuntimą ir mes prisiųsim tuos daiktus kaip apačioj įvardinti: 1.—Geros 
Rūšies Kuku Laikrodį, iš brangaus ir kieto medžio, gražiai rankom išdroži
nėtą jo pavertinimui. Viduriai yra tokie geri kad tikrai laiką rodo, nes” juos 
reguliuoja vogos, gvarantuotas laikyt visą amžį. 2.—Automatiškas Plaukų 
Kirpikas. Pats gali juo kirpti plaukus kaip ir šukuojant. 3.—Gelžkelio Rū
šies Laikrodėlis sidabro nikeliniuose lukštuose, puikiai nužibintas ir išdro
žinėtas. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti kad laiką rodo atsakančiai, ir 
gvarantuotas daugeliui metų. 4.—Paauksuotas žiedas su jūsų raide. 5.— 
Barometras, naujausio pagerinto išradimo, rodo orą diena iškalno moteriš
ka lėle išeinančia per dureles jeigu oras bus gražus, ir jeigu lis išeina vy
ras su’lietsargiu. Ant sienos viduryje yra Termometras kuris rodo tem
peratūrą Tokį naudingą dalyką kiekvienas turi turėti. " ~
Knygelė, gražios odos viršeliais ir veidrodėliu 
lykas ką kožnas turi turėti. Jokis tų šešių 
nes tik tokį sudėtinį siūlymą darydami galime 
na, ir jeigu matysit jog jie neverti tris sykius tiek mes grąžinsime pinigus. 
Šitas setas daiktų patrauks net jūsų draugus ir jie tuoj reikalaus sau. Gal 
ir pats dar kito norėsi. TAIGI, REIKALAUK TUOJ!

UNION SALES COMPANY
Dept: 564 673 W. Madison Ave. Chicago, Ill.

6.—Graži Užrašų 
viršuje. Naudingiausias da- 
daiktų neparsiduos paskirai, 
parduot juos taip žema kai-

Mes matome kad didelė dalis 
Lietuvos jaunų vyrų randasi i 
Amerikoje. Pažvelgus atgal ir! 
padarius patikrinimus priežas
čių delei kurių Lietuvos jauni
mas taip skaitlingai apleisdavol 
savo Tėvynę, tarp 'kitų randa- 
me, nepakenčiamą priežastį — 
“prizavą” (šaukimą kariumenėn 
carui tarnauti). Tasai “prizu- 
vas-prijomas” Lietuvos beau
gantiems jaunikaičiams buvo it 
kokia šmėkla kuri tūkstančius 
Lietuvos jaunimo išstūmė sve
tur. Nors ir buvo gailu apleis
ti savo gimtąjį kraštą, savuo
sius, bet nebuvo išrokavimo au
kauti savo jaunystės' sveikatą ir 
energiją caro despotizmui, ku
ris Lietuvai ir Lietuviams 
priespaudą ir skurdą teikė. To
dėl Lietuvos jaunimas, išvengi
mui -tarnystės Rusijos militariz- 
mųi bei stiprinimui savo engėjo 
pajięgų, vyko Amerikon ir ki
tur.

Taip tai, pasidėkojant Lietu
vos engėjų valdžiai, dideliam 
Lietuvos jaunimo skaitliui rei
kėjo apleisti savo Tėvynę ir ap
sigyventi svetimuose kraštuose. 
O juk ne visiems patiko gyve
nimas svetimoje šalyje. Dau
gelis norėjo gryžti atgal. Bet 
.... 'bijojo, nes žinojo kad jų 
laukia —/ prizavas ir bausmė už 
nepribuvimą laiku.

Gi pasilikus Lietuvoje jaunuo
lių dalis, nežiūrint įvairių sun
kenybių iš pavergėjų pusės,' gai
vino savyje viltį: jog ateis lai
kas 'kuomet .turės žlugti caro 
despotizmas.... Užtai gi pa
siryžo neapleisti savo Tėvynės! 
Ir štai atėjo laukiama valanda, 
kurioje Lietuvos jaunimas ir vi
sa Lietuva stojo už savo laisvės 
ir nepriklausomybės teisėsi — ir 
jas atgavo! Iškėlė Lietuvos 
nepriklausomybės vėliavą — ir 
ji plevėsuoja! Nors seni ir nau
ji Lietuvos priešai puolėsi nu
slopinti iškilusią Lietuvių lais
vės dvasią ir bandė išnaujo Lie
tuvą pavergti — tie puolimai li
kosi atmušti! Nes Lietuvis sy
kį pasakė 'kad'nevergaus — tas 
jo žodis' yra šventas ir galuti
nas. Užtai gi visos tos pastan
gos iš - pusės Lietuvos priešų, 
nežiūrint kokios rūšies ar spal
vos jie nebuvo, paliko bergž
džios. Lietuva išlaikę savo pa
siryžimą ir Lietuvos nepriklau
somybės obalsis tapo kunu. Ir 
tą Lietuvių pasiryžimą už savo 
tautos teises pasaulis jau pra
deda įvertinti.

Tasai musų brolių ir sesučių 
Tėvynėje pasiaukojimas ir tvir
tas pasiryžimas mirtinon kovon 

’ už savo ir musų Tėvynės laisvę 
prašalino kliūtis ir Amerikos 
Lietuviams norintiems gryžti į 
Tėvynę. Dabar jau nereikia bi
jotis nei už neatbuvimą priza- 
vo nei už kitokias “burliokiškas 
nuodėmes”. Gryždamas Tėvy
nėn jau žinai kad gryžti ne į 

’ pavergtą, paniekintą, bet į Lais- 
1 vą ir Nepriklausomą Lietuvą! 

Dabar Lietuvos jaunimas stoda
mas į garbingą Lietuvos kariu- 
menę žino kad tai stoja sargy- 
bon savo Tėvynės laisvės ir ne
priklausomybės ; ginti savo bo
čių šventos žemelės, kurioje 
randasi tėveliai, seselės, ir Lie
tuvos jaunimo ateitis. Užtai gi 
jau ir Amerikietis pasalu: “Va
žiuosiu į Lietuvą ir nesibijau 
jau to kad reikėtų stoti į karę, 
nes žinau kad tai už savo Tėvy
nės ir savo reikalus.”

Dabar, akivaizdoje taip dide
lių nuopelnų musų viengenčių 
Tėvynėje, savaimi 
prie 'klausimo: Ar mes Ameri
kos Lietuviai užtektinai esame 
parėmę savo viengenčius kovoje 
už Tėvynės laisvę ? Ar mes, 
kaipo Lietuviai, pilnai atlikome 
savo priedermes Lietuvos Ne
priklausomybės reikale? Tiesa, 
yra Amerikos Lietuvių tarpe to
kių kurie' nuoširdžiai dirbo ir 
gausiai aukavo Lietuvos reika
lams. Bet yra ir tokių kurie dar 
niekuomi nėra prisidėję Lietu
vos laisvės vadavimui. Ko to
kie laukia negalima suprasti 
(Gal svieto pabaigos?). Taip
gi, buvo ir tebėra dar tokių ku- 

■ rie ne tik ką neprisidėjo prie 
’ iškovojimo Lietuvai nepriklau

somybės, bet dar tyčiojosi iš sa- 
' vo viengenčių pastangų kovoje 
, už laisvę ir trukdė kiekvieną 

Lietuvos nepriklausomybės dar- 
i bą; varė ir tebevaro agitaciją 

prieš Lietuvos Paskolą. Žino
ma, to'kie judošiški darbai pel
nys ne ką 'kitą 'kaip tik užrašą

tik

■BAR- į Lietuvos Istorijos juodąjį la- 
jpą kuris rodys Lietuvos gent- 
kartei šių dienų Lietuvos išga
mas.

Amerikos Lietuviai gali gar-
1 bingai užsirekorduoti Lietuvos 
| Istorijoj — suteikdami Lietuvai 
Į reikalaujamą paramą. Užtai gi 
bent susipratę Lietuviai privalo 
dėti visas pastangas kad šisai 
Lietuvos Laisvės paskolos vajus 
kuogeriausia nusisektų ir.Lietu
vai reikalinga paskola butų su 
didelių kaupu veikiai suteikta. 
Tai atlikę žinosime kad viduri
niai vergijos šalininkai randasi 
prie gėdos stulpo. Be to, į lai
ką suteikdami Lietuvai reika
lingą paramą galėsime tikėtis 
kad ir išlaukiniai ’Lietuvos prie
šai greičiau atsižadės savo užsi
mojimų Lietuvą pavergti. ,

Amerikos Lietuvis.

