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Vilniaus Klausimas Pavesta
Visai Tautu Sąjungai

LIETUVA GAL GREET BUS PRIIMTA IR T."
SĄJUNGON-—LENKU PRIEŠTARAVIMAI 

^SĄJUNGOS KOMISIJOS ATMESTI._

| Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

t____________ _____________
Apkaltinta 525 žmonių daly

vavusių Logan paviete, West 
Virginijoj, maršuotojų būriuo
se. Kelios savaitės atgal tenai 
susituokus angliakasiams į bū
rius, paskiau prieš juos išėjus 
kasyklų šnipams, atsibuvo šau
dymų ir dikčiai nužudyta. 325 
kaltinami už žmogžudystę, o ki
ti du šimtai už nešiojimą gink
lų. Tarpe apkaltintų yra ir an
gliakasių unijos skyriaus virši
ninkai.

Lille mieste, Francuzijoj, pra
sidėjo didelis streikas, visose in
dustrijose. Prieš strei'kerius iš
šaukta kariumenė.

Chicagbs mėsinyčių kompani
jos įvedė “atviras dirbtuves” ir 
prispaudė darbininkus ant to su
tikti, dalis ir sutiko. Unijų at
stovai prašalinami, pačių įstai
gų darbininkų atstovai tarsis su 
kompanijomis, žinoma, šitaip1 
esant turės klausyti ką kompa
nijos sakys.

Daug tam planui pasirodė pa
smerkimų iš įvairių unijų vadų 
šioje šalyje.

Suv. Valstijose dabartiniu lai
ku suvirš 8,000,000 moterų ir 
merginų dirba už algas.

Warren, O., pradėjo veikti ge
ležies ir plieno dirbtuvė; šią sa
vaitę paimta 1,500 žm. atgal.

Canton, O., smarkiau pradėjo i 
veikti geležinės dirbtuvės. Vie
na jų skelbia dirbanti su visais 
darbininkais kaip pirmiau.

Conansburg, Pa., po pusmečio | 
stovėjimo, pradėjo veikti cino 
blėkų dirbimo įstaiga, su pilnai 
2,500 darbininkų. Algos numa
žinta iki 33c. valandai.

JDĘRYBO§ NESISEKA, 
BET VIS TAIKYTIS

BANDOMA
GENEVA^, zugfc 20-d. — 

Po metų besistengimo sutai
kyti Lietuvių-Lenkų ginčą už 
Vilnių, tautų sąjungos tary
ba šiandien, po išklausymo jų 
atmetimo Hymanso pasiūlymo 
išbarus abi pusi vienbalsiai 
nutarė priimti Hymanso pla
nk padarantį Vilniaus distrik- 
tž autonomišku kantonu Lie
tuvoje. Taryba toliau nuta
rė tą savo nuosprendį persta
tyti visam sąjungos susirinki
mui su prašymu užtvirtint, ką 
galima spėti susirinkimas ir 
padarys.

Vėliaus komitetas iš šešių 
nubalsavo atmest Lenkų grie
žtą prieštaravimą prileidimui 
Lietuvos į Tautų Sąjungą.

Dar abiem pusėm bus duo
ta pasiaiškinti.

♦ • *
Geneva. — Nors Lietuvos 

Valdžia buvo atsisakius priimti 
paskiausius Tautų Sąjungos Ta
rybos siūlymus išrišimui Lietu
vių-Lenkų ginčo, tečiaus pasku
tiniu laiku Lietuvių Delegacija 
tą siūlymą priėmė, pareikšdama 
jog turės teisę dėti prie to savo 
pataisymus. Lenkų delegacija 
irgi tą siūlymą priėmė, su Var- 
šavos įsakymu nekurtuos punk
tus atmesti ar taisyti. Taigi, 
sulyg to pranešimo, Lietuvių- 
Lenkų ginčas kaip ir užbaigtas. 
želgowskii& -<Įosa išlygose sako
ma apleisti Vilnių, tenai gi bus 
įsteigta milicija iš vietos žmo

Laisvoj Rusijoj Kulka 
j Kaktą Dykai

Kopenhagen.■—■ Rygoj gau- 
, ta pranešimas jog sovietų 

valdžia Kijeve sušaudė 830 
narius buvusius prie suokal
bio prieš komunistų tvarką.
Varšava. — Naujas sukilimas 

prasidėjo Rusijos Baltiko laivy
no jūreivių tarpe. Keturi šim
tai laivyno oficierių areštuoti ir 
nusiųsti Maskvon.

Gręsia Nauja Balkanų Karė 
—Geneva; — Albanijos dele

gatas Vyskupas Fan Noli ga
vo savo valdžios telegramą jo- 
gei Serbai pradėjo karę prieš 
Albanus ir artilerija bombar
duoja parubežio miestelius. 
Tas reiškia pradžią suirutės 
Balkanuose.

Renka narius Tarptautiniam 
Teismui-Tribunalui

Geneva. — Tautų Sąjunga iš
rinko narius nuolatiniam tarp
tautiniam teismui ir tokiu bu- 
du įveda pasaulinį tribunalą su 
29 valstybėmis ant to pristoju
siomis; Bet nežiūrint kad .Suv. 
Valstijos prie sąjungos nepri
guli, S. V. pilietis, J. B. Moore, 
likosi išrinktas to tribunalo na
riu. ••

BADAS VOLGOS SRI
TYJE DIDĖJA

Caricin, Rusija. — Kurjeru į 
Maskvą pranešta jog alkis ir 
badas labyn leidžia f savo nagus 
žemutinėje Volgos dalyje. Ar
timųjų rytų pagalbos viršinin
kai, kurie pribuvo į Cariciną po 
peržiūrėjimo dešimties bado ap
imtų, saulės nukepintų pietinės 
Rusijos provincijų, skelbia jog 
visuotinas badavimas užeis apie 
sausio pradžią, jeigu išlaukinė 
didelė pagalba nebus pristatyta.

Padėjimas Samaroje atrasta 
visai blogu, bet tolyn į pietus 
pasirodė dar aršiau. Tenai že
mė prastesnė ir badavimas jau 
gatavai klebina duris.

Pagalbinis komitetas pataria 
pirkti javų iš Bulgarijos ir Kon
stantinopolio ir dėti dideles pa
stangas pristatyti juos į bado 
'apimtas sritis pirm užeisiant 
žiemai ir šalčiui sulaikysiant 
vandenis Dono ir Volgos upėse.

Tyrinėtojai aplankė Kazanio, 
Samaros, Simbirsko, Tambovo, 
Penzos, Saratovo, Astrakanio, 
Dond, Kubano ir Stavropolio gu
bernijas.

« « «
Ryga. — Amerikos pagalbos 

administracijos direktorius Ru
sijai, Pulk. Haskel, pribuvo Ry
gon rugs. 19 d., su 20 darbinin
kų, pagelbėjimui jau dirban
tiems Rusijoje. Jie tuoj išvy
ko į Maskvą.

.VENGRIJOJ IR AUS
TRIJOJ NERAMU 
Vienna, rugs. 20 d. — Bur- 

genlandopadėjimas eina kas 
valanda blogyn. Būriai gink
luotų žmonių veikia ir mobili
zuoja kitus kovai prieš Aus
trus atimti iš jų tą Vengrijai- 
priklausantį plotą.

Vienna. — Pranešama apie di
delį apsireiškiantį krizį Buda
pešte, Vengrijos sostinėj, ir iš
rodo jog turės griūti dabartinė 
valdžia. Subruzdimai paeina iš 
priežasties valdžios nepasidar- 
bavimo vakarinės Vengrijos 
dėjime ir delei nuostabaus 
nigų pakilimo.

pa- 
pi-

so-Viennoje taipgi, Austrijos 
etinėje, atsibuvo demonstracijos 
po pan-Germanų vadovyste pro
testui prieš "begėdiškai užvertą 
taiką ir blogas to pasekmes”. 
Kelta reikalavimai tuoj sueiti 
unijon su Vokietija.

šitą demonstraciją sukėlė ne
lemtas Burgenlando padėjimas,- 
tas plotas buvo priskirtas Aus
trijai, dabar Vengrai nori jį at
siimti.

PASKOLOS DARBASVAROMA SMARKYN
užda-

savim

Pitts-

Kun.

LIETUVOS ATSTOVAS 
V. ČARNECKIS 

LANKYSIS

Washington, rugs. 15 d. 
(L. I. B.) — Lietuvos At
stovas gerb. V. Čarneckis 
šio mėnesio pabaigoje ir at
einančio mėn. pradžioje ap
lankys šias Amerikos Lie
tuvių kolonijas:
Rugsėjo 25, 26, 27 ir 28 d.

(27 d. prakalbos Ciceroj) 
Rugsėjo 29 d. 
Rugsėjo 30 d. 
Spalio 2 d. 
Spalio 4 d. 
Spalio 6 d.

Clevelande
Pittsburge

Detroite 
Rochesteryj 

Amsterdame

Kartu su Atstovu važiuo
ja Atstovybės ’Sekretorius 
M. J. Vinikas ir Atstovy
bės Juriskonsulas B. Mas- 
skas.

nių, tvarkos prižiūrėjimui.
Klaipėda irgi, toliau praneši

mas sako, turi likti vienų Lie
tuvių kontrolėje, su teise Len
kams išeiti į jūres. Toliau, to-

Leechburg, Pa. panedėlyj pra-1 se išlygose siūlyta Lietuvai už
dėjo veikti geležinės, 500 darbi-įverti militarę sutartį su Lenki
ninkų gavo darbo. » ja apsigynimo tikslams. Lie-

Rengiamasi prie Bedar
bės Risimo

Washington. — Ruošiama vie
ta businčiai bedarbės klausimo 
'rišimo Tfonfėreifrfjai' kurią Pre
zidentas Harding galutinai nu
tarė pradėti rugs. 26 d.

Komercijos, sekretorius Hoo
ver paskelbia jog toje konferen
cijoje dalyvausiančių delegatų 
yra jau 38, jų tarpe ir moterų, 
kiti vėliaus dar bus užkviesti. 
Delegatai paeina iš įvairių in
dustrijos centrų ir iš įvairių 
valstijų.

Prancūzai vis Nerimsta 
prieš Rusus

Bėdinas. — Francuzija pa
siuntė notas Lenkijai ir Rumu
nijai reikalaujančias jų įvesti 
griežtesnį apsiėjimą su Rusija 
ir būti prisirengusioms galimam 
kilti susikirtimui. Atsitikime 
karės, Francuzija, sulyg prane
šimų, pažada Lenkijai ir Rumu
nijai stiprią'militafę iFTihansi- 
nę paramą.. Tą padrąsinimą iš 
Francuzų Rusijos kaimynės ga
vo po to kaip Lenkai inteikė so
vietų ' valdžiai savo notą delei 
Rusų nepildymo Rygos sutar
ties.

Anglų-Airių Tarybos Ei
na Vėžio Žingsniu

Londonas, rugs. 20 d. — An
glijos premjeras pranešė Airių 
respublikos viršininkams jog jie 
turi eiti į derybas su Anglija 
kaipo tos -šalies1 pavaldiniai, o 
ne kaipo nepriklausoma valsty
bė.

Down paviete, Airijoj, kas
dien esą lavinama po 500 Airių 
kareivių kovai už tėvynę.

Beveik visos kolonijos pasilei
do darban. Kurios truputį pa
vėlavo su prisirengimu dabar 

I pasiryžo pirmąsias pasivyti. Vi
sur paskolos vajus eina 
mas ir visas kliūtis po 
traškindamas.

Chicaga, Clevelandas,
burgąs, Detroitas, Rochesteris 
ir Amsterdamas, tarsi iš kailio 
nerdamiesi, visu smarkumu ren
giasi viena už kitos geriau Lie
tuvos Atstovą gerb. ,čarneckį 
priimti. Indqmu kuri iš jų ge
riau prisirengs ir kuri prie tos 
gražios progqs daugiau bonų iš- 
parduos. Pagyvensim, pamaty
sim.

šiomis dienomis įvyko dvejos 
prakalbos Philadelphijoje, tenai 
kalbėjo St. Seimo narys gerb. 
Bagdonas ir J. šaitanas.
Kaulakio parapijoje bonų nžsi- 
rašyta už $2,300, o Kun. Zimb-į 
lio parapijoje už $850.

Rugsėjo 11 d. Bronx, N. Y., 
kalbėjo Dr. E. G. Klimas ir J. j 
šaliunas; bonu užsirašyta už i —. . . . ~
»g50 ma kuoveikiausia apie savo dar-

New Britain, Conn., kalbėjo |bu^
A. Staknys, K. česnulis ir J. Ta- Gaunama daug paklausimų ar 

.j I nuošimčiai uz pereitus metus
Providence, R. L, kalbėjo Adv.|dar v.is yra. iį?mokami- Tai.^’

F J Bagočius šiuomi pareiškiama jog praeitų
Manchester, N. H. - A. Ivaš- nuošimčiai už Lietuvos

kevičius Laisvės Paskolos Bonus yra ir
šios kolonijos apie pasekmes bus išmokami antzkiekvieno pa

reikalavimo.
j LIETUVOS (FINANSŲ MISIJA

Paskolos Skyrius, j
370 Seventh Ave., New York. *

aius nutuiiijuB apie yaocnHiuo 
dar nepranešė, bet tikima jog 
kaip visur taip ir čia bonų daug 
parduota, ypač tą galima tvir
tinti sprendžiant iš šių kolonijų 
darbuotės praeityje. Laike se
kančių kelių dienų daugelyje 
koloniiu ivvks nrakalbos ir ma-

Dublinas. — Pereitos savaitės 
pabaigoj Airių respublikos pre
zidentas De Valera sutiko ant ——. ---- , . ____
Anglijos premjero kvietimo į kolonijų įvyks prakalbos ir ma-i 
konferenciją užbaigimui nesusi- ainiai susirinkimai, apie kuriuos* 
pratimų. Bet De Valera paša- Į vėliau pranešime.
kA. jog. Britanijos valdžia -turiJ - Apart pirmesni uose-pi^ne^i- 
pripažinti Airių respubliką. muose paskelbtų dvidešimta vie-

McKeesport, Pa., Tinplate Co. 
prie Portvenue, pradėjo dirbti 
visomis savo išgalėmis. Kele
tas tūkstančių darbininkų paim
ta darban.

Hammond, Ind., iš bado mirė 
vaikutis, kitas baudauja, tėvai 
irgi nusilpę. Tėvas per 9 mėne
sius neturėjo darbo.

Amerikos Darbo Federacija 
pasiryžus kovoti už audėjų ge
rovę ir algas, už įvedimą audi- 
nyčiose 48 valandų darbo pieti
nėse valstijose.

Clevelando geležinkelių reik
menų dirbtuvių darbininkai nu
balsavo būti gatavais išeit strei- 
kan ant pašaukimo. Buvo svar
stoma numažinimas algų, ko pa
sekmėje buvo leista darbinin
kams apsibalsuoti.

Gelžkelių darbo taryba išlei
do nuosprendį jog kompanijos 
neturi teisės be geros priežasties 
atleisti iš darbo bile žmogų.

Indianapolis, Ind., atsibuvo 
Suv. Valstijų ir Kanados ang
liakasių unijų delagatų konven
cija aptarimui naujų algų kie
tosios ir minkštosios anglies ka
sėjams.

Visa konvencija nutarė ga
tava kovoti prieš algų numaži
nimą.

tuvos užsienio politika nepri
klausytų nuo Lenkų, bet Lietu
va negalėtų užverti jokios su
tarties su kitomis šalimis prie
šingomis Lenkijos reikalams.

Pietų Amerikoj, Nikaraguos 
ir Honduras tarprubežyje prasi
dėjo revoliucijoniškas judėjimas 
ir dabar tų dviejų šalių išrinkti 
atstovai ištyrimui kurioj pusėj 
sumišimai gavo pradžią. Vieni 
kitiems bėdą užmeta. Už per
ėjimą kitos šalies rubežių abi 
pusės pasiryžusios savo kaltinin
kus nubausti.

New Yorke, ledo dirbimo įs
taigoj prakiurus ammonijos ku
bilui nuo to garo gatvėse sukri
to apalpusių apie 60 žmonių, di
deliu stroku tos srities žmonės 
nešdinosi iš namų.

Latvija ir. Estija Priimtos 
į Tautu Sąjungą

Geneva. — Tautų Sąjungoje 
tuoj rasis 50 valstybių, su ko
misijos nutarimu priimti Latvi
ją ir Lietuvą į Sąjungą.

Lietuvos ir Vengrijos aplika
cijos tuo tarpu atidėtos ant to
liau, komitetas laukia Hymanso 
raporto Vilniaus klausime pir
miau negu ims svarstyti Lietu
vos priėmimą. Tokis raportas 
turėjo būti paduotas rugsėjo 19 
d., panedėlyje.

Vengrijos aplikacija atidėta 
iki rugsėjo 23 d.

Rugs. 15 d. Norvegijos dele
gatas Lange, Tautų Sąjungos 
susirinkime, atakavo didžiąsias 
valstybes delei jų užstojimo ke
lio visuotinam nusiginklavimui 
sulyg didumos valstybių noro. 
Nors Amerika šaukia konferen
ciją tarimuisi apie mažinimą 
ginklavimosi ant vandenų, jis 
sako nematąs priežasties delei 
ko tautų sąjungos planas apie 
nusiginklavimą turėtų būti ati
dedamas, kada tas reiškia nu
ėmimą militarės naštos nuo Eu
ropos sprando.

Pereitais metais, sako Lange, 
sąjungos susirinkimas priėmė 
rezoliuciją atsišaukiančią pasi
liauti ginklų dirbimo privatinė
se įstaigose ir daryti žygius lin
kti visuotino nusiginklavimo.

Jis taipgi išsireiškė jo prie są
jungos prigulinčios valstybės 
turėtų tikrai suteikti informa
cijas apie jų ginklų spėką.

Kas Galėtų Atsitikti Nu
siginklavimo Konfe

rencijoje
Tokio, Japonija. — Jeigu da

bartinis politiškas padėjimas to
limuose rytuose bus imama per
tvarkyti Washingtono konferen
cijoje, ankstyvesni didžiųjų val
stybių nutarimai paliečių Paci- 
fiką turės taipgi būti persvar
styti, — taip kalba Japonijos 
publicistai. Tas pasekė po to 
kaip Japonijos valdžia atsakė 
Suv. Valstijoms jog klausimai 
kurie jau skaitomi užbaigtas 
neturėtų būti konferencijoje pa
liečiami.

