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Texas Tvane
prigėrė 300 žmonių
NUO DIDELIO LIETAUS UŽTVINO UPES, IŠ^f 

GRIAUTA DAUQ NAMŲ IR APSEMTA 
TŪKSTANČIŲ MYLIŲ PLOTAI

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

DIDELIS TVANAS SU
NAIKINO DAUG 

GYVASČIŲ
San Antonio, Texas. — Suba- 

toj rugsėjo 10 d. šį miestą už
klupo didžiausis tvanas šio mie-' 
sto istorijoje. Olmos klonyje 
atsibuvo dideli lietus ko pasek
mėje užsipylė vandeniu San An
tonio upė, einanti per miestą,

Ohio valstijos svarbiaausiose 
industrijose pasirodė maži pa
gerėjimo ženklai ir kiek darbai 
padidėjo tai laikosi. Bėgyje vi
sos savaitės gauti pranešimai iš 
daugelio dalių rodo į prasidėji
mą veiklumo.'

Iš Youngstpwno ateina pra-| 
nešimai apie padidėjimą gele
žies ir plieno darbų, giriasi dir
ba su 50 nuoš. pirmiau dirbusių 
rankų.

, Mažos permainos pasižymėjo 
anglies padėjime. Gelžkeliai ty-1 
koja prasidėjimo didesnio ang
lies vežiojimo.

E. Liverpoolio puodininkystės 
darbų vedėjai kalba visai opti
mistiškai apie savo stovį.

Akrono gurno išdirbiniai kiek 
sulėtėjo, bet laukiama pagerė- 
jant.

Moteris gauna 30 dol. į dieną. 
Kingston, N. Y., prie statymo 
kabančio tilto dirba tūla našlė, 
moteris, gaudama po $30 į die
ną. Ji atlieka didžiausj darbą 
kokis yra: nituoja geležines su- 
laidas 300 pėdų augščio ore.' Ji 
pirm to dirbo mašinšapėje, ka
da tiltų kontraktoriai Jersey Ci
ty pareikalavo tam darbui žmo
gaus, kompanija pasiuntė ge
riausią savo dirbtuvės Jiitiioto- 
ją, tai buvo ta moteris: Tokia
me airgštume kitus .apima svai
gulis, ji to nesibijanti.

Kita angliakasių armija. Eli
zabethtown, HI., ir aplinkinių 
miestelių angliakasiai susitarę į 
1,000 vyrų, rengėsi patraukti į 
šį miestelį ir kitą gretimą, kaip 
darė Mingo angliakasiai. Di
delis lietus pereitą ketvergą su
laikė juos. Policija ir šerifai 
susiruošė su ginklais maršuo- į 
jančius sutikti. Miestelių per- 
dėtiniai grąsino angliakasiams 
šaudymu. /

Bakersfield, Cal., sustreikavo 
8,000 aliejaus darbininkų delei į 
kompanijų atsisakimo taikytis 
su unija.

Dundee, Škotijoj, tris naktis ■ 
paeiliui pereitą savaitę neturin
tieji darbo žmonės daužė krau
tuvių langus.

] Kanadoj, ^aliejaus 4^")j6j, Rumanijos parubežio ruožte.
Sulyg pranešimų, Trockis iš

vyko Ukrainon, turbut sąryšyje 
su skelbiama Rumanijoj mobi
lizacija kareivių prieš bolševi- 

Ikus. Žitom irę Trockis pasakė:
“Mes norime taikos, bet kurie 
nori veržtis Rusijon spėka tu
re ssusidurti su raudonosios ar
mijos kariauninkais.”

■ r t Nuo Versalio taikos Besara- 
bijaQiko pavesta Rumanijai, bet 
Maskvos valdžia tokio patvar
kymo visai nepripažino. Nuo 
1812 m. ta teritorija buvo po 
Rusija. Besarabija turi 18,000 
ketv. mylių plotą, tsu 2,000,000 
gyventojų.

Lenkai iš savo pusės grąsina 
Rusijai sutraukyti sentikius de
lei bolševikų nepildymo sutar
ties.

Hymans Vėl Ką Tai 
PaSftlle-Liėluviams

Washington, rugs. 8 d. (Liet. 
Inf. Biuras). — Lietuvių-Lenkų 
konferencijoje Genevoj P. Hy
mans intei'kė abiem besitarian- 
čiom šalim naują taryboms pro
jektą. Tas projektas mažai te
siskiria nuo pirmojo.

DERYBOS BUS TĘSIAMOS
Washington, rugs. 12 d. '(L. 

Inf. įLuiras).. — Hymansui in- 
teikus Lietuvių-Lenkų konferen-

ir išsiliejęs vanduo apsėmė daug j cįjoje sutarties projektą, buvo 
mmiin rinlirx? IT* Eiiioc v ■ i i • i ' .1__miesto biznio dalies ir tūlas gy

venamas dalis. Pastarose vie
tose daugiausia žmonės nuken
tėjo.

Apskaisliuojama žuvusių su- 
virš trijų šimtų; jau surankio
ta apie šimtas lavonų ‘išneš
tų į kratus ir paliktų vandeniui 
tuoj nusekus. Nuostolių pada
ryta už suvirš $5,000,000.

Sugriauta daugiausia prastų 
ir abelnai gyvenamų namų, dė
lei ko šimtai paliko be pastogių. 
Krūvos griuvėsių vandens su
verstų po keliolika pėdų augš- 
čio nedaleido ant greitųjų išim
ti prigėrusius ar gal dar gyvus 
kai z kuriuos išlikusius žmones.

Taipgi tvanas palietė kitą toj 
pačioj, valstijoj miestą, Houston, 
toj apielinkėj vandeniu apsem
ta tūkstančiai ketvirtainių my
lių ; apie penkiolika tenai žuvo.

Kariumenė ir policija tuoj už
stojo ęargybon biznio dalių ir 
namų kad neprasidėtų plėšimai.

Apielinkės ir tolimesnės sri- 
tįs pasiskubino nukentėjusiems 
pagalbon.

San Antonio turi apie 175,000 
gyventojų ir yra didžiausias tos 
valstijos miestas.

Tvanas suardė komunikaciją, 
tramvajai priversti sustoti il
gam laikui.

padaryta derybų pertrauka tam 
projektui apsvarstyti, šįandien 
pertraukos laikas baigiasi ir de
rybos bus vedamos toliau. Ka
dangi Hymanso naujame pro
jekte permainos nežymios, todėl 
Lietuvos delegacija inteiks kon
ferencijai savo kontr-projektm/

Rusai Nesileidžia Daryti 
Tyrinėjimų

Maskva. — Rusų sovietų val
džia atsisakė leista tarptautinei 
Rusijos šelpimo komisijai, pas
tarais laikais paskirtai iš augš- 
čiausios santarvės tarybos, per- 
tikrinėti padėjimą Rusijoje pirm 
imsiant gelbėti badaujančius.

Tą pareiškė čičerinas Angli
jai, Italijai ir Francuzijai.' Pa
skyrimas Francuzo šelpimo ko
misijos pirmsėdžiu bolševikų lai
koma siaubūno pasityčiojimu iš 
badaujančios Rusijos likimo.

Bolševikų valdžio nori kad iš-' 
laukiniai šelpėjai, pasiryžę gel
bėt Rusiją, be nieko kito' steng
tųsi prisiųsti pagalbos.

js Rusai Pasirengę Kovot 
prieš Rumaniją

Ryga. — Rusų sovietų valdžia
(paskelbė karės stovį Besarabi-

Visos Rusijoj buvusios Ameri
konų įstaigos, išskyrus elektros 
daiktų fabriką prie Valgos, ta
po paimtos į sovietų rankas ir 
sunacionalizuotos. Bet dabar vėl 
sovietų valdžia pradeda leisti ki
tų šalių fabrikantams pradėti 
sava tvarka fabrikus, atgaivini
mui industrijos.

dirbykloj kilus eksplozijai žu
vo vienas, du darbininkai sužei
sta.

Fordas steigia Springfielde, 
O., savo gelžkelio dalykų taisy
mo dirbtuvę.

Allahabade, Indijoj, atsibuvo 
maisto riaušės: žmonės plėšė 
krautuves ir grėbė ką galėjo.

Illinois valstijoje, prie Plain- 
field miestelio, ant ūkės buvo 
laikoma artojų kontestas, kame 
dalyvavo 18,000 ypatų. 1 Kon-' 
testas padalintą į dvi klesi: vie
na traktoriais traukiamų plūgų, 
kita arkliais traukiamų.

Socialistų nacionalis komite
tas Chicagoje išnešė rezoliuciją 

<delei nepaleidimo E. V. Dėbso, 
socialistų vado, iš kalėjimo, nors 

-prezidentas buvo pasakęs kad 
po padarymo taikos su Vokieti-’ 
ja 'busią Dėbso paliuosavimas 
svarstyta.

Charles Chaplin Anglijoj, ži
nomas krutančių paveikslų juok- 
daris Chaplin (čaplin) sugryžo 
Anglijon, po keleto metų Ame
rikoj veikimo ir prisilupimo di
delių pinigų. Jis gaudavo mi
lijonus doįarių į metus už savo 
lošimą. Londone jį žmonės su
tiko išdidžiau negu kokį kara
lių ar kokį kitą didžiūną.

New Yorko uoste pereitą sa
vaitę susekta laivas atgabenąs 
j miestą degtinę. Policija turė
jo su šmugleriais kovą; vienas 
jų nušauta, keletas sužeista. — 
Laivas buvo iš Grekijos. 
imta 300 laivo žmonių.

Su

Morokkoj Žuvo Daug 
Ispanų

Paryžius. — Ateiną pro cen
zūrą prasprukę žinios skelbia 
apie didelius Ispanijos nuosto
lius mūšiuose su [Morojkkos gy
ventojais. Iš 24,085 vyrų, ku
rie beveik visi, išskyrus 3,784, 
buvo,Ispanai, tik 200 išliko gy
vi nuo Mūrų užpuolimų. Tik 35 
jų ištruko su savo ginklais. Vi
si ginklai, kaip 120 sunkiosios 
artilerijos, 2,000 kulkosvaidžių, 
30,000 šautuvų, 8,000 arklių, 
6,000 automobilių ir 120 orlai
vių pateko Mūrams, kurie už
ėmė dar 16,000 ketv. mylių te
ritorijos.

PABĖGO 50 AIRIŲ Iš SUV. VALSTIJOS PA- 
---- --- RmiŽIUOJArfiARBĄ 

Geneva." — Prasidėjo antras 
tautų sąjungos atstovų susirin
kimas. Prie tautų sąjungos pri
guli dauguma valstybių ir jos 
visos susiartino pagal plano /pa
daryto Amerikoje, Suv. Valsti
jų prezidento Wilsono pastango
mis. Tautų Sąjunga egzistuoja 
pasekmėje Versalio sutarties, 
tos sutarties padaryme dalyva
vo Amerika, 'bet dabar sąjun
gos reikalai -beveik bevilčiai su- 
paraližiuotį. tuomi kad Amerika 
visai su sąjunga nieko neturi. 
Sąjunga negali daryti progreso 
del tautų nusiginklavimo, ka
dangi vienos sąjungos narės bijo 
Suv. Valstijų (pav. Japonija), 
kitos ima pavyzdį iš Amerikos 
ir tas kliudo visokiam darbui 
kurį sąjunga norėjo įkūnyti už
baigimui pasaulinių 'Skerdynių. 
Daugelio akyse Amerika, kuri 
buvo labiausia mylima visų iš
laukinių žmonių trejetas metų 
atgšl, dabar turbut labiausia vi
sų nužiūrėta su nepasitikėjimu.

KALĖJIMO
Dublinas. — Kildare pavieto 

kalėjime, Airijoje, 50 Sinn Fei- 
niečių kovotojų, uždarytų nelai
svėn, išsikasė pro' žemę tunelį 
ir pabėgo. Tokio tunelio iška
simui ėmė keletą savaičių laiko, 
bet kalėjimo prižiūrėtojai nepa- 
tėmijo kalinių nei dirbant nei 
pabėgant, nors sunkiausias da
lykas buvo išsprukti nuo sargy
bos užmatymo. Jų pabėgimo 
laiku kiti kaliniai susispietę dai
navo ir linksminosi',

De Valera Sutiko Tartis 
Toliau su Anglija

Londonas. — Vėl duota žinia 
Anglijos valdžiai jog Airių res
publikos Prezidentas De Valera 
priėmė Anglijos premjero pa
siūlymą pradėti tarybas tjio pa
matu kad Airija pasiliktų Bri
tiškoj imperijoj.

1 Naujo susirinkimo laikas pa
skirta rugsėjų 20 d. Anglija 
sako nieko kito nekalbėsianti su 
Airiais kaip tik kad ta šalis tu
ri pasilikti po Anglijos globa.

Airijos respublikos parliamen- 
to pasiuntinis išvyko į Škotiją 
prie Anglijos premjero Lloydo 
George su pirmlaikine žinia 'ką 
jų parliamentas nutarė. Airiai, 
tuoj ruošia visą reikalingą de
legaciją susitikimui su Anglijos 
premjeru.

Ulsteris, po globa Anglijos ir 
ištautėjusių Airių, skelbia kei
stas naminę karę jeigu tarybos 
tarp Airių respublikos vadų ir 
Anglijos valdžios kiek nors pa
liestų dabartiąį Ulsterio nusta
tytą padėjimą, šitie grąsinimai 
parodo kaip smarki Ulsteris 
suimtas Anglijos naguose ir ko
kiu užsispyrimu nori priversti 
likusią Airijos dalį pasiduoti ar
ba likti atskelta nuo šiaurinė^/'

Vengrai Užėmė Austri
jai Priskirtą Plotą

Viena. — Reguliarė Vengrijos 
kariumenė užėmė Burgenlandą, 
bryžį žemės tarpe Austrijos ir 
Vengrijos, kurį taikos sutarti- 
pii buvo pavesta Austrijai.

šiose dienose Italija per* Au
striją siunčia daugiau kariume- 
nės į Augš. Sileziją.

Francuzijoj, tūlas 60 m. senis, 
susipykęs su savo žmona, užde
gė Savo namus panaudodamas 
60,980 frankų vertybės popierių, 
paskui nuėjęs į tvartą pasikorė. 
Moterį paliko be skatiko.

DIDIEJI ŽINOMI PASAULINIAI TVANAI
Didysis Tvanas, sulyg švent

raščio, buvo 600-tam mete No
jaus gyvenimo.

353 metais po Kristaus, Ches- 
tershire, Anglijoj, audrai užne
šus vandenį ant žemės prigėrė 
apie 3,000 žmonių.

1421 m. HOlandijoj užsemta
72 kaimai, žuvo apie 100,000.

1430 m. Holandijoj išsiver
žus užtvankoms žuvo 400,000 ž.

1617 m. Katalonijos .tvanuose 
prigėrė 50,000.

1802 m. lorca, Ispanijoj, iš
griuvus rezevuarui žuvo 1000.

1874 m. Mass, valstijoj, Mill
River klonyje, rezervuarui pra
kiurus

1874
vo 220

1876
Bengal, Indijoj, žuvo 200,000 ž.

1878 m. Ispanijos tvanuose 
žuvo 1000.

1888 m. Canton, Chinijoj, pri- j
gėrė 3000 žm. , itowno, Amerikoj, tvanuose

1889 m. Szegedine, Vengrijoj, j gėrė 506 žm.
prigėrė 1177. ’ 1913 m. Texas tvanuose

1879 m. Marcia, Ispanijoj, pri-'gėrė 100 žm.
gėrė 1000 žm. | 1914 ir 1915 m. Chinijos

1887 m. Ho-Nan, Chinijoje, i nuošė žuvo 83,000 žm.
tvane prigėrė milijonai žmonių.) 1914 m. Kalifornijoje, Otay

1889 m. Johnstowne, Ameri- klonyj, išvirtus prudui 100 žuvo, 
koj, prigėrė 2280 žm. Į 1919 m. Guanajuato, Meksi-

1889 m. Japonijos tvanuose, koj, prigėrė 1000 žm.
prigėrė 10,000 žm. | šią vasarą, birž. 4 d., Pueblo,

1892 m. St. Louise, Amerikoj, Colo., Amerikoj, prigėrė 50 žm.

žuvo 144 žm.
m. Pittsburgo tvane žu- 
žm.
m. vandens užsiliejime

prigėrė 250 žm.
1892 m. Oil City, Pa., Ame

rikoje, žuvo 350 žm.
1893 m. St. Louise prigėrė 

250 žm.
1899 m.‘ Texas tvanuose pri

gėrė 300 žm.
Galvestone, Tex., jūrių užsi- 

liejimu prigėrė 7,000 žm.
1903 m. Topeka, Kas., Ame

rikoj, prigėrė 250 žm:
1903 m. Heppner, Ore., Ame

rikoj, žuvo 500 žm.
1908 m. Indijoj kaimai pa

skandinti dumble, 1000 žuvo.
1910 m. Paryžiaus tvaųe pa

daryta nuostolių $200,000,000, 
niekas nežuvo.

1910 m. Tokio, Japonijoj, pri
gėrė 1112.

1912 m. Bolivar paviete tva
ne žuvo 200 žm.

1911 m. Yangste Kiang upės 
'tvane Chinijoj žuvo 100,000 ž.

1913 m. Daytono ir Youmgs- 
pri-

pri-

tva-

VILNIAUS KLAUSIMAS 
LIEKASI NEBAIGTAS

Paskolos Pradžia Vi e to
mis.GeraLPaŽYmeta

Lietuvos Informaciją Biu
ras Prisiuntė Sekanti 
Telegramą Vilniaus 

Reikale

Prekybos 
užsirašė už 
Brenza iš 
už ...............
Bendrovė,

$1,000

1,000

1,000 
1,000 
2,500

Washington, D. C. rug- 
sėjo 6 -^Kai kurie Ame
rikos Lietuvių laikraščiai 
paskelbė Associated Press 
paduotąją iš Genevos klai
dingą žinią,buk Lietuvos 
Delegacija Gėnevoje suti
ko su (Lenkais iš Vilniaus 
ir apielinkių sudaryti at
skirą Lietuvą kurioje ad
ministracija ibutų po Len
kijos priežiūra.

Liet. Informacijų Biu
ras yra įgaliotas praneš
ti kad panašaus sutikimo 
Lietuvos Delegacija ,nėra 
davusi ir visa toji žinia 
nuo pradžios'iki galo yra 
klaidinga.

(Nuo Redakcijos: Šį te-
Bedarbes Mažinimo 

Konferencija
Rugsėjo 15 prasideda Ame

rikos industrijos atstovų ir ša
lies komercijos departamento 
konferencija, sumanyta Prezi
dento Hardingo, aptarimui pa
gerinimo dalykų ir sumažinimui 
bedarbės. Tarp kitko programe 
sužymėta kaip išvengti, kiek tik 
galima, pasikartojimo bedarbės.

Atstovai-į konferenciją renka
mi abelnai iš visos šalies.

Dedama pastangos kad konfe
rencijoje dalyvautų ir moterų.

Bankai jau patėmija jog pa
lengva biznis ima kilti, prasi
deda geresnė bedarbės pusė.'

Rugsėjo pirmos dienos atnešė 
linksmų žinių. Katalikų Fede
racija savo kongrese sutarė 
remti vajų visomis jiegomis. 
Kongreso vakarienėje, Brookly- 
ne, užsirašyta bonų už $6,150. 
Gerą pradžią padarė musų fi- 
nansistat Ir taip: 
Amer. Liet.

Bendrovė 
Adv. Jonas

Chicagos 
Industrijos

Wilkes Barre, Pa. už . > 
Susiv. L. R. K. A. už .... 
Kt. vakarienės dalyviai už

Musų broliai angliakasiai ir
gi džiugina savo darbo pradžia: 
Lietuvos Steigiamojo Seimo na
rys M. Bagdonas.su J. B. Šaliu- 
nu aplankė du Pennsylvanijos 
apskričiu® ir pardavė bonų už . . . _ ,

įlegramą mes buvome gavę 
(pereitą savaitę tuoj po iš
spausdinimo “Dirvos”,, vie
lok ir pereitame numeryje 
jau turėjome surinkę ?inių 
kurios užginčijo tuos Lenkų.' 
[paleistus melus ir jų užsi- 
įnanymas gauti Vilnių jau 

k.— x-Lieįuvįų

$8,350.
Scranton $750
Sugar Notch $200
Forest City $500
Kingston $600
Plymouth $350
Duryea $100
Pittston $950
Coaldale $250
Tamaqua _ $600
Minersville $700
Girardville. $450
Mt. Carmel $1,900
Mahanoy City $1,000
Tai tik darbo pradžia. Penn-

puvo tuomi laiku Lie 
ifoelegacijos atmestas.)

vaitėje kalbėtojų, apsiėmusių 
patarnauti valstybei, dar pasi
žadėjo kalbėti, kur reikės, šie 
asmenys:

Kun. A. Martinkue iš Chica- 
gos.

Dr. E. G. Klimas, Philadel
phia, Pa.

P. Molis, Baltimore, Md. 
Kun. Br. Bumšas, Pittston.
J. G. Milius, Pittsburge.
S. Jucevičius, Chicago.
Al. M. Račkus, Cicero, III.
Stočių prašome be atidėlioji

mo pranešti Misijai apie visas 
I ras. Dar neatsirado stoties ku- įvykstančias permainas stočių 
ri nežadėtų padaryti savo kvo- komitetuose, taip pat dažnai da- 

| tos. Indomu kad čia gimę-augę lintis su mumis žiniomis kaip 
vyksta paskolos darbas. Reika
laukite amunicijos. Nesigailė
kite centų telegramams.

LIETUVOS FINANSINĖ 
MISIJA

370'Seventh Ave., New York^£

sylvania dar tik ką įsi judina. 
Mount Carmelyje paprastas dar
bininkas žmogus, pilietis Juo
zas Janulevičius (iš Vidzgailių 
kaimo, Mariampolės apsk.) pir
ko bonų pirmame vajuj už $600; 
dabar gi vėl už $500; taigi iš
viso už $1,100. štai kaip reikia 
myflėti Lietuvą.

Pennsylvanijoj upas visur ge- 
Dar neatsirado stoties ku-

Paskirtą S. V. Atstovai 
J konferenciją

Washington. — Prezidentas 
Harding paskyrė keturis S. Val
stijų atstovus businčiai nusigin
klavimo konferencijai: pfrm'Sš 
bus raišty l5ės~sekretorius Hu
ghes, paskui: Senatorius Lodge i 
is Mass Elihu Root is New Yor- laft)ai bonus perka> Visi
ko, ir Senatorius Underwood « tėvynainiai nuoširdžiai vajų re- 
Alabama. | _4_

Pageidaujama 'dar Iton kon
ferencijos prikviesti Belgiją, ir' 
taipgi nori dalyvauti Holandija.

Francuzai duoda sumanymą 
konferenciją atkelti ant toliau, < 
gal nori ką nors su Japonija pa
daryti, o gal reikalaus prileisti 
ir Lenkus, nes mat Francuzai 
suranda kad Lenkija prieina vi
sokias jūres.-...

San Francisco, Cal. — Roscoe 
Arbuckle, judančių paveikslų !o- 
šėjas-komedijantas apkaltintas 
užmušime merginos aktorės ji 
buvo pas jį vaišėse, buvo gėri
mo ir linksmumo, paskui jis pa
daręs ant jos vienos užpuolimą, 
nuo ko ji už kelių dienų mirė. 
Arbuckle gavo po $5,000 savai
tėje algos.

įmia.
Iš visų kolonijų plaukia ži

nios kad rugsėjo mėnesį ren
giama visur prakalbos, susirin
kimai. Atsiminkime visi kad 
kvota visur turi būti išpildyta 
per tą mėnesį.

Did. Chicagai prašant Atsto
vo atsilankymą į jų miestą ati
dėti dviem savaitėm, Atstovui 
sutinkant prireikė visą maršru
tą perkeisti. Taigi gerb. Čar
neckis bus:

Jau prasideda rodytis, žymės 
ateinančios žiemos. Kanada pa
juto tikrą žiemą: Saskatchewan, 
distrikte buvo sniego. Suv. Val
stijose prasideda šalnos.

llllt

Rugs. 25 iki 28 Chicagoj 
didžiausios prakalbos 
Prakalbos Cicero, 
Clevelands. 
Pittsburge.

Spalio 2 Detroite. 
” 4 Rochesteryj.

Be paskelbtųjų pereitoje

25
27
29
30

m.

Hibbing, Minn., vienas žmo
gus, apskųstas sūnaus, atėjus 
policijai jį areštuoti, nušovė tris 
policistus.

sa-

PINIGŲ KURSAS Į

Rugsėjo 14 d.
100 markių-auksinų
100 Lenkų markių

93c
3%c

kalt!nkit save ne mus
KURIE NEGAUSIT RUGSĖJO MĖNESIO “ARTOJO” NUMERIO

D UGSĖJO mėnesio “ARTOJO” numerius dar tik keli pirmiausia atsišaukę 
gaus, arba neteks nei tiems, tik tokiems kurie atsiųs prenumeratas ir 

šio mėnesio numerio reikalaus. Tokis buvo didelis “Artojo” reikalavimas iš 
pirmų dienų mėnesio kad, nežiūrint daugybės pervirš prenumeratorių paga
mintų kopijų liko tiktai keletas, kurias reikia skupiai prilaikyti. - 
CEKANTIS, Spalio mėn .numeris, to gražaus ir naudingo mokslo ir litera- 

turos žurnalo taipgi bus begalo įvairus, tarp kitų jame tilps laibai svarbus 
rašinys musų žinomo kompozitoriaus MIKO PETRAUSKO. Skubėkit su už
sakymu ir tuoj prisidėkit prie Lietuvių Apšvietos Draugijos, tai jums “AR
TOJAS” eis kas mėnuo be sugaišimo ir suvilimo.
TZ AS užsimoka vieną dolarį buna Lietuvių Apšvietos Draugijos nariu ir už 
1 tą patį dolarį gauna per metus didelį 28 puslapių žurnalą “Artoją”.