Lietuvos Atstovybės 
Pajieskojimai

J ieškoma inteikimui svarbių 
žinių

Juozas Petrošius, iš Upynos, 
Tauragės apsk.

Juozas Arnatavičia.
Mykolas ir Steponas Kriaučiukai 

gyvenusieji Penn. valstijoje.
Jonas Milčius, paeinąs iš Garle- 

vos, Kauno apsk.
Ignas Vaišnora, Juozas Karve

lis, 1914 m. gyvenę Chicagoj.
Antanas, Ignas ir Jeronimas Ti- 

škai, įgyvenę jau per 20 me
tų Chicagoj.

Pranas Dapkus, iš Šilavos vai., 
Raseinių apsk.

Juozas Mas volą, gyvenęs 202 
Jefferson A v., Newark, N. J.

Laiškai Lietuvos Atstovybėje 
randasi sekantiems:

Valerijonui Butvilai, gyvenu^- 
šiam Boston, Mass. Valdiš
kas laiškas.

Juozui Subatai, Valdiškas raš
tas iš Paryžiaus.

Petrui Gūrai, gyvenusiam Chi
cagoj. Valdiškas laiškas.
Prašome jų atsišaukti, arba 

jei kas turi žinių apie minėtas 
ypatas prašome pranešti šiuo

adresu:
Representative of Lithuania

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

“Dirva” Duoda Dovanas 
žiur. pusi, l^mą

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
VaiibaienkliB užreg. S. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS reikale

prieiname

CLEVELANDO LIETUVIU 
NAMU IR PASKOLOS 

BANKAS

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

Del |

PAJIESKOJIMAI
, Pajieškau savo pačios Julijonos (po 
tėvais Sirevičiutės) Pangonienės ku
ri pasišalino spalio 17 d. su Feliksu 
Žaku ir pasiėmė mano pinigus iš 
banko, $1,400, paliko man vaikus. Ji 
yra geltonplaukė, raudono veido, vie
nas dantis priešakyje auksinis, že
mo ūgio. Fel. Žakas yra gerai api- 
kurtis, ant rankų ženklai nuo vočių, 
išrodo sportas. Jei kas juos patėmy- 
tų malonėkit .pranešt man, arba ji 
pati lai atsišaukia, nes aš parduodu 
rakandus ir išvažiuoju Lietuvon.

Jonas Pangonas
1805 E. 35 St. Cleveland, O.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: L—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188
1304 E. 68 Street.

Kampas Superior Avenue
Virš Lietuviško Banko

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas 

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

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12 ■oMumv’- 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7
935 E. 79 St. Garfield Bank Big.

iki 8

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą G varan tuo j u 
Kainos prieinamos

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

SPECIALIS PASIŪLYMAS TIK 
PER 30 DIENŲ

štai nepaprasta proga įsigyt gražų 
nikeliuotu “Young America” geriau
sio datbo revolveri- Jis šauna tik
romis kulkomis, septynis sykius. Re- 
guliarė kaina jo $10, bet laike šio 
mėnesio numažinta iki $5.50. Turim 
jų 22, 32 ir 38 kalibro, visi ta pačia 
kaina. Užsakant revolverį pažymėk 
kaliberį. Gvarantuojam visus savo 
revolverius. Jei neužganėdintas pini
gus gruzinam. Neužmiršk kad gau
si šį revolveri ta kaina tik šį mėnesi.

Iškirpk šš skelbimų ir prisiųsk jį 
mums su savo vardu ir adresu ir 30c 
stampomis ar sidabru prisiuntimo lė
šų. $5.60 užmokėsi gavęs revolverį. 
Neatidėliok. Jei nenori praleist šios 
progos rašyk mums tuoj.

CHICAGO SAFETY COMPANY 
1330 N. Western Ave. Dept. 220 

CHICAGO, ILL.

Moka 5% (penktą nuošimtį) 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

į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų mieštų patinku aut stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

f
i DR. BAILEY “Specialistas”

Per 21 metus gydė keblias ir chroniškas vyrų ir moterų ligas. Vė
liausi metodai ir tikras gydymas. Jeigu kenčiat nuo Kraujo Užnuo- 
dinimo, Skaudulių ant Odos, Reumatizmo, širdies. Plaučių, Skilvio, 
Kepenų, Vočių, Patrūkimo, Nosies, Gerklės ir Goiterio — Eikit pas 
jį ir pasveildt.
Jis naudoja Garsingą Kraujo Vaistą 606 ir 914.
Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių Gydymus.
Visokis gydymas atliekama paties Dr. Bailėy ypatiškai ir slaptai.

Jo darbas yra geriausias, jo kainos žemiausios.
Mes kalbame Lietuviškai.

Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vąk. Nedėldieniais 10 iki 1 dieną;

5511 Euclid Ave; Netoli E. 55th Street
Antros grindis, Room 222. 

CLEVELAND, OHIO

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00****
?
•}**!* ***** ’***’

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 (reikia pridėti 25c., persiuntimui pi
nigu).
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.

i

SENIAUSIA

flosntiirfl
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

S H S
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 prišmšjo gyvo-' 
nlmo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 
mainę ant visų 

■ šalių' pinigų.
S D S 

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popleras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tfc

S H',S
"VIENYBĖ”.

EINA DU KART 
BAVAITfiJE

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

juokų skyrių ' 
"TARKA”

ĄMERIKOJE $b.5O MET. 
LIETUVOJE ............ 4.50

Pirkite ’ 'Vienybės M Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje- bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
!fi B S

Užlaiko didėlį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Baisios 
puotos s 
Lietuvių 
prieglaud 
tuną, kiti 
plėšimą 1 
Visur ipai 
tarimui 1 
išmestais

Visur 
sis pasų 
taliu pas 
tarimai 
teikimą 
Lenką ži

Ypatii 
persiėmė 
sur dan 
kiniai; r 
ma užu 
čianis di 

1 Kauno 
šdama g 
Lenkų ži 
nįečių št

Musų! 
juntos I 
siuntė 4 
kiii prob 
darytų 2 
taigoms 
tas turtą 
Ii šimtai 
slo ir be 
ėjo žinių 
siutime, i 
mokyklas 
niuje bet 
miesteliuo

Reikšda 
mažiesiem 
darni pag 
visomis iš 
karin es pa 
aiškiai mi 
mišėliais t 
jų galime 
riij žygių, 
me būti pi

LIETUVIO
Lietuvia: 

į Tėvynę t 
kišu ne£u 
Sibiras pui 
wrslas nu< 
frontais, 
gyvenantie 
ku pasiekt

Bus p 
vystymo ti 
ga, kuriai 
jimas Teol 
yra viltis < 
žmogus?

Nedėlio

vi-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie visko, 
lyki to mums laiškus, 
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

in*
Ta

rei?

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL.Go.
193 Grand St.

Brooklyn, N. y.
Kur vienybė, 
Ten, galybė.

'■ E H B B ■ Bl B®
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Greičiausia Nuperkamo ir Pilnai Užmokame
MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 

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

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue

Central 6488

h

Aš si 
rieki 
Dakt 
išegz 
page! 
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g? Pi 
kydy
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Nąui 

Odos 
žarnų 
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Sąnari 
nų, S 
Galvoj 
DĖfcK 
MANI

Tarp 
handi 
ėjo p; 
rinkii 
gu . J

•OFI!
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purjo
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’ovanas 
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DIRVA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Daug archivų jau sugrąžinta, ki-

s nutildo

HER
Pat. OAm.

Del Vilniaus Įvykrių
Baisios žinios iš musų oku

puotos sostinės/ Vilniaus apie 
Lietuvių mokyklų užgrobimą, iš 
prieglaudų vaikų į gatyęl išme
timą, kitų 'kultūrinių įstaigų iš
plėšimą sujudino visą Lietuvą. 
Visur -padaryta susirinkimų ap
tarimui klausimo 'kas daryti su 
išmestais' į gatvę, vaikeliais.