Profesorius Matrunami, tarp
tautinių teisių žinovas, buvęs de
legatu Hagos konferencijoje, iš-, 
vedžioja, paveizdan, kad Pana
mos kanalas turėtų būti po tarp
tautine kontrole. Jis toliau sa
ko kad jeigu konferencija cei- 
kalaus Japonijos apleisti Sibe- 
riją ir pasitraukti iš Korėjos ir 
Formosos, Japonija taipgi gali 
reikalauti Suv. Valstijų atgrą- 
žinti daugumą valstijų Indi jo
nams ir pripažinti nepriklauso
mybę Hawaii ir Filipinų saloms. 
Did. Britanija, sąko toliau pro
fesorius Matsunami, turėtų ta
da padaryti Kanadą ir Austra
liją visiškai nepriklausomomis 
ir sugrąžinti Hongkongą Chini- 
jai.

Grekų-Turkų Karė Gana 
Smarki

Konstantinopolis. — Veikian
ti prieš Turkus nacionalistus M. 
Azijoje Grekų kariumenė pradė
jo general) traukimąsi link se
niau laikytų savo pozicijų. Gre
kai persinešė atgal per Sakaria 
upę, panešdami didelius nuosto
lius dešimties dienų mūšiuose. 
Turkai nesivijo Grekus jiems 
keliantis per upę.

Grekai oficialiai praneša jog 
jų armijos žygiai linkui Amgo-. 
ros, Turkų nacionalistų sosti
nės, nepavyko delei Turkų spė
kų padidėjimo.

Pastarojo ofensivo nuostoliai 
abiejose pusėse tokie: Turkai 
neteko apie 18,000 žuvusių ir 
sužeistų, Grekai savo nuostolius 
skaito iki 12,000 vyrų. Grekai 
paėmę 1,500 Turkų nelaisvėn, 
pastarieji gi sugavo 500 Grekų. 
Be biskio nepateko Turkų ne
laisvėn Grekijos sosto inpėdinis 
Jurgis.

Tokį reikalavimą gavęs, Lloyd 
George net buvo sulaikęs taiky
mosi konferencijos šaukimą.

Vėliaus vėl pranešta jog An
glijos valdžia sutinka derybas 
varyti toliau, iš Airių pusės gi 
buvo pareikalauta Lloydo Geor
ge paaiškinti ar jo paskiausis 
pranešimas buvo jau kaipo “rei
kalavimas pasiduoti iš Airių pu
sės ar tai tik užkvietimas kon- 
ferencijon su lygiomis teisėmis 
ir be smerkimų jeigu pasekmių 
nebūtų prieita”. Jeigu butų su
tikta toliau derybas vesti, Ai
rių delegatai, skelbė De Valera, 
gatavi vykti į tarybas.

PERSPĖJIMAS
Atstovybė yra gavusi žinių 

kad kai kurie Amerikos Lietu
viai bando važiuoti Lietuvon per 
Tolimuosius Rytus.

Norinčius važiuoti tuo keliu 
perspėju kad dabartinėmis ap
linkybėmis iš Vladivostoko pa
siekti Lietuvą per Sibirą ir vi
są Rusiją nėra galima.

V. V.z ČARNECKIS 
Lietuvos Atstovas S. Valstijos^.

Anglija nori užvaldyt Dunojų. 
Sofija, Bulgarija. — Bulgarijos 
valdžia sutiko ant Anglų pasiū
lymo sudaryti Anglų-Bulgarų 
kompaniją įsteigimui laivų ant 
Dunojaus, šitas Anglų žygis 
yra įgauti vyriausią galę ant 
to tarptautinio vandens kelio.

Iš Amerikos Vyksta Is
panijai Pagalba /

Pastarose dienose iš pietinių 
Suv. Valstijų miestų iškeliavo 
258 vyrai Ispanijon karei prieš 
Murus Morokkoj.

Iš Havanos, 'Kuboj, išplaukė 
Ispanijon tuo pačiu tikslu 1,000 
rekrūtų. Daugiausia jų yra Is
panai, neturį darbo, suslugus 
cukraus industrijai.

Malabar distri'kte Morokkos 
sukilėliai sudegino visus valdiš
kus budingus.

New Yorkan pargabenta pen
kiolika Amerikonų žuvusių su 
didžiausiu dirižabliu Anglijoje.

Seredoj prasidėjo Suv. Vals
tijų senato ir kongreso posė
džiai, vasaros vakacijas pabai
gus. Vakacijos buvo 30 dienų.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
TARNAUTOJAI PIRKO 

'-BONU /
i (Lietuvos Tnf. Biuras, Washingtone) ■■ 

____ I Washington, rugp. 13 d.. — ęu 
muose paskelbtų dvidešimts vie-Į Naujam Laisvės 'Paskolos vajui,, y 
no kalbėtojo, kurie jau darbuo- prasidėjus, gerb. Lietuvos At- 
jasi paskolos reikale, štai vėl stovas ir visi Atstovybės tar- 
mums malonu yra pranešti jog nautojai pirko Laisvės Paskolos
vis dąugiau naujų' kalbėtojų 
gauname. Vėliausia sekanti pa
sižadėjo :

P. Gudas, iš So. Bostono, 
M. Norkūnas, iš Lawrence, 
Kun. J. Jakštys, iš Rockfordo, 
Kun. Zabiela, iš Amsterdamo,
J. Steponaitis, iš New Yorko, 
Kun. N. Pakalnis, iš Chicagos,
K. česnulis, iš New Yorko, 
J. Tareila. jiš Waterburio, , 
Dr. Rutkauskas, iš Chicagos, 
J. Vaičiulis, iš Northampton, 
Kun. J. Jonaitis, iš Detroito, 
Kun. A. Petraitis, iš Atholio.
Viename iš pirmesnių prane

šimų apie kalbėtojus buvo pasi
taikiusi klaida, parašyta “Dr. 
J. Grinius”, o turėjo būti Jonas 
Grinius, iš Philadelphijos.

Kaip matoma, skaitlius dar
buotojų paskolos reikale smar
kiai auga, kolonijos viena už ki
tos lenktyniuoja savo kvotą už
baigti. Dar nei viena neužbai
gė. Kuri bus pirmutinė tą gar
bę įgyti ? Visų kolonijų prašo-

bonų už $1,000.

10 užmušta. Philadelphia, Pa. 
Eksplodavus katilui petrolejaus 
10 užmušta ir 20- sužeista, tūli 
iš sužeistų mirs.

Pačtu daiktai Rusijon. S. V. 
pačto valdyba paskelbė priim- 
sianti Rusijon jau ir siuntinius 
daiktais. Tokiu įbudu beveik už
baigta tvarkymas pačto susine- 
šimo su ta šalimi.

PINIGŲ KURSAS Į

100
100

95c 
3c

100
100

93c 
3%c 
kur- 
rin-

Rugsėjo 21 d.
markių-auksinų
Lenkų markių
Pereitą savaitę buvo: 
markių-auksinų 
Lenkų markių

Pastaba: čia garsinamas 
sas yra New Yorko pinigų 
kos. Siunčiant pinigus Lietu
von vis reikalaujama daugiau, 
vienos įstaigos paima sąžinin
gai, kelis punktus augščiau, bet 
kitos dvigubai brangiau. Užtai 
kreipkitės į geras savas įstaigas.

DABAR LAIKAS
Užsisakyti sau Spalio numerio “ARTOJĄ”, kad paskui neliktumet 
be to puikaus žurnalo. Bet geriausia pasistengkit užsisakyti ant vi
sų metų — neturėsit rūpesčio ar kartais jums gali nelikt ar kitaip ne
tekt. Spalio numeris bus žingeidesnis už kitus, kadangi tilps kele
tas naujų dalykų taipgi bus, sp paveikslais.
SPALIO numeris talpins daug eilių, žingeidžių vaizdelių ir lengvų 
moksliškų straipsnių bei juokų. Savu keliu, Moksleivių Skyrius irgi 
bus labai paįvairintas. Visas bus žingeidus, patraukaintis.
“ARTOJAS” yra 28 puslapių, didelio formato žurnalas, išeina ne
vėluojant kiekvieno menesio pradioje.
IŽAS užsimoka vieną dolarj buna Lietuvių Apšvietos Draugijos nariu ir už 
’ tą patį dojarį gauna per metus didelį 28 puslapių žurnalą “Artoją”.
Kaina Metams $1.00. Pusei Metų 60c. Lietuvon metams $1.25.

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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kojo. Kad nors kada jie apsi
rytų .... gal butų ramiau.

šiose dienose Providence Lie
tuviai susilaukė naujo Lietuvio 
kunigo, čepliko. Jis užima vie
tą buvusio Kun. Tamoliuno, at
vykusio čia iš Clevelando, taip

(Rašo D A RG V AINIS)

iškis paaukuota ir $35 Birutei, 
o chorui praktikoms svetainė nelemtai iš vietinės parapijos 
dykai duodama. Musų “progre-' dingusio, 
sistams” ir tas nepatiko: rėkė | 
jie jog visai tą prašymą atmes
ti. Mat, Birutė yra tautininkų 
choras. Narys.

Dilgė.

turtų ir dešimtį automobilių už- 
fundyti “Saulei”. Bet prelatai | 
visados ubagai. ■

Ar nesusimylės koks gerašir
dis Amerikonas ir ar nepasiųs 
kokį “džitnių” suvargusiam pre
latui ? Poor fish!

^Spragilo kampeliS^
glIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUIIIIUIIiaillllllllllllllllitlIlIlIIlIlIlIlIlIlIlIlIUlIlUB

Gerb; Spragilas atbėgo 
šitokia “istorija”:

PITTSBURG, PA.
Lietuvos Atstovas gerb. Čar

neckis šioje kolonijoje bus pėt- 
nyčios vakare, rugsėjo 30 d., 
Birminghan Turners Hali, Jane 
St. S. S., tarpe 17 ir 18 gatvių. 
Prakalbos prasidės nuo 7:30 v. 
vakare. Taigi Pittsburgo ir apie-
linkės Lietuviai ir Lietuvės, kuį 
riems rupi musų Tėvynės liki
mas, ateikit. išgirsti Atstovo 
pranešimų. Jis yra dar nesenai 
iš Lietuvos atvykęs, daug ko 
papasakos. Prie to bus užraši
nėjami L. L. Bonai. Taigi ku
rie galit, galėsit gauti Bonų. Vi
si stengkitės kad mes galėtume 
musų kvotą su viršum išpirkti. 
Darban visi. Sk'olinkim musų 
pačių šaliai ir raginkim kitus 
pritidėti.

Pittsburgo ir Apielinkės
L. L. Paskolos Komitetas^

Liet. 
savo

AURORA, ILL.
Rugs. 15 d. čia policija areš

tavo Franę Balčiūnienę, kurią 
jos dvi dukterįs apskundė už 
nužudymą tėvo. Balčiūnienė, 34 
m. amžiaus moteris, ir Jonas

PROVIDENCE, R. I.
Rugs. 1'1 d. čia, buvo sureng

tos visuomeniškos prakalbos su 
tikslu perorganizuot Bonų Sto-j Petroška, 27 m. vyras, kurį duk- 

i-------------- w-iuxx-;.. i------ 'terįs intarė draugavus su jų mo
tina, paimti tardymams. Duk
terįs viena yra 18 metų, kita 
14 metų amžiaus.

Merginos tikrino jog vieną 
naktį tėvui bemiegant motina 
atsuko gazą. Tardytojams jos 
dar išpasakojo buk tą vakarą, 

i prieš einant gulti, motina lie
pė tėvui eiti į kitą kambarį, ne 
ten kur jis paprastai miegoda
vo;

Balčiūnienė ir Petroška kalti
nami žmogžudystėje ir laikomi 
kalėjime be parankos. Abu už
sigina kaltės. Vietinis.

ties komitetą. Kalbėtoju buvo' 
Adv. F. J. Bagočius iš So. Bos
tono. žmonių susirinko vidu
tiniškai, kuriems rupi Lietuvos 
likimas. Bet neapsieita ir be 
suirutės: atsirado trukšmadaris 
tamsunėlis kuris, Bagočiui pra
dėjus kalbėti, irgi sykiu pradė
jo bumbėti sau po nose. Nete
kęs kantrybės, Bagočius papra
šė jo apstoti ar išeiti, tada tasai 
tamsunėlis dar labiau pradėjo 
zurzti. Tada kalbėtojas parei
kalavo jo apsimalšinti, o ne tai 
išmes laukan iš svetainės. Tas 
visai netikėjo kad Bagočius jį 
iš svetainės mes, ir dar Angliš
kai pradėjo ant Bagočiaus bar
tis, neišmanėliu vadinti ir neži
nančiu ką kalba, ir nabagas ne
pasijuto kaip Bagočius suleido 
jam į sprandą nagus, kai Vo
kiškas erelis baltai vištai, ir neš
te išnešė prie trepu ir nustūmė 
žemyn, 
kalbą.
ramiai
naujas komitetas Bonų parda
vimui. Po Bagočiaus kalbos per
traukos sugryžo salėn ir trukš
madaris, A. Avižinis, ir laike 

I kandidatų perstatymo jis vėl su 
savo durnais perstatymais lin
do žmonėms į akis. 'Ant galo 
dar pasakė “prakalbėlę”: “Tu, 
Bagočiau, garai kalbėjai, aš už 
durų klausiau; tu gerai sakei 
kad bolševikai tegul eina į pek
lą” ir tt. Dar paskui atėjęs prie 
stalo žmogelis paaukavo dolarį 
už tai kad jį iš salės išmetė.

čia žmoneliai nors tamsus, 
bet vis mokėdavo užsilaikyti su
sirinkimuose: pratylėdavo ir iš
eidavo po visko, ir taip ramumo
je pragyventa ilgus laikus. Tik 
paskutiniais .pora metų lyg dur
naropių apsiėdę tūli tamsunėliai 
visai įšėlo ir neduodaį ramumo 
jokiems tvarką myliritiems šio 
miesto žmonėms, kurie rūpinasi 
Lietuvos reikalais. Bolševikų 
čia rods mažai, bet yra užtai ki
tokių gaivalų.

Rugs. 4 d. buvo parengtas 
draugysčių piknikas; čia irgi ne
apsieita be nesmagumų: prisi- 
vežę aklosios ir prisigėrę, kru-

PITTSBURG, PA.
Pavyzdingas nutarimas. 

Mokslo Draugija turėjo 
mėnesinį susirinkimą rugs. 11d;
savoje svetainėje. Kadangi Dr- 
ją yra laisva tai visokių pakrai
pų žmonės čia priguli. Taigi 
vietiniai bolševikėliai, prisiden
gę žmoniškumo jausmo, prisiun
tė L. M. D-jai laišką su prašy
mu prisiųst delegatus del sutvė
rimo fondo gelbėjimui, badau
jančių Rusų. L. M. D-ja nėra 
dar atsisakius 'ką šelpti jei yra 
reikalas, taip ir šiame reikale, 
vietoj siųst delegatus tvert ko
kį ten fondą, paaukavo $100 ir 
nutarė surengi balių savo sve
tainėje ir visą baliaus pelną sy
kiu pasiųst Lietuvos Atstovy
bėj! kad Lietuvos Valdžia sykiu 
perduotų baduoliams tiems ku
riuos Lietuva jau šelpia. Bet 
mūsų bolševikuojantiems tekis 
nutarimas. tai kai kaulas gerk
lėj: girdi, jie atsisako visai ir b 
tą balių remt ir nenori nei tos 

“šimtinės, mat, kam nelieka nei 
kiek jų kišenėse, nes jau žmo
nės pradeda nustot aukaut vi
sokių revoliucijų įvykdinimui, 
tai jie nors baduolių vardu vėl 
mano pasipinigaut. Bet nesise
ka.

Taip pat antras gana gražus 
I*. .M; D. nutarimas — tai pa
skirti $25 statymui paminkslo 
Leitenantui Harris, (kritusiam 
Lietuvoje Amerikiečiui. Ir čia 
tie patįs gaivalai stengėsi neda- 
leist ir bjauriojo tą žuvusį ka
reivį, bet niekas negelbėjo: $25 
paskirta.

Buvo ir Birutės Choro atsi
šaukimas nuleist jam už svetai
nę jų laikyto baliaus; svetainėImuose būdami, paskui išlindę tu- 
chorui visai dykai dovanota, rei- ili tamsunėliai tik priekabių jieš-

Po to vėl pradėjo savo 
Salėj liko ramu ir visi 

klausėti. Buvo išrinkta

Prisiartina Andros
Amerikiečiuose prisiartina ke

lios didelės audros. Anąmet 
audros buvo keliamos del Lietu
vos Atstatymo Bendrovės, ku
rios senieji direktoriai dirbo ir I 
nemažai darbo nuveikė. Dabar 
viskas, dėkui Dievui, labai apri
mo, nes naujieji direktoriai nie
ko nedirba ir nieko dar nenu
veikė.

Dabar audros kils del sekan
čių dalykų: gal.

1 - . _ _ . i..
nariai,

Atsiliepkite
Žemi aus paduodama sąrašas 

ypatų kuriems buvo prisiųsti 
svarbus laiškai, bet matyt iš 
priežasties klaidingo antrašo 
laiškai likosi sugrąžinti. Todėl 
tie žmonės, arba kas apie juos! 
žino, prašoma tuojau atsiliepti,) 
paduodant teisingą jų antrašą. I

Buvo pasiųsta čekis už nuo
šimčius Joseph Paulus, 5369 Sel- 
ley Ave., Chicago, Ill., bet laiš
kas su čekiu sugryžo.

čekis siųsta Kaziui Valinskui 
541 So. Paca St., Baltimore, Md.
— sugryžo.

Čekis siųstas Jurgiui Klimui, 
151 Ludlow St., Stamford, Ct.,
— sugryžo.

Liudymas už aukas siųstas B. 
Bradulskiui, 1231 Camanche Av. | 
Clinton, Iowa, — sugryžo.

E. Kaminskas iš Johnson Ci
ty, prisiuntė kuponą aukauda
mas jį Lietuvos reikalams, bet 
nenurodė savo antrašo, todėl ne
galima jam pakvitavimo pasių
sti.