Pusei Metų 60c.

7907 Superior Ave.
Kaina Metams $1.00.

ARTOJAS’
Lietuvon metams $1.25.

Cleveland, Ohio.

Bagdonas.su


Iš Lietuvių Gyvenimo! Gerbiami “Dirvos” skaityto
jai, gal jau ir pamiršot ką rei
škia L. G. D.?

L. G. D. šiandiem reikšmę tu- 
ri didesnę neg kada nors turėjo,

(Ražo DARGVAINIS)

Kas sekantis iš Amerikos 
Lietuvių turtuolių?

: WORCESTER, MASS. |
Amerikos Lietuvių Dailės D- 

jos suvažiavimas. Rugsėjo 4 d. 
atsibuvo vietos Dramos ir Dai
lės Draugijos “Aušrelės” šauk
tas Amerikųs Lietuvių dailės 
organizacijų suvažiavimas. Ka
dangi “Aušrelės” sumanymu tas 
suvažiavimas įvyko, jos pirmi
ninkas B. Mingilas atidarė su
važiavimą ir pakvietė F. Skliu
tą plačiau paaiškinti šaukiamo 
suvažiavimo tikslą. F. Skliu
tas plačiai apibrėžęs dailės or
ganizacijų susivienijimo svar- ' 
bą, pranešė jog daugel draugijų , 
buvo kviesta į šį suvažiavimą, ' 
net ir iš kitų kolonijų, kurios . 
negalėdamos prisiųsti atstovus 
raštu pareiškė pritarimą suvie
nyti visas dailės draugijas.

Atstovai atsilankė nuo dviejų 
dailės draugijų: "Gabijos” ir 
So. Bostono ir “Aušrelės” iš 
Worcesterio; išviso 10 atstovų. 
Taipgi atsilankė sekanti svečiai: 
Kompozitorius Mikas Petraus
kas, “Sandaros” red. V. J. šlia- 
kys, “Am. Liet.” red. V. S, Jo- 
kubynas, Dr. Jonikaitis, V. M. 
Čekanauskas ir daug kitų.

Suvažiavimą vedė visų išrink
tas A. J. Gotautas, sekretorium 
išrinktas K. J. Paulauskas, B. 
Mingilas buvo pagelbininku.

Dalyvavę dviejų laikraščių re
daktoriai užkviesta pasakyti po 
prakalbėlę.

Gerb. M. Petrauskui ir abiem 
redaktoriam, ypatiškai suvažia- 
viman kviestiems, nutarta su
teikti sprendžiamą balsą.

Susivienijusių dailės draugijų 
nutarta užvardinti: Amerikos 
Lietuvių Dailės Draugijų Sąjun
ga.

Antron sesijon atvyko atsto
vas J. Marcinkevičius nuo “Var
po” draugijos iš Waterburio. 
Jis pareiškė jog “Varpas" pilnai 
dailės draugijų susivienijimui 
pritaria. i

Tarp kitko, primta jog:
Sąjungos augščiausias tikslas 

turi būti organizavimas dailės 
draugijų ir pavienių dailininkų 
Amerikoje, kelti ir skleisti kul
tūrišką dailės susipratimą tarpe 
Lietuvių liaudies.

Sąjungos uždaviniu turi bū
ti parūpinti kuodaugiausia dai
lės veikalų tinkamų Lietuvių 
scenai, išlėidinėjant gaidas, vei
kalus ir tt.

Sąjungos vadovaujančiu idea
lu turi būti pasilaikymas tam 
tikroje bepartiviškoje dailės va
goje, stovėti nuošaliai politikos 
ir- neužsiimti jokiais politiškas 
reikalais, vien tik rūpintis Lie
tuvių dailės reikalais Ameriko
je ir sulyg išgalės Lietuvoje.

Prie Sąjungos galės prigulėti ri didesnę neg kada nore turėjo, 
tik tokios dailės draugijos ku- nes rekonstrukcijos darbas įsi- 
rios rūpinasi dirbti vien dailės svyravo ir praėjus vasaros kar- 
darbą, taip kad Sąjunga butų ščiams prasideda L. G. D. dar- 
bepartiviška dailės skleidėja, jbuotė.—----- - „-------- įbuotė.

Prie Sąjungos gali prigulėti Negana kad L. G. D. ištiesia 
dailės draugijos iš suaugusių ir labdarybės ranką broliams ir se- 
mažų, be lyties skirtumo, taip- serims Lietuvoje; bet ji tuomi 
gi pavieniai dailininkai su įsto- pačiu sykiu rengdama eiles pra- 
jimu $3 ir metine mokestimi $1. kalbų-paSkaitų čia įneša apšvie- 
Pavieniams sprendžiamas balsas ! tos žiupsnelį Amerikos Lietuvių 
priklausys nuo suvažiavusių sei- tarpan ir tuomi prigelbsti ir pa- 
mo atstovų.

Prie Sąjungos priklausančios 
draugijos turi mokėti $1 meti
nės duoklės nuo nario ir turi už
simokėti iškaino.

Pageidaujama visada kad pri
klausančios prie Sąjungos drau
gijas, apart metinių mokesnių, 
leidžiant aplinkybėms, į metus 
surengtų po vieną Vakarą Są
jungos naudai.

Pagal išgalę, Sąjunga teiks 
paramą moksleiviams kurie mo
kinasi dailės srityje, su nužiu- 
rėjimu ar jie yra tinkami (ar 
turi tam tikrą pašaukimą).

Sąjungos centreline valdyba 
nutarta rinkti visuomet refe
rendumu.

Šiame (suvažiavime sentralinė 
valdyba išrinkta:

Pirmininkas — B. Mingilas, 
iš Worcester, Miass.;

Pagelbininkas — V. Gegužis, 
iš So. Boston, Mass.;

* Nutarimų raštininkas — A.
J. Gotautas, iš-Worcester;

1 Finansų rešt. — Juzė Rauk- 
tytė, iš Worcester;

Iždininkas — A. Bendoraitis, 
iš So. Bostono.

! Literatiška Komisija: K.
5 Paujauskas ir Matas Biekša.

Suvažiavimo vedėjai:
-Pirm. A. J. Gotautas,
Rašt. K. J. Paulauskas.

GERB. Q . i
^Spragilo kampeli^^ !Nauji Svečiai ir Seni Svečiai

Iš Lietuvos ketina atvažiuo
ti p. M. Yčas ir jo žmona. Jis 
yra stambiausia Lietuvos finan
sininkas.

Atvažiuoja geriausias Lietu- 
Ivoje baritonas Kun. Juozas By
la, — jis bene mano dainuoti 
koncertuose, 
nežinau, bet

Tai nauji
Iš Senųjų

chanikų Sąryšio atstovas Stan
kevičius ir keikia Lietuvą ir jos 
valdžią susiriesdamas, ne blo
giau už pačius “Laisvės” apaš
talus. 1 Gryžo Waterburio Po- 
vilaika, — jis irgi keikia Lietu
vą, — tik viena jo nelaimė ta
me kad jis buvo ir Lenkijoje, 
Varšuvoje. Taigi jam butų svei
kiau nieko apie Lietuvą nemi
nėti.

Į Kaip girdėjome, gryžta Da
mijonaitis, buvęs “Sandaros” 
Administratorius. Nori gryžti 
ir Lutkauskas.

Vadinasi, Amerikos veikėjams 
nepatinka Lietuvoje. Kur pa
tiks. Nieks apie juos nešokinė- 
ja. Vakarienių nerengia.

O kiti giria Lietuvą. Pernai 
Račkauskas gyrė. Karuža gy
rė. šįmet Kručais giria. Gugis 
giria.

Is supaisyk, jei gudrus!
(Valia persispausdinti.)

Dr. Kaškiaučius ’iJ~"'Newarko 
paaukojo Amerikos Lietuvių 
bolševikų organizacijų darbuo- : 
tei $1350.00.

Mums neįstabu kad Daktaras 
aukojo tiems tikslams. Tai jo 
Įsitikrinimų dalykas. Mums tik 
gėda kad kitose srovėse nėra to
kių prakilnios sielos idealistų, 
nors turtingų žmonių yra. Ar 
yra kas paklojęs $1000 pažan
giosios visuomenės darbui čia ir 
Lietuvoje? Ar yra kas klojęs 
$1000 Vilniaus atvadavimo dar
bui, arba Valstiečių Sąjungos 
agitacijai už savo idėjas? Ar 
yra kas klojęs $1,000 Lietuvos 
kultūros reikalams?

Rods, anąmet p. Kulis davė 
$1000 Lietuvos Universitetui,— 
bet tai tik viena tokia auka. 
Tuo tarpu musų visuomenėje ra
site ne mažiau tūkstančio žmo
nių kuriems tūkstantinė išmes
ti nieko nereikštų.

Ko čia stoka? Ar širdies ar 
smagenų ?

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokia “istorija”:

Air jis mano — 
dainuos, 
svečiai.
Svečių gryžo Me-

nj iš kitų darbininkų, iš lau
kų skurdžių.

— Pasakyk man, vaikeli, 
ar jau tuoj tas kamunizmas 
čia bus jvestas?

— Aš pirmiausia noriu iš
varyt tetulei tą nieką iš gal
vos: jeigu kam sapnuojasi 
revoliucijos ir kepti karve
liai, tai tokis tingi sau už
sidirbt duonos ir jis visada 
rengiasi prie revoliucijos, ar 
kada darbai eina gerai, ar 
blogai. Geras dagininkas 
nekasa sau duobės nei nesi
rengia iš 'blogo padaryt ar
šesnį. • Ypač Amerikos dar
bininkai nebus tokie paikių 
ir nesileis keletui nedakep- 
tapročių padaryt blogo vi
siems kitiems.

—- Aš jau sakiau kibą į 
Lietuvą įbėgsiu, jeigu taip 
čia atsitiktų, ale jis sako 
kad visame pasaulyj revo
liucija tuoj bus ir viską už
valdys kamunistai. Tas la
biausia mane išgąsdino.

— Tų žmonelių protuose 
jau senai kaip revoliucija 
sukasi ir vis dar jų galvos 
neatsisuka į normai} padėji
mą, kolei nepakando ant sa
vo kailio tų “kamunistiškų" 
ano tavęs pyragų. Katras 
tik iškaino gauna paragaut 
tam užtenka ir to rojaus ir 
norų sulaukt gerovių darbi
ninkus į badą ir Skurdą nu
stūmus.

— Jisai sakė kad visi dar
bininkai jau pasirengę ir ne
užilgo ant visos žemės už- 
plevesuos raudona vėliava.

— Viskas kvailiausio at
leistina jiems, tik nežinia 
kodėl darbininkai pavelija 
tiems minkštagalviams jų 
vardu kalbėt ir jų vardu vi
sokias niekšystes rengt. Ka
da kokie kriminalistai ren
gia blogus darbus, juos tuoj 

’ sugaudoma ir nubaudžiama,
■ bet tokie yra didesni prasi- 
. žengėliai kurie rengia blogą
■ visai žmonijai.

— Jeigu šitaip, vaikeli, tai 
aš jam kitą sykį šluotą pa-

■ imsiu, nors aš jo brolio ku
rna buvau, ba jis turbut jau

• iš proto išėjo: matytum ap-
■ siputojęs tik rėžia apie re- 
i voliuciją ir gerą kamunis-

tišką gyvenimą, ir parodė 
’ visokių lapelių kurie rašo 

kad nereik pirkt Lietuvos 
bonų, kad reik rengtis prie 
revoliucijos, ba dabar visi 
darbininkai alkani ir leng
vai bus juos sujudint.

— Darbininkai ne tokie 
paiki kad keno nors tuščių 
pasakų klausytų: kurie ir 
patiki, tai arba tuoj pama- 

' to jų niekingumą, arba ak- 
> lai laukia iki ateina proga’
■ persitikrint, o tada keikda-
■ mi nuo jų bėga. Kiekvie

nas žmogus gyvenime turi 
progą ką nors persitikrint, 
ir štai tamsių darbininkų 
proga yra patirti savo vado
vų tuščias kalbas ir neišpil
domus prižadus.

— Taigi aš tavęs labiau
sia ir laukiau, vaikeli, kad 
atėjęs man tikrai pasaky
tum, ba tu vis daugiau už 
mus žinai ir supranti apie 
visus kamunizmus ir naujas 
tvarkas.

— Kiekvienas gali supra
sti kuris tik stengiasi, o ku
ris pasiduoda visoms pu
sėms kur vėjas pučia, tokis 
tik laukia ką jam kiti pada
rys arba ką jis nuo kito at
ėmęs galės sau sunaudoti

— Labai gerai, vaikeli, 
kad man išaiškinai. Ateik 
tankiau pas mus, ba man 
daug sykių užeina tokių ge
rų ir svarbių mislių ir no
riu tavęs ko pasiklaust, ale 
kaip nesulaukiu tuoj ir vėl 
užmirštu.

— Tik 
gink savo 
kiomis ar 
mintimis kaip šita kurią tau 
uždavė Martinas. Jo tos 
kalbos apie revoliuciją yra 
tai jo poteriai: diena naktis 
jis juos kalba ir visur kur 
tik stovi ar sėdi. Kada iš
garuos iš jo tie netyčia jam 
inpusti garai, ir jis bus pro
tingesnis.

lengvina pasiekti tikslingesnį , 
s gyvenimą Amerikos naujokyne- j 

se.
Tat drystu atkreipti “Dirvos” . 

skaitytojų domą į tai: išnau- ' 
dokite visas progas ilgų ir atvė
susių rudeninių vakarų suei- , 
goms pamargindami jas trum
pomis prakalbomis, dainele ir 
šmoteliu muzikos. Tas musų 
nualintą sielą atgaivins, priduos 
energijos naujiems prakilniems 
darbams.

Jus žinot kad Lietuva šian
dien dar kukąs be galvos — ne
turi savo Universiteto, ir pora 
tūkstančių jaunimo delei stokos 
lėšų priversti yra pasilikti ne
isi jų profesijos mokslo šakose; 
nes į užrubežį važiuoti nėra iš
tekliaus, o savo universiteto ne
turime.

Tat rengkite prelekcijas-pra- 
kalbas, o uždarbį likusį nuo tų 
vakarų siųskit L. G. D. Cen- 
tran. Jūsų to maldauja Lietu
vos jaunimas. Tarpe to jauni
mo randasi ir tavo tikras brolis- 
sesuo.

Mes girdim skundus kad Lie
tuva dar nėra pilnai demokrati
nė žmonių valdoma valstybė, •— 
tat išauklėkime savuosius kurie 
užims vietas ir pavaduos pro- 
šepanus ar jų dvasios pilnus ki
tus visus.

Dr. A. L. Graičunas, 
Centro Sekretorius,

3310 S. Halsted St., Chicago, UI.

J.

LAWRENCE, MASS.
Gražios išleistuvės. Pereitą 

savaitę šią koloniją apleido dvi
dešimts ■ gerai žinomų Lietuvių 
iškeliaudami Į savo Tėvynę. Bu
ris susidėjo iš keleto šeimynų, 
su moterimis ir vaikais. Trįs 
šimtai tautiečių susirinko Stoty
je išleistuvėms ir jos atsibuvo 
su tam tikru programų. Kun. 
St. šleinis, Liet. Taut. Katalikų 
parapijos klebonas, kalbėjo ir 
palinkėjo išvažiuojantiems lai
mingos kelionės vykstant į savo 
Tėvynę. 'Buvo muzika ir dai
nuota tautiškos dainos.

Kada trūkis pradėjo apleisti 
stotį atsibuvo graudus atsisky
rimai su liekančiais ir šukavi
mai su linkėjimais laimingos ke
lionės. Vietinis.

Pirkime bonus.

^Tukgtantis Pavolžjui, o kiek

RED. ATSAKYMAI
M. Kerbeliui (Akron, O.). — 

Atsakymas į Akroniečio kores
pondenciją, susidedąs iš 11 la- 
pų, yra drkčiai perilgas; antra, 
dėl tos trumpos korespondenci
jos tiek išlieti pagiežos, tiek pri- 
sikolioti ir pridergti kitą ypatą 
nėra galima, todėl atsakymo ne
galime talpinti. Reikėjo para
šyti tiek kiek anoji korespon
dencija, teisingai ar neteisin
gai, palietė tą išvažiavimą. ,— 
Rankraštį grąžiname.

Dailės Draugijų Suvažiavimo 
Vedėjams. — Worcesterio suva
žiavimo protokolą perdirbome 
savaip, mes delei stokos vietos 
ištisai jo nebūtume galėję su
talpinti.

bus Lietuvai?

Tas pats Dr. Kaškiaučius pa
aukojo $1,000 Pavolžjo badau
jantiems Rusams, Sovietų Ru
sijoje.

Puikus darbas, šelpdamas 
vargšus neklausk jų kokios jie 
yra tautos, religijos, politinės 
partijos. Duok, jei gali. Dro 
Kaškiaučiaus duosnumui atsivė
rus, reikia tikėtis iš jo'tūkstan
tinės ar kitos ir Lietuvos badau
jantiems našlaičiams. Jie Dro 
Kaškiaučiaus širdžiai neturėtų 
būti tolimesni už Pavolžjo Ru
sus. Gal ne viename tų kūdikė
lių, kurie yra Šleževičienės Vai
kų Prieglaudoje, rasime lašą-ki- 
tą to paties kraujo kure plau
kia ir Daktaro gyslose.

$1,000 Lietuvos našlaičiams 
'reikš daugiau negu ta pati su
ma Pavolžjui, — nesą Lietuvos 
našlaičių niekas neremia, o Ru
sijai remti subruzdo visas pa
saulis.

Komunistu kandidatas į New 
Yorko majorus randasi kalėji
me už kriminališką anarchiją; 
jis tapo perkeltas į kitą kalėji
mą toliau nuo New Yorko kad 
jo pasekėjai negalėtų su juo su
sinešti.

Kaip Amerikos Lietuvis, gyven
damas čia per 35 metus, 
gavo Lietuvoje dukterį.

Ne stebuklu tas atsitiko. Taip 
padarė pilietis Jonas Skrituls- 
kas iš New Britain, Conn. Jis 
pasižadėjo kas metai mokėti po 
$25 (o jei reikės — tai ir dau
giau) ponios Šleževičienės ir 
Lietuvos Moterų Globos Komi
teto našlaičių prieglaudai1 ta są
lyga kad toj prieglaudoj viena 
mergaitė butų p. Skrituisko var
du auklėjama.

Už metų-antrų jis atsiims ją 
Amerikon ir priims sau už duk
terį.

Gražus darbas! Tegul kiek
viena turtingesnė Lietuvių šei
myna Amerikoje taip padaro,*— 
o matysime kad Lietuvos našlai
čiams nebus vargo!

GERB. SPRAGILO TETAI . 
“DRAUGUČIAI” BAI

MĖS PRIVARĖ
— Gerą vakarą, tetule, ir •< 

vėl man pasitaikė pas jus ! 
užeiti. Ar sveiki, ar gyvi, 
ar kaip kitaip einasi?

— Gerą, gerą, vaikeli, tik 
tu vis pas mus neateini taip 
ilgai, ypač ilgiau nepasiro
dai ‘kada man tavęs labiau
sia reikia.

— Na kas gi tokio grei
to tetulei atsitiko: gal laiš
ką iš Lietuvos gavai, ar ką?

— Aš jau kelinta savaitė 
baimėj sėdžiu, vis laukdama 
tavęs ateinant, o tavęs kaip 
nėra taip nėra.

— Dabar tetulė gali man 
išsipasakot viską ką norė
jai, gal galėsiu pagelbėt.

— Man ko tik galva nę- 
susimaišė bemislinant, ir juo 
daugiau mislinu tuo dau
giau mano senai galvelei 
stroko darosi.

— Tiek to apie stroką: 
nuraminimui jo tuoj išsipa
sakok ką ant seilės turi: gal 
visai kokį menkniekį baubu 
pasidarei.

— Aš misliu ir bijau: ar 
taip gali atsitikt, ar tuoj at- 

' sitiks ir ar aš gyva išliksiu.
—.Na bet, tetule, nesi- 

' kvaišink tuščia šneka: sa- 
! kyk kas yra.

— Žinai Martiną, ką mu- 
1 sų kaime gyveno?

— Žinot žinau, ir tai tur- 
Hbut jis tetulę kokia bloga 

sudarytų tikrąjį pamatą tvarkai,mislįa užkrėtė, ne kitaip. AŠ 
maniau kad jis pas jus ne
ateina, nes mes visi jam dar 
“perakli”, o jis tave, tetule, 
fanatike vadina.

— Vai kelios nedėlios jau 
kaip jis čia buvo ir su mano 
diedu kalbėjo kaip jis buvo 

[Iant prakalbų ir kaip jam 
L tenai besant vienas kalbėto- 

jjas užtikrino kad jau tuoj 
I Amerikoj bus revoliucija.
i — Tokiems Martinams ne 
turėtum tikėt ir neklausyt 
ką jie šneka ar ką jiems ko
kie kalbėtojai pripliauškia. 
Jau kelios savaitės kaip jis 
tau pasakojo, ir sakė jog 
tuoj ta revoliucija bus, o dar 
gyva sulaukei šiandien ma
nęs čia atėjusio. Taigi ne
sirūpink ir toliau.

— Ale jis pasakojo kad 
jau visi Amerikos darbinin
kai pasirengę sukilt ir nu
verst visus buržujus ir išžu- 
dyt kapitalistus, ir mano se
nį ragino prie kokių ten ka- 
munistų ar kitokių prisira- 
šyt, ba visi kiti 'bus iškars
tyti ir kurie liks neturės nei 
ką valgyt, ba jiems darbi
ninkai neduos.,

— Jeigu jie čia mano taip 
“darbininkiškai” pasielgti 
kaip padarė Rusijoj, tai iš- 
tikro nebus ne tik kitiems 
bet ir jiems patiems ką val
gyt. Bet aš nemaniau kad 
tetutė jo klausysi.

— Aš ir neklausiau, ale 
nuo šalies girdėjau pasako
jant, ir paskui misliu sap ar 
tik taip išįikro negali but. 
Jis sakė kad dabar bedarbė, 
visi darbininkai supykę ant 
kapitalistų ir tuoj užims vi
sas dirbtuves į savo rankas 
ir varys darbus ir visi vėl 
turės ką valgyt ir turės dar
bo.

— Kolei tokie Martinai ir 
jo kalbėtojai išmanys kaip 
dirbtuves varyt ir užžiurėt 
pirmiausia jie patįs badu iš
gaiš, arba jei to nenorės tai 
atims paskutinį duonos kąs-

rancuzu Spauda apie
Lietuvius

(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone)
Francuzų laikraštis “Revue 

Internationale” savo straipsnyje 
La Question Polono-Lithuanien- 
ne (Lenkų-Lietuvių klausimas) 
aprašydamas Lietuvių su Len
kais bylą del Vilniaus šiaip rašo:

“Negalima iš Lietuvos reika
lauti kad ji už Vilnių išsižadėtų 
savo nepriklausomybės, kuomet 
visas pasaulis, pradedant nuo 
Antantes vyriausybių (Lloyd 
George's kalba) yra pripažinęs 
jog Vilnius turi tekti Lietuvai.

“Prie susipratimo tikrai ne
galima butų prieiti jei nebūtų 
unijos idėja pakeista alianso 
idėja kurią, žinoma, taip pat te
galima' butų {vykinti tiktai tuo
met jei Vilnius išanksto butų 
sugrąžintas Lietuvai. Tokia Są
junga kuri plačiai apimtų visas 
Pabaltjurio valstybes su Lenki
ja, Rumanija ir čeko-Slovakija

bei taikai Rytų Europoje.'

' Nauji Laikraščiai
Pastaraisiais laikais padidėjo 

musų išeivijos laikraščių, skai
čius. Amerikoje pradedama lei
sti “Tėvynės Balsas” ir “Ameri
ka”; Italijoje — “L’Eco di Li- 
tuania” (Italų kalboje); Latvi
joje — “Rygos Balsas”; ir Ry
tų Sibire bent kiek anksčiau1 
pradėjo eiti “Tolimųjų Rytų Ži-Į 
nios”. yy

Skubėkit Gauti Dovanas

tuoj, nes pra-

Kas turi boną to niekas nebe- 
vedžioja: jis pats sau eina.

yra švarus, saugus ir gausus maistas, pri
rengtas specialiai kūdikių maitinimui. Len
gvas prirengimui — ir jūsų kūdikio vidu
riai jį suviršikins lygiai taip kaip jūsų pa
čios pieną.

EAGLEBRAND
{CONDENSED NIEK)

i

i
ii

i

Adresas

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI IL
GĄ IR LINKSMĄ GYVENIMĄ 

DUODAMA JAM “EAGLE 
BRAND” TUOJ KAIP TIK 
TAVO PIENAS SUSTOJA.