Visur išreiškiamas dideliau- 
sis pasipiktinimas Lenkų bru
taliu pasielgimu ir daroma nu
tarimai apie, aukų rinkimą ir 
teikimą pagalbos nelaimingoms 
Lenką, žiauriimo aukoms;

Ypatingos užuojautos jausmu 
persiėmė musų moksleivija; vi-- 
sur daroma moksleivių susirin
kimai, renkamą aukos, siunčia-] 
ma užuojautos laiškai Vilnie- 
čianis draugams.
' Kauno miesto Taryba, išreik
šdama griišžčiausį protestą prieš 
Lenkų žiaurumus, paaukavo Vil
niečių šelpimui 50,000 auksinų,

Musų atstovas prie Tautų Są
jungos Kontrolės komisijos pri
siuntė -tos komisijos pirminin
kui protestą ir prašė 'kad jis pa
darytų žygių idant Lietuvių įs
taigoms butų, 'grąžinta pagrob
tas turtas ir butai, be kurių ke
li šimtai vaikelių lieka be mok
slo ir be pastogės; Paskiau at
ėjo žinių kad Lenkai, savo pa
siutime, ėmė draskyti Lietuvių 
mokyklas h- įstaigas ne tik Vil
niuje bet ir kituose mieštuose ir 
miesteliuose.

Reikšdami užuojautos musų 
mažiesiems kankiniams ir teik
dami pagalbos, mes privalome 
visomis išgalėmis stiprinti savo 
karines pajiegas, neš jau dabar | KRATŲ KONFERENCIJA 
aiškiai matome su kokiais pa-1 Latvijos socialdemokratų su- 
mišėliais turime reikalo, — nuo manymu, spalio 17 ir 18 d. Ry
ju galime laukti visai netikėti- g0je, įvyko trečioji Pabaltijos 
nų žygių, kuriuos' atremti turi-, valstybių socialdemokratų kon- 
me būti pasiruošę. ferencija, joje dalyvavo Lietu-

|vos, Latvijos, Estijos ir Suomi- 
l.jos socialdemokratų partijų at
stovai. .

žinomas Sibiriečiams
Rytų Sibire

jos randasi už 8—9 tuksiančių 
varstų. Dabar tie vargšai bent 
kiek pajus gimtojo krašto glo
bą, nes Lietuvos Atstovybė Ma
skvoje nuskyrė Lietu-vos Res
publikos įgaliotinį Tolimiesiems 
Rytams-.'Įgaliotiniu nuskirta M. 
Čepas,
Lietuvių veikėjas.
esą apie 30,000 Lietuvių. Dau
geliui- teks optuoti Lietuvos pa- 
valdinybę, nes jie gyvenę ten 
dar prieš -karę. Daroma žygių 
kad tiems Lietuviams pavaldi- 
nybės priėmimui laikas ’butų pa
ilgintas dar pusantrų metų.

PRAMONĖS KILIMAS
' Tilmanso kompanija netrukus 
ruošias įsteigti Šančiuose (Kau
no priemiestis) naują degtukų 
fabriką, kuriame . dirbsią 500 
darbininkų.

Taip pat Rozmarinas ruošias 
netrukus atidaryti naują kon
servų fabriką su 300 darbinin
kų.

PRAMONINKAI

d. išvažiavo į Esti- 
pramoninkų ir pre-

turi
pra-
eko-

LIETUVOS 
J ESTIJĄ

Spalio 15 
ją Lietuvos 
kybininkų delegacija, kuri
tikslą susipažinti su Estijos 
mone, prekyba ir apskritai 
nomine padėtimi, o taip pat iš
aiškinti kokius tuojau • galėtų 
Lietuvą prekybos ryšius užmeg- 
sti su Estija.

Šią vasarą tuo pačiu tikslu

ti netrukus busią grąžinti. Tie 
archivai bus perduoti švietimo 
Ministerijai sutvarkymui ir iš
skirstymui kur reikalinga. k

Bet jau dabar daugelis įstai
gų ir šiaip asmėnų kreipiasi į 
švietimo Ministeriją norėdami 
gauti įvairių dokumentų.

LIETUVOS “LANGAS” Į 
PASAULĮ

Didžiausį Liėtuvos uostą Klai
pėdą iki šiol turi užėmusi Pran
cūzų kariumenė. Kada mes tą 
kraštą atvaduosime sunku pasa
kyt. Be to, ir atvadavę, vienu 
Klaipėdos uostu pasitenkinti ne
galėsime, nes per Lietuvą atei
tyj eis didėlė dalis prekių ku
rias siųs Europos valstybėj į 
Rusiją ir Rusija į Europos ša-? 
lis. Tuo tarpu mums jau yra 
gyvo reikalo turėti 
togų susisiekimą su

Todėl jau dabar 
tis uosto intaisymu
rėš pakraštyj į žiemius nuo Pa
langos, kur lipė šventoji inpu'o- 
la į Baltiją.

Musų valdžia sudarė tam tik
rą tyrinėjimo komisiją kuriai

pigų ir pa- 
užsieniu.
imta rupin-
Baltijos jo-

olcl v aOak a LUU ĮJclLlU LlivolLl u a v

buvo atvykę į‘‘Lietuvą Latvijos vieta graži ir uosto statymui pa
ir Estijos (pramoninkai ir pre-1 togi,; jūrių pakraštis beveik ne- 
kybininkai.

PABALTIJOS SOCIALDEMO-

. LIETUVIAI RYTŲ SIBIRE I 
Lietuviams iš Sibiro sugryžti 

į Tėvynę buvo ir yra daug sun
kiau neftu iš JEuropos Rusijos. 
.Sibiras pusantrų metų buvo at
itiestas nuo Lietuvos net dviem 
frontais. Ypač Sibiro Rytuose 
gyvenantiems Lietuviams sun
ku pasiekti Tėvynę, nes jie nuo

darbelis ? 1 Ne. Jie tankiai kar- TRUKSTA GYDYTOJŲ
tojasi, ir dabar, apart nelaimin
gojo Leončiko, dar miškuose ant 
kelių rasta trįs baisiai nukan
kinti Lietuviai ir vis tokiu pat 
budu kaip Leončikas — prispir- 
čiomis išvežti iš namų. Tai vis 
Lenkų črezvičaikos darbeliai.
Jei dabar taip Lenkai moka Lie-1 rasų-Ežerėnų apsk. — Salake ;| 
tuvius “mylėti” tai susivienijus 
dar labiau pradėtų....

Dabar yra reikalaujama gy
dytojų šiose Lietuvos vietose: 
Utenos apskrityje — Aluntoj; 
Panevėžio apsk. — Traškunuo- 
se, Raguvoj, Rozaline, Subačiuj; 
Rokiškio apsk. — Svėdasuose, 
Panemunėly j, Suveiniškyj; Za-

I.
Vabalninke. Lietuvoj dabar yra I resnius punktus. Kuomet bus 
apie 350 gydytojų. Apie šimtą' paliuosuoti tarnaujantieji kariu- 
gydytojų yra sumobilizuota ka- menėje gydytojai, tai jiems pri- 
riumenėn, tai daugiausia Lietu- sieis tenkintis antraeilėmis vie- 
viai gydytojai. Kitataučiai gy- tomis.
dytojai dabar užėmė visus ge-| (“Liet. Ūkininkas”)

Šiaulių apsk. — Kuršėnuose'; 
Telšių apsk. — Plungėj; Kėdai
nių apsk. ‘— Šėtoj,, Grinkiškyj; 
Raseinių apsk. — Nemakščiuo
se; Mažeikių apsk. — židlkiuo- 
se; Kretingos apsk. — Salantuo-

LENKAI — IR KIAUŠINIAI
Laikraštis “Slowo Wilenskie” 

priede indėjo indomų išskaitlia- 
vimą kad Lenkija su visais joslge; Ukmergės apsk. -f- Musni-| 
“kresais” galinti išvežti į užsie- kuose, Pabaiske, šešuolinuose; 
nį 1,000,000,000 (vieną milijar-1 Kauno aps'k. — Rokiškėj, Ve-Į 
dą) kiaušinių..Londone už Len
kiškus kiaušinius moką po 8—10 
svarų sterlingų už 1000 štukų. 
Tuo 'budu Lenkiją galinti da
bartiniu pinigų kursu už savo 
kiaušinius gauti “milžinišką su
mą *— 162,000,000,000 Lenkų 
markių”. Visų tų milijardų su
ėmimui yra mažą kliūtis.... 
reikia tik /vištų — o ponai jas 
jau senai suėdė;...

liuonoj; Pasvalio-Biržų apsk.