Atėjo trjs laiškai iš Lietuvos 
adresuoti “The Great Zelvettes 
(for S. S.) care of Lithuanian

Musų Diplomatų Kelionės
Amerikos valdininkai žino a- 

pie keistas keliones kaikurių di
plomatų, — štai, jiems žinoma, 
kad tūlas diplomatas M. Y. nuo- 

| lat keliauja su diplomatiniu pa
su iš Lietuvos į Londoną ir at- 

Diplomatiniais pasais ke-
— Lietuvos žemės Banko liaujančiųjų muitinėse nekrečia, 

su žvakėmis ir žibintu- Lengva yra vežtis pigiai iš Ru- 
vais, j ieško Kun. žiliaus ir kitų su supirktus deimantus ir paš
to banko organizatorių ir drau- kui juos brangiai parduoti Lon- 
ge j ieško savo pinigų. Mat, nei done.
banko, nei pinigų, nei nuošim
čių, tik geltoni kviteliai. Kun. I 
žilius toli, jo nepasieksi. Bet už
tai kiti kunigai (Petkus ir ki
ti) yra arti. Kadangi jie (su
rinko pinigus tokiam reikalui 
kokio neįsteigė ir neįsteigs, tai 
gali būti jiems šilta: už rinki
mą pinigų “under false preten
se” Amerika baudžia sutanuo
tus ir nesutanuotus. žemės Ban
ko nėra ir tų pinigų, kurie su
dėti žemės Bankui steigti, nėra, 
žmonės jau žino ir pradeda or
ganizuotis.

2. — Antrą revoliuciją netru
kus ims kelti Prekybos Bendro
vėje, kurios pirmininkas, kaip 
pasakojama, ima atlyginimą ne 
pinigais bet Šerais, — ir dabar 

i jis jau turi tiek šėrų kad gali 
j nušluostyti nosį visiems kitiems 
Išėrininkams ir gali pasakyti:
“Go to Shikshini” (tuo vardu 
yra miestelis Pa. valstijoje). 
Jau šėrininkai pradeda suuosti 
kame dalykas ir ima organizuo
tis.

3. — Trečią audrą ims kelti— 
well, kol kas palauksime nesa
kę. Patįs pamatysite.

Bet prieš pirmąją ir antrąją 
nublanks visi užmetinėjimai At
statymo Bendrovei. Jos direk
toriai jei ir ėmė algas, tai bent

1 padarė darbo: “Nemuno” Ben
drovė, kurią jie suorganizavo, 
jau mokėjo 12 nuoš. dividendo. 
“Ringuvos” B-vė mokėjo 6 nuoš. 
dividendo. Puikiai bujoja jų 
suorganizuotas Baltic States 
Bank New Yorke. Taip pat pui
kiai bujoja Kaune suorganizuo
tas Lietuvos Kredito Bankas, 
kurs net saiįo .Skyrių Panevė-

tik špygą parodę juokiasi, 
tai kas kaltas: ar tie prezi
dentai kad paėmė bendroves 
ir jų pinigus, ar tbs bendro
vės kam jos buvo? Nebū
tų bendrovių — nebūtų bu
vę ką pasiimt.

Kaltinant priežastis, o ne 
pasekmes, reik pasakyt kad 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė yra pirmutinė kaltininkė 
arba pirmutinė priežastis 
viso blogo kokis Amerikos 
Lietuvius užklupo. Nebūtų 
tos bendrovės sutverta, ne
būtų kitos susitvėrusios, ne
būtų buvę kam rinkt kitų 
prezidentų ir jie nebūtų ga- 
lėtę pasisavint visuomenės 
sudėtų pinigų.

Paskui vėl: ndbutų buvę 
tos pirmutinės bendrovės, 
nebūtų buvę iš ko kilti tiek 
vaidų toj srovėj arba vagoj 
kurioj plukau ir aš, gerb. 
Spragilas. Nebūtų buvę tos 
bendrovės, nebūtų buvę iš 
ko vieniems imt dideles al
gas, kitiems tų algų norėt, 
politikas varyt, vieniems sa
kyt kad anie nieko nenuvei
kė, o kitiems sakyt daug nu
veikus ir tai prirodyt.

Nebūtų buvę karės nebū
tų radus priežasties susior
ganizuoti ta pirmutinė ben
drovė ir nebūtų niekas ži
nojęs kad Amerikos Lietu
viai tiek gali pinigų sudėt 
Nebūtų tų pinigų sudėta, 
nebūtų užėję noras kitiems 
organizuot bendroves ir ma
nyt apie palikimą jų prezi
dentais ir parodymą bendro
vių šėrininkams didelių špy- 
gy-

Paskui vėl, einant toliau, 
surandi kitas ka'bes ir ma
nai sau: nebūtų buvę Vytau- 
to senai jau Lietuva butų 
išnykus ir nebūtų reikėję 
nei bendrovių tverti nei or
ganizuoti fondų ir iš tų fon
dų davinėti karosams ir ly
dekoms ant kelinių ir kito
kioms žuvims ant užkandų.

Nebūtų Vilniaus — Žuli- 
kowskiui nebūtų buvę kaip 
ant Lietuvių užpult ir Lie
tuviams storotiš jį atvaduo

ju.-
Ir taip žmogus turi nueit 

net prie. gerb. Mamos Jie- 
vos: nebūtų buvę Jievos, ne
būtų buvę to visko kas šian
dien yra, nors gerb. Adomas 
butų galėjęs gyvent sau Ro- 

i Merga arba vyras pamy-Įjuje. Arba jau jeigu ir ji 
į Įėjęs vienas kitą arba vienas buvo, nebūtų buvę to me- 
jkurj kitą, džiaugiasi; o ka- džio ant kurio tas obuolys 
da susipyksta ir pasimeta — augo nebūtų buvę nuo ko 

I nekaltina meilės, o tik tą vy- skint ir nebūtų turėjęs kur

SU

Kirto į Akį
“Sandaroje” .živatas kirto į 

akį šliupui. Jis mažiukas, o 
šliupas didelis. Tat kirsdamas 
net pasišokėjo, atsibėgėjo, pir
štų galais pasistiebė. Ale ir kir
to!. ... O delko jis kirto? Del- 
ko šliupas buvo geras kol Ame
rikoje buvo ir kolei su živatu 
drauge gyveno? Juk tuokart jis 
buvo živatui didis, minties mil
žinas, o dabar — tik garlaivių 
agentas! Ak, kad liūdna. Ir 
kaip tai atsimaino žmonių sen
timentai. Čia už šliupą galvą 
guldė, o čia — kada šliupas yra 
už 4,4000 mylių — gevalt ant 
Šliupo rėkia.

živatui rupi žmonių sudėti į 
Garlaivių bendrovę pinigai. O 
kur živatas buvo kada Šliupas . 
dar buvo Amerikoje? Delko miega.. Gerb. Priežastis ei- 
tuokart nerūpėjo žmonių pini- pirma, o gerb. Pasekme 
gai? O gal komišino permažai slampinėja paskui.' Užtai 
gavo? Ką tu čia sužinosi kas turbūt kad ji pastari sekio- 
tarp dviejų draugų dėjosi!! ja, tai, anot .priežodžio, jai

y -r i visada ir tenka. Kas kaip
„ . . . veikė, ką darė ir kas atsiti-

Taradaika apie visą tai bu-. ko _ vis gerb. Pasekmė kal-
I ta.

Davė žmogus kuju per

GERB. SPRAGILAS 
APIE PRIEŽASTĮ 

IR PASEKMĘ 
sakau, gerb. visi 
čia skaitot, kad mes 
šioj ašarų pakalnėj

tieAš 
kurie 
viską, 
gyvendami, darom iš kito 
galo. Nedykai daugybė tu
ri tiek bėdų kad jų sulinkę 
sprandai nepaneša, o kiti ir 
miršta, jeigu jau leisimės j 
sveikatos lauką.

Aš noriu pasakyt jums 
apie dvi svarbias ypatas, t. 
y. gerb. Priežastį ir gerb. 
Pasekmę. Jos visur švaisto
si, po visus kampus landžio
ja, visur esti ir niekad ne-

tų šitaip pasakiusi:
Kartu gulė, kartu kėlė,
Kartu gardžią šmičkę gėrė,' pirštą — tada keikia, o ne 
Bet kas buvo, kas nebuvo, I pirmiau paėmęs kujj jį iš- 
Pyktis jų tarpan įkliuvo,— (keikęs numetęs į šalį nevar- 
Ir dabar živatas keikia, 
Visą Bangputį išpeikia, 
šliupą žemin’, garbavoja, 
Straipsniais laikraščius 

peizoja, —
• Mat, jisai i
Ir nuskriaudęs P. Živatą!

pamiršęs cnatą, 
liftas P Živata 1 I

Representative”. Nežinoma kam I žyjė įsteigė.
tas laiškas priklauso.

Prašoma atsiliepti ir savo lai- Užsimanė Automobiliaus!
škus atsiimti. Prelatas Olšauskas Kaune,

Representative of Lithuania i senosios gadynės garbės, užsi-
370 Seventh Ave., New York. |mang gauti dykai automobilių 
“"ZL“ . —caiTvmai ir’ per Bostoniški Romaną, krei-

KllD. A 1 oAK YM Al piasi į Amerikos Lietuvius, pra- 
Lietuvos Atstovybei Italijoje, šydamas aukų automobiliui! Ar-

— Su šiuomi numeriu pradeda-1gumentai geri: “Saulė” rengia 
me siuntinėti “Dirvą” 'jūsų raš- paskaitas, reikia siųsti prelegen- 
tinėn. tus, reikia automobiliaus.

Dargvainiui. — Ačiū už Pa- jus, Amerikiečiai, neduosite au- 
stabukes, kurias jau antras nu-| tomobiliaus, tai nebusite patrio- 
meris gavome. Meldžiame dau
giau.

Lawrenciečiui. — i
nutę, patalpinsime ją 
me numeryje.

Užsimanė Seimo
Buvo Seimai, kuriuose kieti- ( 

kalai varė, varė ir suvarė į sa-' 
vo bučį ne vieną pulkelį tauti-i 
ninku. Dabar Vėl seimo nori-

Kas ką dabar varys į bu- 
ar

ma.
čį, ar socialistai tautininkus, 
tautininkai socialistus?

tojus, arba vėl nekaltina pir
što kam jis toj vietoj buvo'.

Ėjo keliu, užpuolė vagi
liai ir sumušė kada nenorė
jo pinigų atiduot. Kaltina 
vagis, o ne pinigus kam del 
jų vagiliai žmones užpuldi
nėja.

Lipdamas trepais nusiri- 
Įto — kaltina trapus; o ne 
[pats save: jeigu jo nebūtų 
buvę nebūtų nei nupuolęs.

i Tai matot: gerb. Priežas
tis praeina pirmiau nepalie- 
Ista, o gerb. Pasekmė vis tu
ri ko kentėt.

Chicagiečių Bruzdėjimas 
'Chicagiečiai, netekę “Lietu

vos”, išsisklaidė kaip viščiukai.

tai.. Be automobiliaus Lietuva 
Į negali gyventi.

Prelatas, kaip žydas, speku
liuoja visur: perka-parduoda gi
rias, dvarus, dolarius, Rusų dei-

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

tuoj, nes pra-

registruotuose 
ir seni ir nau-

nori.
metams: Amerikoje $2.50 Lietuvoje $3.50 
NELAUKIT, siuskit prenumeratas
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Jei i Ūžtai, pamatę koks jiems grasoIrą ar tą mergą už pameti- žaltys įlipt ir gundint. 
pavojus nuo juodvarnio ir rau- mą. Nebūtų meilės — ne- J----- —— —-
dono vanago, jau ima bruzdėti but pamylėta, ir nebūtų bu- žastį surast įgalėtum !zmo- 
ir apie savo srovės laikraštį kai- vę ką pamest ir ant ko už ką gus kalbėt nuo ryto iki va- 
ba.

Jie ne pliuškiai. Jei žada, tai I 
ir dirba. O kai dirba, tai net 
dulkės rūksta!

Ir jei norėtum visko prie-

KAD GYVENIMAS BUTŲ UŽGA
NĖDINANTIS REIKIA GERAI 

JI PRADĖTI

Lietuvė motina iš Clevelando rašo: 
“Kad ji neturėjo pieno nei vienam savo kū
dikiui, bet sulyg patarimo savo gydytojo ji 
išaugino juos visus ant

Ji toliau patėmija:
“Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję 
dovanas.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iškirpk šj kuponų DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dicn ir ęausi DYKAI musy knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVE, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
ki sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
rijas jūsų kalboje. 0103

Vardas
Adresas

Skubėkit Gauti Dovanas
PASKIRTA DOVANOMS DALIS KNYGŲ JAU BAI
GIASI -VARGU KADA KITA TOKIA PROGĄ BUS!
'"TRUMPAS laikas atgal paskirta daugybė knygų “Dirvos” skaitytojams 

1 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 knygų). Tik lai Agentas pažymi kokią knygą už
sirašantis iš tų dviejų

“DIRVOS” kaina
Dar sykį primename:
leisite progą kokia niekados gal daugiau jums neateis.
Pinigus už prenumeratas siųskite money orderiais arba 
laiškuose, pažymėdami savo gerus adresus. Dovanas gaus 
ji skaitytojai — tame lai nebūna abejonės. Visada adresuokite šitaip:

“DIRVA” 7907 Superior Ave. Cleveland, O.

pykt.
Sulindo kam žąsįs ar kiau

lės j daržą, žmogus keikia 
gerb. kiaules arba jų poną, 
o ne savo daržą: nebūtų dar
žo — kiaulės neturėtų kur 
sulyst.

Mes labai neužganėdinti 
kada bolševikai keikia Lie
tuvą. Tame ne jų kaltė — 
nebūtų Lietuvos nebūtų nei 
jiems ko keikt.

Jeigu Kolumbas nebūtų 
atradęs Amerikos, nebūtų 
bdvę kur visokiems Lietu
vos kumelvagiams ir mono
polių daužytojams suvažiuot 
ir “komunistais’ pastot. Ne
būtų buvę kur sudaryt to
kias aklas “sroves” ir pas
kui kenkt Lietuvos reika
lams.

Bet ne tame dar visa prie
žastis: jeigu nebūtų buvę 
Amerikos Kolumbui nebū
tų buvę ką atrast.

Štai va dabar prasideda 
ergeliai del vienos bendro
vės, kuri .nupirko už kelis 
tūkstančius dolarių lotų, o 
už tuos lotus (ar ant mėnu
lio ar ant Marso — tikrai 
nežinau) iš vieno susivieni
jimo, kuris turi daugiau di
džiųjų raidžių, paėmė kele
tą desėtkų tūkstančių dol. 
Kas kaltas: ar tas kas ėmė, 
ar kas davė? Nebūtų buvę 
to susivienijimo nebūtų bu
vę iš ko pinigus gaut

Jeigu Baltos Marės is So. 
Bastūno bendrovių prezi
dentai tas bendroves jau pa
sisavino sau ir visuomenei

karo ir per visą naktį ir vėl 
tolyn, ir vis rastum, priežas
tį, bet kodėl mes nepratę 
priežasties kaltint, o ne pa
sekmę — tai mano protas 
neišneša.

Kaip imi apie tą viską 
mislyt, dūmot ir galvot tai 
rodos net ims protas ir su
simaišys, užtai patariu vi
siems nevargint sau galvų 
ir daryt po senovei: kada 
kas atsitiko tada kaltint at
sitikimą (ir savo kvailumą), 
o ne iš kalno svarstyt kad 
nuo to taip, nuo to kitaip 
gali 'būti.

PRAŠO LITERATŪROS
Kar. Anatolis Čepulis, 10 pėst. 

Mariampolės pulko štabo, atsi
kreipia i Amerikiečius, jaunuo
menę, moksleiviją ir šiaip žino-- 
nes ir savo draugus, prašyda
mas pasiųsti jam moksliško tu
rinio knygų, naudingų laikraš
čių ir žurnalų.

Perskaitę “Dirvą”, “Artoją” 
ar kitus laikraščius, nenumes- 
kit, susukit gražiai popierin, už- 
adresuokit, užlipykit 2c. štam
pą ir siųskit jam ar kitiems sa
vo draugams kareiviams Lietu
voje, padėdami savo adresą iš- 
lauko, kad žinotų nuo ko gauna. 
Knygas taip pat, susukę tvirtai 
ir užadresavę nueikit į savo pa- 
čtą ir duokit pasverti ir užmo
kėję kelis centus pasiuskit ka
reiviams.

A. čepulio antrašas!
Lithuania,
10 pėst. Mariampolės pulko 
štabo, Kar. A. čepuliui.
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parodę juokiasi, 
tas: ar tie prezi- 
paėmė bendroves 
iš, ar tos bendro
ms buvo? Nebu- 
ių — nebūtų bu
rnt. I
t priežastis, o ne į 
reik pasakyt kad 
įstatymo Bendro- 
nutinė kaltininkė 
mtinė priežastis 
kokis Amerikos 

ižklupo. Nebūtų 
vės sutverta, ne
susitverusios, ne- 
kam rinkt kitų 
ir jie nebūtų ga
vint visuomenės 
gy- 
rėl: nebūtų buvę 
tinęs bendrovės, 
■ę iš ko kilti tiek 
rovėj arba vagoj 
cau ir aš, gerb. 
Nebūtų buvę tos 
nebūtų buvę iš t 

s imt dideles al- 1i 
s tų algų norėt, 
ryt, vieniems sa- 
ie nieko nenuvei- 
,s sakyt daug nu
li prirodyt.
>uvę karės nebu- 
"iežasties susior-. 
i pirmutinė ben- 
ebutų niekas ži- 
Amerikos Lietu- 
ali pinigų sudėt 

pinigų sudėta, 
fę noras kitiems 
bendroves ir ma- 
ilikimą jų prezi- 
arodymą bendro- 
:ams didelių špy- 

*1, einant toliau, 
as kabes ir ma
utų buvę Vytau- 
u Lietuva butų ; | 
nebūtų reikėję 
ių tverti nei or- 
ndų ir iš tų fon- [
karosams ir ly- JĮ,

. kelinių ir kito- j 
ns ant užkandų. 
Vilniaus — Žuli- 
ebutų buvę kaip 
ių užpult ir Lie- 
>rotiš jį atvaduo- 1 

mogus turi nueit, 
erb. Mamos Jie- 
j buvę Jievos, ne
to visko kas šian- 
ors gerb. Adomas 
ss gyvent sau Ro- 
a jau jeigu ir ji 
itų buvę to me
nino tas obuolys 
itų buvę nuo ko 
jbutų turėjęs kur 
; ir gundint.
return visko prie
st galėtum !žmo- j 
nuo ryto iki va-

r visų naktį ir vėl 
is rastum priešas- j 
del mes nepratę < 
, kaltint, o ne pa- j 
tai mano protas | i

tu apie tą viską 1 
mot ir galvot tai j 
ims protas ir su
nitai patariu vi- ] 
rargint sau galvų 
po senovei: kada 
<o tada kaltint at- 
ir savo kvailumą), 
alno svarstyt kad j 
lip, nuo to kitaip į
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I IET. Informacijų Biuras 
iš Washingtono, iš rug

sėjo 19 d., praneša sekantį:
Derybos su Lenkais Gene- 

voje vystosi toliau. Pasta
romis dienomis pasirodė A- 
merikiečių spaudoje net ži
nių apie Lietuvių ir Lenkų 
susitaikymą. Šitos žinios 
yra lygiai perankstyvos kaip 
perankstyva buvo rugs. 1 d. 
Associated Press žinia. Nors 
Lietuvos Atstovybėje dar 
nėra gauta patikrinančių ži
nių, vienok jei abi besita
riančios šalįs butų susitaru
sios del derybų pagrindų,, 
tai tas būtų tikėtina ('bet tai 
dar nėra susitaikymas).'