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

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

vę, todėl kurie lukuriuojate iki jūsų prenumerata visai baigsis pasisku- 
binkit, nes DYKAI gauti vieną tokių knygų niekur negalima. Pasirinkit 
vieną apačioje pažymėtų knygų ir siųskite pinigus už laikraštį.
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais _______ $1.50
Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų_______________ $1.25
Abi knygos duodama drūtuose apdimo apdaruose, taipgi abi yra paveik
sluotos. Jeigu jau kurie jas turite padovanokit kitiems.
(J DOVANOS duodamos tiktai užsimokantiems pilnai savo prenumeratą 

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

“DIRVOS” kaina
Dar sykį primename:

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

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

Vardas

knygų). Tik lai Agentas pažymi kokią knygą už- 
nori.
metams: Amerikoje $2.50 Lietuvoje $3.50
NELAUKIT, siųskit prenumeratas 

leisite progą kokia niekados gal daugiau jums neateis.
Pinigus už prenumeratas siųskite money orderiais arba
laiškuose, pažymėdami savo gerus adresus. Dovanas gaus

registruotuose 
______ r r_ v______  ___________ _ ir seni ir nau
ji skaitytojai — tame lai nebūna abejonės. Visada adresuokite šitaip:
“DIRVA” 7907 Superior Ave. Cleveland, O.

bereikalo nevar- 
senos galvos to
tam panašiomis
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Nuo Redakcijos
STA VIENA MUSŲ SPAUDOS DALIS

DASKUBĖTAS Lenkų su- 
1 manytas kvailas būdas 
apmuilinti pasauliui akis pa
sibaigė lyg burbulo sprogi
mu. Vilniaus klausimas po 
senovei liekasi neišrištu, ka
dangi Lietuviai sąžiningai 
jaučia turį prie jo visas tei
ses, gi Lenkai tik savo go
dumo stumiami jį nori pasi
savinti.

Tik apgailėtinas nekurios 
musų Amerikiečių spaudos 
dalies padėjimas: ji tik ir 
laukia kad Lietuvos Valdžia 
ar jos įgaliotiniai atstovai 
kokioje nors konferencijoje 
su Lenkais ką nors padary
tų nepatinkamo abelnai Lie
tuvių opinijai: tada, mat, ji saitą 
gauna progą prieš visą Lie-|abej ‘ .
tuvą rėkti — daugiau nieko būdama tokiose'pa 
ta musų spauda ir nenori, aplinkybėse, turėjo F* • * " ęv • I— .g visas 'g£Lxiii/riic7B ypetuyucB
kų spauda. Ta musų spau- 8u kuriomis mes dikčiai šiandien 
dos dalis gyvena tik ant lu- 
kėjimo blogųjų iš kitų sro
vių pusių, lyg šuo tykoda
mas kolei kumelė padvės. 
Kitaip ji savo egzistavimui 
pateisinimo negalėtų suras
ti.

Išgirdo kur pakampėj ką 
sušnabždėjus jog buk jau 
Vilnius atiduota Lenkams, 
tuoj ir sukelia lermą, svar
biausia surasdami (visokių 
užmetimų, smerkimų musui 
valdžiai.

Kadta musų “revoliucijo- 
niškoji” spauda nors kiek 
prisidėtų prie Lietuvos klau
simo 'kėlimo, prie krašto rei
kalų tvarkymo, prie tos ne- 
prigulmybės palaikymo, ne 
griekas jai butų ir kalbėti 
apie blogumus kokie kartais 
įvyksta ar gali įvykti, esant 
tokiose painiose aplinkybėse 
kaip Lietuva dabar. Bet ne.. 
Neturi ji jokio kito tikslo 
kaip* tik stengtis visą įvei- 

■ kiamą darbą ardyti, o pas
kui šaukti kad va čia netaip 
daroma, čia betvarkė, ten 
negerai, kitur vėl kitaip.

Jau kelis sykius Lenkų iš
leistos melagystės tą kairią- j 
ją musų spaudą gražiai ap
gavo, bet vis, lyg vaiko pro
to gyvendama, ji pasiduoda 
apgavimui, ar gal tyčia tik 
tokių progų ir Taukia?

Šiame numeryje telpantis 
Atstovybės pranešimas nu
meta visas musų abejones į 
šalį, o tai blogų norų spau
dai duoda patikrinimo jog 
sekančiame tokiame atsiti
kime palūkėtų pirm negu 
skubės visuomenę suklaidin
ti ir pasitarnauti Lenkams.

Tik tiek gaila kad tų signalų nė
ra galima suvesti jokioje kal
boje esančioje ant žemės.

Visa bėda, taigi, susekimas 
ką kas- tais signalais nori pasa
kyti. Jeigu signalai paeitų nuo 
žemės iš kokių ir nežinomų šal
tinių, jie butų galima išversti 
nors vienoje esamoje (kalboje.

Kada kalbos negelbsti, Marco
ni iš vedžioja jog tai yra Marso 
gyventojų signalas, kurio 
ir tikrai žinodami jog tai jų 
galėtume iškaityti.

Vieni tikrina jog Marsas
gyventas,' kiti randa jį visai 
tuščiu. Jeigu Marsas turi ką 
nors gyvijai panašaus, ir jeigu 
toji gyvija turi nors vieną savo 
šaką su išvysčiusiu protu, nėra 

jonės kad ta protingoji dalis, 
būdama tokiose pat gamtinėse 

, _ .. . „ . |-«-___,_ _______ «-> progos BU-
Tai yra socialistų ir bolševi- rasti visas gamtines ypatybes

net 
ne-

ap-

pasigel-bime, svarbiausia gi elek
trą, ir štai gal su daug geres
niais aparatais Marso gyvento
jai jau senas laikas kaip burzgi
na žemei ką nors apie save, no
rėdami pasikalbėti, nes jie, tu
rėdami gerus teleskopus geriau 
apžiurėjo žemę ir matė ką nors 
tokio kas jiems nurodo jog mes 
čia gyvename. O Marso gyven
tojai yra jau daug senesni už 
žemės.

žinomas Amerikos astrono
mas, Prof. Todd, rengia planą 
didžiausiam teleskopui kokis ant 
žemės buvo, ir rengiasi, 1924 j 
metais, vykti į čili valstybę pie
tinėj Amerikoj, kur tais metais 
Marsas kelis sykius bus tiesiai 
zenite. Su 25,000,000 sykių 
didinimo spėkos stiklu busią 
ko galima prisiartint Marsą 
mylios ir pusės nuo žemės ;
profesorius tiki jog Marsas turi 
gyventojų ir šiuomi pasiryžęs 
tą prirodyti. Su to teleskopo pa
galba bus nuimama Marso pa- 
viršio fotografijos. Teleskopas 
manoma padaryti tokia nauje
nybe: vietoj teleskopo dūdos ar
ba ilgo kubilo bus panaudota 
gili žemėj skylė arba kasyklos 
urvas.

“Mes Visi Esam 
Kriminalistais’ ’

Profesorius Tridon, pažymus 
psichologistas, sako jog 1,750,- 
000,000 žmonių, kiekvienas kas 
tik gyvena ant žemės, yra ma
žiau ar daugiau kriminalistas. 
Kriminališkumas arba atlikinė- 
jimas blogų darbų yra tai klau
simas kontroliavimo kriminališ- 
kų instinktų. Vieni žmonės da
ro gera, kiti bloga. Juo žmogus 
geriau stovi, tuo geriau gali su
kontroliuoti juos. Mes esame 
laukinių ainiai, tokių laukinių 
kurių protėviai paėjo iš lauki
nių žvėrių — suiyg moksliškos 
teorijos, ir tų visų laukinių in
stinktai randasi mumyse. Ka
rė, kuri padaro žmogžudystę ne 
tik legališka bet ir garbinga, at
gaivina seną laukinių pobūdį.

Kurie tėmija į žmogaus augi
mą ir jo vystymąsi iš laukinio 
gerai mato kiekviename žvėriš
kumo instinktą. Vaikas beveik 
kiekvienas linkęs išdurti paukš
čių lizdus ir išmesti iš jo kiau
šinius arba mažus paukštukus. 
Taip pat vaikui paimt į rankas 
varlę ir ją už kojų pusiau per- 
plėšt visai nekoktu. Bet daugiau 
augant, kada patiria ant savo 
kailio skausmą, pirmiausia jau 
jis bijo lizdą išardyti ar mažu
čius gyvūnėlius kankinti, paskui 
jau įsiau'klėja kontroliavimą to 
žiauraus instinkto, o dar toliau 
jau įgauna gailesčio jausmą.

žmogus taip pat iš pat ma-

žens linkęs kito daiktą sau pasi
savinti, ir tas jausmas jame siū
buoja beveik visą gyvenimą, 
pranyksta arba dar labiau įsi
gyvena, panaudojus prie jo ki
tokius patyrimus. Tokie žmo
nės virsta plėšikais, sukčiais ir 
net žmogžudžiais.

Bet kaip neimsi, kiekvienas 
žmogus turi žudiško jausmo, tu
ri laukinio instinkto, ir kiekvie
nas visur su tuo instinktu pa
sirodo.

Tais Pačiais Takais —‘ 
ar Tokie ar Kitokie

Kuomet caras valdė Rusiją, 
jis bausdavo vyrus ir moteris 
išsiųsdamas į Siberiją jeigu pas 
juos surasdavo bombas, arba 
bombų darymui planus; tai yra 
bausdavo ištrėmimu tokius žmo
nes kurie rengėsi prie žudymo 
darbo — politiško žudymo. Da
bar bolševikai nužudė tūlą bu
vusį caro teisių ministerį atra
dę pas jį braižinį naujos Rusi
jos valdžiai konstitucijos.

Tas rodo jog carizmas, bolše
vizmas, monarchizmas ar respu- 
blikanizmas yra beveik vienodi. 
Gale pereina iš vienų rankų į ki
tas. Tie kurie turi ją pasinau
doja ja senu, žmonių budu — 
žudyk savo priešus kad jie ta
vęs nenužudytų.

Chinijoj kasdien įpiršta badu 
po tūkstantį žmonių. Ir kas
dien Chinija išsiunčia maistą į 
kitas šalis, nes kitos šalįs 
užmokėti tiek kiek Chinai 
įstengia.

gali
ne-

0

&

■b

Laisvė tik pasišventimu 
perkama.

nu-

ASTRAKANIUS GA
LI BŪTI SUDEGIN

TAS
pa
sa
lki 
tas

kur buvo šaudoma į sukilėlius, 
užima miesto centrą, o už svar
biausių miesto vartų radosi pa- 

i žymiausia ir vaizdingiausia ‘va
gių rinką’ kuomi Rusija pasižy- 

Tik senų daigtų pirkė-

KANDIDAS *
VOLTAIRE Vertė Karolis Vairas

,s

Marconi ir Marsas
Be vielinio telegrafo išradėjas 

Marconi, Italas, skelbia gavęs 
vėl kokių tai keistų signalų nuo 
ko nors tokio kurio namas ne
siranda ant musų žemės. Plau
kiodamas po Viduržemines jūres 
savo laivu ir darydamas tyrinė
jimų asmosferos, Marconi savo 
laivo bevieliniame aparate at
rado- inėjusias bevieles bangas 
tokias ilgas kad daug sykių 
perviršija visų net galingiausių 
ant žemės esančių radio stočių. 
Apie du metai atgal tą patį jis 
sakė buvo gavęs irgi iš tokių ne
žinomų šaltinių ir jo išrodymas 
jog tai bus bene kas nuo Mar
io čia Su mumis pasikalbėt. no
rįs sutiko didelį mokslininkų 
priešginįavimą. Apsipažinę su 
elektra ir atmosfera žmonės ai
škino jog tie signalai gali paei
ti nuo atmosferos -neramumo.

Marconi vienok linksta tikė
ti jog tai paeina nuo Marso gy
ventojų. Jeigu kas kitas taip 
kalbėtų, mes nusijuoktume ir 
po visko. Vienok kada taip kal
ba Marconi, jau kas kita. Nie
ku dabar gyvenantis neturi tei-
»« juoktis iš jo, kurio gabus >kinjų pančiakų. 
Protas atidengė vieną iš didžiau-1 Ir Habar. leis 
lig mokslo stebuklų. ■

Oro arba atmosferos elektros 
įvaldymas ir palietimas bevielio 
telegrafo aparatų gail būti, te
gaus kas šį garsų išradėją pri
vedė prie tokio rimto manymo, 
po. atidaus apsvarstymo, tai kad 
tie signalai paliečia aparatą la
bai reguliariškai, išrodo lyg tai;

Į botų daromo pranešimo formoj, j

Moteris ir Kelinės
Kaip nekurie spėja, sumany

mas moterims dėvėti viešai ke
lines, trumpas kaip vaikų, iki 
kelių, ypatingai biznyje, platin
sią labai smarkiai. Tas rodos 
joms butų parankumo, o mote- 
rįs visada yra gatavos ant ko 
naujo — tuomi jos jau pagar- 
sėj usios. Tik, sako garsus Ame
rikos laikraščių rašytojas Ar
thur Brisbalne, reikia kad kas 
suprastų kaip pardavinėti mo
terims tas kelines kaip senasis 
Voltaire suprato pardavinėjimą 
šilkinių pančiakų. Kuomet Vol
taire persikėlė gyventi į Ferney, 
prie Šveicarijos rubežiaus, jis 
turėjo mintyje savo apsaugumą. 
Kuomet kas nors užsinorėjo jį 
sudegint Fraincuzijoje jis galėjo 
pereit per rubežių į švencariją. 
Kuomet pamaldus šveicarai pro- 
testonai (pradėjo manyti kad jis 
butų geras šmotas laužui jis ga
lėjo pereiti į Francuzijos pusę. 
Jis manė apie biednus žmone- 
lius aplinkui save kaip ir pats 
apie save, steigė įvairias dirb
tuves, tarp tų ir šilkinių pančia
kų dirbtuvę, kad butų biednuo- 
menei darbo. Kiekvienai senai 
grafienei, markizienei ir kuni
gaikštienei kokią tik jis pažino
jo — jis pažinojo jų labai daug, 
nes iš jaunų dienų linksmai gy
veno — jis parašė maždaug pa
našiai: “Niekad nebusiu paten
kintas ar manysiu jog mano gy
venimas praėjo smagiai kolei 
nematysiu porą šių puikių pan
čiakų ant tavo kojų, kurias' tik 
tu viena esi verta dėvėti”, 
prastai jis gaudavo nuo jų 
sakymus po dešimtį tuzinų

Pa- 
už- 
šil-

i Ir dabar, jeigu gabus agentai 
I tik padovanotų Amerikos mili
jonierėms po tokias1 naujas keli
nes, nėra abejonės kad andaro- 
kų siuvyklos tuoj turėtų užsi
daryti.

Laisvuže brangioji, kada gi 
atskrisi j musų'padangę?

še Tau mano bonas, nupirk
siu tau maisto.

“DAŽYMUS buvęs turtingumu mėjus.
1 ir linksmu gyvenimu’, ži-, jas tegalėtų džiaugtis tokiu rin- 

nomas kaipo punkstas išsiunti- kiniu įvairiausių dalykų, kū
mo į visas šalis kaviaro (šutai- riems tik visai nubiednėjęs žmo- 
sytų valgymui ikrų) ir kaipo gelis tegali priduoti vertę, 
vieta išdirbimo iš negimusių ir 
naujai gimusių Persiškų avių atmestų dalykų arba turtingos 
kailiukų, Astrakonius dabar su- krautuvės tikrojo bazaro, kur 
siduria su sunaikinimu ugnies ’ ’ * * ‘ -----
delei to kad tik ugnis turbut 
bus vienatinė pagalba nuo cho
leros epidemijos kuri šluoja vi
są upės suneštą plotą prie Vol
gos ištakos.”

Mums prisiųstas buletinas iš 
Washington, D. C., National 
Geographic Society raštinės sa
ko:

“Nors jis yra suvirš šešiasde
šimts mylių nuo gilių Kaspijos 
vandenų, kadangi Volga sune
šė daugybę žemės ir suvertė 
toj vietoj šiaurinėj Kaspijos da
lyj, Astrakanius abelnai skaito
ma kaipo vyriausias Kaspijos 
uostas ir ištiesų turi tik vieną 
kuris lenktyniuotų su juo toje 
garbėje, tai aliejaus miestą Ba
ku.

Būdamas Astrakaniuję kelei- 
*q ia R n.ai i na mirminnain -nainn_

“žingeidesnis negu ši rinka

i daugybė Austrų karės nelaisvių 
i užkerėjo paprastas Rusijos mer- 
' gelių širdis savo uniformomis 

kurias tankiai jiems iš Vienos 
pristatydavo naujas, randasi pa- 
upis kur sueina žuvininkų laivai 
po savo žvejojimo. Daugelis tų 
laivų turėjo gilius kubilus ir 
buvo pirkėjų papročiu pasirink
ti sau žuvį sulyg jų rūšies ir 
spalvos. Tenai taipgi buvo ku
bilai 'kuriuose plaukiojo gyvos 
žuvįs ramiai laukdamos sau ga
lo kaip indikas prieš Padėkavo- 
nės Dieną.

“Nekurios tų žuvų buvo la
bai didelės, po kelis šimtus sva
rų, bet Svarbiausias iš jų pelnas 
buvo nuo ikrų arba kaviaro iš 
ešerių. Gaunami Astrakaniuję 
ikrai buvo paprastai rupus rau
donos rūšies, nors tenai buvo 

vis iš Rusijos pirmiausia pajun-1 užtektinai ir smulkios juodos 
ta jog jis jau randasi Artimuo- Į rūšies pagardinimui zakuskos 
se Rytuose. Nuo Kazaniaus į į kas sudarė įžangą į didelį Ru
plėtus, toj srityj jau randasi sų valgymą imant nuo Kijevo 
Tatarų kaimeliai iš kurių sėda iki Kiaktos. Bet abelnai tiktai 
keleiviai į patogius laivus kurie maža dalis pasaulyje vartojamo 
jau senas laikas kaip padarė 1— 
monotonišką Volgą maloniu ir 
patraukiančiu keliu. Vienok As- 
trakaniuje daugybė Persų, Ta- j šitą žemutinės Volgos miestą 
tarų, Armėnų ir Kalmukų ku- rudenyje tuojau Persiškų avių 

kailiai ir kiti dalykai lieka ma
žos svarbos sulyginus su tuo ką 
jie patiria pamatę gardžias vyn
uoges kuriomis Astrakanius ir 
jo kaimyniškas uostas pagarsė
ję-

“Bėgyje karės kaviaro rinka 
smarkiai nupuolė po Nižnij Nov
gorodo Parodos, apie penkiolika 
šimtų mylių augštyn Volgos 
keliu, kur dauguma kaviaro bu
vo parduodama, taipgi smarkiai 
supimažino jis sunykus trans
ported jai pasekmėje bolševikų 
laimėjimo. Nors Astrakanius 
yra centru auginimo galvijų 
Kalmukų ir Kirgizų veislės, jis 
daugiausia priguli nuo javų 
auginamų šiauriniam Kaukaze 
ir juodos žemės ruožte augščiau 
Pavolgiu. Astrakonius yra vie
nas iš tokių miestų kurių abel- 
na vieta yra nuskirta geografiš
kų spėkų,, ir jeigu tasai mies
tas kuriam dabar gręsia chole
ra ir badas butų ugnies sunai
kintas, nėra jokios abejonės kad 
tenai neiškiltų kitas miestas 
ant griuvėsių dabartinio, su vi
sais reikalingais įrengimais žu
vų užlaikymui ir su laivynu žu
vininkų.”

riuois atvykęs sutinka duoda vi
sai aiškų Oriental) ir Aziatišką 
skonį tam Rusijos miestui.

“Sudeginimas Astrakaniaus, 
jei taip įvyktų, nebūtų naujas 
atsitikimas. Per kelis atvejus 
to miesto sritis atatinkanti da
bartiniam miestui buvo išardy
ta. Originaliai, \ jis buvo pažy
mus Tatarų sostamiestis, nors 
senoviškas miesto plotas yra 
septynios mylios augščiau pa
upiu negu dabartinis nelaimės 
apimtas miestas, šį miestą bu
vo išgriovęs Timur, raišasis Ta
tarų vadas. Ankstyvoj aštuo- 
nielikto amžiaus dalyj jis buvo 
daliniai sunaikintas gaisro ir 
choleros siautimai tenai buvo 
užėję ne vieną kartą, gi 1830 
metų epidemija nušlavė tūks
tančius žmonių. Pavasarį 1918 
metais didelė dalis to miesto vėl 
buvo nudeginta mūšiuose tarp 
bolševikų, kurie tą miestą tu
rėjo, ir jų priešų, kurie siekėsi 
pirmyn plokščiais suneštais plo
tais kuriems grąsina tvanais 
daugelis Volgos ištakos šakų.

“Baltomis sienomis Kremli- 
nas, su bokštu kurį bolševikai 
naudojo tėmijimo punktui ir iš

kaviaro ir maža kas astrakanio 
‘kailio’ tiesiog paeina iš Astra
kanio. Keleiviui kuris pribuna

(Tąsa iš pereito num.)
“įvairiuose kraštuose, kuriuos aplan

kyti man buvo likimo lemta ir įvairiose 
gertuvere, kur man teko tarnauti, pažinau 
labai daug žmonių, kuriems buvo nusibodę 
gyventi, vienok žinau tiktai aštuonis, kurie 
savo valia ir geru noru pasidarė gala sa
vo vargams ir nelaimėms: trys negrai, ke
turi Anglai ir vienas Vokietis profesorius 
vardu Robek*. Pagaliaus, patekau už tar
naite pas Žydą, Don Issachar’a, kurs liepe 
man daboti tamsta, gražioji panyte. Esu 
pasiryžusi išvien §u tamsta kęsti vargus, ir 
man sopa širdi labai delei tamstos nelai
miu, ne kaip delei mano asmeniniu. Ne
būčiau ir dabar aipie savo nelaimes užsimi
nusi, jei ne tamstos prikišiipas ir ne tai, 
kad mėgstu kalbėti ant laivo, laiko pralei
dimui. Trumpai kalbant, panele Kunegun
da, aš daug ko patyriau, žinau pasauli; tai
gi ir patarčiau tamstai pasilinksminti ir 
priversti visus keleivius, kad kiekvienas ju 
pasakytu savo pasaka; ir jei rasis vienas 
iš ju visu, kurs nebutu daug kartu keikes 
savo gyvenimo, kurs nelbutu manes esąs 
nelaimingiausiu iš visu žmonių, tai aš duo
du tamstai teise nustumti mane i juras ir 
prigirdyti.

* Jean Robeck, švedas, gimęs 1672 m., yra 
užeinamas Rousseau veikale “Nouvelle Hėloise”. 
is pasiskandino Weser upeje, ties Bremenu, 1729 
m., ir yra parašęs Latinu kalba traktate apie 
saužudyste, — knyga pirmu kartu pasirodė spau
doje tik 1735 m.

XIII
Kaip Kandidas Buvo Priverstas Atsi

skirti nuo Savo Dailiosios Kune
gundos ir Senos Moters.

ĮTAIGIOJI Kunegunda, išklausiusi senu
kes pasakojimo, liko taip mandagi, kaip 

ir pridera santykiuose su augštos kilmes 
žmonėmis. Ji taipgi sutiko su jos pasiūly
mu ir privertė visus keleivius, viena po ki
tam, papasakoti savo gyvenimo įvykius; ir 
po to, ji pati ir Kandidas pripažino senuke 
moteri turėjus teise.

“Tikrai, labai gaila”, atsiliepe Kandi
das, “kad musu didysis .galvočius Panglo- 
sas liko pakartas, sekant auto-da-fė’s įpro
čius; jis butu papasakojęs mums stebeti- 
niausiu dalyku apie pizikines ir morales ne
dorybes, apspitusias žeme ir juras, o aš bu
čiau galejes eiti su juo i ginčus.”

Tuo tarpu, kada visi keleiviai, iš eiles, 
pasakojo savo įvykius, laivas pasiekė ke
liones galo. Jie išlipo iš laivo Buenos Ay- 
res’e. Kunegunda, Kapitonas Kandidas ir 
senuke moteris ėjo pasimatyti su Guber
natorium, Don Ferdinando d’ Ibaraa, y Fi- 
gaęora, y Maskarenes, y L’ampourdos, y 
Souza. Tasai didžiūnas buvo tikras vals
tybes vyras, tinkas tokiai daugybei vardu. 
Jis kalbėjo i žmones su tokiu išdidumu, rie
te nosi taip augštai, šaukė taip smarkiai, 
laikėsi su tokia begaline puikybe, kad visi, 
kas sutikdavo ji, laibai noredavo-ji sumuš
ti. Kunegunda jam labai patiko, ji atrodė 
dailesne už visas moteris, kokias jis iki- 
šiol buvo sutikės. Pirmučiausia jis ir pa
klausė, ar ji yra kapitono moteris. Tonas, 
kokiu jis šitai paklausė, labai nugąsdino 
Kandida; jis nedryso sakysi ja buvus jo 
motere, nes ji ir nebuvo; nedryso sakyti ja 
buvus jo sesere, nes ji ir nebuvo; ir nors 
toks padorumo melas būdavo senovės žmo
nių mėgiamas, nors toks melas butu nau
dingas ir šios gadynes žmonėms, tačiau jo 
tyra siela negalėjo susitepti melu.