FARMOS FARMOS
Lietuvių kolonijoj, New Jersey val-1 
stijoje, netoli Newarko. Šios farmos I 
randasi geriausioj vietoj, prie baž
nyčios ir mokyklos, ir prie miesto. 
Aš turiu daug farmų pardavimui, di
delių ir mažų, pigių ir brar/gių. Vi
sai su mažu įmokejimu galima pirkti 
gerą farmą. Platesnių žinip reika
laukit pas (46)

TONY MARKŪNAS*
Box 55 Sandbrook, N. J.PUNSKAS -

Padėtis neutralėj zonoj labai 
pavedė ištirti pajūrį 'ka'd išaiš-1 nerami. Kas. savaitė po 'kelis 
kinti 'kur pigiau ir patogiau pa- kartus įvyksta Lenkų puolimai 
statyti uostą. i kaimus viduryj zonos. Parti-

Dabar jau tyrinėjimo darbai zanai iš savo pusės tuos puoli- 
baigti. Nuodugniai ištirta iki mus stengiasi atremti. Lenkai 
didelės gilumos visas jūrių pa- i savo policiją, verbuoja įvairios ....... . ................
kraštis ir apie 10 kilometrų pušies valkatas, kaip tai iš Su- šių kainų ir geriausių plunksnų už 
Svonfrwios imps- nadarvta smul- valku miestiečiu, iš pabėgusiu ®ayo Piry^s> reikalaukit tuoj tos bventosios upes, pducuyui amui » ‘.v . .. / knygos ir sampelio plunksnų, abu
kus planai, vandens gilumo ma- Lietuvos Lenkų, iš Silezijos m ai- yra dykai. Rašyk šiandien, TUOJ, 
tavimai, atvaizdinimai; surink- štininkų. O Pelelių dvare jiems | ""1^ Feathe^Piiio^Co. 
ta daug reikalingų uosto staty- ramius gyventojus piešti pade- 
mui žinių. ’ ne^ Rusų kazokai. Nesenai]

Rasta jog šventosios žiotyse tokiam plėšime Kreivėnų kaime 
dalyvavo penki Dono kazokai iš 

. Denikino armijos. Suimtas Le-
užšala. Uosto įrengimas turės i įušgirės sargas ir pas jį atimtą 
labai didelės reikšmės musų eko- k®l®tas tūkstančių ostais, auksi- 
nominiąmę gyvenime, todėl rei
kia tik linkėti 'kad tas Lietuvos 
“langas” į pasaulį kuo greičiau 
butų padarytas.

PLUKSNOS ES
TIK KĄ IŠĖJO —naujas 
musų “tiesiog iš fabriko” 
Pigių Daiktų Katalogas 
apie naujus, sanitariškų 
Plunksnų Patalus, Pagal
ves ir plunksnas pirkimui 
pundais. Jei norit geriau-

“BROLIŠKA MEILĖ”
Pastaromis dienomis Seinų 

apielinkėj susitvėrė Lenkiška 
draugija, panaši Rusų črezvičai- 
kai, kuri laiks nuo laiko nakti
mis puola ant geriau susipratu
sių Lietuvių, išsiveža kur į miš
ką ir juos ten nužudo.... štai 

_ , . . Ir: šiomis dienomis, atsibastė į
besnių valstybinių įstaigų doku
mentai išgabenti į Rusiją. Da> 
bar .tie ;dokumentai grąžinami.

GRĄŽINTŲ DOKUMENTŲ 
REIKALU

Laike karės tapo visų svar

LABAI. SVARBIOS PRAKALBOS
Bus palyginta Biblijos Mokslas su Gamtos Mokslu — Išsi

vystymo teorija su Pasaulio-kuros mokslu — Kaitra yra teisin
ga, kuriai turime tikėti? Tikėjimas Biblijos mokintas — Tikė
jimas Teologijos mokyklų. Kur yra tikrasis mokslas,? Kokia 
yrą viltis del žmonijos ateityje? Jei nėra jokios, tai kas gi yra 
žmogus ? Tie ir kiti svarbus dalykai bus aiškinami:
Nedelioj, Lapkričio 20 d., nuo 2:30 vai. po pietų

Wm. Abel and Son Svetainėje
70171 Superior Aye.

' Inžanga liuosa.

Klevų kaimą keli Lenkų milici
ninkai ir išsivarė jauną Lietuvį 
Leonči'ką į štuiką. Nors 'buvo 
nakties -laikas, nuožmių milici
ninkų verčiamas, žmogelis turė
jo savo arkliais ir vežimu juos 
vežti. Atsitolinus nuo namų į* 
mišką, milicininkai žmogelį už
mušė — visą galvą suvarstyda- 
mi peiliais; o patįs jo arkliais ir 
vežimu nusibeldė toliau.' Tik 
ryto metą žmonės rado, ant ke
lio visą kraujuose begulintį nu-

Rengia S. B. B. ir T.’ S. l ' ' -
Kolektų nebus.

niai pinigai, aukso žiedas; etc. 
Jo tėvą kareiviai parbloškę ant 
žemės spardė, jnušė. Prie to 
dar vienos sentikės pavogta iš 
kuparo keletą šimtų.... Tie 
Lenkų puolimai neišpasakytai 
vargina ramius gyventojus, ku
rie veik kasdien dirbdami lau
kuose nežino kada juos puls 
Lenkai, iš kur pasieks juos Len-1 
kų piratų kulka, kada Lenkų 
banditai įsiveržę į namus juos 
suims, sumuš, suspardys ir jų 
turtai pagrobs. Tokias, kančias; 
dar butų galimą perkąsti vieną- 
kitą savaitę, bet kada tas karto
jas beveik kasdien ir tai nebe 
savaitė, o jau du mėtai — iškęs
ti negalima. Ar negalėtų musų 
valdžia per T. S. K. Komisiją 
sustabdyti tuos puolimus ir kan- 

] kūrimus musų gyventojų?

kankintą Tėvynės mylėtoją.
Bet ar pirmas toks “brolių”

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

982 E. 79 St., Cleveland, O.
— Telefonai —

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik. vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

LOUIS EISENBERG | 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,' 

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

Princeton 1337-K

Paničginkito naujo.

$7.98

Dar vis Tebesitęsia Didelis Išpardavimas 
VYRIŠKŲ SIUTŲ IR OVERKOTŲ

SZ’si.u!

Jįk MO.oa
Į C 7 7 \ Vaikinams SĮĮ OT
Į I | 1 Didžiausias
*TMn'e Musų šio |
ii A V Sezono Draapnų

Išpardavimas

OVERKOTAI
Grynos Vilnos Raglan Plosčiai, pasiūti su ly

giais ir raukuotais užpakaliais. Gragiai dubal- 
tava susegama krutinę modelių su dideliu kal- 
nieriūm ir pusiau arba aplinkui diržu. Kožnas 

glT” iš šių ploščių yra vertas DUSYK tiek negu mes
■ LS juus parduodam! Mieros nuo 32 iki 42; Bargain 

Skiepe parsiduoda specialiai po
$18.85

SIUTAI
Geros rūšies vilnoniai mėgiamuose pavidaluose — taškuotais 

bryžinis mėlyni arba pilki; vienodos spalvos mėlyno arba pilko 
flanelio. Viena eile arba dviem .eilėm guzikų modeliai ir vienu ir 
dviem guzikais madų. Mieros 32 iki 42. Tikra kaina $30, $35 
ir $45, parsiduoda specialiai po $18.85

VAIKAMS TRUMPI MACKINAW PLOSČIAI
Vaikams grynos vilnos Mackinaws — trumpi, šilti ploš- $5.98 

ciai su diržu aplinkui ir augstu kalnienum. Dideli pri-
siu iš viršaus kišenini. Mieros nuo 7 iki 18.- Tikras Basemento 
Atpiginimas, specialiai parsiduoda po ....................$5.98

VAIKAMS DVIEM POROM KELINIŲ SIUTAI
MĖLYNO SERGE su dviem porom pamušalu išsiūtų Cy 

kelinių — švarkai su diržais aplink. Mieros 6 iki 17. Vi- _ 
sai tai 
jimu.

DIDŽIAUSIA PROGA KOKIA KADA BUVO!
MOTEP.S IR MERGINOS: Pirmų kartu jus turit progų nusi

pirkti paskiausios mados langams užtiesalų su gražiausiais margi
nimais kurie patrauks kiekvienų ir bus gražiu papuošalu langams.