Brusselio derybos buvo 
nutrukusios del Lenkų at
sisakymo priimti P. Hyman
so projektą kaipo derybų 
pamatą. Lietuviai, priimda
mi tą projektą, kaip savo 
laiku L. Inf., Biuro buvo pra
nešta, padarė pastabą kad 
jie priima jį tiktai kaipo pa
matą deryboms, bet nepasi
sako jog jie su tuo projektu 
visu ar kokia jo dalimi jau 
išanksto sutinka.

Delei Tautų Sąjungos Ta
rybos birželio 28 d. nutari
mų, kurie sukėlė dideles pro
testo demonstracijos visoje 
Lietuvoje ir prieš kuriuos

ŠIS-TAS
Laiškai greit suvaikščioja. Iš 

Lietuvos siunčiami laiškai pra
deda ateiti kaip pirmiau, prieš 
karę, ateidavo: štai gavome 19 
d. rugsėjo siųstą laišką iš Ma
riampolės, rašytą rugpjūčio 30 
d. Suvaikščioja į pustrečios sa
vaitės.

“Vilnis”. N. 39 rašo: “Inkvi
zicija Lietuvoj”, apie sumušimą 
nekaltos moteries.

Kodėl tas bolševikų organas 
nieko nesako apie Rusijos ko
munistų inkvizicijos organizaci
jos “čeką” darbus — ji kasdien 
sušaudo po desėtkus žmonių.

Kas metai Amerikoje miršta 
po 25,000 moterų laike gimdy
mo, gi 20,000 iš jų butų galima 
išgelbėti valdžios atkreipimu do- 
mos į tai. Niekas delei to ne
pakelia jokio lermo, kadangi tie 
dvidešimts penki tūkstančiai 
moterų numiršta ramiai, nuoša- 
linėse visuomenei vietose, toli 
nuo daktarų ir akušerių.

Gale antrosios Balkanų karės 
Grekija nuo 2,000,000 gyvento
jų ir 25,000 ketvirtainių mylių 
padidėjo iki 4,500,000 gyvento
jų ir 42,000 ketv. mylių ploto, 

riežtai jbuvo nusistatęs St. jTaa buvo aštuoni metai atgal. 
. šios karės pabaigoje Grekija, su 

Aigajos salomis, pasidarė 52,000 
ketv. mylių didumo su 5,500,000 
gyventojų. Prie to dar ji už
grobė Maž. Azijoj Smyrną ir tą 
sritį su 5,000 ketv. mylių ir su 
apie milijonu gyventojų.

Dabar stumdama Turkus to
lyn Maž. Azijoj stengiasi padi
dint savo plotą ir palikt ponia 
ant Konstantinopolio.

Šeimas, Tietuvos Vyriausy
bė išėjo su savo kontr-pro- 
jektu kuris dabar diskusuo- 
jamas konferencijoje kartu 
su P. Hymanso paskutiniuo
ju projektu.

LEDŲ KALNAI

Žiniose ,ant pirmo pusla
pio,1 sulyg pranešimų Ame
rikos spaudoje, matosi vie
nokių ir kitokių išvedžioji
mų, tečiau vis dar nėra ga
lutino apie susitaikymą pra
nešimo. ;

Komisijos priimtas planas į 
dar bus duota visai sąjun
gai persvarstyti. > • •Tenai taipgi paaiški kas D4JURĮŲ apsaugos laivai per 
iki šiolei neprileido Lietuvos U \Trą a‘ -T‘ po š,aJurln‘ 
įstoti Tautų Sąjungon.

Latvija ir Estonija jau)
kaip ir priimtos į Tautų Są-į... ...................
jungos nares, tik vis Lietu-lJu.remis «alftų miegoti be bai- 
va atstumiama, labiausia gi 
Lietuvai priešinosi Lenkų 
atstovai,. nes mat Lenkija 
yra sąjungos narė ir turi sa
vo atstovus joje. Paskuti
nis Tautų Sąjungos komisi
jos pasielgimas ir atmeti
mas Lenkui priešinimosi yra

* vasarą švaistėsi po šiaurinį 
lAtlantiką prižiūrėdami vandenis 
kad pasažieriai ir laivų darbi- 
ninkai keliaudami šiaurinėmis

jmės jog ledų kalnas užeis ant 
jų nakties laiku.

“šitie plaukiojanti balti pa- 
lociai ateiną nuo šiaurės visa
me savo fantastiškame žavėti-) 
nume ir grasmingume, mirtį ne- 
šančiame plūduriavime kartais 
nueina iki 38 laipsnio nuo šiau-

didelis smūgis ponams Len- — taiP toli kaiP net saulė-
i.l--------- :------ a-r. vandenįs prie Lisbono Portu-!

w \ gali joj arba Deleware Užlajos
kams per nosį. j prie Lisbono Portu- 

ba Deleware Užlajos 
mums prisiųs- 
National Geo- 

iš Washington,

MOTINOSIR VAIKAI 0- ■O

» Sulyg žinių, Amerikonų juo
dašimčių slapta organizacija >— 
Ku Klux Klan — turi tikslą iš
naikinti katalikus, žydus ir ne
grus. Tai pusėtinas programas. 
Kaslink 'žydų, be paliovos buvo 
juos bandoma išnaikinti per su- 
virš du tūkstančiu metų, bet vi
si besistengusieji išmirė, o žy
dai vis toliau-gyvena, žydai sa
vo išsilaikymo faktą aiškina tuo 
jog jie yra Dievo parinkti žmo
nės.

Sulyg Amerikos Astronomiš
kos Draugijos išvedžiojimo, vie
tos gyvent užtenka visiems. — 
šviesa eina 186,000 mylių į se
kundą, jdaugiau negu septynis 
sykius į sekundą aplinkui visą 
žemę, šviesai perkeliauti nuo 
vieno visatos krašto į kitą, sako, 
ima milijoną metų. Toje visa
toje yra žvaigždžių tokių dide
lių kad joms ima šimtą tūkstan
čių metų apsisukti sykį aplin
kui savo ašį. Musų žemė, nu- 
puldama ant vienos jų, butų tik 
kaip dulkė.

Bulgarija nori taikos. Bulga
rijos karalius Boris skelbia jog 
“taika ir darbas” yra jų šalies 
obalsiu. “Kaimynai audros ap
imti, revoliucijos aidai ir nepa- 
siganėdinimo balsai skamba to
li už jų rubežių ir pasiekia mu
sų laukų darbininkų ausis, bet 
•jie, užsiėmę darbais, neatkrei
pia į tai domos. Musų žmonėms 
kariavimai dasiėdė. Aš pats ma
čiau karę ir išmokau neapkęsti 
jos. Mes norime mažos kariu- 
menės kuri apsaugotų tik mu
sų šalį nuo betvarkių kokias iš
laukiniai nori čia įvesti”.

Bolševizmas — (tai votis ant 
Lietuvos kūno. Kuo greičiau ji 
pratruks, juo bus stipresnė val
džia ir šviesesnė visuomenė.
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graphic Society, 

I D. C., raštinės.
“Tie ledų kalnai kuriuos gali

ma matyti ankstyvuose pavasa
rio mėnesiuose Atlantike yra di
deli sušalę bėgančio vandens ga
balai, atsiliuosavę-nulužę nuo le
dų laukų Grenlandijoje ir plau
kią su jūrių srovėmis į šiltas 
jūres. Jie ‘ganosi’ labai tan
kiai netoli Newfoundlando pa- 

i kraščių. šiiti šiaurvakarinio pa
kraščio Europos vandenįs neda- 
leidžia jų prie to krašto toliau 
kaip tik iki 70-to laipsnio, neto
li šiaurės. Jų pusėtinai yra ir 
šiauriniame Pacifike, išskyrus 
artimai šiaurrytinės Azijos.

“Puikiai iškarbuoti žibančia
me ir apmetančiame baltume, tie 
siaubūnai palociai stumiasi to- 

įlyn nuo ledynų kurie padengia 
Grenlandiją. Jokia architektu- 
ralė gražybė senovės Egipto ar 
Byzantėnų, ar kokio tenai Sir 
Christofero Wren negali susily
ginti su šiais Kamakais ir šim
tais kitų puikybių kurios yra 
išsidirbusios tokių ledynų šonuo
se. Jokis marmuras neturi vai
vorykštinės šitų kalnų spalvos,

Prancūzai Nori Konstan
tinopolio

Grekų pasisekimas prieš Tur
kus (nacionalistus Maž. Azijoje 
sukėlė Franciizų valdžiai ir jų 
imperialistams nerimasties. Ti
kima dabar jog Grekijos prem
jeras Gounaris padarė galutiną 
nors meoficiališką (sutarimą (su 
Anglija toj prasmėj kad Turkų 
sostinė Konstantinopolis būti
nai bus atiduota Grdkams kada kraščių. šilti šiaurvakarinio pa- 
jie pilnai Turkus nugalės. Gre- 
kai įsisvajojo apkarunąvoti savo 
karalių Konstantiną Byzantijos 
imperijos vainiku. Konstanti
nas XIII buvo 1423 metais Tur
kų sumuštas ir nužudytas, iš
vejant Grekus iš Byzantijos.

Bet Grekų pasiėmimas Kon
stantinopolio reiškia Francuzi- 
jai kai smūgis buože per pakau-' 
šį. Francuzija irgi turi istoriš
ką pamatą prie reikalavimo sau 
Konstantinopolio: Prancūziškie
ji kryžeiviai tryliktojo šimtme
čio pradžioje buvo Konstantino
polį užėmę ir eilė Frankų impe
ratorių viešpatavo per šešias- : 
dešimts metų. Prancūzai sap- i 
nuotojai aiškina jog delei šito- _________ ____ . .
kios istoriškos epizodos Fran- ir jokia žmogaus padirbta bu- 
cuzija turi teisės prie IKonstan- davonė nėra taip pasakiškai pui- 
tinopolio valdymo.- Iš kitos pu- ki, žavinti ir neturi tokio stebi- 
sės, praktiškieji Prancūzai išsi- nančio pobūdžio. Virš jų iš lau- 
rokuoja jog Prancūzų intekmė J------ s",;" ■ »♦
Konstantinopolyje butų užsto- 
jimas kelio Anglijai prie Pales
tinos užvaldymo. Grekams pa
silaikius Konstantinopolį ir 
glams užtariant, Prancūzų 
ravimas artimuose rytuose 
nėra galimas.

ko daugybė žalių ir mėlynų at
spindžių vieni kitą vaiko, kar
tais gi vasaros laiku mažesni jų 
stulpai nuvirsta ant šono ir pa
sislepia vandenyje. Bet jų bai
dykliškas tuštumas ir šaltumas

An- 
vy- 
jau kokis paeina iš jų verčia jurei-

I vius drebėti iš. baimės.

“Daugiausia tie ledų kalnai 
esą šiauriniame Atlantike paei
na iš vakarinio Grenlandijos 
krašto tarpe Disko Užlajos ir 
Smith Susmaugos arba nuo ry
tinio pakraščio į pietus už 68 
laipsnio. Nekurie tie ledai yra 
net po 445 pėdų virš vandens, 
ir tai yra tiktai apie šešta ar 
septinta dalis jo viso kiek ran
dasi po vandeniu.

“Kuomet ledų kalnai plaukia 
tolyn jie visada pasileidžia ke
lionėn su visokiais šiukšliais jų 
apačiose. Daulguma šiukšlių tuoj 

I nuskęsta į okeano dugną, nu
tirpus šalin. Tankiai jie apsi
verčia arba pavirsta ant vieno 
šono kuomet apsidaužant ar ap
tirpstant jų lygsvaros centras 
keičiasi, šiukšliai, kuomet bu
na ant viršaus, greitai persi- 
skverbia per ledą, daugiau ga
lėdami priimti saulės šilumos 
negu pats ledas. Kuomet šiuk
šliai buna ant ledų šono jie tuoj 
nušliaužia į vandenį. Kaip ne
būtų, kas ne ledinio retai su kal
nu pasilieka jo tolimoje kelio
nėje. Niekam nėra suteršti ty
rumo tų ledkalnių paviršio. Jie 
palaiko ant savęs mažytę gyviją, 
smulkučius kirminėlius ir pa
prastus mikroskopiškus algae, 
kurie priduoda raudoną spalvą 
sniegui, kurie yra vienatiniai tų 
ledynų gyventojai.

“Ledų kalnai iš Antarktiškos 
srities yra tokie dideli kaip ir 
iš Arktiškos, bet nėra taip aug- 
šti. Jie yra dalimis milžiniškų 
ledų laukų apie Pietų Polių, ku
rie nulūžta arba atsiliuosuoja 
lygaus paviršio šmotais ir plau
kia tolyn kaipo negyvi sargai 
pietinių vandenų. Vienas tyri
nėtojas praneša jog sykį jisai 
suskaitęs jų net iki šešiasde
šimts nuo savo laivo, gi dau
giau negu tiek buvo galima ma
tyti iš laivo stiebo.

“Kaip galingi išgamos, pa
versdami didžiausius kariškus 
laivus į bereikšmius, tie ledynai 
kartais buna šonais ilgio po tris
dešimts iki keturiasdešimts my
lių kuomet pirmiausia atsilau
žia nuo Ross Barjero, iš tenai 

įplaukia į gilumas, kur šiltesni 
vėjai ir jūrės išėda jų dalis, iš
tuština iš apačios, apverčia aug- 
štieninkus, ir pagaliaus sulaužo 
į mažesnius kalnus ir kietus 
mažus ‘slapukus’, slankiojančius 
po vandeniu. Tie ‘slapukai’ y- 
ra taip pat pavojingi kaip ir pa
tįs didieji ledų kalnai.”

Garsiausis pasaulinis daini
ninkas, Enrico Caruso, miręs ke
letas savaičių atgal, paėjo iš di
delės šeimynos — jis buvo de
vynioliktas savo motinos vaikas.

Taigi, pasirodo, jo motina, 
tvirta Italė moteris, ainė garsių 
Romėnų iš senovės, nenustojo 
vilties sulaukus keturių, penkių 
ir desėtko kūdikių. Ir net pa
gimdžius penkioliktą ir paskiau 
aštuonioliktą kūdikį turėjo dar 
.vieną — ir tas buvo garsusis 
Eurico Caruso.

Tikra moteries užduotis, jos 
augščiausia pareiga, yra gimdy
mas vaikų, žmonijos gyvenimas 
priguli nuo to, ir negali būti ko 
svarbesnio kaip tvėrimas žmo
nijos veislės.

Moterįs kartais tą užmiršta, 
ir, neužganėdintos tvėrimu žmo
gaus kuris atlieka darbą, jos no
ri būti vyru.

Moteris gali daryti kaip jai' 
patinka; niekas neturi teisės ją 
mokinti arba iš jos ko reikalau
ti. Jeigu ji nenori vaikų, tai jos 
pačios reikalas. Labai mažai 
moterų pasiduoda visiškam sa
vęs supančiojimui. Du kūdikiai 
užėmimui vietos tėvo ir moti
nos turėtų būti mažiausia, bet 
kada nors tas turės būti dau
giausia, kuomet žemė bus per- 
pilnai apgyventa.

Daugelis vaikų šeimynoje rei
škia tikrą linksmumą, ir juo di
desnis jų skaičius tuo didesnė 
motinai proga gyventi istorijo
je amžinai.

Iš karalių arba didžiūnų gy
venimo žinome jog tarp valdo
nų, ir pačių turtingųjų, pirmas 
kūdikis turi būti geriausis. Pa
prastose šeimynose paskutinie
ji vaikai yra geriausi. Priežas- 
tįs yra paprastos.

Kuomet karalius 
tai jau naujenybė, 
šia užinteresuotas 
kūdikiu. Tas kūdikis užgema 
su karaliaus atsidavimu ir ener
gija ant. to. Kuomet jau antras 
pribuna, karaliui jau motina nu
sibodus1 ir jis mano apie ką kitą.

Aleksandras Didysis, pirmas 
kūdikis didžio žmogaus ir nepa
prastos moters, buvo pasekmin
gas ir garsus. Jei butų buvęs 
dar kitas, gal jau butų atsira
dęs koks idiotas, kadangi tuo 
laiku jau motina nekentė tėvo ir 
tėvas bijojo motinos, kuri pas
kiau jį nužudė už paėmimą ki
tos pačios.

Tarp paprastųjų žmonelių ge
riausi buna paskutinieji vaikai. 
Laikui bėgant, tėvai pasenėja, 
atsipeikėja iš jaunystės paiku
mo. Jie apvertina motinų atsi
davimą jiems, kurios su jais gy
vena ir buna visokiuose nuoti- 
kiuose; vyras tada pastoja dau
giau vertesnis savo žmonos, taip 
žmona sulaukia geresnių vaikų. 
Tą atrasime visur kiaurai isto
riją. Tiktai tikras, nuolatinis 
atsidavimas atveda geriausius 
pasauliui kūdikius.

Muzikos žinovai ir kritikai sa
ko jog Franz Schubert, didžiau
sias iš dainų rašytojų, buvo ke
turioliktas iš keturiolikos savo 
tėvų vaikas.

Guiomar Novaes, didžiausia 
moteris pianistė, buvo septynio
likta iš devyniolikos jos motinos 
pagimdytų kūdikių. Caruso gi 
buvo jauniausias iš devynioli
kos savo brolių ir seserų.

Kokį linksmumą pasaulis ga
vo nuo tų motinų sutvėrusių ši
tuos tris didžius muzikus ir dai
nos galiūnus! Galit įsivaizdin
ti sau kaip tankiai tų motinų 
kitos moterįs arba kaimynai už- 
klausdavo: “Kodėl tu tiek daug 
vaikų turi, kodėl dar neužganė
dinta?”