“Panele Kunegunda”, atsake jisai, “su
teiks man garbe, ištekėdama už manes, ir 
mudu prašova jusu malonybes, kad palai
mintum mudviejų jungtuves.”

Don Fernando d’ Ibaraa, y Figueora, 
y Maskarenes, y Lambourdos, y Souza, pa
sukęs savo usus, nusišypsojo ir liepe Kapi
tonui Kandidui eiti pažiūrėtu savo karei
viu. Kandidas paklausė, ir Gubernatorius 
su Kunegunda pasiliko vienudu. Jis tuoj 
pareiškė jai savo meile, prižadėdamas kadir 
ryt diena apsivesti su ja bažnyčioje, ar ki
tur, kaip tik jai patinka. Kunegunda pra
šė pusvalandžio laiko apsisvarstymui, pa
sitarimui su savo senuke ir apsisprendimui.

Senuke šitaipos patarė Kunegundai:
“Panyte, tu turi septyniasdešimts-du 

dvaru ir neturi nei skatiko; dabar tu gali 
likti žmona didžiausio Pietų Amerikos ga
liūno, kurs turi tikrai dailius usus. Ar 
tamstai dar galvoti apie tikrąją ištikimy-

be? Tamsta buvai Bulgaru iškaneveikta; 
Žydas ir Inkvizitorius gėrėjosi tamstos ma
lone. Nelaime teikia patenkinanti išsitei- 
sinima., Tiesa, jei aš bučiau tamstos vie
toje, nieko nelaukdama tekėčiau už Gu
bernatoriaus ir sudaryčiau tuo budu lai
me Kapitonui Kandidui.”

Senukei taip kalbant, su jos amžiaus 
prityrimu ir protingumu, uostan įplaukė 
nedidelis laivelis, ant kurio buvo Alkaldas 
su savo alguazilais, ir štai kas po to atsi
tiko.

Senuke tikrai buvo ispejusi, kad Ku
negundos pinigus ir auskarius buvo pavo
gęs Pilkasis Vienuolis Badajos karčiamoj, 
kuomet Kunegunda su Kandidu bego. Vie
nuolis norėjo parduoti kiek deimantu auk
sakaliui; gi auksakalis žinojo, kad tie aus- 
kariai priklausė Didžiajam Inkvizitoriui. 
Vienuolis, pirm pakarsiant ji, prisipažino 
tuos auskarius pavojes. Jis apipiešė as
menis ir nupasakojo, kokiu keliu ir kur lin
kui jie keliavo. Taigi Kunegundos ir Kan- 
dido prasišalinimas jau buvo žinomas. Juos 
atseke iki Kadizui. Bematant pasiusta lai
vas juos pasivyti. Laivas jau ‘buvo Buenos 
Ayres uoste. Jau pasklido žinia Alkaldą 
pasiryžus išlipti iš laivo ir sekti, iki pagau- 
siant, žmones, nužudžiusius Didiji Inkvizi
torių. Išmintingoji senuke tuoj sugalvojo 
kas reikia daryti.

“Tamsta negali bėgti”, ji patarė Kune- 
gundai, “ir neturi ko bijoti, nes juk ne tam
sta užmušei mano Viešpati; prie to Guber
natorius, mylėdamas tave, neleis tamstai 
skriaudos padaryti; taigi pasilikk čia.”

Ji tuoj nubėgo pas Kandida.
“Begk,” tarė jam, “o jei ne, tai už va

landos laiko busi sudegintas.”
Nebuvo galima nei valandėlės gaišti; 

bet kaip jis galėjo atsiskirti nuo Kunegun- 
dos, ir kur jis galėjo pasislėpti?

XIV
Kaip Jėzuitai Pasitiko Paraguajuj 

Kandida ir Kakamba.
Į^ANDIDAS atsivežė su savim toki tarna , 

iš Kadizo, koki tankiai pasitaiko maty
ti Spanijos uostuose arba Amerikos kolo
nijose. Jis buvo ketvirtdalis Spano, gimęs 
iš mongreles Tukaman’e; jis buvo giesmi
ninkas bažnyčios korė, zakristijonas, jūrei
vis, vienuolis, pardavėjas, kareivis ir lakė
jas. Jo vardas buvo Kakambas, ir jis my
lėjo savo poną, nes jo ponas buvo labai ge
ras žmogus. Jisai greitai pabalnojo pora 
andaluziniu žirgu.

“Eikš, pone, darykiva kaip mudviem 
pataria senuke moteris; šokiva ant balnu 
ir

aš

jokiva šalin, nesidairydamu.”
Kandidas apsiašarojo.
“Ak! Mieloji mano Kunegunda! Argi 

turiu palikti tave toje valandoje, kada 
Gubernatorius butu palaiminės mudviejų
jungtuves? Kunegunda, 'kas atsitiks su ta
vim, atvykus tau tokion tolimon šalin?”

’ “Ji taip pasielgs, kaip bus jai geriau
sia”, ramino ji Kakambas; “moters nieka
dos nepražūva; Dievas jas aprūpina, o mu
du begkiva!”

, “Kurlink tu mane vedi? Kur mudu 
eisiva? Kur josiva? Ka mudu veiksiva 
be Kunegundos?” Vaitojo Kandidas.

“Del Švento Jokūbo iš Kompostellos!” 
Sušuko Kakambas. “Tamsta atkeliavai ka
riauti prieš jėzuitus;© dabar eikiva kariau
ti už jėzuitus; aš gerai žinau kelia, nuve
siu tamsta int ju viešpatija, kur jie džiaug
sis, sulaukė kapitoną, mokanti Bulgaru ka
riuomenes mokslą. Tamsta pasidarysi mil
žiniškus turtus; jei negalima rasti sau dar
bo vienoje šalyje, eikiva kiton. Juk tai di
deliai smagu matyti ir atlikinėti naujus žy
gius.”

“Vadinasi, tu jau esi buvęs Paraguva- 
juj?” paklausė Kandidas.

(Bus daugiau)
Lieturiškai-AngliSkas ir Angliškai-Lietuviškaa

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

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš- ' 
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ....... $10.00 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .......... $11.00
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Pierre Hamp — Vertė A. A. Tulys

(Tąsa iš pereito num.)
Akušerė savo puikiai mėlynomis odos 

gyslomis, balta krutinę nudavė į Paryžie
tę, bet Celestinos jaunystes nekaltumas la
biau'Mmę Barbieux masino. Jinai norėjo 
nevedusią moterį kuri buvo galįma nusam
dyti už mažiau pinigu, ir kuri nepanaši į 
galinčią viduryje savo tarnystes ateiti ir i 
pareikalauti didesnės algos, pareikšdama ; 
jog jeigu negaus didesnės algos tai velyk ' 
gryžta prie savo vyro, kuriam ji reikalin
ga. Nieks gi nesutrukdytų šitą merginą.

Akušerė dargi buvo netikus savo krū
tim- ir savo pieną ji pertikrindavo ant šmo
to balto popierio, o Celestina, verkdama ant 
miegančio savo vaiko, tikrai buvo prie jo 
prisirišus.

— Mažasai bus gerai prižiūrimas, — 
ramino ją našlė Brousse, — tu tik užsimo
kėk dvidešimts sousų į dieną, o moteris at
eis rytoj jo prižiūrėti. Jei tu šitaip dary
si, tavo pienas užtruks. O jei tas atsitik
tų, neužmiršk, tuomet aš pastatysiu tave 
kaipo sausą auklę.

Taip pakalbėjus, Mme. Barbieux nura
mino tą maž£, skaudančia širdžia motiną, 
kurios pienas dabar priklausė M, Leonui 
Barbieux. Bonka vaikui netiko ir jis verk
davo nuo ryto iki nakties. Bet kaip tik 
jis buvo prileistas prie Celestinos pritvin
kusių krutu, jis nutilo ir tik 'tuomet jis te- 
paleisdavo jos krūtis kuomet' užmigdavo.

Mme. Piau iš Marcono po dviejų dienų 
atvyko pasiimti Marie Leloup nuo našlės 
Broussesr Taipgi ji aplankė ir Celestiną 
madamės Barbieux virtuvėje. Sėdėdama 
šalę židinio randelių, su stiklu šilto vyno 
šalę savęs, jiriai padėjo dideles, gįslųotas 
rankas ant savo, kelių, atsuko ramų savo 
veidą su dviem veriančiom akim ant Celes
tinos ir pradėjo pamaži kalbėti:

— 'Vaikai.... visada vaikai.. . Mes 
žinome dalyką ar-porą apie juos.... Jiems 
nėra geresnės vietos už Marconą. Prie 
manęs nenumirė nei vienas. Ta Ruau mo
teris, ką dirba .laukuose, palaidojo vieną 
praeitą metą; tas pats ir su ta Malhaure 
merga. Su manimi — niekados! Pas mus 
oras puikus.

— Penėsi tu manąjį1 savo pačios pienu, 
ar ne? — paklausė Celestina.

— Turiu aš užtenkamai pieno dviem! Į augo! 
Jei neturėčiau, aš savam iš butelio duo-' 
čiau maitintis. Ne tavajam. Tu gali ne
sirūpinti apie savo mažutį, 
vo reikalą gerai. -

— SuprantŠma/ 
bieux, kuri įžengė virtuvėn. — Aš galiu 
numatyti kad Mme. Piau gali gerai prižiū
rėti tavo mažą mergaitę. Visai gali apie 
tai nebėdavoti. Svarbiausias dalykas, tu 
turi žįurėti kad nepersidirbtum.

Celestinai s reikėjo iškalno užmokėti 
Mmei Piau už pirmą mėnesį trisdešimts 
frankų; paskui prisidėjo penkiolika fran
kų kelionės išlaidų ir biuro mokestis penki 
frankai, kas viso sudarė penkiasdešimts 
frankų ir dešimts centimų, su marke. Mme 
Barbieux užmokėjo jai šešiasdešimts fran
kų už mėnesį iškalno. Taipgi Mme. Bar
bieux turėjo užmokėti našlei Brousse sep- 
tyniasdešimts frankų už suradimą jai Ce
lestinos, taipjau ir biuro mokesties penkis 
frankus. Lyginai našlė Brousse paėmė iš 
Mrfiės Piau dvidešimts frankų už gavimą 
jai darbo — prižiūrėti Marie Leloup. Tuo 
budu ji susidarė šimtą frankų už savo var
gą — patarnavimą Celestinai ir Marie Le
loup, motinai ir dukterei.

Mme. Barbieux parūpino Celestinai

švarų žiurkštą ir kepurę su raudonais kas
pinais, ir pavelijo jai padaryti neapribotas 
išlaidas valgiui. Ir visa ką ji turėjo veikti, 
tai tik stumti M. Leoną baltuose ratukuo
se, pervilkti jį ir kas dvi ir pusė valandos 
įsprausti tarp jo lupų vieną minkštą spenį 
savo krūčių.

Likusius pinigus ji siųsdavo savo mo
tinai ir' tuo didžiavos. Ištikto jos gyveni
mas buvo malonus. Jinai meilindavo kūdi
kį nurėdydama, kuomet jis spardydavos po 
josios rankas; ji labai gerai supraądavo 
kuomet jis sakydavo: “Aee, aee, kve, kve” 
jog jis mėgdavo jam kutenti mažas susi- 
lenkusias jo kojas.

— Atėjai į pasaulį pasidžiaugti, ar ne, 
mano tingus riebuli?

\ — Ae, ae.
— Žiūrėk, Madame, jis seka mane kaip 

šviesą. — Jinai nuėjo į kambario galą ir 
vaiko a'kįs jos neapleido.

— Ir mane, — atliepė Mme. Barbieux.
— Loulou, cutie! — M. Leon ėmė verkti 
kuomet nebegalėjo matyti auklės kuri 'bu
vo užsistojus už savo ponios.

— Adkle, imk jį greitai, numaldink; 
lengva matyti kad tu jo nemyli; — rūsčiai 
sakė Mme. Barbieux, O auklė juokės ir 
juokės; paskui gi ji ėmė mislyti:

— 0 mano pačios mažutė Marie — ji
nai, apart savo auklės, nieko kita nežino. — 
Paskui ji paklausė: — Ji krūtimi penama, 
ar ne, Madame?

— Tikrai taip! — Tečiau atėjęs be pa
rašo laiškas sakė: tavo kūdikis, kurį
atidavei Piau moterei, negyvens ilgai. Ji
nai muša jį, iki kraujas pasirodo!”

Ponia ir auklė kartu apsiverkė.
— Kaip žmonės gali būti taip žiaurus!

— dūsavo Mme. Barbieux. — Jei tu dabar 
rūpinsies, Leon gaus strėnų skausmą....

M. Barbieux parašė Marcono majorui 
sulaukė atsakymo-:

“Leloupytės vaikas užlaikomas gerai.” 
Visi aukles laiškai buvo sulaikomi, bet

• vieną -dieną, kuomet ji stūmė M. Leoną ra
tukuose, moteris, greitai prabėgdama pro 
šal'į, padavė jai raštą': “Mano sesuo vyks
ta į Paryžių, ir dabar yra gera proga pra
nešti tau kad maža tavo mergaitė yra prie 
mirties. Ta Piau moteris.... ”

Celestina tą vakarą nieko nevalgė, po
nai aBrbieux tarės tarp savęs:.

— Bet tavo pienas tikrai užtruks! — 
, Taip ir atsitiko. — Mano vargšas Leon ! 

Pakeisti auklę. O taip gerai jis prie tos

LENKAI GROJA MŪSIŠKIAI $
kO X . 1 f PiŠOKA

Nuo laiko kada apsireiškė ’ limui paskolos penkių milijonų 
Lietuvos tautinis susipratimas, dolarių tarpe Amerikos Liętu- 
mūsų. kaimynai Lenkai tuojau vių, kas yra nedidele suma su- 
pakėlė provokaciją prieš Lietu- lyg Lietuvių skaitliaus. Lenkai 
vius, jogei “Lietuviškas klausi- tai užjautę ko nepatrako iš bai- 
mas” nėra niekas daugiau kaip mės, nes $5,000,000. tai Lenkijai 
tiktai skaldymas Lenkijos ir galas, ir štai ką Lenkai padarė:.

Jie paperka Paukštį, “Lais-I 
vės” redaktorių, o per jį ir ki-1 
tus, kaip ana Jukelį, Daubarą, 
kad jie po pretenzija “darbinin
kų” rojaus” bolševizmo 'griautų 
viską' kas tiktai Lietuviška, kas 
tautišką; meluotų kad Lietuva 

i visokia, kurią reikia išgriauti su 
• pamatais, ir jie su savo visokio- Į 
■ mis provokacijomis daug Lenki- 
' jai pagelbėjo. Dalis “Laisvės” 

skaitytųjų taip tapo Lenkiškai . 
išmuštravoti kad daboja kiek
vieną tautišką pasikrutinimą iri 
visaip tokį stengiasi suniekin- į 
ti, suardo susirinkimus. “Lais-I 
vės” skaitytojai taip tapo apja- 
kinti ir nepajiegia įžiūrėti tos! 
judošystės ir dar tūlas sumas 
pinigų aukoja šelpimui Lenkijos 
agentų Lietuvoje, net dinamito!

ir

Aš žinau sa-

jsimaišė Mme. Bar-

Mme. Barbieux užsidėjo didelę skry
bėlę ir nusiskubino pas našlę Brousse, ku
ri persamdė jai Paryžietę, ir sugryžus pa
reiškė Celestinai l ...

— Tu keista! Mergina kuri užims ta
vo vietą nenustos savo pieno besirūpinda
ma apie savo mažąjį.. Man reikės nusius
ti trečią tai moteriai. Nesikvaršink apie 
save: aš parūpinsiu tau vietą 'kaipo del be- 
pienės auklės.

Bet už savaitės ji pasakė jai:
— Tu esi perjauna. Tu nesi auginus 

kūdikio ir todėl žmonės nepasitikės tavi
mi, o aš nebegaliu ilgiau tave čionai laiky
ti. Sekančią savaitę tu turėsi nusiųsti tris
dešimts frankų Į Marconą; kuomet pini
gai neateina tie Marcono žmonės mažus 
atiduoda Pašalpos Komitetui.... Nerau
dok taip; dalykai visada išeina gerai šia
me gyvenime. Aš tave pastatysiu kaipo 
merginą visokių darbų.> Aš žinau didelę 
gryčią kur jieškoma vienos. Tu turi gra
žų veidą,'o tas "jiems ylbin tinka. Gausi te
nai tokių didelių kyšių kaip tu pati.

Sekančią dieną našlė Bourse Celestina 
prižadėjo M. Marius Bissac, dideliam ver
teivai, sulyg nurodymo jo vizitinės kortelės. 
Jis buvo didelis, raudonveidis, gerai nusi

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

Lietuvių parsidavimas carui. Į 
faktus. Lenkai užsimerkė, kur 
caras baisiausia Lietuvius per
sekiojo již (kiekvieną Lietuvišką 
spausdintą žodį, susirinkimą ir 
inteligentų kalbėjimą Lietuviš
kai, 'kuriuos Lenkai skaitė “Ru- 
sofilais”. Lietuvių atsakymus 
(Dr. Basanavičiaus, Šliupo ir ki
tų) visaip iškraipė arįba igno
ravo, visados meluodami jog 
Lietuviai yra parsidavėliai ca
rui, vedanti prapiltin Lenkiją.

Užsidegus visasvietinei karei, 1 
Lenkai visur lygiai neigė Lietu- ■ 
vius, net skirtas Lietuviams pa- i 
šalpas- užgrobdavo. Kada Vo
kiečiai užėmė Lietuvą, Lenkai 
ir vėl provokavo, meluodami jog 
Lietuviai yra parsidavę Vokie
čiams. Amerikos Lietuvių lai- 

, mėjimas “Lietuvių Dienos’’ (1 
d. lapkričio 1916 m.) sušelpiami 

. nuo karės nukentėjusiu, Len- 
[ k-ams -buvo nepakenčiamu daik- 

tu, nes- sulyg Lenkų .nusistaty
mo Lietuvių visai nebuvo, apart 
keleto “Litvomanų”.

Bet Lietuvos inteligentų pa
stangomis 'kaip Lietuvoje taip 
ir Amerikoje Lietuvių reikalai 
aiškėjo, Lietuvos ateitis vis la
biau stiprėjo, ir tas Lenkus va
rė vis tolyn į didesnę despera
ciją, ir galiausiai Vokiečius su- 
kriušus, Francuzai susibroliavo 
su Lenkais kad galėtų veržti 
Vokietiją ir visaip ją silpninti. 
Tokiu budu Lietuvai atsirado 
naujas pavojingas priešas — 
Francųzija, kuri šelpia Lenkiją 
visukuomi: pinigais, ginklais, 
diplomatinėmis intrigomis ir net 
viešais reikalavimais neužpuldi- 
nėti Lenkų, jiems net kelius pa
taisyti. Lenkija turėdama taip 
stiprią talkininkę kaip Francu- 
zija, kelia visokias provokaci
jas’ prieš Lietuvą kaip Lietuvo
je taip ir užsieniuose, ypatingai 
Amerikoje.

Nepaisant visokių intrigų ir 
provokacijų iš Lenkų pusės, Lie
tuva eina savo nusistatytu ke
liu ir gana Sustiprėjo, net tiek 
kad jos (neįveikia Lenkija, ir 
net galingoji Francųzija. Lie-1 ant Majoro žadeikio kad anas 
tuvos gyventojai nusistatė ap- organizuoja tarpe Amerikos 
ginti savo liuosybę arba mirti Lietuvių “savanorių pulką” pra- 
kovoje su pavergėjais. vedimui tik -daugiau laisvama-

Lietuva negaudama iš niekur nių į Steigiamąjį Seimą, ir tuo- 
pagaibos (gina savo žemę vien mi organizavimą pakirto, ir da- 
savo jiegomis. Amerikos Lie-| bar Jakaitis .jau kaitina žadei- 
tuviai, tikri Lietuviai, šelpė kį už nesugebejimą suorganizuo- 
Lietuvą kiek išgalėjo, bet tokių | ti Amerikos brigados, delko ir 
šelpėjų skaičius pasirodė labai i 
mažas sulyg pašalpos ir Lietu
vių skaitliaus.

Lenkai negalėdami Lietuvos 
i pavergti iš lauko pusės su gink
luota jiega, susigrybo Lietuvą 
silpninti iš vidaus, tai yra su
kelti. visokias provokacijas, in
sinuacijas ir intrigas Lietuvių 
tarpe, nesigailėdami tam visai 
pinigų, kiek reikiant. Delei kal
bos skirtumo, kurios Lenkai ne
moka, jie pasisamdė iš Lietuvių 
tarpo Paukštį su “Laisve”, Kun. 
Bučį su “Draugu”, Kun. Keme
šį su “Darbininku”, šimutį Su 
“Garsu”, Grigaitį su “Naujieno
mis” ir Mikelsoną su “Keleiviu” 
— bolševikus, klerikalus ir so
cialistus.

Lietuva atsiuntė Misiją sukė-

it gali nuverst Lietuvos vai- I 
i ir įvest laisvamanišką.

Pirmasis Lietuvos Atstovas 
Amerikoje, Vileišis, dirbo Lie
tuvos valstybės darbą kurį ir 
apvainikavo su Lietuvių Suva
žiavimu Washingtone ir audi
encija pas Amerikos Prezidentą 
Lietuvos reikaluose, kas itin ne
patiko Lenkams, ir jie per Bu
čio, Jakaičio ir šimučio paskel
bimus “visuomenei” pasistengė 

I visą tą svarbų įvykį apteršti, ir 
įVileišiui jau iškeliavus į Lietu- 
ivą Jakaitis per “Darbininko” 84 
numerį, iš liepos 23 d., 1921 m., 
pasirūpino taip vėl tą Washing- 
tono Suvažiavimą iškoneveikti, 
sumažinti jo svarbą ir net pa
tį Amerikos Prezidentą pašiep-
ti, ką galėjo padaryti tiktai 
|‘Tolski patryota”. Beje Jakai
tis į dausas yra keliamas už pir
kimą bonų net už $1000, bet ir 
Azevas buvo laikomas narsiau
siu revoliucijonieriumi kurio pa
stangomis buvo užmušti Plėvė, 
Petrograde, ir didkun. Aleksan- 

^Idrovič, Maskvoje, kada jis (Aze- 
Įvas) buvo viršininku slaptosios 

~ | policijos Rusijoje. Negana to, 
I musų “Polskie slugi” niekina ir 

ąiscuvų „c L gja įvykius be
ir granatų pirkimui, skandalus . x .. „
kelia už Lenkijos agentų areš
tavimus ir tt. Tą viską jie pri
dengia kova už darbininkų ge
rovę, “rojų”, kokį turi Rusijos 
darbininkai. t ._____ _
to kad visi kas tik ragavo to 
“rojaus” vaisiaus Rusijoje, vi-' 
si išsiblaivė, pasveiko nuo uto
pijos manijos, patapo žmonėmis 
gyvenimo, pradedant su Emma 
Goldmann ir baigiant su Lietu
vių “armija”. Lietuviai bolše
vikai naktimis 'bėga iš “švento
sios” Rusijos į Lietuvą, nes čia 
nėra darbininkams diktatūros ir 
yra dup'nos iki soties.

Kunigas profesorius Bučys, 
“Draugo” redaktorius, Kun. Ke
mėšis, “Darbininko” redakto
rius, ir jo pasekėjai, Kneižis, 
Gudas ir -kiti, šimutis, “Garso” 
redaktorius, — visi vienodai šo
ko Lenkams į pagalbą užpulda
mi ant Misijos prasimanant vi
sokių insinuacijų, šmeižtų, “au- 
gijaus tvartų”, “pomoinų jamų” 
ir kitokių1 nesąmonių, veidmai
ningai šaukiančių “pirkite bo
nus” bet nękvieskite Misijos na
rių kalbėti, neduokite salių ir

• pirm visokių aukavimų pasi-
• klauskite savo Lenkiškų vado- 
: vų, kaip aną Kun. 'švagždžio? 
"Jakaičio ir kitų. Jie užsipuolė

... ’ . L !sustojimo, nes “Darbininke” n. (
1102, iš rugsėjo m., tilpo toles- 
jnės “-rezoliucijos” nuo 30 Lie- , 
įtuviškų Lenkiškai pripumpuotų 

.‘X*UD*J“°| draugijų iš Philadelphia, Pa., Jie neįziun to fak- , . ...'pasmerkiančių Washington© sei-- 
I mo darbus. Ir dar, kada kleri
kalai buvo nuvykę į Washingto- 
ną su prašymu pripažinimo Lie
tuvos Nepriklausomybės, kurių 
neprisileido nei Prezidento Wil- • 
šono sekretorius, tai klerikalai 
Ibubnijo jog viskas pasisekė ko- 
puikiausia, kada buvo tikras 

' fiasko. Vėliaus vėl pamatysi- ’ 
me “rezoliucijas” iš kitos Len
kiškos parapijos-kolonijos. O 
teęiporą, o mores?