Mūsų langams užtiesalai pada
ryti iš geriausios materijos, augš- 
tos rūšies darbo, ir nežiūrint kaip 
brangiai jus mokėsit ųž kitokius 
išdirbinius jie neišrodyt geriau ar 
laik"« ilgiau 'kaip šitie kų mes 
pasiūlome tokia žema kaina tik už 
$2.25 vie .am langui. Jeigu užsi- 
sakysit keturis užtiesalus ketu
riems langams tai sutaupysit $1, 
kadangi ruoš mes atiduosime už 
tik $8.00 Atminkit kad ši spe
cials kai) a yra tik šiam mėnesiui: 
Todėl tai pasinaudokit prog 
to DABAR! . Niekados nęsig 
šit nusipirkę!

Pinigų JfRalno nereikia. Pi 
skit ik 35c pačto stampomis, 
po dalinį įmokėjimų. Likusius
mokėsit kada užtiesalai bus ‘atsių
sti. Garantuojam 'pilnų užganė- 
dinimų, arba grųžinsime pinigus.

Nepraleiskit šios didžios progos! 
Rašykit šiandien!

ka
u:Su užregistruotu vaisbaženkllu Suv. Valst. 

l'uteutu Biure.

Naujam o mClynnmo patelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybes Šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša- priimniai švelnaus 
kvepalo.

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

patiks kad 
“ ir gačniau-

M. eiai ypatai.

UNION SALES COMPANY, Dept. 64 
673 W. Madison Street Chicago, 111.

RAKELIJA (Seinų apsk.).
Rakei įjos 'kaimas yra šiapus 

Focho linijos 'ir visuomet pri
klausė Lietuvai,; bet Lenkai da
bar sumanė šį '.kaimą pagrobti. 
Tam tikslui,- pabaigoj rugsėjo 
mėnesio, /atvažiavo Beržininko 
valsčiaus viršaitis — Jurgelenis 
— su sekretorium — Dembski— 
surašyti šeimynų, kilnojamo ir 
nekilnojamo turto. Sekretorius 
labai karštai ragino žmones pri
sirašyti prie Lenkijos; j'ie už tai 
gausią puse 'kainos žibalo, viso
kių įrankių ir mašinų. Bet žmo
nės, gerai suprasdami Lenkų in
trigas, 'griežtai atsisakė prisira
šyti. Tai besidarbuojant, užsi
manė ponai pietų ir ėmė praši
nėti ' gyventojų duoti lašiniiį, 
kiaušiniųkir kitų valgomų dąik-. 
tų. Bet visiems atsisakius duo
ti, viršaitis pasigavo gaidį, spk- 
retorus jį surišo, ir išvažiavo.

Praslinkus savaitei laiko, spa
lio 3 d., nežinia: keno paliepimu, 
atvyko į Rakelijos kaimą Alnu 
dvaro užveizda Stefan Višnevš- 
ki su 25 raitais ginkluotais Len
kų legioninkais. Legijoiiinkai 
suvarė į krūvą visus gyvento
jus, gyvulius, ir surašė; Laks
tydami raiti ir varinėdami gy
vulius, Juozui ir Joriui Maksi
mavičiui labai sumynė pasėlį, ir 
tokiu budu bus nuostolio apie 
1000 auksinų. Pastovėję apie 3 
vai. sumynė ir sušėrė šieno ir 
dobilų apie 40 
Maksimavičienės, 
ves, legioninkas 
pečių kailinius ir
nui Maksimavičiui, nesant jam 
namie, i““’"'" =-
paėmė 
to, 30 
20 sv.
binio audeklo, vieną divaną, 35 
rub. pinigų, vieną rankšluostį ir 
vieną skepetukę. Tą pačią die- 
|ną tie patįs geradariai-nuvyko į 
I žagarų 'kaimą ir taip pat pasi
elgė kaip ir Rakelijoj.

(“Trimitas”)

j SWinavijosAmenkos Lmija•Aptieko«e 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašty 
tiesiog ifi 
labara* 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
haženklis.

I Piliava
- -4/ 1V\ Laivas “Hellig Olav”

LAPKRIČIO 26 d.
kFlUv LAw/Iw\ Laivas “OSCAR II”

■ gruodži° 6 d-
Visa trečia klesa susideda iš butų 2 
ir 4 žmonėms. Informacijų kreipki- 
tės prie vietinio agento savo mieste 

jį, arba Į Kompanijos ofisus adresais:
Scandinavian-American Line 

Whitehall St., New York, N. Y.
Wrt jj. Dearborn St., Chicago, Ill.
248 Washington St., Boston, Mass. 123 S. 3rd St. Minneapolis, Minn.

STOPSDANDRUff

Ar Jus Kenčiat Nuo
Silpnų Nervų, Skausmo Strėnose, Už
maršties, širdies Silpnumo, Silpnų 
Plaučių, Nuovargio, Sunkumo, Svai
gulių, Galvos Skaudėjimo, Silpno Re
gėjimo, Silpnų Kojų, Vočių, Skaudu
lių, Kataro, Gargimo Gerklėj, Skaus
mų Skilvyj, Pučkų? Tos ir kitos li
gos yra tankiai persergėjimu kad ga
li nustoti sveikatą ir tvirtumą.

Specialis Pasiūlymas 
Sergantiems Žmonėms

VIENO MĖNESIO GYDYMĄ UŽ DEŠIMTS DOLARIŲ
Ąš suprantu kad yra šimtai žmonių Clevelande ir aplinkiniuose miestuose ku
rie kenčia kokią nors SENĄ, NERVŲ ar MAIŠYTĄ LIGĄ kam reikia gero 
Daktaro priežiuiros. Ateikit į mano ofisą šią savaitę ir aš atsargiai ir pilnai 
išegzaminuoju jūsų padėjimą DYKAI ir pasakysiu kas kenkia ir ar aš galiu 
pagelbėti. Jei galėsiu pagelbėti ir pradėsit pas mane gydytis bėgyje SEPTY
NIŲ DIENŲ aš padarysiu visai mažą kainą tik DEŠIMTS DOLARIŲ už 
MĖNESIO GYDYMĄ, ši žema kaina suteikia kožnam SERGANČIAM pro
gą pasveikti ir kožnas sergantis turi tuo pasinaudoti. Kurių negalima pa- 
kydyti ar pagelbėti aš neapsiimęiu. Neatidėliok, Pasveik Tuojau.

Išgydęs
Aš Esti Pasekmingai

Naujas ir Senas Ligas kaip Kraujo, 
Odos ar Nervų Betvarkės, Skilvio, 
Žarnų ir Inkstų ‘Negerumus, taipgi 
Reumatizmų, Skausmų Strėnose ir 
Sųnariiuose, Galvoskaudį, \ Užkietėji
mų, Svaigulius, Pučkus ir Katarų 
Galvoje, Nosyje ir Gerklėje; NlpATI- 
DĖLIOK, BET TUOJ PASITARK SU 
MANIM.

TIK ŠIĄ 
SAVAITĘ 

$10.00
Už Mėnesio 

Gydymą

PASEKMĖS SKAITOSI
Tarp didėlio skaičiaus pacientų kurie pas mane gydėsi ir pasveiko yra tokių kurie daug 
bandė kitokius budus ir daktarus; bet visurjie bandė ką tik girdėjo, be pasekmių, iki at
ėjo’pas mane; Jei gydeisi kur kitur ir nepagelbėjo pereik nusiminti; buvo klaida pasi
rinkime negero daktaro, 
gų. Maino gydymas yra

TIKTAI

Aš specializuoju per dvidešimts metų gydyme naujų ir senų li- 
beskausnris ir nereiks nustoti laiko iš darbo. Ateik tuoj, Nelak.

Dr. KENEALYOFISO VALANDOS
9 Ryte iki 8 pakarę
Durįs i vakarus nuo Star Teatro ANTROS GRINDYS Duris į
647 Euclid Aye. REPUBLIC BUILDING

NEDĖLDIENIAIS 
10 Ryte iki 2 Po piet 

rytus nuo Bond’s Krautuvės

Cleveland, Ohio

HEALTHY-3CAI.P
LUXURJANTHAIR

EAUBICHTEB&CO 
BUSH TCnHlHAC B'tDC S 

BROOI0.YN.'.

Labiausia Mėgiama Kalėdinę 
Dovana Kokią Jus Galit Padaryti

pūdų.
bekasant 
nutraukė 
nusinešė.