Jeigu Caruso motina butų su
stojus su aštuonioliktu, arba 
Schuberto motina su tryliktu, 
nuostolis pasauliui butų neap- 
skaitliuojamas.

Letitia Ramolino turėjo pasi
teisinimą norėti mažos šeimy
nos. Su savo vyru, Carlo, ji ba
stėsi po Korsiką karės ir nera
mumo audrose. Bet jeigu ji bu
tų buvus patenkinta maža šei
myna niekados nebūtų buvę Na
poleono Bonaparto. Nuo to ir 
pastarųjų 125 metų istorija bu
tų kitokia (buvus.

M. B—nienė.

apsiveda — 
Jis labiau- 

savo pirmu

Klausimas: Ar šįmet 
Lietuvių tautos kvotimų 
laikė?

Atsakymas: Visi tie 
nepirko bonų.

daug 
neiš-

kurie
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KANDIDAS *
VOLTAIRE Verte Karolis Vairas

ė
(Tąsa iš pereito num.)

“Žinoma, pone,” atsake Kakambas, “aš 
tarnavau Dangun Ėmimo Kolegijoje ir esu 
taip apsipažinęs su gerųjų Teveliu valdžia, 
kaip ir su gatvėmis Kadizo mieste. Tai yra 
graži valdžia. Viešpatija turi tris šimtus 
varstu diametre ir yra padalinta i trisde
šimti apskričiu; toje viešpatijoje Tėveliams 
priklauso viskas, o žmonėms — nieko; tai 
yra tikrai tobulas teisingumo ir išminties 
tvarinys. Tikrai, man rodos, nėra nieko 
dieviškesnio, kaip tie dvasiniai Tėveliai, — 
čia būdami, jie kariauja prieš Spanijos ir 
Portugalijos karalius, gi Europoje būdami 
jie klauso tu pačiu karalių išpažinties; čia 
būdami, jie žudo ir skerdžia Spanus, gi 
Madride būdami jie siunčia Spanus dangun. 
Tas mane tikrai džiugina, bet jokime pir
myn. Tamsta busi laimingiausis visame 
pasaulyje žmogus. Koks tai bus Teveliu 
džiaugsmas, kaip jie sužinos, kad pas juos 
atvyksta kapitonas, žinąs Bulgaru karinius 
mokslus!”

Kaip tik jiedu prijojo pirmąsias sargy
bas, Kakambo pasakė kareiviui, kad kapi
tonas nori kalbėti su viešpačiu Komendan
tu. Pranešta vyriausiai sargybai, ir bema
tant nubėgo Paraguajietis oficierius ir puo
lė i kojas Komendantui, pranešdamas jam 
linksma žinia. Iš Kandido ir Kakambo at
ėmė ginklus ir nubalnojo jųdviejų žirgus. 
Jiedu buvo lydimu tarp dvieju eilių karei
viu; Komendantas buvo pačiame gale, su 
trikampe kepure ant galvos, apsisiautęs 
ploščium, su kardu prie šono, spontunas* 
rankoje. Jis pamojo su ranka, ir tuoj dvi
dešimts keturi kareiviai apsupo atėjūnus. 
Seržantas paaiškino jiems, kad Komendan
tas negalįs kalbėti su jais ir kad Tėvas Pro
vincialas neleidžia jokiam Sparnui išsižioti 
kitaip, kaip tik jam girdint arba po to kaip 
atėjūnas išbus provincijoje tris valandas.

.“Kur gi yra tas gerbiamasai Tėvas 
Provincialas?” paklausė Kakambo.

“Jisai yra dabar parade, atlaikęs mi
šias”, atsake seržantas, “'bet jus negalite 
pabučiubti jo pentinu pirm, negu praslinks 
trys valandos.”

’ “Tačiau”, pastebėjo Kakambas, “kapi
tonas nėra Spanas, jis yra Vokietis, ir jis 
jau miršta iš bado, kaip ir aš pats; ar ne
galėtume gauti ko pusryčiams, belaukdami 
jo malonybes?”

Seržantas tuoj nuėjo pasakyti Komen
dantui ka girdėjęs.

“Dievo malone!” sušuko jo malonybe 
Komendantas, “kadangi jis yra Vokietis, 
tad aš galiu su juom kalbėti. Veskite ji i 
mano kabinėta.”

Tuoj nuvede Kandida i puiku vasama- 
) mi, išdabinta gražiomis žaliomis paauksin- 
i tomis kolumnomis iš murmulo, paraketais, 
paukšteliais, povais ir kitokiomis retenybė
mis. Bematant paduota pusryčiai aukso 
induose; tuo tarpu, kada Paraguajiečiai 
valgė ryžius iš mediniu skuobneliu, atvira
me lauke, kepinami karštos saules, jo ma
lonybe Tėvas Komendantas ilsėjosi savo va
sarnamyje..

Jisai buvo labai dailus jaunas vyras, 
pilno veido, baltos odos, raudonais žandais; 
antakiai išlenkti, gyvos akys, raudonos au
sys, raudonos lupos, drąsus tokiu drąsumu, 
kokio neužeisi pas Spana nei pas Jėzuitą. 
Jie sugražino ginklus Kandidui ir Kakam- 
bui ir sugražino ju andaluzinius žirgus; 
Kakambas davė jiems avižų, prie pat va
sarnamio, ir per visa laika dabojo juos.

Kandidas pirmučiausia pabučiavo Ko
mendanto rubu skverną, paskui atsisėdo 
palei stala.

“Tai, vadinasi, tamsta esi Vokietis?” 
paklausė Jėzuitas Vokiečiu kalba.

“Taip, maloningasai Teve”, atsake jam 
Kandidas.

Tardamu tuos žodžius, jiedu žiurėjo i 
viens kita dideliu nusistebėjimu ir tokiu 
sujudimu, kad vos tegalėjo susilaikyti.

“Iš kokios dalies Vokietijoje tamsta 
pareini?” vėl klausė Jėzuitas.

“Aš pareinu iš purvinos Vestpalijos”, 
atsake Kandidas; “esu gimęs Tunder-ten- 
Tronk Rūmuose.”

“Ak! Perkūne! Ar tai galimas daly
kas?” suriko Komendantas.

“Na gi, stebuklai!” sušuko Kandidas.
“Ar tai tikrai tu?” klausė Komendan-

tas. j
Pasitraukė kiek atgal; paskui apsika

bino; paskui išliejo ašarų upelukus.
“Ka, tai tu, gerbiamasai Tėvelis? Tu, 

dailiosios Kunegundos brolis ?i Tu, kuri 
Bulgarai buvo paskerdė? Tu, Barono sū
nūs? Tu, Jėzuitas Paraguajuj? Prisipa- 
žystu, kad šis pasauliš yra labai keistas, iš- 
tikruju. Ak, Panglose! Panglose! Kaip 
tu pradžiugtum, jei nebūtum pakartas!”

Komendantas pasiuntė šalin negrus 
vergus ir Paraguajiečius, kurie atneše jiem 
gėrimu krikštolinese taurėse. Padėkojo 
bent tūkstanti kartu Dievui ir Šventam Ig
nacui ; paplojo Kandida per peti; ir jųdvie
jų veidai vėl apsiliejo ašaromis. .

“Tu dabar labiau nusistebėsi, dar la
biau nusidžiaugsi”, pratarė Kandidas, “su
žinojęs, kad tavo sesuo Kunegunda, apie 
kuria manai, kad ji liko išžaginta ir pa
skersta, yra visai sveika.”

“Kur?”
“Tavo kaimynystėje, pas Buenos Ayres 

Gubernatorių, — ir aš buvau ketines ka
riauti priešais tave.”

Kiekvienas žodis, koki jie ištarė šita
me pasikalbėjime, dėjo stebuklą prie ste
buklo. Jųdviejų sielos virpėjo ant jųdvie
jų liežuviu, klausėsi jųdviejų ausyse, žibė
jo jųdviejų akyse. Budamu Vokiečiais, jie
du gan ilgokai pasėdėjo prie stalo, laukda- 
mu jo malonybes Tėvo Provincialo, ir Ko
mendantas sekančiai kalbėjo i jo mylimaji 
Kandida.

XV
Kaip Kandidas Užmušė Savo Mylimo

sios Kunegundos Broli.
“Ąš v^sa^os atsiminsiu ta baisia diena, 

kurioje buvo nužudyti mano tėvas ir 
motina ir paskersta sesuo. Bulgarams pra
sišalinus, negalėjome besurasti sesers; ma
no motina, tęva, mane, dvi tamaiti ir tris 
berniukus, žodžiu — visus, kurie buvo už
mušti, suvertė i vežimą ir nugabeno palai
dojimui i koplyčia, priklausiusia Jėzuitams, 
dvi myli nuo musu namu. Jėzuitas pašlaks
tė mus kokiu tai šventintu vandeniu; tas 
vanduo buvo bjauriai sūrūs; keli jo lašai 
ityško man i akis; kunigas pastebėjo mano 
blakstienus krupterejus; pridėjo ranka prie 
mano širdies ir pajuto ja plakant. Mane 
apžiurėjo ir už trijų savaičių aš pasveikau. 
Žinai, mielas Kandide, aš buvau labai dai
lus ; bet aš užaugau dar dailesnis, ir jo ma
lonybe Tėvelis Didrie, Vienuolyno Vyres
nysis, labai maloningai draugavo su ma
nim ; jis man suteikė vienuolyno habita, po 
to gi likau pasiustas Romon. Tėvui Gene
rolui reikėjo keliu jaunu Vokiečiu Jėzuitu. 
Paraguajaus valdytojai isileidžia Spanu Jė
zuitu kuomažiausia; jie geriau mėgsta ki
tu tautu vienuolius, kurie yra daug palan
kesni ju įsakymams. Tėvas Generolas nu
sprendė mane esant tinkamu eiti ir darbuo
tis šitame vynyne. Mes ir išplaukėme — 
Lenkas, Tyrolietis ir aš. Atvykęs čia tuoj 
likau pakeltas i subdiakonata ir leitenanto 
laipsniu Šiandien jau esu pulkininkas ir 
kunigas. Mes šiltai priimsime Spanijos Ka
raliaus kareivius; aš prižiuresiu, kad jie 
butu kuogeriausiai sumušti ir iškeikti. Ap
vaizda pati atsiuntė mums tave. Bet ar tei
sybe, kad mano mylimoji sesyte Kunegun
da yra kaimynystėje, pas Buenos Ayres’o 
Gubernatorių?”

Kandidas prisiekdamas tvirtino, jog 
tiesa, ir vėl abieju ašaros upeliais tekejo.

Baronas negalėjo susilaikyti neapka- 
bines Kandido, vadindamas ji broliu ir iš
gelbėtoju.

“Ak! gal būti”, jis sake, “mudu abudu, 
Kandide, ineisiva miestan, kaipo pergalėto
ju, ir išgelbesiva mano sesyte Kunegunda.”

“Aš tiktai to ir noriu”, atsake Kandi
das, “nes aš maniau apsivesti su ja ir da
bar dar manau tai padaryti.”

“Ak tu, niekše”, atsake jam Baronas, 
“argi tu turėtum tiek drąsos, kad apsives- 
tum su mano sesere, kuri turi septyniasde
šimta du dvaru! Aš matau, kad 'tu esi tik- . 
ras begėdis, jei drysti net pamastyti apie 
toki dalyka!”

(Bus daugiau)

* Spontunas buvo tai senoveje infante rijos 
oficieriu vartojamas ginklas signalizavimui įsa
kymu regimente.
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VRA labai svarbus dalykas, nors jo pla
čiai ir nuodugniai čia negalima išdės

tyti, bet nors šiuos nurodymus vartojant 
ar atsimenant nekartą bus priežastim gy
vasties išgelbėjimo.

* Daugelis žmonių yra tos nuomonės jog 
vėmimas yra geriausias būdas pagalbai ap- 
sinuodinimo atsitikime. Tai yra klaidinga 
nuomonė, neš daugelyje atsitikimų vėmi
mas yra labai pavojingas. Apsinuodijimo 
atsitikime viskas priklauso nuo to koki nuo
dai buvo pavartoti, nąs įvairus nuodai rei
kalauja ir skirtingų gyduolių.

Jeigu burna ir lupos nudegę ar išgedę, 
tai ženklas kad labai stiprios rūgšties nuo
dai (politūros ar kitokios rūgštys), ar al- 
kaliniai nuodai (šammdruskė, potašius, šar
mas, ammonija) naudota, ir kaip tik to
kiuose atsitikimuose vėmimo pagalba ne
turi būti* daroma. Atsitikimuose kada 
žmogus apsinuodija rūgšties nuodais, alka- 
linis priešnuodis (kalkės, ammonijos spiri
tas, šaukštukas stikle vandens), dvianglia- 
rugštė druska turi būti vartojama.

Atsitikime alkalinio apsinuodijimo, rū
gšties priešnuodis (citrina, uksusas, pusiau 
su vandeniu arba apelsinų rūgštis) turi 
būti naudojama.

Pirmiausia priešnuodų davimo turi bū
ti išplauta burna, paskui po truputį ir išpa- 
lengvo girdyti. Už kokio pusvalandžio li
gonis turi gerti aliejaus, arba grietinės su 
miltais išplaktos, arba kiaušinio baltymą 
išplaktą piene.

Atsitikime kur žmogus užtroško rūgš
ties ar alkaliniuose durnuose tas pats bū
das atgaivinimui vartojama, tik vietoj bur
ną plauti reikia užpilti priešnuodžio ant 
skudurio ir duoti nelaimingam kvėpuoti..

Matant kad burna ir lupos neišgedę ar 
nenudegę ir nežinant koks nuodas buvo 
vartojamas, geriausia duoti vaistą vėmi
mui, kaip tai garstyčių šiitam vandenyje, 
po tam aliejaus ar piene ar su miltais mai
šyto, arba kiaušinio baltymą plaktą piene.

Fosforo apsinuodijime reikia duoti sti
prios arbatos gerti. Narkotiškuose nusi- 
nuodijimuose reikia vartoti stiprią kavą.

Atsitikimuose karbolinės rūgšties ap
sinuodijimo reikia vartoti alkoholio arba 
alkoholinio gėrimo, pirmiau išplovus bur
ną, tada išpalengvo gerti, po tam aliejaus 
(kastorinio) arba karčios druskos. Žalių 
miltų (Paris Green) apsinuodijime reikia 
muiluotu vandeniu išplauti burną, ir gerti 
aliejaus ir ammonijos spirito (šaukštuką 
stikle vandens).

Visuose apsinuodijimo atsitikimuose 
pirmučiausia reikia kreiptis gydytojo pa
galbos, bet iki gydytojas galima prisišauk
ti šie nurodymai turi būti vartojami.

tais daiktais.
Vaikai papratę pasispjaudyt rankas 

mėtant boles.arba vartojant žaidimo įran
kius. Tas, ir nereikalingas bučiavimas, tu
ri būti atgrasinta.

Sergantiems vaikams tyras oras reika
linga, bet kuomet jie eina pasivaikščiot, su 
jais turi eiti senesnė ypata ir neleist bovy- 
tis su kitais vaikais.

Virginia valstijoj, kriokliu serganti 
vaikai, sako tos valstijos sveikatos buleti- 
nas, nešioja ant rankos siaurą žalios spal
vos kaspiną. Tas rodo jog jis turi užkre
čiamą ligą ir kiti vaikai prie jo neina.

Liga kuri kasmet naikina apie 10,000 
vaikų yra pavojinga. Jeigu kirkšninių gi
lių sutinimo plėga išnaikintų tiek vaikų vie
nais metais, višas pasaulis uždėtų kvaranti- 
ną prieš šią šalį.

Pelei seimo

APSISAUGOJIMAS NUO RAUPLIŲ
IŽAS yra rauplės? Rauplės yra tik prik- 

v Ii, pavojinga limpanti liga — kartais 
lengva, bet paprastai pražūtinga. Labai 
limpanti ir užkrečiama- nuo ligonio. Pa
prastai rauplės savo auką palieka rauplių 
duobutėmis apžymėję.

Kas tai yra čiepijimas? Yra tai bū
das vartojamas apsisaugojimui nuo raup
lių, čiepijimas yra vien tik įleidimas oclon 
prieš-rauplinės medegos. Ši prieš-rauplinė 
medega yra sudaroma valdžios (nurodytų 
asmenų ir po valdžios vaizbaženkiiu yra 
parduodama.
/ Už trijų ar keturių dienų po įčiepijimo 

atsiranda spuogas ir aplink tą spuogą oda į 
patinsta ir paraudonėja. Už dešimties ar 
dvylikos dienų sutinimas nyksta, ir pasi
rodo šašas. Jeigu galvos skausmas ar net: 
ir karštis prisimeta, nėra ko labai rūpintis, 
nes tai paprasti čiepijimo 'ženklai.

Ar čiepijimas yra pavojingas? Ne! 
Jeigu tinkamai ar nors pagal nurodymus 
prižiūrimas. Nėra pavojingesnių už indrė- 
skimą spilkute.. Pereituose dviejuose me
tuose daugiau negu 3,000,000 ypatų Ame
rikoje tapo čiepyti ir nebuvo iš jų nei vie
nos mirties.

Ką čiepijimas padaro?
Apsaugoja nuo rauplių. Net ir už ke

leto metų po įčiepijimo jeigu pasitaiko ap
sirgti, tai jau netoks pavojus kaip tiems 
ligoniams kurie niekad nečiepyti.

Laikas čiepijimo — pirmuose metuose 
kūdikiams ir paskiau apie dešimts . metų 
vėliau. Šiais dviem čiepais aprūpinti ne
privalo bijotis rauplių pavojingumo. Jei
gu epidemija siaučia arba aplinkybėse ran
dasi rauplių gemalų, o pats dar nesi raup
lėmis sirgęs arba pereitais penkiais metais 
nebuvai čiepytas, pasistengk kuogreiciau- 
sia eiti čiepytis.

Delko reikalingas čiepijimas? Dėlto 
kad išvengus rauplių. Susirgus rauplėmis 
reiškia ne tik kvarantiną trims, keturioms 
ar daugiau savaitėms, bet ir 'bedarbė.