Grigaitis su “Naujienomis” ir 
Mikelsonas su “Keleiviu” lygiai 

’ dirba Lenkų darbą reikalaudami 
nuo Lietuvos valdžios negalimų 
daiktų — įvedimo socializmo 
Lietuvoje, ir užtai ‘Naujienose” 
ir “Keleivyje” veik tiek pat yra 
“buožių” kaip ir -“Laisvėje”, už
tarimas Lenkų agentų Lietuvo
je, kurie dangstosi ‘profesinė
mis sąjungomis”, ir platintojai 
‘^socializmo” obąlsiu “Lietuvai 
nei cento’,’ ir kaip klerikalai 
garsina “rezoliucijas” ką Lietu
vos valdžia turi daryti. “Nau
jienos” su “Keleiviu” vedini sa
vo sroves yra paveizdųs tingi
niams kurie žiuri į degantį na
mą ir neina gesinti gaisro, arba 
būdami ant audros mėtomo lai
vo nesemia vandens lauk, reika
laudami, negu pradės pagalbą, 
įvesti pirma socializmą degan
čiame name arba skęstančiame 
laive. “Keleivis” pasirodyt “pa
triotišku” steigia “popierinį” fa
briką Lietuvoje ir pardavinėja 
Šerus po $5, iš ko šėrų pirkėjai 
turėsią toli daugiau naudos ne
gu Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šėrininkai. Tokia taktika 
šitų dviejų ‘socializmo” organų 
ir jų vadų yra labai naudinga 
Lenkams, nes jie silpnina Lietu
vą Su savo “Lietuvai nei cento”.
i žingeidu yra žinoti kas davę 
įsakymą “daktarui” Bielskiui 
rašyti laišką Lietuvos Delegaci
jai Paryžiuje, barant už aikvo- 
jimą pinigų pirkime likučių ka
rės reikmenų ir ligoninių nuo 
Amerikos likvidacijos komisijos 
Francuzijoje? Tautos Fondo 
pirmininkas ar kas kitas-?

Didei “gerbiamas” Morkūnas 
Paryžiuje paleistas nuo Ameri
kos valdžios Secret Service tar-

Vilnius pakliuvo vėl Lenkams. 
Ne žadeikis čia kaitas bet visa 
klerikalija kuriai vadovauja uo
lus jų vadai Lenkijos naudai. 
Ant Lenkų įsakymo “Darbinin
kas” paskelbė ‘manifestą” Lie
tuvos valdžiai panaikinti šau
lių organizaciją, ir. pan Czes- 
nulewicz sugryžęs iš Lietuvos 
pradėjo tam tikrą agitaciją va
ryti kad niekas šaulių nešelp
tų. Pasakykite, meldžiamieji, 
keno naudai česnulis ir kiti agi
tavo? Lietuvai ant naudos tai 
nebuvo. O kas nežino šaulių 
darbuotės Lietuvos apgynime 
nuo visokių plėšikų? Beje Len
kai ir Prancūzai to paties rei
kalavo nuo Lietuvos valdžios. 
Bučys paskelbė šaulių pavojin
gumą, nes būdami apginkluoti

vežti Morkūną Amerikon, čes
nulis taip augštai Morkūną gar
bino kad net Amerikos Lietuvius 
nevertais paskaitė regėti Mor- . 
kūno veidą ir girdėti jo,palbą 
nuo pagrindų susirinkimuose, ir 
Morkūnas niekur neina kalbėti, 
{nors dabar ir ima valstybinį al
gą- ' i-

Tautos Fondo “globėjai” vi
sur kompromitavo Vileišį kaipo 
socialistą, liberalą, laisvamanį, 
tautietį, norintį (pakeisti Ame
rikos Lietuvių visuomeninį gy
venimą — tai tušti plepalai. Vi
leišis pirmoje’ vietoje yra tau
tietis pilnoje prasmėje to žo- 
įdžiOr ir'jau dirba toje linkmėje 
)iuo savo jaunų dienų. Ameri
koje kaipo Lietuvos Atstovas 
įlirbo valstybės ir tautos darbą. 
Jo vardas skambėjo visuose lai
kraščiuose ir apie visokius rei
kalus. Lenkai to negalėjo pa
kęsti iizper klerikalų pagalbą vi
saip Vileišį neigė. Jeigu Vilei-

■ šis butų kokią naują vietą skel-
■ bęs, tai klerikalai įgalėtų būti 
’ pateisinami.. Bet Vileišio tiks- 
1 Jas buvo sudrutint Lietuvių tau- 
> tystę Amerikoje per įkūrimą

Lietuvių Piliečių Sąjungos, .ku-
- rią neapkentė Lenkai ir jų sam- 
• dininkai Lietuviški klerikalai.

Vietoj vadintis Lietuvos Pilie
čiu, vadinkitės “po staremu” 
Paliokais ir katalikais, dėlto kle- 
rikališki organa šiepė Lietuvius 
Piliečius kaipo “piliečius neži
nomos šalies”.. Kaip ilgai Lie
tuviai leis saye šiepti Lenkų 
'bernams? v ’<'■ •

Lietuvos Piliečiu būti ir va- 
d intis yra tai augščiausis laips
nis savęs pagerbimo, sau tautos, 
savo įbrolių, kurie savo krauju 
,ir gyvastimi tą vaidą įgyvendi
no.

Norint visus, šokikus * pagal 
Lenkų smuiką suminėti; butų 
galima lygią knygą parašyti 
kaip Kunigo Prapuolenio “Len
kų apaštalystė Lietuvoje”.

Viršuje nurodžiau tik stam
besniuosius musų lyderius šo
kančius pagal Lenkų grojimą ir 
vedančius minias prie šokimo 
“varšaviankų”. Dabar yra klau
simas kaip ilgai Lietuvių visuo
menė duosis save suvedžioti mi
nėtiems lyderiams ir palaikys 
juos savo- tarpe? Ar nevertė
tų parodyti tiems ponams 
į Paryžių ir į Warszawą 
pas Belzebubą?

Ir įmant tikrąją pusę;
’ visi Lietuviai Amerikoje, kaip 
‘ vienas, visi laikraščiai kaip vie

nas, vienodai butų veikę sukė
lime paskolos, vienodai rėmę vi
sus reikalingus Lietuvai darbus, 
šiandien Lietuva butų lygi val
stybė kitoms, visi butų pager
bę Lietuviu's kaipo gabius žmo
nes apgynime savo liuosybės po 
500 metų Lenkiškos verguvės.

Broliai ir sesers Lietuviai, su
stokime šokę pa-gal Lenkų gro
jimą, nes nušoksime vėl į Len
kų verguvę.- Suvaldykiųne savo 
lyderius ir visi kaip vienas sto
kime prie tikrojo Lietuvos kū
rimo darbo, apsigynimo nuo 
Lenkų ir Francuzų ir kitų ku
rie kėsintųsi mus pavergti. Vi
sų tegul buna vienas obalsis: 
Laisva Lietuva, šalin Lenkai su 
Francuzais, — ir tą savo obalsį 
paremkime pinigine parama, pa
skola, ką matydami musų prie
šai išsinešdins .iš. kur atėję, arba 
musų neperlaužiama vienybė iš
vys juos iš Lietuvos žemių.

Gana šokti pagal Lenkų smui
ką, metas apvalyti Lietuvos na
mą nuo visokių Lenkiškų šiuk, 
šlių-judošių. Tautietis/

kelią 
arba

jeigu

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

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street '

skutęs vyras, maloningas .apsireiškimu ir 
prieplaikus judėjimu ir kalba. Davė jis 
našlei Brousse šimtą frankų.

— Gerai. Einame, — tarė jis. 
Celestina ir išsirengė j kekšnamį.

nystės, nuo Lietuvos Delegaci
jos pareikalavo tiktai 10,000 fr. 
mėnesinės algos, taip reikėjo ir 
jo patarnavimo atsižadėti, ir 
česnulis Tautos Fondo lėšomis 
turėjo keliauti j Paryžių persi-

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymecks Land 

Wishaw, Craigneuk, 
Scotland.

r.V.WSS.V.W.\W.VS.\WJW.WSS.WJWSMW
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Keturi Skyriai randasi šiose Vietose:
2006 St. Clair Avenue 7909 Superior Avenue

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

DIDŽIAUSIAS pilnas visokių Amerikoje, Lietuvoje ir kitur išleistų 
Lietuviškų Knygų: literatūros, teatro, mokslo, nurodymų, žodynų, 
gramatikų, rankvedžių, pasakų, maldaknygių, gaidų-dainų srityje 
Katalogas jau galimas gauti ant pareikalavimo. Tuojau rašykite ir 

Katalogas bus jums prisiųstas be atidėliojimo. Kas pirmas pirmiau jį gaus.

Visi iki šiolei turimi “Dirvos” Knygyno Katalogai yra negeri: gauk naują. 
Reikalaudami “DIRVOS” Knygyno Katalogo 1922 rašykit adresuodami:

A ” Superior Avenue
UI KVA CLEVELAND, 0.
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viški klerikalai.

Lietuvos Pilie* 
“po staremu” 

atikais, dėlto kle- 
i šiepė Lietuvius

“piliečius neži- 
Kaip ilgai Lie- 

?e šiepti Lenką

iečių būti ir va- 
lugščiausis laips- 
bimo, sau tautos, 
unę savo krauju 
i vardą įgyvendi-

s šokikus* pagal 
i suminėti, butą 
knygą parašyti 

’rapuolenio "Len- 
Lietuvoje”.

odžiau tik stam- 
usų lyderius šo- 
Lenkų grojimą ir 
lias prie šokimo 
. Dabar yra klau
si Lietuvių viauo- 
avė suvedžioti mi
nams ir palaikys 
•pe? Ar nevertė- 
iems ponams kelią - 
j Warszawą arba 

1?
ikrąją pusę, jeigu 
i Amerikoje, kaip 
dkraščiai kaip vie- 

įbutų veikę šukė- 
, vienodai rėmę vi
rs Lietuvai darbus, 
uva butų lygi val-
i, visi butų pager- 
kaipo gabius žmo- 

e savo liuosybės po 
mkiškos verguvės, 
sesers Lietuviai, su- 
ę pagal Lenkų gro- 
išoksime vėl į Len-

SuvaldykiŲie savo 
risi kaip vienas sto- 
ikrojo Lietuvos ku- 
>, apsigynimo nuo 
rancuzų ir kitų ku- 
i mus pavergti. Vi- 
una vienas obalsis: 
uva, šalin Lenkai su 
— ir tą savo obalsį 
pinigine pąrama, pa
istydami musų prie
ina aš kur atėję, arba 
'laužiama vienybė iš- 
i Lietuvos žemių. 
:ti pagal Lenkų smui- 
apvalyti Lietuvos na- 
sokių Lenkiškų šiuky
j. Tautietis/.

fOS” AGENTAS 
.. Stankevičius 
ija pavieniais num. 
i. Dymecks Land 
law, Craigrieuk, 

Scotland.
WWWWWWWWft

rKAl!
eistų 
lynų, 
•ityje 
ate ir
gaus.

NAUJI BAISUS NUOTIKIAI LAU
KIA MUSU ŽEMĖS

CENI “užgesę” Prancūzijos vulkanai, Au- 
vergne srityje, atbunda. Žemė, papras

to ąulinio gilume, prie La Bourboule mies
to, kaip lygiai prie Royalt ir. Mont-Dore, 
yra tris sykius karštesnė kaip kitoje ku
rioje Francuzijos dalyje.

Prancūzai mokslininkai įsigąsdinę ga
limais įvykti žemės drebėjimais ir vulkanų 
išsiveržimais tarpe dabar ir 1929 metų, nuo 
ko butų išardyti ramus karštų vandenų 
šaltiniai; šiame paminėtame metų tarpe 
saulės veikimas į žemę turės didžiausią ga
lę privertimui musų žemės paviršiaus kvė
puoti arba pulsuoti.

Ir, reikia įsitėmyti, nebus tai paprasti 
žemės drebėjimai ir vulkanų sujudimas,. Ši
tos “mirusios” Auvergne sritįs 'buvo visiš
kai nurimusios per taip daug geologiškų 
amžių kad jų atbudimas turėtų padaryti 
laibai dideles permainas žemės paviršyje. 
Kuomet Alpai -ir Pyrenų kalnynai pakilo 
(tokiame- kataklizme kuris musų priešis- 
toriškus prabočius kuone iš proto išvarė!) 
jau tada vulkaniški Ąuvergne kalnai buvo 
seni ir' “mirę”. Jie yra linijos labai senų 
žemės iškilimų, senai nusistovėjusių, su
spaustų ir perkietintų plačioj kietoj plutoj 
ką mokslininkai vadina Francuzijos centra- 
liniu drutumu. Lengviau buvo Alpams ir 
Pyrenams pakilti negu šioms senovinėms 
Auvergne saugos skylėms pasiliuosuoti vėl 
pemaują tarne tolimame trečiajame žemės 
periode.

Taigi dabar, jeigu Auvergne atbunda, 
pamislykit kokios permainos turi ateiti že
mės paviršiui! Jau1 kaip rodos, apsireiš
kimai darosi peržiaurųs kad galima butų 
nuo jų išsilenkti paprastu žerpės sujudimu!

Žemė grąsina išmušti į orą garus, kaip 
padarė kuomet Alpai ir Pyrenai pakilo.

Jeigu netingėsi t, paskaitykit šią pasa
ką, kuri yra gal pertrukšminga ir sudre
binanti.

Ją skelbia Abbe Moreux, mokytas di
rektorius Bourges obzervatorijos; Camillę 
Flammarionas, jo pavyzdingas astronomi
jos brolis; geologistas Suess, savo studijo
se apie Carlsbado karštus? šaltinius, ir dau
gelis kitų. Didžiausia, baisumo valanda 
ateis kuomet žemės pluta išaugs perstora 
pulsavimui —- ir tada musų gerasis senas 
pasaulis sprogs kaip supuvęs kiaušinis!

Mėnulis susprogo senas laikas atgal. 
Pažvelgus į perplyšas ant jo paviršio pasi
rodo aiškiai kaip tas atsitiko.

Bet daug pirmiau negu žemė visiškai 
susprogs, ji išmuš į augštį garą — kaip da
bar tas gali įvykti — ir baisiai pergąsdins 
visus gyventojus!

Mes nieko panašaus nematėme, musų 
istoriškais laikais, nuo kada turime rekor
dus; bet musų senieji pratėviai kurie ne
mokėjo rašyti — neturėjo jie nei laiko iš
simokyti, taip buvo užimti apsisaugojimui 
nuo nelaimių — matė, daugiau negu sykį, 
saulę šokant erdvėse, kaip dideli plokšti 
plotai suposi po kojom ir ežerai ištėškė sa
vo vandenis lauk kaip iš puodelio, kaip, jie 
kilo augštyn, augštyn, augštyn, su.garu ir 
smarve, ugnia'ir dumblu, sudarymui kal
nynų! /

Laukite to 1929 metais.
Taip bus jeigu apatinė dalis aplinkui 

La Bourboule iki tolei neatveš!
Žemė nėra skritulis, neigi ji turi pavi

dalą “kaip obuolys su plokštesniais polių 
galais”, kaip mus senos geografijos moki
no. ■ Žemė yra keturkampė piramida.

Suprantama, suplokštėjimas tų visų 
šonų yra mažas lyginant su visu žemės di
dumu ; bet tas faktas yra tikras kaip ir tai 
kad žemė yra lyg tešlos šmotas, kurios iš
tirpusi skysta diduma, karštesnė negu 2000 
laipsnių centigrado, yra sukietinta spaudi
mo spėkos.

Plona žemės pluta yra lyginamai šalta. 
Geologistai sutinka jog plutos storumas 
yra nuo 40 iki 100 mylių. Lyginant tai su 
7,800 mylių vidurinės ištirpusios masės, to
ji pluta yra kaip kiaušinio lukštas ar apel
sino žievė!

Atradimą jog žemė yra piramidiškos 
fprmos padarė Anglas, Lowthian Green. 
Nežiūrint puikaus to išvedžiojimo aiškumo, 
apie jį mažai kas težinojo iki dabar. Dau
guma musų esame atsilikę po penkiasde- 
šęns metų nuo laiko; bet ką tas reiškia ly
ginant prie laiko, kuomet visas musų že
mės paviršis buvo ištirpusi košė — kaip Ju
piteris šiandien? Nuo didelio sukimosi že
mė pradėjo susilyginti prie ekvatoriaus; 
gi didelis erdvių šaltumas sudarė plutą ku
ri mažu pamažu storėja.

Išpirmo toji pluta buvo lygi ir abelnai j 
viena. Bet kuomet vidurinė košė, taipgi 
biskeli atvėsus, s “ “^."7 " 
pasiliko perdidelė.

Nuo to paėjo plyšiai ir susilenkimai — 
pirmi musų žemės paviršio nelygumai. Ir 
ta buvo priežastis pirmųjų judėjimų ką mes 
vadiname žemės drebėjimų. Kitados buvo 
manyta jog kalnai iškilo dideliais išsimuši- 
mais; bet Lowthian Green prirodė jog di
delės išsikėlimų eilės pasidarė tam tikru 
gražiausiu veiksniu.

Kiekvienas skritulis po intekme šoni-j 
nio spaudimo pasiduoda į keturkampią-pi
ramidę. Musų žemė irgi nuo to neišliko.

Tik peržvelgkite ■žemės pavydžiui da
rytus Skritulius. Ar okeanai nesutaikyti 
reguliariai trimis sonaiss? (1) Gilus platu
mas Pacifiko, (2) Atlantiko ir (3) Indiško 
okeano. Šie platus paviršio plotai — dau
gumos kurių nusjspaudimas žemyn pasie
kia penkias mylias — apsupti didelėmis ei
lėmis išsiveržimų kurie yra piramides kra
štais. Kas jie yra? Nagi kalnynų eilės.

Tai yra Skalų (Rocky) kalnynai, nu- 
■sitęsią nuo Šiaurinės Amerikos iki Pietinės 
Amerikos Andes kalnynų; iš kitos pusės, 
augštumos Grenlandijos, Islandijos, Alpai 
nuo šiaurės iki pietų Europos; ir kalnynai 
A'byssinijos ir Madagaskaro; trečia gi, au- 
gštos viršūnės Tibeto, Malaiško archipelago 
ir Australijos kontinentas.
- Tie tai yra trijų kalnynų eilių kraš
tai arba žemės piramides kantai — ir at
minkit tik, nekurios dalįs jų nusitrynė ir 
nusidėvėjo. Ketvirtas didysis plokštumas 
yra ant šiaurinio poliaus. Jam ųatatinka- 
mas čiukuras yra ant pietinio poliaus, kur 
atrasta sulyginamai dideli kalnynai.

Matot kaip tas v-iskas sutinka. Abiejų 
Amerikų vakarai yra nutiesti pasižymėju
sia vulkanišką ir žemės drebėjimų liniją. 
Antra iškilimų lirtija suteikia mums veik
lius vulkanus Islandijoj, “mirusius” vulka
nus iš Auvergne, vulkanišką, žemės drebė
jimų iškratytą Italiją, Siciliją ir Abyssini- 
ją. Trečia linija, pagaliaųs, parodo žemės 
drebėjimų ir vulkanišką sritį Japoniją ir 
Javą, prasitęsiantį Aziatišką plotą ('žemės 
drebėjimus Chinijoj, naujuosius vulkanus 
Mančžurijoj ir Tibete) ir vulkanus Aleutiš- 
kose salose — iki išsiveržimų eilės vėl Ame
rikos kalnuose. Net Antarktiška sritis pa
siduota šitoms teisėms. Tik prisižiurėkit į 
vulkanus Ėrebus ir Terorą, visad veikian
čius!

Toliau dar, Lowthian Green (paseka
mas ir daugiau paremiamas A. Moreux) 
priparodė jog pasekmėj astronomiškų prie
žasčių, žemė nukentė persikreipimą, ko pa
sekmė yra ką geologištai vadina Vįdurže- 
mine jure.

Amerikojev tokis persikreipimas yra 
žymiai matomas nuslūgimais apie Panamą 
ir “Antillų grebčje”. $ Toliau, tas persisu
kimas tęsiasi per Saharą, Viduržeminę ju- 
rę, Bengal Užlają ir Malaišką salų grupą. 
Visos šitos sfitįs yra sykiu vulkaniškos ir 
drebančios!

Dabar, prie to visko dasimaišo saulė.
Daug pastarais laikais skaitėme apie 

saulės plėtmus arba didumą ir mažumą jos 
išduodamos šilumos intekmės ant žemės. Be 
abejonės mokslininkai daėjo iki to — že
mės pluta tamposi po intekme periodiškų 
saulės veikimų, tarpais 11, 33 ir 100 metų.

Gazai esą nelaisvėje žemės ^viduriuose 
tuojau tuomi pasinaudoja — nors mažai 
bet užtektinai — pasiliuosavimui iš kietos 
nors'ištirpusios didumos kurioje jie suka- 
linti buna.

Dar ir iš to nėra bėdos. Bet ateina 
saulės ramumo periodas. Žemės pluta pra
deda, dabar, trauktis vėl; tečiau gaząi, ne
galėdami sugryžti į ten iš kur išėjo, turi 
išsįyeržti Į viršų tomis vietomis kurios ma
žiausia jiems priešinasi.

Išbėgdami lauk, gazai tempia su savim 
dalį gilumų sutirpusios masės, su dumblu, 
vandeniu, akmenais ir tt., ką tik sugauna 
savo kelionėje į laisvę. Taip mes turime 
vulkanišką veikimą.

Žemės drebėjimai yra stumdymąsi že
mės plutos tokiu pat budu kaip išsipūtimu 
gazų ir susitraukimu. Pereitais metais 
seismografai visame pasaulyje užregistra
vo bent 2,000 žemės drebėjimų kuriuos nie
kas nejautė. . -.

Išsipūtimai, susitraukimai,- išsipūtimai, . 
susitraukimai! Šitie plutos pulsavimai i§- 
gelbstimi nuo didelių pavojų vulkanų ger
klėmis. Bet daleiskime pasirodytų kad se
nos užgesusios skylės, visiškai užsikimšu- 
sios per 7,000,000 metų, pradeda vėl atsi- 
liuosuoti, turime sakyti jog ištiesų kas nau
jo ant programo atsirastų^ Taip sako šie 
Prancūzijos mokslo vyrai, matuodami ne- 
vubusį iki šiolei, nuolatos didėjantį požemi
nį karštį La Bpurboule srityje.

Vertė Al—Z.

jmet vidurinė košė, taipgi! T T T O IZ T C 
susitraukė, išlaukinė pluta) J U U !\ 1 j

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

SAKYK!
Sakyki, o mieloji, 
Ar viltis manoji nežus, 
Prie tavęs, -brangioji,, 
Ta laimė ar bus?

Sakyk, o Laimės dievaite, 
Ar aš neliksiu apviltu,, 
Taip ilgai belaukėdama, 
Ir vienu paliktu?

Sakyk, o žibute, ' 
Nevilkink taip ilgai, 
Ar skirsi man tą laimę 
Taip lūkėtą ilgai ?

Sakyk, o brangi mano, 
Nes alpsta jau širdis;
Be tavęs, skaisčioji, ,.
Kas gi ją nuramins?

Sakyk, o mieloji,
Ar viltis manoji nežus, 
Prie tavęs brangioji, 
Ta laimė man ar bus?

Maižiėšius.
Nuo Juokų Red.: Ar gerb. 

Cirineušas, ar gerb. Mučelnin- 
kas, ar “gerb. Maižiėšius — vis 
ta pati nata, nors ne. iš to pa
ties instrumento liejasi. Ir taip 
metas po meto, amžius po am
žiaus, ir barbarų ir civilizuotais 
laikais ėjo,-o ta “brangioji” arba 
“gyvybės šaltinis” vis nosį rie
čia ir šaukiantis negali prisi
šaukt; jieškantis negali surast; 
liūdintis negali susiramint; ir 
trokštantis negaili pasisotint!

šios gerb. Maižiešiaus eilės 
yra dikčiai šlubos, bet talpino
me jas parodymui kaip jis ištik- 
ro eiles rašo. O jis,- nabagas, 
ne apie eiliavimą sapnavo ir ne 
ant taisyklių mintis suspiętęs 
buvo, tik ant tos “laimės die
vaitės”, kuri prie nieko kito žmo
gų nepriveda kaip tik prie ra
šymo eilių (jeigu katras, kaip 
filosofai sako, poetu užgemal). 
Kaip dabar mes galvojame, gra- 
fofonas net puikiausias negalė
tų išduoti balso be menkiausio 
iš visų Ito instrumento dalių i— 
mažos adatėlės, taip poetai ne
išduotų eilių jeigu gerb. Adomui 
nebūtų buvęs išlaužtas mažiau-! 
šia kenksmingas sveikatai šon
kaulis ir jeigu dabar tas šonkau
lis jiems širdžių nubadytu.

Musu redaktorius, sėdėdamas 
kambaryje, atsukęs elektrišką 
vėdintuvą, pypkę rūkydamas, 
svajoja:

Kad taip kas mane pąliuosuo- 
tų nu'o šito sunkaus darbo, pa
leisiu kur į miškus, nors me
džių kapoti, taip rodop linksma 
butų, galėtum žmogus klausytis 
paukščių čirškėjimo, lapų šlamė
jimo, šakų braškėjimo, -vėjų 
ūžimo, ir prisižiūrėti visoms gi
rių misterijoms, visiems vaiz
dams, o ryte anksti kėlęs prisi-i 
žiūrėti skaisčiam dangui, raudo-1 
nai didelei saulei arba ūkano
tiems laukams. Ištikro tai butų 
didžiausia gyvenimo dovana.