Marės 
bul- 
nuo 
Jo-

išplėšė klėties pastogę ir 
suos daiktus: pūdą svies- 
sv. taukų, 15 sv. lašinių, 
avienos, apie 30 mt. dro-

savo giminėms ir draugams Europoje, šiais metais, yra tai 
pinigai. Pinigai pagelbės jiems nusipirkti tai ko jiems 
labiausia reikia.
■Šiandien keletas Amerikoniškų dolarių nupirks nepa
prastai daug pinigų kokius vartoja jūsų šalyje.
Mes galime pasiųsti jūsų pinigus už žemiausias kainas 
ir galime užtikrinti jums kad viskas bus gerai ir užganė
dinančiai pristatyta.

Ateikit ir pasitarkit su mumis DABAR, 
taip kad jūsų' Kalėdinės dovanos pinigais 
ąaletų būti pristatytos i laiką.

FOREIGN EXCHANGE DEPT.

OTIS & CO
Trepais žemyn Cuyahoga Building 

Public Square Priešais Pačtą
CLEVELAND

YOUNGSTOWN OFISAS :: ' :: REALTY TRUST BLDG.



Randolph 1157Princeton 2727Telefonai

Prisidėkit ir Jus Savo Dalele

Duokit Sykį — Bet Užtektinai Del Visų

CLEVELAND COMMUNITY FUND

Lisbon, O., gelžkelio nelaimė
je užmušta septyni žmonės.

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

T. M. D. 20 kuopos susirinki
mas įvyks nedėlioj, lapk. 20 d., 
nuo 2 vai. po pietų, Goodrich 
name, 1420 E. 31 St. Visf na
riai meldžiami atsilankyti.

TMD. 47 kuopa turės susirin
kimą nedėlioj, lapk. 20 d., 12:30 
vai. dienos, Lietuvių salėje. Vi
si nariai privalo būtinai atsilan
kyti, nes randasi daug svarbių 
reikalų aptarti.

Z. Jankauskas, paviešėjęs po
ra savaičių pas savo brolį,' A. 
Jankauską (“Dirvos” adminis
tratorių), utarninke apleido Cle- 
velandą ir išvyko į Philadelphia, 
Pa. Tenai mano užsidėti laiva
korčių ir pinigų siuntimo agen
tūrą.

Pašalpos reikale. Lietuviai 
kaip iš prigimimo, taip ir iš 
tautinio atžvilgio neturi užtek
tinai drąsos reikalauti to kas 
jiems priklauso, šiuomi bedar
bės metu Suvienytose Valstijo
se badauja daugelis darbininkų 
šeimynų; yra daug ir Lietuvių 
kurie bedarbės nuvarginti, kiti 
ligų ir kitokių nelaimių apim
ti, bet negauną jokios pagalbos. 
Kiekviename mieste yra “Asso
ciated Charities” draugija kuri 
rūpinasi sušelpimu visų pašal
pos reikalaujančių, šita,, drau
gija šelpia ir Lietuvius, bet Lie
tuviai vieni nežino kur šauktis, 
kiti nedrysta, treti nemoka An
glų kalbos ir taip visi kenčia 
vargą.
' Kuriems būtinai • reikalinga 
pagalbos gali kreiptis prie “As
sociated Charities”, 2325 Ches
ter Ave., antros grindįs, kam- 
baris 11; nuo 1:30 iki 3 vai. po 
pietų ; subatomis nup ll’ryte iki 
12:30 dieną. Arba“ galima pa
rašyti tenai laišką, o bus prisių
sta žmogus į namus. Taipgi aš 
galėčiau pats ypatiškai patar
nauti kurie tame reikale prie 
manęs kreipsis. Pasinaudokite 
proga, kuriems pašalpa buitinei 
reikalinga, nes ir dabar renka
mos Bendruomenės Fondui au
kos yra skiriamos ir šiai Drau
gijai. J. J. Žilis,'

1647 Oregon Ave.

Ohio valstijos gubernatorius 
Davis išleido įsakymą kad vi
sokioms šios valstijos įstaigoms 
anglis butų perkama tiktai iš 
Ohio valstijos kasyklų. Tokiu 
budu, gubernatoriaus nuomone, 
šios valstijos angliakasiai turės 
darbo ir tas bus sykiu šelpimas 
savo valstijos industrijos vietoj 
kitų valstijų.

Padekit Aprūpinti Mies
to Vargstančius

Bendruomenės Fondo (Com
munity Fund) aukų rinkimas 
dabar varoma. Jis pradėta su 
dideliu mass mitingu iš suvirs 
tūkstančio paskirų (grupelių ir 
jų vadovų pereitą su batą. Tai 
buvo ofičialė pradžią, vienok jau 
subatoj. per dieną rinkėjau dar
bavosi ir pasiekė keliolika de- 
sėtkų tūkstančių aukautojų su 
tikslu greičiau užpildyti reika
lingą $3,763,545 fondą.

Mass mitinge kalbėtojais bu
vo Clevelando Rymo Katalikų 
Diecezijos Vyskupas Schrembs, 
Kun. Joel Hayden iš Woodland 
Avenue Presbiterionų Bažnyčios, 
ir Rabinas A. H. Silver nuo Žy
dų.

Aukų rinkėjų palinksminimui, 
padrąsinimui, Itą vakarą atsibu
vo ir dainos ir kitokie įvairumai. 
Po vakarienės, visų nustebini- 
mui, buvo atvesta ant platfor
mos maža mergaitė raudonu je- 
kute apvilkta. Pirmininkas už- 
kėlėsją ant krėslo. Visi dalyva
vusieji ją pažino kaipo tą pačią 
kuri pora metų atgal buvo ant 
kriukių nupiešta paveiksluose su 
agitacija del Bendruomenės' Fon
do. Ji dabar jau beveik visai 
išgydyta. Ji yra viena iš dau
gybės ligotų vaikučių pavestų 
visuomenės globon — tais pini
gais ką surenkama į Bendruo
menės Fondą. Pirmininkas su 
ta mergaite prieš visų akis ra
gino aukų rinkikus turėti užjau
timą tokiems ir daugybei 'kitų 
nelaimingų;,- kaip kūdikių taip ir 
suaugusių ligonių; taipgi ir se
nelių ir su pasišventimu dirbti 
.jų likimo aprūpinimui-.

Paskiau kalbėjo Vyskupas J. 
Schrembs duodamas prilyginimą 
apie mielaširdingą Samaritoną. 
“Mes visi esam Samaritonais”, 
sakė Vyskupas^ “ir norime pa
gelbėti kenčiantiems, vienok tų 
kenčiančių yra tiek daug.kad ir 
šis klausimas pasidaro keblus, 
todėl mums reikalinga toki pui
ki organizacija kaip šita kuri 
galėtų stoti pagalbon tiems ku
riems pagalba reikalinga”

Kun. Hayden pasakė: “Vie- i 
nas žymus mokslininkas sykį 
man pasakė jog Biblijoje išsi- i 
reiškimas ‘Mielaširdystė prasi- ' 
deda namie’ buvo neteisingai iš- i 
verstas iš originalio, tas turėtų 1 
skaitytis ‘Mielaširdystė praside- i 
da širdyje’. Kuomet mielašir- i 
dystė prasideda širdyje jai nė- i 
ra pabaigos.”

Rabinas Silver kalbėjo apie i 
sąjausmą kokį turi žmonės ku- 1 
rię aukauja vargams. 1

nime su jų pareigomis ir tas eis .vyni sužeista, 
su jais visu jų gyvenimu, nes, —

PARDAVIMAI

<►

su juo, 
kraustė*- 
jis pats

Prasidėjus kiškių medžioklei, 
pirmą dieną Ohio 'valstijoje me
džiotojai per žioplumą ir neat
sargumą nušovė tris žmones, de-

gausit
(47)

Ketverge Clevelande lankėsi 
Italijos pasižymėjęs karėje va
das Gen. Diaz. Jį čia iškilmin
gai priimta..

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

Prisiųskit štampą, 
Adresuoki t:

. YERUSEVICUS
Lawrence,Parduodu Mėsos Pjaustytoją Mėsiny- 

čioj naudojamą, taipgi duonos pjau
stytoją, kavos virdulį. Priimsiu at
sakančią siūlomą kainą. Kreipkitės 
1653 East 118 St.

savo buvusios gaspadinės. Išva
žiuodamas j kitą miestą aš pas ją pa
likau savo visus daiktus; parvažiavęs- 
nerandu jos: ji pabėgo nuo savo vy
ro su visais daiktais? Kas apie ją ži
not arba ji pati atsišaukit, už ką bu
siu dėkingas, duosiu $10 dovanų; ji 
pati atsišaukus irgi gaus $10. (48)

Kazimieras Gulbinas.
Mass. > 1566 E. 33 Street Cleveland, O-

Ekstra! KALENDORIAI! Ekstra! PAJIEŠKAU Julijonos Pangonienės,.