Kožno priedermė yra kaip galint šią 
epidemiją naikinti. Jeigu kožnas vienas 
pagal nurodymus butų čiepytas, nesirastųi 
tiek daug rauplėms gemalų. Stengkis nors 
pats savo užduotį atlikti neatidėliojant, jei 
dar nesi čiepytas, įsičiepyk. Jeigu per pen
kis praėjusius metus nebuvai čiepytas, da-

SAUGOK KITUS
TZRIOKLIU (kosuliu) serganti vaikai tu- 
v ri būti laikomi namuose, nevalia jiems 

važinėti gatvekariais ar kitais vežimais, ne
turi eiti mokyklon, Į teatrus ir tt. Reikia 
mokyt sveikus vaikus neiti prie sergančių. 
Reikia uždrausti davimą viens kitam kram
tomo gurno, mainyt rašymo paišeliais ar ki-įbar yra laikas įsičiepyti.

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

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

šios Kompanijos Skyrius taupymui.
VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.
MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 

PINIGUS TAUPYMUI
nuo dienos padėjimo iki dienos išėmimo, prisilaikant 

, taisyklių ir patvarkymų.
Main Office 

ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 
Euclid Avenue prie East 14th Street

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

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

Rašo Dargvainis.
Kai kur, kai kas nori Seimo. 

Jį pasiūlė Pruselaitis ir Kompa
nija iš Waterburio. Ir kai kas, 
kai kur ėmė šaukti: Seimo! Sei-1 
mo! Lyg cackės kūdikis.

Kam Seimas? Sumanytojai 
paskelbė tikslus: susiorganizuoti 
kovai su klerikalais. Jei taip 
yra, jei tai atviras tikslo paskel
bimas, tai sumanytojų taktika 
yra 100% durna. Bet jei ne 
taip yra, jei tai tik kamuflia
žas, tai reikia stebėtis iš “San
daros” kad ji nemato kur yra 
“der hund begraben” (šuo pa
kastas) .

Jei Seimo reikia tam kad su
siorganizuoti ir prieš klerikalus 
eiti, — tai durna taktika ir štai 
del ko. Kas išduoda savo pa
slaptis, rengiantis kovon? Jei 
tautininkai (negirdėti ar dar jų 
kur yra likę vienas-kitas, ar ne) 
nori sudaryti centrą atsispyri
mui prieš klerikalų intekmę, tai 
nereikia jiems seimo su Pruse- 
laičiu ir Ko., nereikia viešo fru- 
kšmo, nereikia lošimo “(solite
riu”, t. y. atdaromis kazyromis. 
Reikia štai kokių dalykų:

1. — Pasimokinti iš klerika
lų organizavimos ir disciplinos. 
Pas tautininkus (jei dar jų yra 
kur likę) nėra nei vieno, nei ki
to. Ar jie sudarė tvirtą “San
darą”? Ar jie sudėjo kapitalą 
politiniam Fondui? Ar jie su- 

i traukė savo intelektuales spėkas 
krūvon? Ar jie auklėjo savo 
(jaunimą? Ar jie mokėjo įvesti 
.discipliną į savo politinį veiki
amą? Atsakant į tai, reikia ne
pamiršti visos eilės faktų: “San
daros” tvėrime dalis tautinin
kų, tarnaujančių kunigų politi
kai ir laikančių savo veikimo 
priešakyje hypokritus (priklau
sančius parapijoms ir visgi sa-< 
vo laikraščiuose dergiančius ti
kybą), “Sandarai” tiek prisitar-i 
navo kad nustumus ją antra, —i 
ar gal net ir trečiaeilių organi
zacijų vieton. Klerikalai bet gi 
turi savo Federaciją, savo Ta
rybą, savo Romuvos Ordeną, sa
vo Kunigų Sąjungą. Antra, —I 
vietoj Neprigulmybės Fondo, 
kurs turėjo būti tautininkų sro
vės idealų ramsčiu, jie nebeturi 
nei kiauro skatiko. O juk kle
rikalai turi savo Tautos Fondą, 
ir turėdami jį jie gavo savo Sei
mą, savo Valdžią, savo Atstovy
bę Amerikoje. Trečia, — tauti
ninkai savo jaunimą paleido antį 
vėjo: jis eina arba j vyčius, ar
ba į Tretįjį Internacionalą. Kle
rikalai auklėja savo jaunimą ir 
iš jo turės tokią ateityje jiegą 
kad tautininkai (jei dar kurs jų 
užsiliks) turės eiti į muzejų ir 
ten amžinai kiuksėti. Ketvirta, 
— disciplinos pas tautininkus 
nebuvo ir nėra. Jų politikanai 
taip gudriai, tarsi keno mokami, 
sėjo savo pačių tarpe 'spaudoje 
tokią suirutę! dergė savo gi pa
čių srovės veikėjus spaudoj taip 
gudriai ir taip sumaniomis prie
monėmis, kad visas jų veikimas 
suskilo. Klerikalai to nedaro. 
Jie savo draugų nedergia, jie iš 
jų padaro savo idėjos rėmėjus, 
atsidavusius darbininkus. Ir tik 
dėlto taip yra kad jie neleidžia 
savo spaudai paleisti liežuvių sa
vo srovės griovimui.

Taigi tokios tokelės, palygi
nus vienus ir kitus.

Todėl pasimokinti reikia iš | 
klerikalų tų visų dalykų.

2. — Organizuotis reikia ko
vai, ilgai bet ne per seimus, ku
rie ištraukia iš kišenių daug pi
nigų, prirašo daug rezoliucijų, 
kurių niekas nepildo, ir tuo vis-1 
kas užsibaigia. Reikia prgani-i 
zuotis be trukšmo, be polemikų, I 
be Seimų, .be rezoliucijų, — už

vadovą turi būti idėja, noras sa
vitumą išlaikyti, noras nepasi
vergti jiegai kuriai taktiką dik
tuoja ne Lietuva, bet svetimoji 
Lietuvai Roma! Organizuotis 
reikia imtynėse paskirų koloni
jų žmonių konferencijose; orga
nizuotis neatskleidžiant savo 
programo, savo planų knygos. 
Organizuotis reikia turint ome
nyje Lietuvos gerovę ir musų 
vaikų ateitį. Ir intymiai, kon- 
spirativiai reikia veikti. Jei pa
skelbsi kokiu budu ir iš kurios 
pusės puiri priešą, tai jau be mū
šio busi kovą pralaimėjęs!

3. — Snbrusti, sustoti prie 
“Sandaros”, padarius ją tikrai 
musų politinių aspiracijų cent
ru. Steigti ir palaikyti laikraš
čius ir kitose kolonijose: Chiea- 
goje, PhiTadePphijoje, Waterbu
ry j e. Be spaudos — mes busi
me gyvais nabašninkafe.

4. — Atgaivinti Tėvynės My
lėtojų Draugiją ir leisti ne po 
vieną knygą į du metu, bet po 
-vieną knygą (jei ne knygą, tai 
nors knygutę) kas mėnuo. Lie
tuvos gyvenimo sąlygos atsi
mainė, tai gana T. M. Draugijai 
miegoti, — ji turi eiti su gyve
nimu, o jei nepajipgia, jei per- 
seno, tai tverkite naują Drau
giją, labiau atsakančią gadynės 
dvasiai.

5. — Sudaryti politinį fondą
— prie (Sandaros, kaipo prie po
litinio musų centro, ir tą fondą 
padaryti ne suubagautų skati
kėlių “skarbonka”, bet musų po
litinės ateities iždu, j kurį' kiek
vienas progresivis žmogus, bijąs 
juodojo pavojaus, butų mora
liai priverstas mokėti stambes
nę kontribuciją (aš pats apsiimu 
mokėti $25 metams). Nežiūrė
kime kas duos, kiek duos,—duo
kime tie kas suprantame mo
mento svarbą! Sako kad žąsjs 
klegenimu išgelbėjusios Romą,
— bet dabar ne žąsų ir ne Ro
mos gadynė: klegenimu neišgel- 
bėsime Lietuvos, reikia darbo, 
reikia darbui pinigų.

6. — Sudaryti prie Tėvynės 
Mylėtojų Dr-jos Mokinių Stipen
dijų Skyrių, — lai musų skati
kai leidžia mokslan jaunimą, iš 
kurio ateityje bus musų idėjų 
parama. Be mokslo žmonių at- 

' eities neužkovosime. Klerika
lai auklėja šimtus teologijos ma
gistratų ir daktarų, — ir mes 
auklėkime šimtus!

Ak, daug dar pasakyčiau. La
bai daug, širdyje taip ir ver
da, matant kaip musų ir be to 
pilkas gyvenimėlis 'juodu virs
ta.

Bet pirma visoko — imkimės 
tokio darbo kurs mus pačius ant 
kojų (pastatys. ,

Kalbėdami apie seimą, nepa
mirškime lekciją. Buvo Seimas 
kurs mus supjudė su kita pa- 
žengiosios srovės dalimi ir mus 
pačius nusilpnino. Buvo kitas 
Seimas, kuriame, dantis sukan
dę, žiūrėjome kaip tautininkus 
varė į klerikalų tinklą. Taip 
buvo dėlto kad tautininkai ne
buvo susiorganizavę, buvo “pa
laidi barščiai”. Jie tuokart iš
traukė klerikalus “už ausų” iš 
Bartuškų ir Gabrių purvyno. O 
dabar ar tautininkai eis trauk
ti iš purvyno Pruselaičius ir Ko., 
kurie apie Lietuvą prabilo tik 
tuokart kaip tautininkai čia ir 
Lietuvoje nusidirbo rankas iki 
alkūnių, dirbdami Lietuvai, at
sižadėdami savo ambicijų, savo 
pažiūrų ? Jie atsiekė dvasinio 
laimėjimo, — Lietuva laisva. 
Bet jie save pralaimėjo. Dar 
laikas atsigauti. Ne pervėlu. 
Tik reikia su protu, su išmin
ėta imtis darbo. Naujo, gyvo 
darbo, dėkingo darbo, — tikė
kime patįs kad musų bus atei

tis, dirbkime toje linkmėje, o 
laimėsime! .

Sukibkite, tautininkai, gelbė
ti save. Pamirškite pragaištin
gus jūsų bepartivumo obalsius. 
Tik jūsų partijoje, jūsų parti- 
vume yra išganymas. į kraują 
ir į kaulus indiegkite partivumą, 
subudavokit savo intelekto tvir
tovę, — o ir pragaro vartai jū
sų nepergalės.

Bet liaukitės, nors kartą Kau
kitės gelbėję kitoms srovėms jū
sų pečiais eiti pirmyn. Pamin
kite taisyklę: “Labdarybė turi 
prasidėti namie”. -

(Valia perspausdintL)'

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymecks Land 
Wishaw, Craigneuk, 

Scotland.

DAUGIAI 

ir.

I 
I

Central 1690 Main 2068

JOHN L. MIHELICH
JONAS BALUKONTS

ADVOKATAI
Praktikuoja visuose Teismuose:

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
CLEVELAND, O. 
atdaras ir vakarais.

Jau išėjo .— tik imkit ir loškit
Balon Kritęs Sausas Nesikelsi

Tai yra komedija iš gyvenimo turtingi kaimiečio 
kuris turbut turėjo daugiau pinigų negu proto, nes 
davėsi prikalbčt ar pats labai norėjo ir paėmė sau 
už pačią subankrutijusio bajoro dukterį. Ir tuoj 
nabagas pasijuto kad su savo ženatve pliaukštelė
jo kaip j balą: bajoriška jo pati su ponaičiais slap
tai mylisi; jis skundžiasi jos tėvams, tie liepia jam 
džiaugtis gavus tokio augšto stono pačią, kada pri- 
rodo tėvams* jog ji nėra jam pati, tai ta pati išsi- 
m e fu o ja ir nabagas žmogelis lieka kaltas iki galo. 
3 AKT. SCENERIJOS VISUOSE TOSZ PAČIOS. 
Puikiausia komedija kokią kada Lietuvių scena ma
lė. Knygelė turi 54 puslapius, aiškios spaudos, lo
šime dalyvauja 3 moterįs ir 4 vyrai. KAINA 35c.

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Teatrališki Veikalai
Klebonas Kaltas — 4 veiksmų 

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

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

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

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

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

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

Reikalaukit “Dirvoj”

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI
PADUODA TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

APIE LIETUVĄ :

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

“LIETUVOS .ŪKININKĄ”
kurs eina Kaune, su'priedais: “Sveikata”-, 
“Žemė”, “Jaunimas” ir “Lietuvos Ūkinin
ko Kalendorius”. Prenumerata metams 
$2.00 (reikia pridėti 25c., persiuntimui pi
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.

Nauja Knyga!
“Milijonai Dabar Gyvenančių Nebemirs”

PARAŠĖ TEISĖJAS J. F. RUTHERFORD
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 ured- 
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 aštrų!

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 poslapių knygoje, kuri gaunama Lietuviškai ir kitose 
kalbose. Prisiųskit 25c. ir gąusit ją. Tinkamiauasia knyga siųsti 
į Lietuvą. Adresas:

“SARGYBOS BOKŠTAS”
4033 W. Warren Avenue Detroit, Mich.
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1 Lietuviškų Knygų: literatūros, teatro, mokslo, nurodymų, žodynų, 
gramatikų, rankvedžių, pasakų, maldaknygių, gaidų-dainų srityje 
Katalogas jau galimas gauti ant pareikalavimo. Tuojau rašykite ir 

Katalogas hus jums prisiųstas be atidėliojimo. Kas pirmas pirmiau jį gaus.
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Visi iki šiolei turimi “Dirvos” Knygyno Katalogai yra negeri: gauk naują. 
Reikalaudami “DIRVOS” Knygyno Katalogo 1922 rašykit adresuodami:
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DIRVA

iboa Jo
Jaunimas

DAUGIAU ŽINIŲ APIE DANTĘ 
IR JO GYVENIMĄ

(Žiur. No. 36)
QANTE buvo vienas iš trijų didžiausių 

pasaulinių rašytojų — kiti du buvo Ho
meras iš Grekų, gyvenęs apie 1000 metų 
pirm Kristaus gimimo, ir Shakespeare, iš

Kaip Miltonas laisvai skolinosi mintis 
iš Dantes, taip Dante skolinosi nuo kitų, 
svarbiausia nuo vienuolio kuris buvo pa-l 
rašęs sulyginamai silpną neva atsilankymą 
pragare. Dante pradeda “nuo vidurio gy
venimo kelio” būdamas (savo viduramžyje, 
susitinka Virgilį, kuris vedžioja jį ir apsa
ko su mažiausiomis smulkmenomis čyščių 
ir pragarą su jo įvairiais laipsniais, žemes
niais ir žemesniais, pasibaigiančiais dugne 
su Šėtonu, Įsismelkusiu lede iki juostai. Di
delis šaltis sutverta plakimu (jo dideliais 
šikšnosparnio pavidalo spalnais, gi savo 
dantimis Šėtonas amžinai graužia galvas 
trijų išdavikų, Bruto, Judo Iskarijoto ir dar 
vieno, užmiršto.

Dante, miręs trįs šimtai metų pirma 
Newtono užgimimo, nustebino mokslinin-

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

IN AMORIAM
Jau dingo Onutė: — 
Pametus mane, 
Myli ji kitą 
Karštybių tvaike. .

Atšalo ir Barbė, 
Atsitraukė senai;
Įžeidus man garbę, 
Myl’ kitą karštai.

Anglų, kurio trijų šimtų mčtų sukaktuvės kus parodydamas savo nusimanymą apie
buvo 1916 metais.

Savo galybe išreikšti neapikantą ir pa
smerkimą Dhnte buvo nesulyginamai dides
nis negu kitas kada gyvenęs žmogus. Jo 
gyvenimas praėjo politiškoje kovoje; dide
lėje neapikantoje, pavojuose — tris sykius 
savo gimtiniame mieste, Florencijoje, — 
rašo Arthur Brisbane,'— jis buvo nuteistas 
gyvas ant sudeginimo: Mažai jo teisėjai 
tesapnavo kad jų miestas bus amžinai jo 
gimimu pagarbintas.

Nežiūrint nepasisekimų, vargo ir bė
dų kurios buvo įvarę jį iki to kad reikėjo 
atkišus ranką prašyti pašalpos, Dante tvė
rė savo darbus su baisiai degančia energi- 

;\S ja — >r tas darbas savu keliu sutvėrė gra
žią Itališką kalbą.

Jis rašė išreiškimui savo neapikantos I 
ir atsikeršinimui už jam padarytas skriau
das — patalpindamas savo priešus pragaro 
gelmėse. Ir jis taipgi rašė pagerbimui mo
teriškės, Beatrices, kurią jis karštai pamy- 
lo kuomet abu jiedu turėjo tik po devynis 
metus amžiaus. Jis-sakė: “Jei tai butų Jo 
noru kad mano gyvastis dar tęsis manyje 
keletą metų, mano geismu yra jog aš dar 
rašysiu apie ją tiek kiek nėra niekas pir^ 
miau apie jokią moterį parašęs — apie pa
laimintą Beatricą kuri dabar garbingai sė
di akivaidoje Dievo.”

Jis rašė kaip buvo manęs rašyti, po to 
kaip gražioji Beatricą. jam dingo. t

Gaila kad* Lietuviškai nėra išverstų jo 
raštų. Butų gera skaityti visiems ne tik 
apie jį patį, bet ji patį. Labai žingeidi jo 
“Šventoji Komedija”, pragaras' čyscius ir 
rojus. Rojuje Beatrica sutinka jį ir ve
džioja aprodinėdama visas ypatybes. Vir- 
gilius, jo vadovas po pragarą, yra pagonis 
ir todėl negalima jam bufti rojuje. Nieka
dos nebuvo jokia moteris taip pagarbinta 
kaip Beatrica ypatinga Dantes dvasia, ir 
niekad daugiau dangus, pragaras ar čyš- 
čius nebus taip aprašytas kaip aprašė Dan
tę, nes jis tikėjo, ir' užtai jo raštai yra in- 
tikrinanti.

Miltonas netikėjo tam ką jis rašė, ir 
jo darbai nors dideli, bet ne intikrinanti.

Mažai tėra žinoma apie Dantės gyve
nimą ir keliones. Būdamas dar jaunu tu
rėjo apleisti savo gimtinį miestu taip 'kad 
daugiau nematė. Vieną sykį jam buvo pa
velyta sugryžti, nusižeminimo rūbuose, at- 
pakutavoti prie Šv. Jono bažnyčios ir gau
ti dovanojimą. Griežtai jis to atsisakė, pa
reikšdamas jog bile kampelyje pasaulio jis 
yis galės žiūrėti į saulę ir žvaigždes ir at
siduoti saldžioms teisybėms ir filosofijai.

Jis kartais gyveno skurde, kartais pri
glaustas ir maitinamas didžiūnų. Bet jis 
niekados nenorėjo kad jį priglaudziantieji 
turėtų iš jo sau užsiganėdinimo, ne kaipo 
iš sau lygaus, taigi jis tuoj susipykdavo ir 
keliaudavo kitur.