Toli Oregono miškuose vienas 
žmogelis, per pietus ant kelmo 
sėdėdamas, gavęs “Dirvą”, skai
tydamas svajoja: Kad taip aš 
bučiau redaktorium, kaip sma
gu butų: nereiktų po rasas šla
piam braidyt, anksti keltis, pūs
lėtais delnais medžius kirsti; 
sau atsisėdęs minkštam krėsle 
atsirėmęs skaityčiau ir rašyčiau, 
ir visi gerbtų mane!

Paskui mes mislinome sau': 
niekad nei vienas, kitu būti no
rėdamas, neįsivaizdina blogosios 
jo gyvenimo pusės.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Kas dienos gerumą spėja žiū
rėdamas į saulę rytuose, o ne 
kokie debesįs ateina iš vakarų, 
mažai tuo spėjimu pasinaudos.

laują.
darni:

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

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 KARIUMENE” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos 6- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Jodas Zakarauskas kalbėjo su 
savo senu pažystamu susitikęs 
apie jo apielinkę.

— Kaip pas jus dabar oras?
— Baisus, įgalima sakyti.
— O kaip tavo žmona?
— Beveik tokia pati.

Niekur taip labai neprasipla
tinęs žodis “gerblžmas” kaip 
Clevelande. Pas mus kur nepa
sisuksi, į ką ką kalbant negir-l 
dėsi, vis tik “gerbiamas” ir tas 
pats vėl. Jau čia pradeda ir 
plakatus baliams spausdinti su 
tokiu paaiškinimu: “Grieš gerb. 
benas; dainuos gerb. choras”; 
ir gerb. Spragilas rašydamas 
apie ano nedėldienio gerb. bur
žujų išvažiavimą ant gerb. 
mos, tos pačios “estetikos” 
silaikydamas paminėjo jog, 
pe kitko, tenai buvo kuolais 
šama ir gerb. kiaulė.

Gerb. Geniotis prisiuntė šito
kią pasaką: Jis nuo savo die
duko girdėjo, kaip tam diedu
kui kas'tai pasakojo kad to pa
sakotojo tėvo tėvui vienas žmo
gus sakė jog jam kokia tai mo
teris buvo sakius jog ji girdė
jus nuo kito kad kuomet kartą

ties Jurbarku užsidegė Nemu
nas, jį'žmonės šiaudais gesino.

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog j
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JOHN L. MIHELICH

, Kas šviečia išgamų smegenis 
ir jų sąžinę?

Bonai.
Tat nesigailėkime jiems to 

vaisto.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE
SHORE
BANKOJ 
ir subjektas sulyg regūleci* 
jos išmokama Iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

Klemensas Zdanis “pagavo” 
šaltį ir nuėjo pas gydytoją pa
prašyti vaistų. Jis pasakojosi 
apie visus simptomus; gydyto
jas paskui jo užklausė: •

— Ar kada tave apėmė dre
bulys, ir tavo dantis barškėjo?

— Nežinau, gerb. daktare, aš 
tuo tarpu buvau išėmęs juos ir 
padėjęs ant lentynos.

Visi metai kaip mes patįs, 
ypatiškai, skaitome “Artoją”, ir 
taipgi matėme pirmą numerį jo 

• antrų metų. Kaip tas sakė, su 
augančiais metais, arba bėgan
čiu laiku, nekenčiamas daiktas 
darosi aršesniu, o mylimas — 
suauga į labiau mylimą; “Arto
ją” mes sau skiriame prie an
trojo čia minimo prilyginimo. 
Ne tik mums bet ir visiems kas 
jį skaito “Artojas” darosi ma
lonesniu, meilesniu, o tą malo
numą ne patįs prie jo auk
lėja, bet jis savaimi inauklėjo. 
Ištisi lapai gražių eilių, dailių 
vaizdelių, rimtų, populiariškų 
moksliškų straipsnelių ir šiaip 
visokios įvairenybės, su 
slais, pažymėjo tryliktą 
“Artojo” gyvenimo. 1

Mes turime daug ko 
apie jį pasakyti, tik koks- var
gas kad musų gerklė negali iš
reikšti žodžių. < •/.

Juk tai geriausias-, gražiau
sias, įvairiausias, didžiausias ir 
rimčiausias mėnesraštis kokį da
bar Amerikos Lietuviai turi.”*c’

Prie jo spiečiasi jaunoji Ame
rikos Lietuvių plunksnos darbi
ninkų karta, rodydama savo at
sidavimą apšvietei.

paveik- 
mėnesį

širdyje

Atsakymas iš pereito num.:
Kokie du daiktai su didėjan

čiu amžiumi geresni darosi?
VYNAS ir VAIKAI.

Prie musų rašybos taisymo. 
Kadangi kas galva tai protas ir 
kas protas tai naujas žodis, tai 
mes čia prie kitų galvų, kurios 
pakeitė iš “pasekmingiau” žo
džio Į “sėkmingiau”, norime tani 
žodžiu dar iškirsti dalį ir pada
ryti jį “sekmiau”.

Kurie žodį organizacija paver
tė j “organizuotė”, lai is infor
macijas padaro “informuotėmis” 
ir visus kitus žodžius kurie bai
giasi su “acija” lai padaro “uo
te’/.

Vienas gerb. žmogus derėda
mas! su mumis tūluose bizniš- 
kuose sentikiuose, pasakė: “Pa
darykime taip kad ir ožka butų 
soti ir < vilkas čielas”. \

Nors ' tai yra iškreipimas se
nos žinomos patarlės-, bet prie 
šių laikų ta sumodernizuota pa
tarlė labai tinka. Juk, bolševi
kiškom akim žiūrint, “kapitalis
tai” ir “buržujai” yra vilkais, o 
“susipratę darbininkai” ožkos.

Ir\ tos ožkos vilkus jau ėda.

TIESI KELIONĖ LIETUVON
NEKLIUDANT LENKŲ KARIDORIAUS.

Laivakortės j Pįlavą pas Karaliaučių ................ $135.00 
I Klaipėdą per Hamburgą $107.20, o j Liepoją $145.00.
War Tax $5.00. Keturi laivai išplaukia kas savaitė.

Bagažai eina sykiu dovanai. • Pasai $10.00.
Pinigai siunčiami per bankus ir telegramų žemiausiu kursu. Ke
leiviai pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai ir apmokėji

mas ‘‘Income Tax”, gera nakvynė, palydėjimas ant laivų.
Rašydami pridėkite 2 centų štampą.
P. Mikolainio Agentūra

53 HUDSONAVENUE BROOKLYN, N. Y.

COLL VER - MILLER CO.
, LAIVAKORTĖS IR PINIGU SIUNTIMAS 

Mes vartojame juSų kalbą.
2033 E. 9th Street ir 1 98 W. 25th Street.
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

JONAS BALUKONIS
ADVOKATAI

Praktikuoja visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg.

Branch Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

CLEVELAND, O. 
atdaras ir vakarais.

4%
St Clair ir East 55-ta gatvK J

Prospect ir Huron,
Superior ir Addison, 
St Clair ir East 125-ta gatvi 

12000 Superior Ave.

LZITAS niekas nepastato 
žmogų geruose santy

kiuose su pasauliu kaip tu
rėjimas padėtų taupymui 
pinigų. Pradėk pats tau
pyti šioje Society nuo ŠIOS 
DIENOS.

Incorporated 

ponely fcr.Sūūuiys 
in the QRtg of OTltoelanb 

nnucKUAM
Didžiausias ir Seniausias Taupymo 

Bankas Ohio Valstijoje
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NAUJAI ATVAŽIA
VUSIEJI LIETUVIAI
BALTIC STATES BANKAS, 

294 Eighth Avenue, New Yor
ke, pradėjęs veikti tik šių me
tų pradžioje, jau suspėjo paro
dyti greito ir teisingo patarna
vimo ne tik tūkstančiams Ame
rikoje gyvenančių Lietuvių, bet 
ir Lietuvos gyventojams. Greta 
pigaus ir greito pinigų persiun
timo šis Bankas yra sutvarkęs 
parankų ir greitą atvažiavimą 
iš Lietuvos j Ameriką.

Štai šiomis dienomis atvažia
vo išsiųstomis per Baltic States 
Banką laivakortėmis šios Lietu
vaitės: Vincenta Kviekauskienė, 
iš. Bardžių j Pittsburgh, Pa., 
laivu LATVIA; Anelė Kizalavi- 
čienė su vaikais Antanu ir Pet- 
ruį iš Radžiūnų į Archbald, Pa., 
laivu ESTONIA; Konstance Di- 
jokevičienė su mergaite Elzbie
ta, iš Darsūniškio j Bridgeport, 
Conn., laivu LATVIA; atvažiuo
ja Marė Dabašinskiutė iš Ker- 
mušnės į Dorchester, Ill.

Tai pirmosios 'kregždutės ke
liaujančiųjų j šią šalį minių, ku
rioms BALTIC STATES BANK 
iš New Yorko sugabiai patar
nauja ir patarnaus visoje kelio
nėje. 0 geras, greitas ir tei

singas patarnavimas atkeliau
jantiems šiuose imigracijos su-1 
varžymo laikuose ypač yra bran
gus ir malonus musų žmonėms.

BALTIC STATES BANKAS 
parduoda laivakortes atvažiavi
mui iš pat Kauno į visas vietas 
Amerikoje. Keleiviui yra nu- 

i siunčiama laivakortė su visais 
reikalingais patarimais ir doku
mentais stačiai į namus. Kau
ne Banko korespondentai paima 
keleivius savo globon, prigelbsti 
išgauti pasportus, konsulo vizas, 
išsiunčia gelžkeliu į laivų prie
plauką, kur keleiviai vėl buna 
paimti į kompanijos hotelius, 
apžiūrėti daktarų komisijos ir 
pasodinti laivan. Jokių nerei
kalingų važinėjimų nei klaidžio
jimų keleiviai nemato.

Todėl tai ir kreipiasi į BAL
TIC STATES BANKĄ daugybė 
musų brolių ir seserų, nes kiek
vienas žino kad čia ras tikrą, 
greitą ir teisingą patarnavimą.

Adresas: BALTIC STATES 
BANK, 294 Eighth Ave., New 
York, N. Y.

Baltic States Bank yra tik 
vienas ir nieko bendro neturi su 
panašiai užsivardijusiomis Lie
tuviškomis įstaigomis su kito
kiais adresais.

BIZNIŲ SRITYJE
(šį Skyrių veda V. K. Račkauskas. Į visus paklausimus 
duodama teisingi ir nuoseklus atsakymai spaudoje. Laiš
kus su paklausimais adresuokite šitaip: “DIRVA”, Biznio 

Skyrius, 7907 Superior Ave., Cleveland, O.)

Jau išėjo— tik imkit ir loškit
Baton Kritęs Sausas Nesikelsi

Tai yra komedija iš gyvenimo turtingo kaimiečio 
kuris turbut turėjo daugiau pinigų negu proto, nes 
davėsi prikalbėt ar pats labai norėjo ir paėmė sau 
už pačių subankrutijusio bajoro dukterį. Ir tuoj 
nabagas pasijuto kad su savo ženatve pliaukštelė
jo kaip į balų: bajoriška jo pati su ponaičiais slap
tai mylisi; jis skundžiasi jos tėvams, tie liepia jam 
džiaugtis gavus tokio augšto stono pačių, kada pri- 
rodo tėvams jog ji nėra jam pati, tai ta pati issi- 
meluoja ir nabagas žmogelis lieka kaltas iki galo. 
3 AKT. SCENĖRIJOS VISUOSE TOS PAČIOS. 
Puikiausia komedija kokių kada Lietuvių scena ma
tė. Knygelė turi 54 puslapius, aiškios spaudos, lo
šime dalyvauja 3 moteris ir 4 vyrai. KAINA 35c.

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Rusiški Pinigai 
Parodo Rusijos Stovį

DUSIŠKI pinigai, vieną dieną geri 
l^kitą dieną beverčiai, delei nepasto
vios valdžios, yra lyg tos šalies istori
ja pastarųjų keleto metų.

Delei visų tokių nenusistovėjusių aplin
kybių, Rusiški pinigai yra vieni iš to
kių kurių mes, kaip lygiai ir kiti užru- 
bežiniai skyriai kitų didelių bankų, ne
turi jų ir nesiuntinėja.

Ateikit pažiūrėt Rusiškų pi
nigų išdėtų musų lange ant E. 
9th Street netoli Euclid Ave.

Oe Cleveland 
Ztrust Company

Visokis Užrubežinių Reikalų Patarnavimas

Prospect 2420 Central 1766 j

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

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

■ ■ ........ . .........—rf

VISI , GALIT 
ATSILANKYTI

apžiūrėti Antrą Modemišką '
ELEKTRIŠKĄ NAMĄ

Atdaras kasdien nuo
10:00 Ryte iki 10:00 Vakare.

11320 Lake Avė.

ELECTRICAL LEAGUE 
of Cleveland

APIE PINIGUS
Ne vienam indomu delko Lie

tuva dar neturi savo pinigų, ši
tam klausimui rišti Lietuvos lai
kraščiai jau duoda vietos, ir vi
suomenėje Lietuvoje klausimą 
svarsto. Musų skaitytojų žiniai, 
mes stengsimės sekti šį klausi
mą. štai, “Lietuvos” num. 183 
“Savos Valiutos Reikalu” rašo 
pil. A. Saurusaitis platų straip
snį kurį čia paduodame ir “Dir
vos” skaitytojams.

Pil. Saurusaičio rašoma ši
taip: 1

“Kad netikėtai mus neužklup
tų savos valiutos įvedimo klau
simas, butų metas pasitarti apie 
tai.

"Pirm negu įvesti savo valiu
tą, reikia tam pasiruošti. Pasi
ruošti reikia dvejopai; pirma, 
paruošti visuomenės mintį kad 
paskui, pasirodžius naujiems 
ženklams, įvairus šmugelninkai 
(kurių pas mus nemaža) neiš
naudotų gyventojų spekuliaci
jos tikslams, nuo ko kraštas 
daug nukentėtų.

“Antra, kad musų valiuta ne
būtų panaši Lenkų pinigų kur
sui. šis antras pasiruošimas y- 
ra nelengvas, čia nepakaks pa
rašyti vieną kitą straipsnį — 
reikės padirbėti. Reikės pakel
ti musų ekonominę kultūrą iki 
galimo maksimumo. Pirmiau
sia neatidėliodami turim koncen
truoti esantį pas mus kapitalą 
į akcines bei įsi tikėjimo bend
roves įvairioms pramonės įstai
goms steigti, kad kiek galint 
mažiau mums prisieitų įvežti iš 
kitų kraštų reikalingų prekių. 
Neturim mes geležies, 'anglių ir 
kitų metalų, tuos pirksim, bet 
to ko pas mus yra neišleiskim 
neapdirbę. Pav.: linus, vilnas, 
mišką, odas, vaisius ir tt.

“Apdirbę linus turėtum savo 
nebrangaus audeklo, nereiktų 
pirkti įvairių netikusių bovelnų 
ir tokiu budu , pinigų dalis’ lik
tųsi musų krašte. Iš vilnų ga
lėtum viršutinius drabužius sau. 
gaminti (žinoma, reiktų page
rint avių veislę). Odą galėtum 
išvežti tik išdirbtą. Vaisių pas 
mus pakankamai, tat įvairių ko
lonijų vaisių įvežimas turėtų bū
ti normuojamas ir tuo daug pi
nigų liktų šalyje.

“Sutvarkę tas pramonės ša
kas: linus, vilnas, odą, medį ir 
vaisius, turėtum pramonę kuri 
duotų gal keliems tūkstančiams 
darbininkų darbo. Duonos sa
vos turime pakankamai, žalio
sios medegos minėtai pramonei 
irgi pakaktų, o jai išaugus ga
lėtum visuomet linų, vilnų, miš
ko gauti iš Rusų, nes Rusai apie 
pramonės tvarkymą dar negreit 
pradės kalbėti. Užtai čia ir turi 
būti mums svarbu kad susitvar
kius Rusijai mes, kaip vieni ar
timesnių kaimynų, pirmi galė
tume jiems teikti drobės, gelum
bės, įvairių medžio gaminių, rei
kalingų išgriautiems miestams 
atstatyti. Sutvarkę tas galimas 
pas mus pramonės šakas, mes 
busim tvirti, musų valiuta bus 
pastovi....

“Keliais žodžiais išdėtą mintį 
neįvykdysim taip greitai. Tai 
staiga padaryti ir nėra galima. 
Pradėkim daryti kas galima, pa
mažu ; sutvarkykim linų ūkį, lei
skim lengvai suprantamos lite
ratūros apie linininkavimą, ruo- 
škim sodžiuose paskaitų apie li
nų gamybą. Tvarkykim miškus, 
ginkim nuo naikinimo ir gaisrų, 
šįmet išdegė daugybė miškų, 
padaryta kraštui milijonai nuo
stolių, reikia imtis priemonių, 
reikia kįlančius gaisrus lokali
zuoti. Manyčiau, kitą vasarą, 
jei laikysim tokį pat kariume- 
nės skaičių, reiktų kariumenės 
pagalba organizuoti miškų sau
gojimą.

“Būtinai reikia gerinti avių 
veislę, nors pas mus ir ne vilnų 
šalis, bet intaisius bent vieną 
didesnių vilnų pabriką, Lietuvoj 
galėtum gaminti savo gelumbės, 
vietoj kad dabar sumokam už
sieniui didelius pinigus ųž įvai
rius erzatz ševiotus.

“Medžio dirbimui galėtum in- 
taisyti bent kelis didesnius pa- 
brikus. Turim užtektinai smil
tynų, istiegkime stiklo pabrikų, 
taip pat betono. Turim gero 
molio bei gipso, kodėl nepasiga
minti sau indų. Daugybė pas 
mus žalios medegos popierio ga-

minimui. Sutvarkius šias pra
monės šąląs, pasidirbtume pami
nėtų reikmenų sau ir dalį galė
tume išvežti. Tada atliktų įvež
ti pirkti iš kitur geležis, metalų 
dirbiniai ir anglis.

“Del anglių, tai intaisius: Vi
lijoj, Nemune, Šešupėj ir šven
tojoj tvenkinius turėtume ener
gijos šviesai, susisiekimui ir tt.

“Uždaviniai begaliniai.
Įvykdinti daug reikią energijos, 
daug reikia kapitalo.... Bet 
mes, Lietuviai, savo šaltu budu, 
nesikarščiuodami, visa tai pa
sieksim. Turim steigti galimai 
veikiau augštąją mokyklą-uni- 
versitetą, ypač gamtos, mate
matikos skyrius.

“Kapitalo mes turim. Lietu
voj yra gan daug pinigų. La
bai daug pinigų pas Lietuvius 
Amerikoj. Kįla klausimo, kaip 
tą kapitalą mobilizuoti darbui, 
koncentruoti, kad su juo butų 
galima operuoti ekonominėj sri
ty j. Čia taip pat reikalingi 
žmonės ir energija, ir visa tai 
pas mus yra, tik reikią pasita
rus pradėt darbas.

“Pirmas naudingo šaliai dar
bo pradėjimas, tai mesti berei
kalingus ir nieko, be nuostolių, 
neduodančius partijų ginčus, o 
intempti visas pajėgas naudin
gam ekonominio gyvenimo tvar
kymui.

“Aiškinkim valstiečiams kad 
jie nelaikytų pinigų užkasę, bet 
leistų juos į apivartą.

“Reikia būtinai siųsti žmo
nes j Ameriką ir ten, Amerikoj, 
kurti akcijos bendroves, kurių 
darbą tuoj atkelti į Lietuvą; 
žmones reiktų siųsti ne partijų, 
kuriems 'krašto gerovė, tėvynės 
parstatymas į tvirtus ekonomi
nius pamatus mažai terūpi; 
jiems, partijų fanatikams, ru
pi jų jiems šventi partijos rei
kalai, jie del savo aklų partijos 
reikalų pasiruošę viso išsižadė
ti.

“Lietuvai šiandien reikalingi 
žmonės kuriems rupi jos ekono
minė padėtis, nes nuo to parei
na tėvynės ateitis, nepriklauso
mybės stiprėjimas ir tt. ir tt.

“Kai mes stosime į tokį dar
bo kelią, tada mes drąsiai galė
sim pasakyti: mes esam nepri
klausomi. Tada nebaisus bus 
mums jokie pavojai, visi musų 
priešai matys kad mes tvirtai 
kuriam savo šalies gyvenimą, 
matys kad mes tikri tėvynės sū
nus kurie palikę, pamiršę savo 
asmeninius ir partijų ginčus 
tvirtai einam į tikslą. Tada 
mes galėsim turėti savą valiu
tą, kuri bus garantuota kiekvie
no piliečio sąmone ir ji tada bus 
brangiai vertinama pas mus, ži
noma, tada ją vertins ir užsie
nis. šiandieninėj musiį padė
tyj, kada mes visi daugiau su
rūpinti nė tėvynės atstatymo 
reikalu, ne savęs aklėjimo dar
bu bet partijų tuščiais ginčais, 
tai šiomis aplinkybėmis pasiro
džiusi musų valiuta duotų nau
ją uždarbį spekuliantams todėl 
kad mes patįs jos negerbtume, o 
apie užsienį ir kalbos būti ne
gali .... ”

Juos

Kas Priklauso prie Lietu
vos Kredito Banko

Lietuvos Kredito Bankas, su
organizuotas Kaune, pradėjo 
veikti nuo 15 d. balandžio. To 
banko akcininkais yra sekantie 
asmens ir įstaigos:

V. Kraučunas — 10 akcijų; 
Dr. V. Gaigalaitis — 50 akcijų; 
Dr. P. Sližys — 1 ak.; St. Čiur
lionis — 10 ak.; Ant. Balsys — 
2 ak.; St. Skeberdis — 2 ak.; 
Jokūbas Meikis — 10 ak.; Jo
nas Rinkevičius — 10 ak. 
nas Dobkevičius — 1 ak. 
nas Tamošauskas •— 1 ak. 
Gustaitis — 5 ak.; 
statymo Bendrovė
Jonas Smilgevičius — 
Stef. 
Ant. 
Kaz. 
Ona
Krysė Smilgevičiūtė — 10 
Alena Smilgevičiūtė — 10 
Kun. Jonas Kunigėlis — 10 ak.; 
Kazys Mickunas — 2 ak.; Jonas 
Strazdas — 10 ak.; Petras Ja
nulaitis — 5 ak.; Walter P. Abo- 
jis -t 1 ak.; Jonas Strimaitis — 
10 ak.; akc. Bendrovė “Nemu
nas” — 500 ak.; akv. B-vė “Rin- 
guva” i— 400 akcijų, išviso — 
2925 akcijos. Visas kapitalas 
— 3,500,000 auksinų.

Jo- 
Ig- 
M. 

Lietuvos At-
— 1765 

10 
10 
15 
15 
15

Smilgevičienė — 
Smilgevičiūtė — 
Smilgevičius — 

Smilgevičiūtė —

ak.
ak.
ak.
ak.
ak.
ak.
ak.
ak.

Musų Šauliai-Gynėjai ne 
vien tik Duona Gyvena

Prašo Laikraščių
Daug jau aukų Amerikos Lie

tuviai sudėjo Lietuvos šaulių 
Sąjungai; visos aukos išimtinai 
buvo tai pinigas. Išdalies tai 
gerai, bet išdalies tuomi nevis
kas užpildyta.... Labai esa
me dėkingi Amerikiečiams kad 
jie šelpdami pinigais davė gali
mybės plėtotis L. š. S. Pasiti
kėdami jūsų duosnumu, d rys ta
me mes Bubelių būrio šauliai 
prašyti Jūsų, laimingieji broliai 
Amerikiečiai, sulyginamai maž
možių, būtent knygų ir laikraš
čių. Mes neturime galimybės 
užpildyti tos švietimo ir kultū
ros srityje spragos. Trokštame 
skaitymo mes, trokšta skaitymo 
liaudis, o mes neturime nei lė
šų, neturime nei knygų. Girdi
me kad Amerikoj išeina vis nau
jos ir naujos knygos ir didžiu
liai laikraščiai, o mes jų įsigy
ti negalim. Todėl šiuomi pra
šom visų Amerikos Lietuvių ku
rie užjaučia L. šaulių Sąjungai 
šelpti ją literatūra.

Nemažai yra Lietuvių kurie 
iš musų apielinkės kilę; neuž
mirškite jus savo draugų. Nusi-

pirkot knygą ir perskaitėt, jau 
ji jums nereikalinga, siųskite- 
mums. Taip ir su laikraščiais: 
perskaitę nenumeskit bet siųs
kit šauliams. Mes už tai busi
me jums labai dėkingi. Taip, 
pat prašom visų knygų leidėjų 
neatsisakyti savo leidžiamųjų 
knygų nors po vieną egzemp
liorių prisiųsti mums. Siųsti 
prašom sekančiu adresu:

šakių apsk., Bublelių valsč. 
šaulių buriui.

Su pagarba
L. š. S. Bublelių būrio 

valdyba.

Užrašyk “Dirvą” savo gimi
nėms ar draugams — atneši 
džiaugsmo visam kaimui!

Vi

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS jZV.

Ofiso valandų.: Nuo 8 ryto
Iki 7 valandai vakaro

1385 E. 8 Street
Cleveland. Ohio.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA 

flOBnlurfl 
VIENYBE

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

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

iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš- . 