DIRVA
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tai

tę-

Avė.

su pirkimais 10c. ar augciau

Visai Numažinta Kaina
Visi pirmos rūšies.

o

vai. vak. 
Kuopos

The onl-
PublisĖ

Ohio 1

In the U 
Canada j 
Lithuania

Adv<

Pirmą ketvergą, 7:30
Susiv. Liet. Am. 14 ] 

Lietuvių Salėj
6835 Superior Ave.

Rusijoj visa 

ir 45 metų ar 
tam tikras viet 
vaitėje prie d 

’ gaminti raudei 
panas. Kuri i 
ma pabėgėle 
darbo fronto” 
į Belaisvių six

Trečią nedėldienj, 2 vai. po pietų 
T. M. Draugijos 20 Kuopos 

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

Pirmą nedėldienj, nuo 2 po pietų 
Dr. V. Kudirkos Draugystės 

Flynn-Froelk Salėj 
5309-11 Superior

SUSIRINKIMAI 
Draugijų kas mėnuo atsi- 

buna sekančiai

Antrą nedėldienj, 2 vai. po pietų 
A. Liet. Tautinės Sand. 18 Kp. 

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

$2.75 VATINIAI BLANKETAI—Dubaltavai 
lovai. Pilki arba gelsvi su mėlinais arba 
ružavais kraštais. Galima nau
dot paklodės vietoj. Para ..

$2.50 VATINIAI BLANKETAI—Pavienai ir 
trijų ketvirtdalių didumo lovai. Pilki, ru
di arba balti su mėlinais arba AA 
ružavais kraštais. Pora ....

$5.00 VILNONIAI BLANKETAI—Didumas 
72x84 colių. Ekstra didumo, lovoms. Lan
guotais marginiais ružavi, mėlyni, gelsvi 
ir pilki. Pirmos rūšies. |Spe- A 
cialiai pora po........... v .

$4.50 VILNONIAI BLANKETAI—Didumas 
66x83 colių.. Dubaltavoms lovopis. Gra
žiais marginiais. Specialiai d»Q /JA 
nupigintą, pora po..............

$4.00 VILNONIAI BLANKETAI—Didumas 
66x80, colių. Dubaltavoms lovoms. Pil
ki ar gelsvi su kraštais. Spe- Ar 
cialiai parsiduoda .pora......

BAILEY’S—BASEMENTf

Vyskupas Schrembs apie 
Community Fund 

Rašo
J. M. Joseph Schrembs 

Clevelando

, Pereitą nedėldienj “Bendruo
menės Fondo reikalingumas” 
buvo skelbiama iš keturių šim
tų miesto bažnyčių sakyklų. Vi
sų bažnyčių jtr tikėjimų 'kunigai' 
ant to savo pamokslus rėmė.

Clevelando geležies ir plieno 
išdirbystės dabar dar neina kaip 
reikėtų, vienok spalio mėnesio 
išdarius buvo dusyk didesnis ne
gu buvo birželyje. Yra žymės 
kad 1922 metai bus labai geri 
šiai industrijai.

Budavojimo industrijoje Cle- 
velandas šiuo rudeniu pasižymė
jo labiau negu kitados kada. Be
darbių budavojimo industrijoje 
beveik nėra.

šitaip dalykus praneša Cleve
land Trust Company savo rapor
te apie biznių eiseną, plačiai 
ištyrinėjus.

Pieno išvežiotoji! streikas 
siasi. Jau antra savaitė kaip 
streikuoju Telling-Belle Vernon 
kompanijos pieno išvežiotojai. 
Pirmose streiko dienose atsibu
vo riaušių ir peštynių su ske- 
bais. Kompanija rengėsi numa- 
žint darbininkams algas, to pa
sekmėje jie sustreikavo. Dabar 
kompanija užsimanė panaikint 
ir uniją.

Pereitą savaitę buvo' padegta 
viena šios kompanijos pieno va
rymo įstaiga.

Visi miesto organizuoti darbi
ninkai remia streikerius ir pasi
ryžę už juos stoti iki paskutines.

Vienas streiklaužis, iš Chica- 
gos, profesionalas Itoje šakoje, 
tapo areštuotas už nešiojimąsi 
ginkjų.

Toledo, O., pieno pristatytojai 
(ūkininkai) grąsina streiku įr 
nedavimu pieno supirkėjams j 
miestą delei to kad pastarieji 
visai pigiai užsispyrė už pieną 
mokėti.

Atleidinėja darbininkus. Mie
sto gatvių valytojų ir taisytojų 
skaičius šiose dienose sumažin
tas. Paprastai yra apie 2,500 
darbininkų’; paleista apie 1,000 
vyrų. Gatvių komisijonierius 
sako jog paleidimas neturi nie
ko bendro su rinkimų pasekme, 
tai yra tik del ^užeinančios žie
mos ir negalėjimo dirbti prie 
gatvių taisomo; paliekama tik 
tiek kurių reikės prie būtinų tai
kymo darbų, šiems (iarbinin- 
kąms buvo mokama po 60c. va
landoje.

SUPPOSENOBODUCARED

EIKĖS net $3,763,545 užpildymui Bendruomenės Aukų skrynelės šiais 
metais — iš kurių $3,000,000 bus praleista čia pat Clevelande, vary

mui biednųjų, sergančių ir neturtingų užžiprėjimo darbo. Iš kiekvieno 
dolario kurį duosit, 9914c eis tiesiog ant mielaširdystės darbų — kadangi 
visos Fondo vedėjų algos ir išlaidos kitokiu budu padengiamos. Fondo 
knygos atviros kiekvienam, Visokiame laike, ir kokius užklausimus kas pa
duos bus šaaiškinta. Beveik visos Clevelando mielaširdystės įstaigos (110 
organizacijų) naudojasi Fondu, todėl prašo jūsų paaukauti jų išlaidoms 
tiktai sykį kas metai. Aukų rinkimas pasibaigia Lapkričio 21 d.

Raštine
Electric Bldg.

Telefonas
Main I

"DIRVi
Portsmouth, O., bejuokaudami 

I balsavimais, (rinkimų dienoję ,iš- 
l balsavo dvi moterį ant šerifų, 
!nors jos nebuvo pastačiusios sa
vo kandidatūros. Jodvi buvo 
plačiąi žinomos šiame miestelyje 
visuomenės darbuotojos. Bet 
sužino j ūsios apie išrinkimą jos 
pasakė priimą jom skirtas vie
tas ir bandys “parodyt vyrams 
ką jos gali”.

Diocezijos Vyskupas.
Viešojo Fondo idė

ja yra vienatinis bū
das 'kuriuo visuome
nė galį apžiūrėti sa
vus pašalpos reika
lus.'Bendruomenė y- 
ra kaip koks kūnas, 
jeigu viena dalis iš
skirta, ji visa kenčia, 
ir visas kūnas turi 

Skubėti pagalbon savo kenčian
čiam sąnariui.

Yra tik du budai tai padary
ti, pirmiausia sąjausmiai duoti 
atsakymą ant prašymo, antra 
protingu panaudojimu Bendruo
menės Pagalbos jos narių -reika
lams.

Pirmasis būdas, tai yra paski
ras rinkimas arba ubagavimas 
atidaro kelią visokioms apgavy
stėms ir užkerta 'kelią tikrai už
sitarnavusiems pašalpos biefl- 
niems kuriems jos reikia.

Antras 'būdas sudeda atsako
mybę už pašalpos reikalaujan
čius, kenčiančius kūno narius, 
tiesiog ant' kiekvieno bendruo
menės nario, ir užtikrina pašai-' 
pa ten 'kur jos tikrai- reikia, gi 
tuo pačiu laiku bendruomenė už
tikrinama" prieš apgavystes 
nuo paskirų žmonių atima par| - i
gundą prie nesąžiningumo. | Pirmas sniegas. Pereitą pėt-l

Defiance, O., vienas 58 metų 
amžiaus ūkininkas nušovė savo 
buvusią pačią, 51 m. moterį ka
da ji, po persiskyrimo 
parėjus į serfus namus 
si savo daiktus. Fo to 
sau galą padarė.