Skaitant apie Dante, jo gyvenimą ir 
laikus kuriuose jis gyveno atsidarys šim
tai naujų langų bile žmogaus mintyje. Jo 
darbai ir mintįs buvo to amžiaus kuriame 
jis gyveno; jis pagarbingai galėjo priskirti 
Dievui žiaurumus, nepabaigtinus, kokius 
nei laukinis žmogus negali persistatyti.

Jis rašo virš durų kurios veda “į var
gų miestą, pas dingusius žmones”, virš du
rų peklos, kur visi palieka viltis užpakaly
je savęs, ir priveda jog pekla 'buvo sutver
ta “teisingumu, šventąją galybe”, augščiau- 
sią išminčia ir pirmąją meilė Ir toje pek
loje jis parodo žmones amžinai velnių, pla
kamus, graužiančius viens kito galvas sa
vais dantimis, jų viduriai plėšomi replių, 
paskendusius iki kaklo lede ir kitus volio- 
jančiusi degančiose duobėse.

l gravitacijos taisykles. Jis kalba apie Vir
gilį ir save vargais negalais lipančius to
lyn nuo žemės centro, atsitolinančius nuo 
to centro linkui kurio visi dalykai baigiasi. 

■Jis taipgi mini Pietinį Kryžių, žvaigždyną,! 
kuomet išlipa iš gilybių, gi kada jis rašė tas 
kryžius dar nebuvo žinomais, negu koks jū
reivis tik buvo Dantei apie tai papasakojęs, 
taigi Dante, kurio mintis kaip ir Shakes- 

Įpearo, viską sudėjo.
“Vita Nuova” veikale jis viską apsako 

apie Beatricą, jo susitikimą su ja ir net tai 
kokias gražias sukneles ji nešiojo būdama 
devynių metų amžiaus.

Mylėti ką nors ar įsimylėti anksti nė
ra nepaprasta su genijais arba bile (kuriuo 
mažu vaiku ar mergaite mokykloje. Ma-I 

Įrija Baškirceva, pažymi Rusė, pirmą “rim
tą” meilės santikį turėjo būdama trijų metų 
amžiaus, Romoje, kur įsimylėjo į jauną- ku
nigaikštį, užtektinai seną būti jo tėvu.

Tokie jaunystės įspūdžiai tankiai lie
ka amžinais. Dantes įspūdžiai tęsėjo visą 
jo gyvenimą. Jis tematė Beatricą du ar 
tris sykius išviso, niekados jos (gerai nepa
žinojo, ji nežihojo ir nemanė apie jį nieko, 
bet delei ko nors buvusio jos kūdikiškame 
veide ji pasiliko nemirtina dalimi pasauli
nės literatūros.

Ji ištekėjo už kito ir mirė jauna būda
ma. Dante vedė kitą merginą. Su ja tu
rėjo vaikų, vienas jo sūnų, parašė vėliaus 
savo tėvo rastų peržvalgą“ Jo žmona be 
abejo praleido daug liūdnų valandų 'kuomet 
Dante svajojo tik apie Beatricą. Nabagė 
Gemma nei sykio nesuminima savo vyro 
raštuose. Tai tokia yra genijaus dėka.

Titianas, garsus Italas piešėjas, darė 
kitaip — jis piešė savo žmoną paveiksluo
se kur atvaizdino pragarą, čyščių ir rojų, 
kad galėtų ją sutikti vėl kada nors nežiū
rint kur ji nueitų..

’ šeši šimtai metų atgal Dante mirė Ra- 
vennoje ir tenai jo pelenai ilsisi inde.

Viskas apie dantę yra gražu, o mums, 
kovojantiems pasaulyje tik biSkelį pažan- 
gėjusiame, yra labai .svarbus du jo pasaky
mai : “Duokit šviesos, ir žmonės atras sa
vo 'kelius” ir “Dirbk kaip gamta dirba, ug
nyje”. Jis dirbo ugnyje ir ką jis padarė 
dega ta pačia ugnimi šiandien. Jis stengė
si pamokinti, ir jis gerai žinojo jog' mokini
mo šviesa yra tai viskas ko žmonėms rei
kia. Duok žmonėms šviesos ir jie atras sa
vo kelius.. Dante buvo šviesos davėjas, di
dis tarnas ir žmonijos inspiratorius.

Vertė A—Z.

DAINA
Nešk, žirgeli, juodbėrėli,
Mane per laukus,
Nešk link Lenkų rubežėlių,
Per girias-miškus.

Paskubėk pasiekt Lenkiją,
Jok kaip mus Vytis;
Kirsiu aštriu kalaviju
Į visas šalis.

Kiršiu LenkusJVaršaviakus,
Kirsiu Mozūrus, —
Riaugės Žydų jie česnakais, 
Prieš Lietuvį grius.

Ir kuilio gi ponams velnio
Reikia Lietuvoj ?....
Ei, Lenkuti, saugok kelnes, 
Lietuvis atjoj!....

šiauliškis Kareivėlis.
(“Tėvynės Gynėjas”

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje —• istorijos ruošai 
quo 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 o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

“Seką” man davė 
Ir Lola dailioji, 
Ji kitą jau žavi, 
Meilingai bučiuoja.

Jos tiki, — turbuti, — 
Be jųjų (gražumo 
Turėsiąs aš džiūti 
Iš širdies liūdnumo.

Bet kas juokingiausia: 
Kad ir jas užmiršau, 
Ir 'Mariutę 'gražiausią 
Įsitvėręs laikau.

- ■■ .t AtOS*
Nuo Juokų Red.: šios gerb. 

Atos eilės sukėlė mums naujas 
mintis. Skaitome ir misliname: 
Senos mergos ir seni vyrai (ar
ba senmergės ir senberniai) vi
sada mano, pakalbėję su kita 
sau priešinga lytimi, jog ta an
troji pusė jau į jį (ar į ją) įsi
mylėjo. ... ir kad visada apie 
jį ar ją mislina, o ji ar jis sau 
tik juokiasi iš to! Daug tuščių 
svajonių žmonės prisvajoja, ir 
viena iš tokių tuštybių yra šita. 
Gerb. Atos tikrai parodo kad 
tokios mergos ir vieną ir kitą 
pameta ir trečią myli, manyda
mos kad jų pirmesnis tik jos 
sėdėdamas verkia.... O tas, 
kaip ir gerb. Atos, į kitą įsiki
bęs džiaugiasi ir šnabžda jai: 
“Kad tu žinotum koks aš lai
mingas kad TAVE radau.... ”

Daug sykių žmonės apsigau
na skaitydami tik save tinka
miausiais viskam, taip ir tokios 
mergos ar tokie vyrai.

Bet dar vieną mes iš gerb. 
Atos eilių išrandame: jis sumi
ni net kelias rinkes savo mei
lės, bet dar tik pirmas eiles pa
rašė su paskutine: nejaugi, ne
jaugi anos visos buvo taip tuš
čios, be jokios “inspiracijos” ir 
nejaugi iš jų nesiliejo tas “jaus
mų fontanas” kuris poetams 
mūzą sukelia ir dainuoti ver
čia ? Kaip keistai yra kad nors 
poetai yra “užgimę”, o reikia 
kam nors jiems apie tai pasa
kyti ir išklibirjt juos dainuoti.

bes jieškoti tie ten nieko neran
da ir tuoj gryžta Amerikon, su 
pasipiktinimu; kurie gi važiuo
ja dirbti tie buna užganėdinti ir 
jiems Lietuva graži ir gera.

Mes girdėjome vieną seną 
žmogų kalbant:/“Jeigu pats esi 
geras tai ir visi kiti patinka; o 
jei ne •— .tai nei Amerikos nei 
Lietuvos valdžia tokiam nepa
taiko”.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai....

V

Bolševikai nuvažiavę į Rusiją 
neranda ten rojaus, ir Lietuviai 
“patriotai” nuvykę Lietuvon ne
randa stotyse vėliavomis aprė
dytų automobilių juos pasitikt. 
Ir vienas ir kitas smerkia tas 
vietas. Bet kad musų bolševi
kui Lietuva paskui palieka ro
jumi, tada musų “patriotui" 
reikia jau poniškų rykščių per 
kelines kad mokėtų tinkamai 
vertint ir mylėti Lietuvą.

IĮ» 1.4-f

“Naujienos” gavo pranešimą 
jog Hymans daro naujus siūly
mus Lietuvos delegacijai. Gerb. 
Grigaitis sėdėdamas savo redak
cijoj mislino ir durnojo: kaip 
čia rast priekabę. Ir sumisli- 
no: tuoj surinka: “Kodėl slepia- 
ma nuo Amerikiečių tos pasiū
los?"

Išeina šitaip: Vilkas ir ėriu
kas pas upelį geria; nerasdamas 
kaip prie ėriuko prisikabinti ir 
jį suėsti, vilkas rėkia: tu man 
vandenį terši. Ėriukas atsako: 
bet juk aš stoviu žemiau prie 
upelio ir vanduo nuo tavęs link 
mane atbėga,

Taip ir Grigaitis: vis ką nors 
•turi surast, nors šitas yra pai
kinusias užklausimas kokį ka
da koks paikas musų redakto
rius išreiškė.

Juk tie “pasiūlymai” visai dar 
Amerikos nepasiekė.

— Tai aš busiu priešu, — pa
sakė vaikas.

Pernai laikraščiuose be palio
vos skambėjo: gerb. Vileišis ir 
Vileišis.

šįmet laikraščiuose 
tik: gerb. Atstovas.

skamba

ap-

Jeigu kokiam “draugui” ten
ka pabūt bolševikų “rojuje” ir 
jis iš tenai ištrukęs prirodo jog 
tas rojus yra netikęs, tai kiti 
bolevikai tą prirodytoją padaro 
netikusiu, rojų vis girdami, iki 
paeiliui 
but.

patįs gauna jame pa-

Lietuvoje pradeda ra-Kurie
šybą vartoti taip sakant pagal 
‘■‘skambėjimo”, kaip 
damas (nuo leisti), 
nuo belsti, libdamas 
ir .tt. ir dar toliau,
vartoti ir sekančiai: duada, jua- 
das, puadas, vąžiuaja, dainuaja 
ir tt.

pav: leiz- 
belzdamas 
(nuo lipa) 
jie turėtų

kiu, kitaip, o ne taip kaip da
bar, o lyg musų laukė kad galė
tume tai matyti?

Daugelyj valstijų pradedama 
uždrausti organizavimą Ku Klux 
Klano, kitur gi steigiasi draugi
jos kovai prieš tokią nelegališ- 
ką organizaciją.

Mes pereitame "Dirvos” num. 
skaitėme gerb. Dargvainio Pa- 
stabukes, kurių vieną kalba apie 
didelius musų “patriotus” ku
rie Lietuvoj neranda sau vietos, 
nors išvažiuoja su pasitikėjimu 
kad ten juos sutiks kas su va
karienėmis ar pietais ar kaip 
kitaip ir veš per Kauną aprūdy
dami visas didžiąsias įstaigas ir 
ministerijas, o vien tik dėlto 
kad jie Amerikoj būdami buvo 
arba karčiamnin'kais ar kitokiais 
“dideliais” žmonėmis.

Kurie važiuoja į Lietuvą gar-

Z. Bačys (iš Shenandoah) at
rašė: “Subanktutijusi Francu- 

Izija dėlto negali atsistot ant ko
jų kad rankose turi nusmuku
sią -nuo koto Lenkiją”.

į
V. Račiūnas, vietinis, mokino 

savo trijų metų vaikiuką patrio
tiškumo ir kalbėjo apie Lietuvos 
kariumenių veikimą. Užžavėtas 
vaikas sakė: Kaip aš užaugsiu 
busiu kareiviu.

Tėvas sako: — Bet tave gali 
nušaut.

— Kas nušaut?
— Priešas.

NUMAŽINTOS TREČIOS 
KLESOS KAINOS 

IŠ NEW YORKO I EUROPĄ

Į Eitkūnus _ _ __ $98.00

Taip pat numažinta kainos ant 
Cunard, Holland-American, ir 
Royal Mail Linijų. Kreipkitės 
prie musų užsisakymui laivuose 
vietų.

THE COLLVER-MILLER 
STEAMSHIP AGENCY

ZTbe Cleveland
Cruet Company

Visokis Užrubcžinių Reikalų Patarnavimas

Aną dieną mes važiavome ke
liu. Ilgu ir toli vedančiu keliu. 
Prie kelio matėme daug išvarty
tų medžių. Tik ką buvo pra
ėjus audra: medžiai vieni buvo 
iš šaknų išversti, kiti palei že
mę nulaužti, kiti pusiau perskel
ti, kiti kitaip aplaužyti. Paskui 

- mes misiinome: juk tie medžiai 
. yra labai seni, po desėtkus ir 

šimtus metų, dar kada tose vie
tose buvo girios, kada dar nebu
vo išdirbti laukai jau jie tenai 
stovėjo. Koks keistas supuoli
mas: dar musų visai sviete ne
buvo kaip tie medžiai augo, kaip 
išaugo ir savose vietose per am
žius siūbavo. Paskui atsirado- 
mes mes šiame pasaulyje, Lie
tuvoje, atvykome čia į Ameri
ką, važinėjome po visus kam
pus, ir vis tie medžiai stovėjo. 
Per šimtmečius siautė didelės 
audros, bet tie medžiai išsilai
kė čielybėje, bet štai dabar at
ėjo viena tokia didelė vėtra kuri 
juos išvertė ant to laiko kada 
mes tuo keliu važiuosime ir ga
lėsime juos matyti.

Ar jus kada irgi taip pamis- 
linate, kokį atsitikimą pamatę: 
sakysime, kiek amžių prabėgo, 
kiek visko buvo, ir tas ar kitas 
galėjo atsitikti pirmiau, kitu sy-

“Vienos 
kvailius-.

L. Banionis atrašė: 
moterįs iš vyrų padaro 
Kitos iš kvailių padaro vyrus.

Vaikai labai nori užlai-
kyti savo dantis švariai 
kadangi jiems patinka 
COLGATE’S skonis.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedam) 

taupinimui

LAKE
SHORE

HAMBURG
Naujais laivais —- Tiesiog į 

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ 
ORBITA ......... Rugs. 24 
OROPESA ...... Spalio 8

' ORDUNA ...... Spalio 22 
Paskiri uždari kambariai mote

rims ir šeimynoms.
The Royal Mail Steam Packet Co. 

26 Broadway New York
117 W. Washington St. Chicago 
arba vietinėse laivų agentūrose.

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

4%
St Clair ir East 55-ta gzfrį

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

12000 Superior Ave.

LAIVAKORTĖS ATPIGO!
Laivakortės j Piliavą pas Karaliaučių ........... $110.00
J Hamburgu ..........$100.00 Į Liepojų ..........$120.00

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

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

Rašydami pridėkite 2 centų štampų.
P. Mikolainio Agentūra

53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y.

KARALIŲ ir CARŲ jau nėra. Dabar demokratybės laikai, kada visi lygus 
su karaliais. Malonumai pirmiau buvę turtingų dabar priguli jums. MUSŲ 
MUZIKOS LAIKRODIS kokį pirma tik turtingi išgalėdavo turėti dabar ga
li priklausyti visiems. Tai nėra paprastas muzikalis laikrodis laikraščiuose 
garsinamas. Nėra tai pigus misingio daiktas, parduodamas už brangiai, 
ne tokis ką tuoj nusibosta, bet tai YRA MECHANIZMAS GROŽĖS, MA
LONUMO IR MELODIJOS, grojantis daugybę dalykų. Pažiūrėk į paveik
slų Negalim atvaizdint visame jo gražume. Ar musų laikrodis nėra už
tektinai gražus puošti bile namų ? .Jis padarytas iš tvirtos medegos drožinė
to išbaigimo. Stovinčios figūros yra 6’A colių augščio, visas laikrodis 10% 
colių augščio ir 10 colių pločio. Muzikos sudėjimas yra apačioj ir sutvar
kytas kaip savigrajo piano. Jis groja daug paskirų dalykų, groja nuolat jei 
nebūna sulaikomas tam tikra rankute. Galima nustatyti grajymui bile laiku, 
taigi patarnauja budintoju su gražia melodija. JIS TAIPGI GERAI LAI
KĄ RODO.

MES IŠDIRBAME tų laikrodį pats ir galime parduoti tokia stebėtinai že
ma kaina. Trumpam laikui jis bus parduodamas po $8.65, supažindinimui 
su publika. Jis visiškai musų užtikrintas ir gali būti apmainytas bėgyje 
14 dienų po gavimo Nereikia mokėti pinigų ant sykio. Užmokėsi ada at
siųsim. Jei kuris busit nevisai užganėdinti su juo, galite siųsti mums at- 
ntgal. Rašyk dabar suteikdamas savo tikrų adresų ir pridėdamas 65c. si
dabru ar štampais (kaipo depozitų). Kada gausi musų praktiškų, melodin
gų ir gražų muzikai) laikrodį, užmokėsi mums $8.00. Mes užmokame per
siuntimų. ReiKalinga pinigų iškalno užsakant už Suv. Valstijų rubežių. 
Rašyk dabar:

COLL VER - MILLER CO
Laivakortes ir Pinigy Siuntimas

Mes vartojam jūsų kalbų.
933 E. 9TH ST. 1198 W. 25TH ST.

Netoli Euclid Ave Kampas Franklin Ave.

MUSICAL DEPARTMENT
1330 N. Western Ave. Dept. 25 Chicago, U. 3. A.



6 DIRVA

Naujos mados konferencija
New Yorke, gimimo kontro

liavimo skelbėjai rengia laikyti 
konferenciją “apsaugojimui ra
sės” nuo perdidelio prisiveisimo 
žmonių. Konferencija manoma 
laikyti lapkr. 11 d.

Nelaimė ardant Vokišką
, submariną
Londone, ardant buvusį Vo

kietijos submariną, karės laiku 
buvusį atvykusį Amerikon, var
du Deutschland, nuo eksplozijos 
žuvo 3 vyrai, keliolika sužeista.

Apie Spaudus Sarbua
jitttUSŲ Spaustuvėje Atliekama Visokius 
-*** Spaudos Darbus, kaip tai Baliams Pa
garsinimus (Plakatus) visokio didžio; Ti- 
kietus, čekius; Draugystėms Konstitucijas, 
Komisijų Blankas, Ligonių Lankymo Lape
lius, Persikėlimus - Paliudijimus, Mokesčių 
Knygeles ir visokias kitokias Draugystėms 
reikalingas Blankas;

gTT Biznieriams darome Laiškus, Konvertus 
□J ir Įvairios rųšies Garsinimus-Korteles;

Spausdiname taipgi dideles Kortas.