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

303 West 30th Street New York City

NEPIRKIT BURBULU
Valdžios raportu, pereitais metais žmo
nės investino $750,000,000 (septynis šim
tus penkiasdešimts milijonų dolarių) į be
verčius, suktus arba abejotinus Šerus. 
Daug tų pinigų paėjo iš sunkiai dirbančių 
žmonelių, kurie dabar apverkia savo ne
apsižiūrėjimą.
Dėk pinigus i šėrus ar bondsus tik atsa
kančių įstaigų.

Kaip tai galima padaryti?
Saugiausia ir patogiausia investinti savo 
pinigus tik į The Lithuanian Mortgage 
Co., kuri veikia jau nuo, 1919 metų ir mo
ka šėrininkams po 12% metuose, išmokė
dama pusmečiais.
Šerai (stock) parsiduoda po $100, ant sy
kio užsimokant.

Invesdink $100 arba daugiau į
THE

LITHUANIAN
MORTGAGE CO.
Informacijų klausk pas P. Muliolį, A. B. Bartase

vičių arba kitus kompanijos narius.

2006 
St. Clair Avenue 

Cleveland, O.

r

S

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

S ■ ffi
Pinigas siunčia | Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už Juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.
SUS

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popleras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tlkietus ir tt.

SIS
"VIENYBĖ”

’ EINA DU-KAET 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias 11 
Lietuvos Ir visur ir turi 

Juoką skyrių 
’’TARKA”

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

!fi H S
Pirkite ’ ’Vienybes ’ ’ Ben
drovės Serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10. 
s: a s

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galimą gauti 

šoklų knygų.

S(

vi-

in- 
ra- 

rei- 
THU8Ų piniginio

Reikalaukite^ platesniu 
formaciją apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalauklte 
kurso ir knygą katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL60.
193 Grand St.

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

Greičiausia Nupertame 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



DIRVA

irskaitėt, jau 
įga, siųskite- 
laikraščiais: 

kit bet siųs- 
už tai busi-

ikingi. Taip* 
mygu leidėjų 

leidžiamųjų 
eną egzemp- 
lums. Siųsti 
dresu: 
įblelių vaisi.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

elių būrio 
ildyba.

sta,
sla.

RUSIJA GRĄŽINA LIETUVAI, BURBIN AI, Gruzdžių v. 
GELŽHEL1U ME’ITLGĄ

Rsip 'lll'šneša Kauno "laisvė”, 
Rusų valdžia, vykindama Lietu
vos-Rusijos taikos sutartį, suti
ko grąžinti Lietuvai 151 garve
žį, 240 keleivių vagonų ir virš 
4,000 prekių vagonų. Tuojau 
žada grąžinti 63 garvežius, 101 
keleivių vagoną ir 1903 prekių 
vagonus, šitoji gelžkelio rieda
moji medega didėsės karės me
tu buvo Rusų valdžios užeinant 
Vokiečiams išgabenta iš Lietu
vos Rusijon.

Nesenai sudegė ūkininkas Ru- 
damauskas. Sudegė viskas: pi
nigai, inventorius. Subėgę žmo
nės gesinti nieko neišgelbėjo, 
nes buvo stoka vandens ir in- 
taisų gesinimui. Užsidegimo 
priežastis neaiški. Į gaisrus sa
vivaldybės turėtų kreipti dau
giau domesio. Sugrupavus po 
kelis kaimus į rajonus intaisyti 
ugniagesių kuopas, priversti įsi
gyti įrankius ugnelei lieti ir ar
dyti degančius trobesius.

KAUNAN ATVYKO ESTŲ
UjSlCTTfO RETKmr- 
MNISTERUA

AŽITĖNAI, Krakių v.
Vietos mokytojo rupesniu bu

vo surengta vakarėlis įsu šokiais 
ir vaidinimu “Ant Bedugnės 
Krašto”. Svečių atsilankė gau
siai.
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Eltos pranešimu, rugsėjo 2x1. 
Kaunan atvyko Estų Užsienio 
Reikalų ministeris Piip. Gelž
kelio stotyje jis buvo sutiktas 
Lietuvos Vyriausybės atstovų. 
Kariumenės garbės kuopa išri
kiuota stoties perone, atidavė 
garbę augštajam svečiui. Rug- Ukm smarkiai

.sėjo 3 d. Pnp išvažiavo iš Kau-1 gr-audė> žaibav0( Ujo -r Svidraia 
no Genevon. 'švaistė. Taip belyjant pama

čiau ties naujaja bažnyčia tik 
užruko, sumišo. Ogi žiuriu kad 
stogų skardos, gontai, medžių 
šakos, paviečių sienojai, dalįs 
gontinių stogų tik skraido pa
dangėje, rūksta.... ir nuruko 
išstrižai miestą šventosios link. 
Nustojus lyti einu pasižvalgyt. 
Nepriėjęs tos vietos regiu dau
gybę kareivių gatvėje ‘besidar
buojančių. Slinkdamas artyn 
matau miesto sodne veik pusė 
nulaužtų ir su šaknimis išver
stų medžių krūvose suversti gu
li. Toliau regiu: magistrato ir 
artimųjų namų stogai pusiau, 
o kiti 
toliau, 
nyčia, 
stulpų 
tametinių liepų skersai kelią su
griuvę riogso, šventoriuje gu
li apie dešimtis su šaknimis iš
rautų liepų. Bažnyčios stogas 
gerokai apdraskytas, bokšte lan
gai su visais ramsčiais sudau
žyti ir tt. Už bažnyčios darže 
matyti du paviečiai-kluonai su
griauti, kurių stogų žymės ne
belikę .... Sodnai aplaužyti. 
Daržai kaip suvalkavoti — pilni 
visokių sienojų, lentgalių.... 
Taip pat nukentėjo gaisrininkų 
namai su sargybos bokštu ir ko
kis puskapis namų. Visame, 
maždaug 100 sieksnių platumo 
ruožte išversta ar nulaužta dau
gybė visokių medžių, išdaužyta 
langų, nuversta keletas kami
nų, išgriauta sienų ir tt ir tt. 
Reginys baisus ir nuostolių mi
lijoninių padaryta. Bet visų 
baisiausias tai draskomų namų 
gyventojų pergyventas momen
tas. Žmonių užmuštų 

Mok. Ant.

VĖTRA UKMERGĖJ
Liepos 24 d. pasirodė iš piet- 

I vakarų didelis debesys, kuris 
Igriausdamas slinko artyn. Už-

S9DI0. SETMO-ATOSTOGOS 
PASIBAIGĖ

Eltos pranešimu, rugpjūčio 30 
d. Lietuvos Steigiamasis Seimas 
po atostogų vėl pradėjo 
džius.

(Liet. Inf. Biuras)

posė-

Žydas

lat&snių 
viską, 

laiškus,
ų piniginio 
ų katalogo.

10- 
ra- 
rei-

reikalais
10 adresu:

iNIftN
TJBLGO.
1 SI.
I, N. y.
.enybė, 
dybi.

VARGDIENIUS VESI 
SKRIAUDŽIA

Lietuviams rodosi kad 
už žydą galvą guldo ir kad jie
savą nuskriaustų ar apgautų a- 
pie tai nei kalbos negali būti. 
Parodyti kad taip nėra, pasa
kysime vieną atsitikimą.

Žydai turi savo žydų minis- 
terių ir žydų Tarybą savo tau
tos reikalams ginti ir rūpintis. 
Lietuvos žydų Taryba turi ry
šių su Amerikos žydų organi
zacijomis kurios šelpia musų 
žydus, žydų Taryba tarpinin
kauja siunčiant pinigus iš Ame
rikos į Lietuvą. Vienam varg
šui žydeliui 1920 m. spalių m. 
siuntė giminės per žydų Tary
tą 500 dolarių, kas ,tuo metu 
buvo lygu 34,400 auksinams. 
■Nepaisant to kad tasai žydas 
gyveno Kaune, žydų Taryba pi
nigus pasiuntė į Vilnių. Tasai 
vargšas su pagalba gerų žmo
nių surinko 100 au'ks. 'kelionei 
ir nuvažiavo vasario m. šių me
tų j Vilnių. Tenai sužinojo kad 
jisai turi gauti 207,250 Lenkų 
markių, kurios tuo metu buvo 
vertos 8240 auksinų. Tasai var
gšas pamatęs tokį stebuklingą 
jo pinigų nykimą atsisakė juos 
imti, bet pareikalavo raštu liu- 
dymo kiek jam tenka gauti.

Sugryžęs Kaunan, nuėjo žy
dų Tarybon prašyti kad jo by
la butų peržiūrėta. Bet Tary
ba į to vargšo prašymą nekrei
pė domės ir ikšiol pinigai neiš-( 
mokėti.

ir visai nuplėšyti. Dar 
Kauno gatvėje, ties baž- 
kokia dešimtis telegrafo 
nulaužta ir keletas sim-

to netikusio valdininko. Tasai 
valdininkas duodavo amnestijas 
degtindariams, naikino L. V. 
Sąjungos kuopas, mažažemiams 
sudėdamas rekvizicijų naštą ir 
tt. Del jo darbų nukentėjo Kei- 
džių, Vailabų, Lipkiškės, Paal- 
sių ir Paukių ir kt. kaimai.

SEREDŽIUS, Kauno apsk.
Vietos šaulių būrys surengė 

gegužinę. Atvyko svečių iš ki
tur. Butų buvus labai maloni 
gegužinė jei nebūtų ją sugadi
nus netvarka. Seredžiaus mie- 
sčionįs nusigėrę pradėjo kums- 
šiuotis ir išvaikė kaimiečius. Net 
kai kurie peiliais ir šautuvais 
grasė, o kas akmeniu galvon ga
vo. Iš sykio. milicija nesikišo, 
tai vakare žmonės pakeliui ne
galėjo ramiai praeiti.

KLAIPĖDA
Prezidentas Klaipėdos kraštui 

Altenbergas atsistatydino. Prie- 
žastįs atsistatydinimo neskelbia
ma, nes aišku kad siuntimas de
legacijos Varšavon ir bičiuliavi- 
mas su Lenkais privedė prie to.

(Pereitame num. buvo minė
ta jog Klaipėdos krašto prezi
dentu paliko Lietuvis Dr. Ste- 
putaitis — “Dirva”.)

ŠAULIAI DRĄSINA 
VILNIEČIUS

Utenos ir Ežerėnų šaulių bu
rių atstovų suvažiavimas išne
šė šitokį Vilniačiams padrąsi
nimą:

Lietuvos Rytų Broliai! Mes 
laisvos Lietuvos sūnus, susirin
kę ir apsvarstę Jūsų gyvenimo 
sunkumus* ir kančias, kurias 
kenčiate svetimos okupacijos 
jungo įspaudžiami, norėdami to 
vargo šiurkštumus Jums palen
gvinti, įlieti Jūsų sielon naujų 
jėgų kovoje del Lietuvos švie
sios ateities ir Nepriklausomy
bės, širdingai sveikiname 'Jus, 
ištvermingai kovojančius ir ne
žinančius baimės prieš priešą; 
mes apie Jus dieną ir naktį ma
nome ir kartu visas kančias ken
čiame.

Nenusiminkite balto erelio na
guose būdami. Mes skubiname 
Jums į pagalbą ir neduosime 
ereliui susukti lizdo musų Tė
vynėje. Tik daugiau vilties ir 
kantrybės ir visi musų sieki
mai bus atsiekti.

Valio Vilniečiai!
- Valio Lietuvos Sostinė!

Valio Lietuvos Rytai!
4 (“Liet Uk.”)

TRABUČIAI,1 Švenčionių parap., 
Vilniaus g.

Beturčiai mes žmonės ir že
mės mažai turime, daugiausia|dabar žandarai baigia jų tėvus! 
po 3 dešimtines, ir šeimynas ne- terioti. Ką gali ir randa at
matas Dievas davė, taip kad ge-' ima reikalaudami išduoti sūnų., 

Nuo čičelio, pavyzdžiui, atėmė | 
ratus, plūgą ir pavalkus — su-| 
nūs gi jo dar žiemą išėjo tar-l 
nauti pas tolesnį kaimyną. Nuo 
kitų vėl atėmė arklius, karves 
ir tt., o tėvai ištikrųjų ir patįs; 
nežino kur jų vaikai.

rokai tenka skursti. O čia kaip 
nelaimei, negalima uždaryti du
rų nuo kaž kokių “ponelių”. At
eis ir prašo Lenkiškai sviesto, 
kiaušinių, sūrio “sužeistiems ka- 
reiviaams” (?). Gudresni ir drą
sesni kaimiečiai klausia: “Iš kur 
sužeisti kareiviai, kad karės nė
ra?” Panelės tik numykia ir 
laukia sūrio.... Paskutinį ga
balėlį kiekvienas atiduoda, bi
jo — dar gali žandarams apskų
sti. Mieste (Švenčionyse), kaip 
girdėti, kas nakt vis “baliai” ir 
pokiliai — ar ne tenai tik vis
kas plaukia.

Dažnai lankosi čia žandarai, 
taip sakant, “tvarkos prižiūrė
ti”. Ateis į pirkią, randa tik 
vienus vaikus, ir tuoj pradeda 
“tvarkos žiūrėti". Užkart į ka
marą ar svirną, radęs ten ne
tvarkoj gulinčius surius ar sto
vintį sviestą ar pieną tuojau 
pradeda “tvarkyti”: ką į kiše
nių, ką į gerklę. “Sutvarkęs” 
eina toliau. Už poros dienų vėl 
tas pat.

ŠVENČIONYS, Vilniaus g.
Kas sekmadienį ar šventadie

nį apie dešimtą valandą buna 
bažnyčioje kareivių pamaldos. 
Po pamaldų čia pat bažnyčioje 
kareiviai gieda (dainuoja) kaž 
kokią “Bože coš Polskę”. žmo
nės tą girdėdami jau išanksto 
išeina iš bažnyčios: Nenorim, 
sako, klausyti šventoj vietoj vi
sokių balalaikų. Ir ištikrųjų 
yra iš ko piktintis, nes tas “Bo
že coš Polskę” girdisi ir restau- 
rantuose, ir karčiaippse,- ir mu
gėje, ir laukuose, visur ir kiek
vienas valkata ją mykelėja, o 
dabar kaip tik ir bažnyčion įve
dė.

STRŪNAITIS, Švenčionių apsk.
Sunkus dabar pas mus laikai. 

Per dienų dienas nepamatysi vy
ro net jau ir visai seno. Visi 
kažin kur išbėgioję, išlindžioję, 
pasislėpę; kitų visai senai jau 
ir savo gimtinėje nebėra. Tai 
ištikrųjų laikeliai, jau savo na
muose ir gimtinėje nėra vietos. 
Kas atsitiko? Gaudo gi visus 
kas pasirodo. žandarų, akyse, ar 
vaikas; ar paaugęs, ar senis dar 
nepažilęs, kiekvieną tuoj apsto
ja šautuvais ir durtuvais ir ve-

nėra. 
Leipus.

da kalėjimam 
čiai dar anksti 
pasaulį laimės

Kai kurie vyru- 
pavasarį išėjo į 
j ieškoti — taij

Iš VILNIAUS KRAŠTO 
-"Liepos 24 d. Vilniaus gatvėje 
išlipdyta skelbimas kviečiąs Vil
niaus gyventojus vyrus rašytis 
Vilniaus gynėjais, nes galįs kil
ti pavojus, o tuomet jau busią 
pervėlu.

Pastaruoju metu Lenkai bu- 
vu bemėginą patraukti į savo 
pusę žydus, būtent kad jie dė
tųsi drauge su Lenkais per ma
nomus Vilniaus seimo rinkimus. 
Lenkai žada žydams autonomi
ją. Tai mat, pirma žydams bar
zdas pjaustė, dabar juos glosto.

Vilniaus krašte Lenkai, pla
tindami žinias busią reikią at
remti puolančius Lietuvius, iš
dalijo daug ginklų sodžių gy
ventojams. Bet pasirodo kad 
daugelyj vietų apsivylė, nes dau
gelis Gudų ūkininkų, gavę nup 
Lenkų ginklų, dedasi prie suki
lėlių. Nesenai Lenkų valdžios 
agentams pavyko suimti 60 Gu
dų kurie pavartojo Lenkų dova
notus ginklus prieš juos pačius. 
Gautomis žiniomis, Lenkų oku- 
puotoj Lietuvos dalyj Vilniaus 
srityje yra pasklidęs gandas jog 
turįs būti balsavimas. Todėl 
dvarininkai dabar bruzda ir va
žinėja į Vilnių, tai kitur. Į Dūk
štą atgabenta daug degtinės ir 
dar žada atvežti vieną'vagoną. 
Esanti labai pigi, žmonėms bus 
parduodama butelis po 200 Len
kų markių ir .po 9 Lietuvių auk
sinus. Lenkai esą nori apgauti 
žmones, nes mano jog pasigėrę 
daugiau balsuos už juos.

Vilniaus apielinkėje Lenkai 
gaudo jaunus vyrus į kariume- 
nę. Jaunieji slapstosi, už tai 
Lenkai aprašo visą ūkį. Į Vil
nių nesenai atvežė visą vagoną 
basų ir vienais baltiniais naujo
kų.

Gudai gyventojai apie Apsą 
ir apskritai to krašto piliečiai 
yra labai varinėjami j darbus, 
ypač kelių taisyti, žmonės ne
patenkinti Lenkais ir linkę prie 
Lietuvos valdžios.

(“Karys”)

KAIRĖNAI, Kėdainių apsk.
Vietos kaimiečiai pradėjo tarp 

savęs rokuotis: vieni sėja į pū
dymų lauką, kiti ne. Pastarie
ji nuganė užsėtus pūdymus, nes 
jie neleido ganyti pievose, p tik 
pūdyme. Dabar pradėjo byli
nėtis. Ar ne geriau išeiti į vien
sėdžius ir tuomet kiekvienas ga
lėtų ūkininkauti pagal savo no
rą.

ANTAZAVAS, Ežerėnų 
žmonės labai mažai 

laikraščių ir jaunimas 
peštis.

aps.
skaito 

mėgsta
Susirinkę tik tauška

lams laiką leidžia įirba kortavi- 
mui ar girtuokliavimui, 
mui laikas 
dariauti.

Jauni-
šviestis, o ne pikta-

Raseinių apsk. 
vaisė, del blogo val-

V1DUKLĖ,
Viduklės

dininko darbų nukentėję kaimai 
labai dėkingi yra taikos teisė
jui, kuris pagelbėjo atsikratyti

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI
PADUODA TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

APIE LIETUVĄ

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

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

Adresuokite:
Lithuanian Press Association

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

LIETUVI! - JAU ATĖJO LAIKAS
JAU laikas apsisaugoti nesąžiningų agentėlių ar tai važiuojant į 
Lietuva, ar siunčiant pinigus. Su skaudžia širdžia matydamas kaip 
daug Lietuvių lieka nuskriausti, plačiai šinomas pilietis VLADAS 
KAIRYS atidarė vienintelę ir didžiausių SO. BROOKLYNE Laiva
korčių ir pinigų siuntimo Agentūrų, vardu United Steamship Agen
cy. Vardan jūsų gerovės ir vardan sučėdijimo sunkiai uždirbtų 
centų, pirkit laivakortes j Lietuvų ar iš Lietuvos arba siųskit pi
nigus tiktai per šių savo vientaučio Agentūrų, o sužinosit tų ko 
dar niekad nežinojot, t. y. jog jo Agentūra yra geriausia ir pi
giausia. Gyvenantieji arti užeikit, iš toliau rašykit, o apturėsit 
broliškų patarnavimų. Mano Obalsis: Sąžiningumas, Pigumas ir 
Greitumas. VLADAS KAIRYS, Savininkas.

UNITED STEAMSHIP AGENCY
534—3rd Avenue Dept. 11 Brooklyn, N. Y.

ArJusK*3ūn*Pl®i«k*no* ? 
NAUDOKITE Puff les 
Ar Jums Galvos Odą Nisltl? 
NAUDOKITE Ruffles 
At Plaukai .Slenka? 
NAUDOKITE Ruffles .

Ar Jus Norite Apsaurfolr Juos? 1 
NAUDOKITE

Ujloilęrmiu savo plaukų jfrazuua ir taukiai* 
NAUDOKITE Ruffles 

Užlaikymui ^alvo* odoa įveikiu ir ĮmmmA
NAUDOKITE Ruffles

Buffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkp, arba tiesiog 
iš i A dirbę j u. per pažui už 75c. bonk^.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 3Bth St. Brooklyn. N. Y.

$500 iki $4000
2 šeimynų namas, 11 kambarių, su maudynėmis, elektros 

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

2 šeimynų namas, 9 kambarių, su maudyne, elektros švie
sa. Ant Aberdeen avė., tarpe E. 74 ir 79 gatvių, ra
mioj apielinkėj.

2 šeimynų namas, 10 kambarių, su maudynėmis, elektros 
šviesa, šildymo pečium (furnace), akalbynės, dubal- 
tavas porčius, skalinių (slate) stogas. Lotas 38x107. 
Labai puikus namas, ant E. 74 gatv., arti Superior.

2 šeimynų namas, 8 kambariai, maudynė, elektros švie
sa, garadžius del dviejų automobilių. Ant E. 49 gat. 
arti Superior avė.

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

3 šeimynų namas, 11 kambarių, maudynės, elektros švie-1
sa, fumasas. Ant E. 47 gatvės, tarpe St. Clair ir 
Superior.

4 šeimynų namas, 20 kambarių, maudynės, elektros švie
sa, iš abiejų galų dubeltavas porčius. Lotas 38x107. 
Invažiavimas ir vieta del garadžiaus. Ant E. 74 gat. 
Tarpe Cornelia ir Aberdeen, netoli Superior ir E. 79 
gatvekarių. , v
Visi minėti namai parsiduoda su įmokėjimu nuo $500 

įki $4,000 ar daugiau. Taipgi yra priimami kaipo įmokė- 
jimas lotai ar mortgečiai. Likusieji ant lengvų išlygų 
kaip raudomis. Visi šie namai yra patogioj apielinkėj del 
Lietuvių — arti naujos Lietuvių bažnyčios ir puikios Lie
tuviškos mokslainės, arti gatvekarių ir parankių darbi
ninkams dirbtuvių ir kitų Lietuviškų įstaigų ir sueigų 
vietų.

Pasiskubinkite kolei yra iš ko pasirinkti, nes tuojau 
atsidarys Lietuviška mokykla naujame name, taip pat ir 
nauja bažnyčia bus tuoj užbaigta.

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

Gyvenimo vieta: 6712 Edna Ave.

Nauja Knyga!
“Milijonai Dabar Gyvenančių Nebemirs”

Ar nemalonu jums girdėti tokius daiktus? Prisiartino laikas ne
sibaigiamo žmogaus gyvenimo; geros sveikatos; užganėdinančio ir 
pastovaus politiško pataisymo; aiškios ir suprantamos ekonomijos 
sąrangos: nebereikės bijotis gaspadoriaus, nei daktaro; nei urėd- 
ninko, nei darbdavio, nei piktų žmonių, nei aniolų, nei draskančių 
žvėrių, nei seno ir nepatinkamo amžiaus; nebebus aklumo, kurtu
mo, raišumo, nebylumo; nebebus plikų pakaušių, stiklinių akių, pa
dirbdintų dantų, medinių kojų; nei mirties, nei ligų, nei maro ne
bebus; nebus nežinojimo ir niektikystės; nei skausmų, nei ašarų!

Mes nesijuokiam: Tie daiktai yra tikri ir absoliutiškai teisus, nes 
jie pažadėti Dievo Žodyje. Sulyg Biblijos Mokslu, pasaulis jau pa
sibaigė, o tas mokslas yra tikriausias. Prasideda viso pasaulio Ju- 
bilejus arba pavasaris, tas viskas prasideda 1926 m.

šitie didelės svarbos dalykai yra geriausia išaiškinti puikiai ap
darytoje 128 puslapių knygoje, kuri gaunama Lietuviškai ir kitose 
kalbose. Prisiųskit 25c. ir gausit ją. Tinkamiauasia knyga siųsti 
j Lietuvą. Adresas:

“SARGYBOS BOKŠTAS”
4033 W. Warren Avenue Detroit, Mich.

TIESUOTAS
AGENTAS VISŲ

GARLAIVINIŲ
LINIJŲ

Agentūra Uždėta 
1910 m.

Reikalaukit “Dirvoj”
Klebonas Kaltas — 4 veiksmų 

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

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

Kuomet mes sergame svarbu yra pavesti vi
są dalyką j rankas daktaro su geru patyrimu 
kuris žino kaip atgrąžinti mus atgal j gerą 
sveikatą.
Tikra Medikalė Priežiūra Gali Da- 
dėt Daug Metų prie Jūsų Gyveni
mo ir Linksmumo prie tų Metų

Aš gydžiau naujas ir užsisenėjusias ligas per daugeli metų, ir šia 
ilgas patyrimas išmokino mane kaip išvyti ligas ir suteikti mano 
gydomam žmogui jo buvusią gerą sveikatą trumpiausiu galimu lai
ku, lengviausiais budais ir pigiausiu atlyginimu.

AŠ ŽINAU KAIP

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 

8 vakare
647 Euclid

PRIEŠAIS

Nedėldieniais 
nuo 10 ryte iki 

2 po pietų 
Cleveland, O. 
DURYS GRETA 
STAR TEATRO

VAIKŲ KLINIKOS 
LIETUVOJE 
(F. L. I. S.)