Ashtabula, O., vienas iš bedar
bės susikrimtęs vyras nužudė 
savo pačią, supjaustė šunų ir 
pats nusižudė.. Vaikutis randa
si blogame padėjime. Jų šeimy
noje buvo 7 vaikai.

Kareiviams Bonai. Valstijos 
nubalsavimu, buvusiems karėje 
šios valstijos kareiviams bus 
tuoj duodama tam tikra mokes
tis. Buvę kareivijoje vyrai tuoj 
privalo pristatyti savo liudymus 
ir paliuosavimo popieras į pa
vieto raštinę. Kiekvienam bus 
duodama po $10 už kožną pra- 

I tarnautą mėnesį, bet suma^ ne- 
j iviršins $250.

Bendruomenės Fondas (Coin- nyčią Clevelandą aplankė pir-1 
munity Fund) tikrai sakant rei- mas šioj žiemos sniegas. Oras 
škia abeiną davimą visos ben- snieguotas ir šaltas užsitęsė iki 
druomenės -reikalams. Sumany- panedėlio. Sniegas tuoj dingo, 
mas rinkti ir iš vaikų iš jų ma
žų sutaupymų yra naudingas ir 
svarbus jų auklėjime duosnumo 
iš pat pradžių, kadangi iš sykio 
jau jie bus auklėjami supažindi-

sykį inauklėta paliks viena iš 
jų didžiausių dovanų jų gyveni
me.

Jokis žmogus negali gyventi 
tik pats del savęs, ii\ši teisybė 
turi * būti įnešta namuose net 
ankstyvose kūdikių dienos^. Aš 
širdingai remiu sumanymą va
ryti rinkimą aukų ir tarp vai
kų, ir tikiu kad kiekvienas ka
talikas vaikelis Clevelando mies- 
te aukaus f šitą Fondą. ______

LIETUVIŠKA 
APTIĖKA

Užlaikau , visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės j mato Ap
tiekę bile kadą.

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

Senai įsteigta Grosernė su bu- 
dinku, pigiai jei pirksit mokė
dami antsyk. Galima taipgi im
ti ant išmokesčio. Kreipkitės 
8120 Crumb avė. Tel. Prince
ton 2987-R.

PARSIDUODA RAKANDAI: 2 lovos
3 stalai, skalbimui mašina, front- 

rumio setas iš 5 ir stalas, parsiduo
da labai pigiai. Ateikit pažiūrėt ant 
9931 Shale Av. J. Navarskas. (46)

Bulgariška Kraujo
> Arbata

^iiltjs nuo šių šaknelių pagelb
sti gamtai sutvarkyt inkstus, pa
gerint kraują ir lengvini vidurius. < 
Geriant kartą einant gulti greitai 
paliuosuoja nuo šalčio. Reikalau
kit aptiekose, arba pačtu, 1 didelis 
šeimynai pakelis $1,25, arba 3 pakai 
už $3,25, arba 6 pakai už $5.25. Ad- 
resuokit Marvel Products Company, 
497 Marvel Bldg, Pittsburgh, .Pa.

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA
Ofisas 1328 E. 80th STREET

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

7907 SUF

Ai
STEIGL 

CIJ

IR DAR

Kuogeriausia atlieku vestuvių paveikslus ir kitokius — kaip 
grupių taip ir pavienių. Traukiu savo Studijoje, lauke ir einu 
į namus. Padarau paveikslus siuntimui į Lietuvą, iš Lietuvos 
gautus padidinu, taipgi parengiu paveikslus ant pasportų iške
liaujantiems iį Amerikos; ANTANAS BARTKUS.

E. 79TH ST. SJUDIO 1197 E. 79th Street

Siųskit kalendorius i Lietuvą.. Tik
ri Lietuviški, kelių spalvų, kaina 25c 
vienas. Keturi kalendoriai ir tuzi
nas laiškams popierių tik $1. Penį 
ki tuzinai popierių ir 1 kalendorius 
tik $1. 1
katalogus.

J.
Box 68

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
6701 ST. CLAIR AVĖ. Kampas E. 67 SL 

Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be 

akausfnio Dantų Traukimo.
VWAV/WAIAVAWWAViWMVWVW

PAIN

Ohio va 
industrijos! 
sirodė šioki 
Biskelį pas 
ležies pirk 
distrikte ir 
ant kiek (d; 
eiti jau ne 
jei bent eis 

Gelžkeliai 
nio, ypating 
mas apsilpn

Abelnai į 
traukimo at 
industrijos, 
giau reikalą’ 
nu (paipų),

Paprasto < 
mas didėja, 
budinkuose.

Puodininkj 
Liverpoolio < 
geriausią, ka 
ma, ir užsal 
negu spėjam

Anglies k: 
laipsniu.

Akrono gu; 
mažinus kain 
tų gumų tikir 
bams ir pras 
reikalavimui.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių- 
kitokių reikmenų, bonku, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa
bandė matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa- 

1 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.1 Market. 
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.

Streikuoja; 
line ’(Vokiet 
profesionalai 
ne laidoja nu 
kalavo didesn 
gyvenimo bra 
boriai paėmė ; 
žiūrint pagari 

. Šančius lava 
streikuojantie, 
libuvo riaušii 
vių ceremoniji

Bedarbių rii 
sibuvo riaušės 
nios žmonių u 
krautuves ir n 
bė.

Netoli Port' 
eksplozijos kas 
dėlyje sunkiai 
niekai.

SVEIKATA IR NARSUMAS TIK 
UŽ $4.00

Jei tik galėtum jausti- Smagumą 
kkoį jaučia šis žmogus nuo elektriš
ko gydymo, tuoj pirktus tą elektro 
medikalj aparatą. Dagausi sveikatos 
kaip tas žmogus viršuje, busi mums 
dėkingas visą gyvenimą. Mes nesa
kom, kaip kiti, kad musų mašina iš
gydys visas ligas. — 6okie tikrinimai 
prigavikų yra tik žiūrinčių jūsų pi
nigų, ne gerovės. Bet yra daug ligų 
kurioms Elektra, geriausia vaistas. Gi 
nėra tokios ligos kam ji pakenktų. 
Viršutj Anatomas aparatas yra ge
riausia elektriška mašina del šito:

Jai nereikia batarėjų. Ji daro sa
vą elektrą. Ji paprasta—niekas ne
pasigadins. Ji duoda tvirtą elektros 
srovę kad keturi ant syk gali nau-1 
dotis. Ją gali vartoti ir vaikas. Ji 
nrįduoda žmogui jaunystės, tvirtumo 
ir narsumo jausmo. Yra sukčių ku
rie pardavinėja batarejas po $8 ar 
daugiau, kurios tęsi tik keletą, savai
čių. Musų aparatas tęsės visą gyve
nimą, nes jis daro savo elektrą. Mes 
duodam jums progą įsigyti šį puikų 
aparatą* tik už $4. Neatidėliok. Gau
si daugiau negu tikiesi rašydamas ir 
prisiųsdamas 50c. sidabru ar štam
pais. /Likusį damokėsi pristačius jį į 
namus sykiu su nurodymais.

ELECTRIC DEPĄ RTM ENT 
1330 N. Western Ave. Dept. 116 

CHICAGO, ILL.
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Tai yra 
. Krautuvė' 
Del Žmonių

<►£<►

Trjs tūkstančiai porų Tikrų Nashua Votinių Vilnų ir Vilnonių Min
kšto pūkuoto išbaigimo Blanketų.

5- i

O
O - ------------------------ =------- *-

$2.75 VATINIAI BLANKETAI—Gražiais 
marginiais dubaltavoms lovoms. Sveria po 
tris svarus. Specialiai numa
žinta kaina, pora ............

Ką Ford
New York. >■ 

manas Detroite 
dirbėjas Ford 
Tarnu Edisonu 
valdžios Musei 
imi tenai įvaii 
dirbysčių iš ka 
butų nuskirti 
nebaigimui sta 
rencija Washini 
tinti laivynus.

Toje naujoje 
mano paimti ir 
kų. Fordas ši.

■sekretorių ir vi 
tirta. Už sax 
Edisonas važiui 
rėti. Jie ten v( 
ky ekspertų. I 
tik vandens sp< 
ra autoritetu a 
tratų. Ko tik F 
mijos klausime 
Edisono. Sure 

tvenkinio inžini 
ja reiktų $28,C 

to Fordas tik t 
hs tokiam, jo si 
k prieštaraus, 

rnii8ų perveikti’