Lietuvoje (randasi penkiolika 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Klinikų. Tas skaičius padidės 
kaip tik greit reikalingi sutvar
kymai bus padaryta.

Nesenai dvi klinikos įsteigta 
šauliuose, dvi Mariampolėj, vie
na Kalvarijoj ir dvi Kaune, ša
lip trijų pirmiaus įsteigtų.

Gera Sveikata yra Didžiausia Palaima
Be Jos Negalime Naudotis Gyveni
mu ir Turėti Pasisekimo Biznyje

ir mano ofisui yra pilnai aprūpinti visokiais reikalingais prie dar- 
bo dalykais. Todėl, nežiūrint kaip kebli jūsų liga arba kaip ilgai 
nuo jos kentėjot, ir nežiūrint kiek sykių buvai apviltas bejieškant 
sveikatos, aš esu gatavas parodyti ką aš galiu, ir jeigu pasivesi 
mano priežiūrai gal aš galėsiu, ir jūsų atsitikime, kaip ir šimtuo
se kitų, pastatyti jus ant naujo kelio koris baigsis atgavimu ge
ros sveikatos kuri jums priguli.

Mano Kainos Yra Visai Žemos ir Išlygos Lengvos. 
Aš Neimu Nieko Už Pasitarimus.

DR. KENEALY
Avė. Antros Grindys
4np Republic Building

LAIVAKORTES į LIETUVĄ
iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Antverpeną, | 

Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus ir Liepoją, ant | 
geriausių ir greičiausių laivų. Išreikalauju Pasportus vi- | 
siems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir | 
mainymas pagal dienos kursą. Išvažiuojantiems į Lietu- e 
vą mainyti pinigus neverčiame. Atvažiuojančius iš kitų § 
miestų patinkama ant stoties ir bagažus pristatome ant g 
laivo. Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai ar- | 
ba per laišką pas seną ir užtikrintą agentą te

G. KUNAŠAUSKAS j
Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingu ir geru patamavi- s

mu užgandėdamas daugumą, užganėdinsiu ir jus.

ir

X-SPINDULIŲ EGZAMINAVIMAS $1.00
JEIGU sergi, nežiūrint kokia priežastis nebūtų, arba kaip nusimi- 

nęs palikai po visokių nepasisekimų gydytis, NENUSTOK VIL- 
q A [I K TIES IR ATEIK PAS MANE. Aš gydau visas speciales vyrų ir

moterų ligas, taipgi ligas KRAUJO, ODOS, SKILVIO, INKSTŲ, 
KEPENŲ, PLAUČIŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, NOSIŲ, GERKLĖS, VO- 
TIS ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPINDULIU, ELEKTROS ir 
mavo modernišku vėliausiu MEDIKALIU ir ELEKTRIŠKU gydy- 

0 “ mu busį pagydytas kuogreičiausiu galimu laiku.
Mano pasisekimo paslaptis yra atsargus jieškojimo metodas priežasčių kurios žmogui kenkia. 

Aš naudoju X-SPINDULIUE, MIKROSKOPĄ ir CHEMIŠKĄ išanalizavimą ir visus MOKSLIŠKUS 
metodus atradimui jūsų negerovės priežasties. NĖRA JOKIO SUĖJINĖJIMO PAS MANE.

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

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

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

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

PAS MUS GALIMA. SUKALBĖT LIETUVIŠKAI.

DR. BAILEY “Specialistas”
5511 EUCLID AVE. Netoli E. 55th St. Room 222. Antros Grindys. 

CLEVELAND, OHIO
OFISO VALANDOS: NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS NUO 10 RYTE IKI 1.



DIRVA

f I Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese I
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

LIETUVIŲ APŠVIETOS DR- 
JOS SUSIRINKIMAS 

Cleveland, Ohio.
Rugsėjo 9 d. “Dirvos” name 

buvo Lietuvių Apšvietos Drau
gijos, kuri išleidžią “Artoją”, 
metinis susirinkimas. Dalyva
vo įgražus būrelis vietos veikė
jų ir aptarė keletą naudingų da
lykų. Buvo kalbama apie patį 
“Artoją”, jo tolimesnį ir gauses
nį paplatinimą, paskiau apie su
rengimą žiemos laike prelekcijų 
vakarų ir tas darbas pavesta 
Draugijos valdybai sutvarkyti. 
“Artojo” naudai nutarta paren
gti gražus vakaras su perstaty
mu, koncertu ir šiaip įvairumais.

Valdyba išrinkta: Pirminin
kas — Dr. J. T. Vitkus; Sekre
torius — K. S. Karpavičius; Ad
ministratorius — A. Jankaus
kas; globėjai — A. B. Bartoše
vičius ir Kun. J. Z. Jasinskas.

Apie patį “Artoją” kalbant, 
A. B. Bartoševičius paaiškino 
jog nežiūrint dabartinių blogų 
laikų laikraščiui nėra jokios bė
dos, išėjimas ir viskas kaip iki 
šiolei vedėsi yra užtikrinta.

Visi dalyvavusieji buvo gera
me upe, kas liudija jog Lietu
vių Apšvietos Draugija įžengus 
į antrą savo gyvenimo metą, ir 
jos leidžiamas Lietuvių apšvie- 
tai mėnesinis žurnalas “Arto
jas”, toliau dar geriau platinsis.

Susirinkimui buvo prisiųsta 
keletas laiškų iš tolimesnių ko
lonijų, viens jų buvo nuo “Arto
jo” redaktoriaus V. Sirvydo iš 
Brooklyno.

Narys.

Lietuvos Atstovę gerb. .Čarne
ckio pasitikimo pietus. Gavus 
iš Misijos užtikrinimą" jog nebus 
pakeista gerb. Atstovo atsilan
kymų Clevelande diena, viskas 
priruošta jo pasitikimui. Gerb. 
V. Čarneckis čia atvyks ketver-. 
ge, rugsėjo (šio mėnesio) 29 d. 

z Vakare atsibus prakalbos. Apie 
tai bus pranešta.

Norintiems dalyvauti pasiti
kime Lietuvos Atstovo stotyje 
ir pietuose, kurie tam rengiami, 
jau laikas pasirūpinti sau tikie- 
tus ir šmeruoti savo automobi
lių. Ketverge, rugsėjo 29 d., vi
si pasirengusieji stotin vykti tu
ri susirinkti prie Lietuviškos sa
lės ; paskui nuvyks visi į E. 105 
Street ir St. Clair avė. stotį, iš 
kur visi su Atstovu vkžiuos į 
Winton viešbutį, Prospect avė., 
netoli E. 9th st. Tikietai pie
tums jau parsiduoda “Dirvoje”, 
Lietuviškam Banke, kitame ban
ke pas P. Muliotį ant St. Cląir

A. L. R- K. MOTERŲ"SĄJUN- 
GOS^SEIMAS.

Panedėlyje'Oevellande prasi
dėjo Katalikių Moterų Sąjungos 
seimas. Delegačių suvažiavo tik 
22 moterįs.

Panedėlio vakare, seimo delei, 
buvo surengta koncertas. Kon
certo programas buvo gana tu
riningas, dalyvavo Teatrališkas 
Choras ir Liet. Vyčių 25 kuo
pos Choras. Pirmiausia, pro
gramą pradedant, griežė orkes
tras, po to buvo statoma “Ge
riau Vėliau negu Niekad” — at
likta pusėtinai geraį. Po per
statymui delegates trumpa kal
ba pasveikino vietinis klebonas 
Kun. V. G. Vilkutaitis. Sekan
ti kalbėjo “Moterų Dirvos” re
daktorė p. Nausėdienė, apie mo
terų padėjimą' Lietuvoje ir čia 
Amerikoje; apie Lietuvos var
gus kalbėdama prašė susirinku
sių aukauti moterų Ukėsų Dr- 
stei Lietuvoje; ji taipgi turėjo 
laišką, atvežtą Pr. Gudo iš Lie
tuvos, nuo minėtos moterų dr- 
stės, Amerikos (moterims; tos 
draugijos vardu buvo renkama 
aukos, surinkta $69.08.

Po jos kalbėjo p. Ona Janutie
nė iš So. Bostono, apie moterų 
Sąjungą ir jos nuveiktus darbus 
per septynis metus jos gyvavi
mo. P. Jankienė yra paprasta 
moteriškė, bet turi gerą iškal
bą, geriau iš moteries nei nega
lima tikėtis.

P-lė M. Vaizbuniutė deklama
vo eiles delegačių pasveikini
mui.

Pagaliaus prasidėjo dainos. 
Pirmiausia pasirodė p. M. šir- 
vaitienė, kurios dainos publikai 
patiko ir ji buvo atšaukta pa-« 
kartoti. Sekantis .buvo Teatra
liškas Choras, kuriam užėjus 
ant scenos suužė delnų plojimas 
dar nedainavus. Chorui padai
navus jau plojimui nebuvo galo. 
Reikia pasakyti, Teatrališkas 
Choras yra ■ pralenkęs visus ki
tus Clevelando Lietuvių chorus.

P-lė J. M. Baltrokoniutė dai
navo “Temsta Dienelė”; jai pa
dainavus vėl suužė visa svetai
nė plojimais, ir ji buvo atšauk
ta dar daugiau dainuoti. Po jos 
dainavo vėl Teatrališkas Cho
ras, paskui p. M. širvaitienė, o 
paskiau dainavo Vyčių Choras, 
šisai * riors skaitiingesnis, bu
vo dainose silpnesnis už pirmą
jį chorą. Vakarą užbaigiant, vi
sa publika sudainavo Lietuvos 
Himną.

Utarninko vakare atsibuvo 
vakarienė. Publikos dalyvavo į 
150 ypatų. Laike vakarienės 
bdvo įvairios kalbos, paskui se-

legiją bei daugelį privatinių mo
kyklų.

Sandaros 18 kuopos susirinki
mas atsibus ateinančiame utar- 
ninke, rugsėjo 20 d., Goodrich 
name, 1420 E. 31 St., prasidės 
nuo 7:30 vai. vakare. Bus no- 
minavimai Sandaros Centro vir
šininkų ir rinkimas delegato į 
seimą. Nei vienas narys neuž
mirškite to vakaro, nes reikalas 
svarbus. Taipgi atsiveskite po 
naują narį prisirašyti prie mu
sų kuopos. J. B.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
bus laikomas nedėlioj, rugsėjo 
18 d., Goodrich name, nuo 2 v. 
po pietų. Visi nariai meldžiami 
susirinkti. Kuopa rengiasi prie 
statymo komedijos “Balon Kri
tęs Sausas Nesikelsi”, darbas ei
na pirmyn, neužilgo bus lošia
ma, taigi visi nariai sueikite pa
sitarimui del to vakaro. Vald.

Jonas Žitkus, geriausias Cle
velande Lietuvis fotografas, tu
rėjęs studiją ant Superior avė., 
spalio 4 d. apleidžia šį miestą ir 
su žmona iškeliauja į Lietuvą.

Ohio valstijoje yra 5,000 pro- 
testoniškų pastorių (kunigų).

a » a £ JT*-* ’ V į V U*. IVU

avė. ir pas rengimo narius. dainos, muzika ir šokiai.

Pranešimas. Kurie pirm rug
sėjo 3—dr esate pridavę Pasko
los Stoties raštininkųj_Bonų ku
ponus o ■nwrtsflHhet cėkių, malo
nėkit atsiimti, pinigai (visiems 
yra prisiųsti. Kurie turit bonų 
kuponus ir norit gaut nuošimtį 
arba skirti juos Lietuvos Vals
tybės iždui, galit priduoti sto
ties raštininkui 6712 "Superior 
Ave., subatų. vakarais.

Manoma vėliaus kuponai ne
bus priimami persiuntimui, nes 
butų perdaug išlaidų stočiai, ap- 
draudinėjąnt laiškus su mažos 
vertės kuponais, žinoma, bus 
patarnauta tiems kurie negali 
patįs rašyt (jeigu tokių atsira
stų), 'bet turės patįs apmokėt 
persiuntimo lėšas.

Stoties rašt. Jurgis Kuzas.

šalip moterų, seime ir vaka
ruose dalyvavo keletas svečių, 
jų tarpe kunigai Vilkutaitis, Ke
mėšis, Urbonas ir kt.

švilpukas.

Mčkyklos prasidėjo su 112,897 
mokiniais. Panedėiyje prasidė
jo miesto mokyklos ir iš pirmos 
dienos susirašė 112,897 vaikai. 
Augštesnėsės mokyklos sulaukė 
12,973 mok.; vidurinėsės 13,485; 
elementarinės 86,189. čia mini
ma tik miesto viešosios mokyk
los, išskyrus universitetą ir ko-

<>

Ragina čiepytis. Sveikatos 
komisijonierius išleido paragini
mą tėvams čiepyti vaikus nuo 
difterijos. Kaip čiepymas pata
po abelnai vartojamu, Dr. Rock
wood sako, mirtįs nupuoOė nuo 
40 iki 10 nuošimčių. Pereitais 
metais mieste buvo 1,528 vaikų 
sergančių difterija iš kurių 133 
mirė. Vaikų klinikose čiepija- 
ma dovanai.

Pereitą pėtnyčią nakties laiku 
virš miesto skrido orlaivis su de
gančiomis elektros lempomis iš 
apačios, žiūrėtojams darė gra
žų įspūdį. Orlaivis buvo labai 
augs tai ir išrodė trumpas ruo
žas šviesos neriantis per tamsą.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—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 12
3 iki 5 po pietų.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7
8115 St. Clair Avenue

Pereitą savaitę ketverge nau
jam Clevelando katalikų vysku
pui Schrembs priimant įvesdini
mą j katedrą apeigose dalyvavo 
apie z6,000 žmonių.

PARDAVIMAI
SALDAINIŲ krautuvė, patogioj 

vietoj, netoli .naujos Lietuviš
kos bažnyčios; biznis gerai iš
dirbtas, renda. pigi. Priežastis 
pardavimo savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. Kreipkitės 'J. S. 
1308 Russel Rd.

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai, apinauji; savininkas 

išvažiuoja Lietuvon. Kaina pri
einama; galima užimti ir tuos 
kambarius. Renda pigi. (37) 
F. A. L., 1210 E. 79th st. viršuj.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir .suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į matao Ap- 

. tieką bile kada.
I. A. USEVIČIUS

2343 Professor Ave., S. W.

iki 8

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

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

pasportų. Studija atdaro visą dieną ir vakarais.

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

' Kainas prieinamos
Valandos: 9 ryto iki 8 vak.

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA
Ofisas 1328 E. 80th STREET '

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State 'Princeton 979-W

CLEVELANDO LIETUVIU 
NAMU IR PASKOLOS 

BANKAS
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 .

Gydytojas ir Chirurgas
1395 E. 9th St, tarpe St Clair ir Superior Ave.

Pradėjo vėl gydymo praktika po prabų rimo suvirs 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Specialiai prirengimai gydymui vyrų lij/ų ir davimui Salvarsan 606.
Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vak. Nedėliomis nuo 11—1. •

— Telefonas Prospect 4061 —

UŽSISENĖJĘ LIGOS
VYRU IR MOTERŲ- Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimų patarimų apie pa
dėjimų, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktikų parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man ūmai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamų gydymų. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

NERVIŠKAS, INKSTŲ, SKILVIO IR VIDURIŲ.
KAINOS PRIEINAMOS. UŽLAIKAU PASLAPTIS.

Visus pacientus egzaminuoju ir gydau pats ir kada tik at
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jutns 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbanti žmogų.

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dienų iki 4 po pietų.

DR. G. A. YATES, Specialistas
2573 EAST 55th ST.‘, 2-xos lubos, Room 7.
Prie Woodland av. ir E. 55th St, Cleveland, O.

Labai parankioj Lietuviams vietoj, galima privažiuoti Št. 
Clair ir Superior karais. Dideles gropes imu pagal su
sitarimo ir nustatymo laiko.. Nepamirškite kreiptis čia. 4 

$

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai Duodam Merchants Red Stamps 

su pirkiniais 10c. ar augčiau

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių

vwwwwwwwwwwwwvwwwvvvwvwwvvt
Dr. Ray R. Smith, Dentistas

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

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

skausmio Dantų Traukimo.

PAIN

Regulariai $10 iki $12.95
Mergaičių Ploščiai $8.95

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market. 
15617 Waterloo Rd., Collinwpod, Ohio.
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GERAI PASIŪTI, GERAI TINKĄ DRABUŽIAI MERGAITĖMS NUO 6 IKI 14 METŲ 
DĖVĖJIMUI EINANT MOKYKLON. ŠITAS ATPIGINIMAS UŽGANĖDINS KIEK
VIENĄ MOTINĄ LYGIAI IR DUKTERĮ, KADANGI DAUG GALIMA SUTAUPYT, O 
VISOS JEKĖS IR ANDAROKAI YRA NAUJŲ MADŲ.

šias drapanas sudaro polo audimo, Bolivias, Relton ir cheviots audimai. Yra dideliais 
plačiai^. ir siaurais kvoldais, įvairiais sumetimais ir palaidais užpakaliais, su diržais ir 
pusiau ir pilnai su pamušalu. Gražiais naujais kalnieriais -to patięs audimo arba kai
liuko. Rudens spalvos yra rudos, briedžio, mėlynos ir

MERGAIČIŲ $4.00 ir $5.00 SERGE SUKNELĖS— 
Iš Navy mėlyno serge tinkamose madose, apsiu- 
lėtos gražiais mezginiais, apvedžioti kalnieriai ir 
kapsai, su diržais ir kvolduoti andarokai, taipgi 
kitokiuose pavyzdžiuose, su kišeniais. $3.48 
Mieros nuo 6 iki 14 metų .........

šokoladinės. Įyairybė madų.

$1.50 JEKUTĖS—puikaus darbo, su 
gražiais apvedžiojimais arba papras- 
kalnieriais ir kapsais, baltais arba 
kalnieriais iš Lonsdale jean, kapsai

MERGAIČIŲ 
mezginiais, 
to siuvimo 
spalvuotais ......

susegami, balta emblema ant rankovės. Mie 95c 
ro« nuo 6 iki.20 metų ...........................
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Clevelando Lietuvių Susivie-) 
nijimo Pašalpos Klubas, jau ke
linti metai čia gyvuojantis nors 
su mažu skaičium narių,-turi jau 
savo čarterį ir veikia pilnai. Iž- 

' de turi kelis šimtus dolarių.
Šiuomi atsikreipiame į vietos 

Lietuvius, kurie visiškai apie tą 
klubą negirdėję, ir meldžiame 
atsilankyti į susirinkimą prisi
rašyti prie jo. Klubas teikia pa
šalpą ir padeda norintiems pa
stoti piliečiais išsiimti popieras.

Susirinkimus klubas laikys 
kas ketvirtą nedėldienį kožno 
mėnesio, Goodrich name, 1420 
E. 31 St., nuo 2 vai. po pietų. 
Klube gali prigulėti visi be jo
kio tikėjimo ar kitokių pažvalgų 
skirtumo. Valdyba.

<> <>
<> o <>

MERGAIČIŲ $2-00 ir $2.50 LIETAUS APSIAUS
TAI — Tvirtos mėlynos, rodos, raudonos ir gel
svos spalvų, gumuoto satino apsiaustai su Billie 
Burke apdangalais galvais, šilko pa- $1.69 
mušglu, mieros 6 iki 14 metų

MERGAIČIŲ $3.00 VILNONIAI SERGE ANDA-
ROKAI — Vilnoniai serge ir Navy blue, plačiai 

kvolduoti, ant balto muslino šniuraukos, $1.95
Tinka su jekute. Mieras nuo 6 iki 14 m. *
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Septyniuose didesniuose šios 
valstijos miestuose randasi išvi
so 200,000 bedarbių. Clevelan- 
de yra apie 90,000; Akrone me
namai apie 14,500; Youngstow- 
ne 20,000; Daytone 18,000; Co
lumbus 14,165; Toledo 25,000; 
Cincinnati 50,000.

4
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j^AINA PAGAMINIMO IR PRISTATYMO NAUDO
TOJAMS NATURAL1O GAZO YRA KONTRO

LIUOJAMA EKONOMINĖMIS TEISĖMIS KURIŲ NE
GALIME MES PERKEISTI PATYS. VISI MES VIE
NA KĄ' TURIME TAI NAUDOTIS TOKIOMIS AP
LINKYBĖMIS KAIP GERIAUSIA GALIMA. GAZO 
JAU YRA DABAR DAUG MAŽIAU NEGU K1TĄ- 
DĄ BUVO. IR TAS KIEK DAR YRA LIKUSIO AT
SIEINA BRANGIAU IŠGAUTI Iš ŽEMES IR PRIS
TATYTI JI JUMS . NEGU KITAIS SYKIAIS BŪDA
VO KAINUOJA. .....................
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◄> 
o f◄>

<>

MERGAIČIŲ IR MERGINŲ FLANELINĖS JEKĖS 
Geros rūšies, vilnonio flanelio. Mieros 6 iki mer
ginų 20. Raudonos, žalios ir mėlynos, apsiūtos 

\ emblema, su žvaigžde ir„ apvedžiojimais apie kal- 
nierių. ir kapsus. Gerai pasiūtos, pla- $3.75 
čiu kalmenum. Kama po ............... *

MERGAIČIŲ $1-00 Ir $1.50 SKALBIAMOS SUK
NELĖS — Rudeninės gingham suknelės, languo
to, bryžiuoto ir smulgiai languoto audimo, su dir
želiais ir palaidais užpakaliais, su (vairių 88c 
spalvų apvedžiojimais. Mieros 6 iki 14 m.

BAILEY’S—Trečios Grindys

Laivakortes
TIESIOG Į KAUNĄ 

IR IŠ LIETUVOS

Maisto kainos kįla. Daugely
je miestų pastaromis dienomis 
maisto kainos pakilo nuo 1 iki 
8 nuoš. virš to ką *buvo liepos 
mėnesyje. THE EAST OHIO GAS CO

Siunčiame Pinigus | Visą Lietuvą
PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

“Dirvos” Skaitytojams 
Duodamos Dovanos 

(ŽIUR. PUSL. 2)

KAUNO OFISAS — Laisves Alėja, 58 
UKMERGĖS OFISAS — Kauno Gatve, 52a 

RYGOS OFISAS - 30 Wall St., Riga, Latvija

Indomios prakalbos atsibuna 
kožną nedėldienį nuo 10 ryte iki 
12, Wm. Abel and Sons Co. 
salėje, 7017 Superior avė., tarpe 
E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiems 
dykai, kolektų jokių nėra. Tin
ka paklausyti vyrams ir mote
rims, aiškinama įvairus tikybi
niai dalykai.

£<► <► Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

i K DARBINI 
JUDĖJLV

.———— 
(Įkaitinta 525 žr

Logan pav 
i iįijijoj, marinote 
; t Mos savaitės 

gtakiB angliškas: 
a paskiau prieš j 

J įjil; šnipams, ats 
įpirdikdiai nužu 
įtini už žmogžud 

j (šimtai už nesioj 
j į Tirpė apkaltintų 
I ^sip unijos skyri 
į Si
Į lik meste, Francu; 
j ^didelis streikas. 
I (epe. Prieš strei 
i (iti hriumenė.

teps mėsinyčių 
j iMt “atviras dirb

Hile darbininkus a 
;■ iįdilš ir sutiko. I 

ri pašalinami, pač 
j įiriioinky atstovai 1 
J sujonis. žinoma 

Etaės klausyti ką 
: PSlp.

' h ta planui pasii 
: ai iš įvairių imi. 
I iHnt.

r • 
į i Tabtijoae dabartį 
į iri 8,000,000 mo 
į ūdirba už algas.

ką 0, pradėjo vei 
liiieno dirbtuvė; 
lįita 1,500 žm. at;

i Ii (k, smarkiau p 
Į Waės dirbtuvės. 
4 dirbanti su 
į Eta kaip pirmiai

cterg, Pa, po pus 
į Pi pradėjo veikti 
į lėtino įstaiga, su 
d ttainku. Algos n 
1 valandai.
, ^Papanedėlyj 

: geležinės, 500 d 
v nedarbo, t

M Tinplate 
taenoe, pradėjo d 
•ta išgalėmis. J 

darbininku pi

Ind., iš bado n 
^tis baudauja, te 

Ttro per 9 mė 
darbo.

Darbo Federal 
' taoti už audėjų 
'% ė įvedimą au 
*valandų darbo pit

JįJdežinkelię rei 
darbininkai r 

^gatavais išeit stn 
^fctano. Buvo svs 
Girnas algų, ko p 
ta leista darbini; 

«ds»ti.
taryba išle 

Jį M kompanijc 
genis priežastie 
Me žmogų.

įįį. ltd, atsibuv 
j! y Kanados ang 
5ii!elagaty konven 
ĮS taujų algų kie 
Stelos anglies ka-

nutarė gą- 
Maigų numaži-

Nikaraguos 
< ^bežyje prasi- 
^■^hs judėjimas 
lojalių išrinkti 
ę1’! kurioj pusėj 
“' Pradžią. Vieni 

? Mta, Už per- 
nibežių abi 

^•uvokaltinin-

dirbimo įs- 
ta Mumijoj ku- 

htvėse sukri- 
^W®onių,di- 

žmonės