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

<n “Dirvos” Spaustuvėje naudojama viso
ji kios naujausios Mašinos ir Darbai atlie

kama Gerai, Gražiai ir Greitai.

Greitus užsakymus persiunčiam Special De
livery.

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O,

LIETUVI!— JAU ATĖJO LAIKAS
JAU laikas apsisaugoti nesąžiningų agentėlių ar tai važiuojant į 
Lietuvą, ar siunčiant pinigus. Su skaudžia širdžia matydamas kaip 
daug Lietuvių lieka nuskriausti, plačiai žinomas pilietis VLADAS 
KAIRYS atidarė vienintelę ir didžiausią SO. BROOKLYNE Laiva
korčių ir pinigų siuntimo Agentūrą, vardu United Steamship Agen
cy. Vardan jūsų gerovės ir vardan sučėdijimo sunkiai uždirbtų 
centų, pirkit laivakortes i Lietuvą ar iš Lietuvos arba siųskit pi
nigus tiktai per šią savo vientaučio Agentūrą, o sužinosit tą ko 
dar niekad nežinojot, L y. jog jo Agentūra yra geriausia ir pi
giausia. Gyvenantieji arti užeikit, iš toliau rašykit, o apturėsit 
brolišką patarnavimą. Mano Obalsis: Sąžiningumas, Pigumas ir 
Greitumas. VLADAS KAIRYS, Savininkas.

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

jm

PILIETIS
(Amerikos Lietuvių gyvenimo 

vaizdelis)
Vakar pas Kirvokšij į krau

tuvę atėjo Overas. Atleidęs pir
ma buvusius žmones, Kirvokš- 
lis tarė:

— O ką norėsi, tamista?
*— Aš nieko, — šis atsakė. — 

O kad ne — duok sagutę į api- 
ka'klę.

— Taip, tamista, — tarė. — 
O kas naujo?

— Nieko, — atsakė Overas.
— Aš norėčiau prašyti vieno 
dalyko....

— O ko? — susidomėjo. — 
Sakyk, tamista!

— Gal galėtum man padėt iš
siimti pilietines popieras.

Vaizbininkas pažvelgė į Gvė
rą, kuris buvo gerai apsenęs, 
nes plaukai buvo taip žili kaip 
žydinti obelis, ir tarė:

— Na, ir tamista atsiminei, 
kai numiręs pypkę parūkyti!

•— Reikia, mat, — atsakė 
Overas. — Ikšiol aš nei kam ko, 
o dabar .butų gerai kad turė
čiau.

— Moki Anglų kalbos ? — at
sakė Kirvokšlis. — Gali, man 
rodosi, ir vienas.

— Reikia liudytojo, — tarė 
Overas. — Nueikime! Už su
gaištą laiką aš užmokėsiu.

— Et, ką čia, — numojo Kir
vokšlis. — Tamista vis šį tą at
eini nusipirkti. Galėsime nuei
ti.

Jiedu išėjo, žingsnis po žin
gsnio ir jiedu atsidūrė prie di
delio iš baltų akmenų statyto 
namo. Inėjo į vidų ir apreiš
kia valdininkui kad nori gauti 
Amerikos pilietines popieras.

— Gerai, ■— šis atsakė. ■— O 
ką tamista žinai apie šią šalį?

' — Apie šią šalį? — atkartojo 
Overas. — Aš žinau kad čia yra 
laisvės šalis.

— Taip, — su .pasigerėjimu 
pridėjo valdininkas. — Ar šio
je šalyje žmogus gali laisvai da
ryt ką tik jis nori?

— Taip, — atsakė. — čia 
žmogus taip plačiai gali naudo
tis laisve kol jis nekenkia savo 
artimui ir neperžengia įstatymų.

*— Gerai, — tarė viršininkas.
— O kiek metų kaip tamista gy
veni šioje šalyje?

— Apie trisdešimts penki.
— Ir iki šiol nepilietis! — nu-

sistebėjo tas. — Reiškia tamis- 
ta esi žmogus be šalies.

Pabaigęs klausinėti, valdi
ninkas liepė pakelt du pirštu į 
augštą. čia Overas suprato jog 
jis yra saikinamas.

— Ar atsižadi Lietuvos res
publikos? — paklausė.

Overas pabalo ir nuleido pirš
tus žemyn.

Kirvokšlis griebė jį į glėbį ir 
pasodino ant kėdės. Prinešė 
vandens ir žmogus pradėjo at
sipeikėti.

— Kas pasidarė? — užklausė 
Kirvokšlis.

— Brolau! — šis atsakė: •— 
kaip tik man reikėjo pravert 
lupas ir ištart jog atsižadu Lie
tuvos, pasidarė šilta ir aš.... 
Matai kas atsitiko.

— Reiškia, nenori atsisakyti 
nuo Lietuvos? >— išnekėjo Kir
vokšlis. — Bet senas esi ir var
giai jau ten gryši.

— Taip, — atsakė šis, — bet 
mano sąžinė nei kuomet neleis 
atsižadėti Lietuvos. Geriau man 
numirti! Aš daug baisiau jau
sčiausi negu žmogų nužudęs. Aš 
jaučiausi išgama. Kaip baisu!

— Tai popierų negausi....
— Mažniekis, — atsakė Ove

ras. — Seniau, kai tereikėdavo 
atsižadėt Rusijos, tai buvo ge
rai, o dabar.... Dabar aš jo
kiu budu negalėčiau nustovėt 
ant kojų jei man Teiktų išsiža- 
dėt Lietuvos.

<— Tai kelkis ir eikime, — 
kuždėjo Kirvokšlis. — Kad bent 
valdininkas nesuprastų kame 
čia dalykas.

Per savo ilgą Amerikoje gy
venimą Overui teko aplankyt ne 
vieną kartą ir ne vieną valdžios 
įstaigą, bet jis niekuomet taip 
blogai nesijautė kaip dabar. Bet 
jis tvirtas ir atsargus. Ir dabar 
jis išėjo į gatvę ir pasijuto tar
si iš kokių žabangų išsiliuosa- 
vęs. Akįs nušvito ir ramus ėjo 
sau namon. šliburis,

(Tilpo ‘^Lietuvoje”* Z

PARSIDUODA PAVEIKSLŲ 
STUDIJA

Puiki biznio vieta, žemės grin- 
dįs, ir vienintelė Studija Ams
terdame, su didele Lietuvių ko
lonija. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Reikalingas pasiturintis 
mokinys. Mokinimas dykai. At
sišaukite: (39)

JONAS ANDRUŽIS

JIE ŽINO KUR 
KREIPTIS

BALTIC STATES BANKO 
(294 Eighth Ave., New York) 
patarnavimai keliaujantiems į 
Lietuvą užsipelnė tokios užuo
jautos ir užsitikėjimo visuome
nėje jog kaskart vis daugiau 
keleivių perka tame Banke lai
vakortes, ir kiekvienu Banko 
rekomenduojamu laivu išplau
kia dideli Lietuvių būriai. Mat 
tie kurie gavo progos naudotis 
Banko patarnavimais nuošir
džiai tą Banką (rekomenduoja 
visiems savo pažįstamiems, ir 
tokiu budu šie jau tikrai žino 
kad kreipdamiesi į BALTIC 
STATES BANKĄ gaus geriau- 
sį patarnavimą ir pigiausi ap
rūpinimą kelionėje Lietuvon, ar 
kituose reikaluose.

Pastaromis dienomis išvažia
vo per BALTIC STATES BAN
KĄ šie Lietuviai: 1 L. Berman; 
2 Marė šulskienė; 3 Jonas Son
gaila; 4 Vincas Laudanskis su 
šeimyna; 5 Jonas Pakalniškis 
su šeimyna; 6 Veronika Juciu- 
tė; 7 Marė Montvidaitė; 8 Juo
zas Surplis su šeimyna; 9 Kas
tantas žardeckis; 10 Juozas Pi- 
libaitis; 11 Tamas šmulskis; 12 
Stasys Našlėnas su šeimyna; 13 
Kazys Juška; 14 Aleksandras 
Navickas; 15 Jurgis Klimas su 
šeimyna; 16 Petras Jurevičius; 
17 Adomas Vainilavičius su šei
myna ; 18 Arnoldas Klivis su 
šeimyna; 19 Petras Zvinis; 20 
Kazys Bičiusas; 21 Petras Rup- 
šis; 22 Kazys Muraška; 23 Juo
zas Latoza; 24 Bernardas Roth;
25 Juozas Kolek su šeimyna;
26 Stasys Mozūras; 27 Stasys 
čaponaitis; 28 Juozas Rainis; 
29 Juozas želionis; 30 Antanas 
Mockevičius su šeimyna; 3 K. 
Jakštys su šeimyna; 32 Vaclo
vas ščiukas su šeimyna; 33 Liu
dvika Kazakauskienė; 34 Jieva 
Striko!ienė; 35 Petras Šatas; 36 
Jonas Puzinas su šeimyna; 37 
Uršulė Kuzevičienė su šeimyna; 
38 Martynas Liutkus su šeimy
na ; 39 Antanas Marcinkevičius; 
40 Aleksandras Žilinskas, 41 
Jurgis Driža; 4 Statys Grigas;
43 Jonas Gavėnas su šeimyna;
44 Vladislovas Sledžius; 45 Pe
tras čapskis; 46 Pranciška Mar- 
cinauskienė; 47 Motiejus Mika
lonis su žmona; 48 Juozas VaCHORAMS DAINOS MUZIKA

Ateis Ruduo ir Žiema — Prasidės Vi
sas Judėjimas — Turėkit Naujų 

Dainų Chorams ir Solistams.

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
šių nakcialy (dzūkiška) .................................... 30c
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 60c 
Ko Liūdit, Sveteliai? .......................................... 20c
Vai Aš Pakirsčiau ........................................-.. 20c
Už šilingėlj ..................   30c
Dovanojo (dzūkiška) .............................................. - 15c
Skyniau Skynimėlį ....................................... >. /. 15c
Tykiai Nemunėlis Teka ..................................... 15c
Saulutė Raudona ..........    25c
Lihgo (Latviška) ................................................. 15c
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ...................... 30c

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė-
Žalčių Karalienė". Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ..................;............  '............ 75c

Jaunosios Daina (iš op. "Vestuvės”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ........ 35c

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai
žodžiai Anna lutkus. Solo ir pianui) 30c

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 3.00
Aras (kvartetas) ...................................... ?........ 40c
Neverk pas Kapą (mišram chorui) .................. 60c
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) .............. 40c
Oi, Rūta, Rūtele (solo) ...........................   50c
Pasaka (solo) .................................................  80c
Nokturnas — Ačiū (solo) ................................. 75c
Kur tas šaltinėlis (solo) ...................................... 75c
Vai, Verčia, Laužo (solo) ................................. 50c
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs.......... 25c
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .................. 50c
Skambančius Stygos (duetas) .......................... 50c

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis

(mišram chorui) ........................................... 35e
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 30c 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) .......... 60c
Aš Isivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ............ 1.00
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 1.60
Darbininko Daina (mišr. chorui) ...................... 60c
Era Mano Brangi (baso solo) .......................... 60c
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .......................... 1.00
Ilgu, Ilgu (keturiems lygiams balsams) .... 60c
Kareivių Daina (trio) ...............................  60c
Kur Bakūžė Samanota (solo) .............................. 50c
Lietuviais Esame Mes Gimę (chorui) ..........  75c
Lopšinė Daina (solo) ......................................... 60e
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ...................... 30c
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 30c
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį

(mišram chorui) ..................:....... i>........ 30c
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ..................... 50c
Oželis (mišr. chorui) .'.J. -i.......... 60c

Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ............................ 1.00
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)..............  1.00
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ----- •;.'. 30c
Plaukia sau Laivelis (duetas) .......................... 75c
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) .............................................. 75c
Saulutė Tekėjo (duetas) ...................................... 25c
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 30c 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) . .......................... 25c
Scherzo (tik pianui) .......................................... 60c
Sunku Man Gyventi (solo) *............................... 60c
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė

ir k. (mišram chorui)1................ ••............... 60c
Vakarinė Daina (mišram chorui) .................. 60c
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 25c 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę .............. 30c
Vienas Žodis ne šneka (mišriam chorui) .... 45c

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 

solo) ...........................   75c
Lietuvos Himnas (solo) ..................................... 60c
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 35c
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 35c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) ___  35c
Balnok, Tame, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 35c
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) 36c
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 36c 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 35c 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 35c
Keturi Suktiniai (pianui) .................................. 60c
Gailesčio Giesmė (trio) ..................................... 25c
Asperges Me (trio) .............................................. 50c
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) .......................... 50c
Pasaka (pianui) ..................................................... 60c
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 50c
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego " 50c
Trįs Liaudies Dainos (pianui) .......................... 50.

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ...................... ,........... 75c
Graži čia Giružė (solo) ...................................... 50c
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 50c
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ...............   65c
Meilė (solo) .........................     40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ........ 75c
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) .......................... 25<
Visuomet Širdis Surakinta .............. 1.................. 60.

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) .................. 26c
Karvelėli (mišr. chorui) ..................................... 30c
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ............ *................. 40c
Užmigo Žemė (mišr. chorui) .............................. 35c
Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ...................... 25c

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta ............................................................... 1.50

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16...............  35c

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) " 60c
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 50c
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..  1.00
"Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus,

Chicago, U).............................................................. 25c"DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

134 E. Main Street 
Amsterdam, N. Y.

EKSTRA NAUJYBĖ!
AR JUS ŽINOTE, 

KAD -
Viena iš gražiausių Poezi
jos knygų jau atspausdin
ta ir galima ją šiandien 
gauti ?
Ar jus žinote, kad tokios 
knygos nebuvo ir nesiran
da visoj Amerikos Lietu
vių Literatūroj?
Argi jus nenorėtumėt jos 
turėti ?
O gal nežinote kur gauti? 
Na tai indėkite du dolariu 
į laišką arba išpirkite už 
$2 money orderį ir siųskit 

A. J. JOKŪBAITIS
327 E St., Boston 27, Mass. 
(Šią knygą galima gauti ir 

“Dirvos” Knygyne)

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaiuklla užreg. S. V. Pat. Oflia.

Garins per daugiau kaip 
50 metų.

fėmyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženklį.

lavičius; 49 Boleslavas Petravi
čius su žmona Agnieška; 50 Vla
dislovas Lukoševičius; 51 M. 
G. Kreich; 52 K. Staponaitis; 
53 Vytautas J. šauktis; 54 Stan
ley ir Ješsie Mistos; 55 Stasys 
Bartkus; 56 Povilas Dutkus su 
šeimyna; 57 Feliksas Rutavi- 
čius; 58 Juozas ženaitis; 59 Jo
nas časas; 60 Adomas Jankū
nas su šeimyna; 61 Petras Sir
vydas; 62 Vincentas Rainis; 63 
Petras Varnelis; 64 Stanislovas j 
Grigas; 65 Pranas Pravilonis; 
66 Jonas Dirda su šeimyna; 67 
Petras Jaroševičius; 68 Jonas 
Simanavičius su šeimyna; 69 
Antanas Juškevičius; 70 Tadas 
Skomantas su šeimyna; 71 Ka
zimieras Veliška; 72 Mateušas 
Dovidaitis; 73 Juozas Muraus
kas; 74 Jonas Raizis’; 75 Bro
nislava Bacevičienė; 76 Liudas 
Bacevičius; 77 Jonas Čičinskas; 
78 Stasys Sharko; 79 Gotlibas 
Bočkunas; 80 Franas Stankevi
čius su duktere; 81 Ona Kap- 
litz; 82 Vincas Navikas su šei
myna; 83 Kastantas Kaziunas 
su šeimyna; 84 Antanas Rozic- 
kis ir dar daug kitų, kurie pra
šė negarsinti jų pavardžių laik- 

i raščiuose.
Nekurie keleiviai atvažiavo į 

New Yorką susirūpinę kelionės 
nepatogumais, bet kuomet pa
matė kaip BALTIC STATES 
BANK sugabiai ir sąžiningai 
keleivius aprūpina, kaip paran
kiai ir patogiai yra kelionę su
tvarkęs, tai visų veidai nušvito 
ir jie išvažiavo Tėvynėn links
mi ir pilni vilties greitai ir lai
mingai pasiekti savo gimtą ša
lį. Dėkuodami Bankui už pa
tarnavimą, jie ištarė atsisvei
kinimo žodį ir visiems savo pa
žįstamiems ir draugams ir abel- 
nai visiems Amerikos Lietu-

viams, o ypač tiems kurie keti
na gryžti Lietuvon, kad žinotų 
jog Baltic States Bankas yra: 
geriausia, tikrai Lietuviška įs
taiga, kuri žino ir įmoka patar
nauti broliams-Lietuviams.

Pasarga: Baltic Slates Ban
kas yra tiktai vienas, todėl ke
leiviai privalo apsižiurėt kad ne
nesumaišyti jo su kitomis įstai
gomis, ką nors panašaus užsi- 
vadinime turinčiomis, šio Ban
ko adresas ‘toks:

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Ave. and 25th St.

New York, N. Y.

ŽIN1

ISF SKAITYTOJAMS ^3 
Kurių prenumerata pa
sibaigė’, visi gavote lai
škus su paraginimu at
naujinti. Visiems tiems 
ŠIS NUMERIS YRA 

PASKUTINIS.
Nenorėdami persiskir
ti su “Dirva” nei vienu 
numeriu, pasiskubinki
te prisiųsti prenumera
tos pinigus. Adm.

B

1
F

t
Kur seniausia.
Ten geriausia.

(■I

!■ SENIAUSIA

r ag 6HIUFA ■i
b|

VI M VRPVIILlVDL
r~x arduoda laivakor-

fį
r-* tės ant visų pa- •i

Tankiausių * Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie- ■d
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdam^, Breme-
ną, Hamburgą, Liepė
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū-

■a
■ >

nūs ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

S ■ S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad — 
ypač Uetuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai 1S-

■s
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve-
nlmo.

Pinigus i Lietuvą
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus

maino ant visu
šalių pinigų.

Is K H Si v 
’’VIENYBĖS”§ Y SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, ,

®0I pigiai ir gražiai.

in
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, -plakatus, vizitines korteles, 
kaliams tikimus Ir tt. ’ K

ta
|t3

® B S 
’’VIENYBĖ’’ p p

f"
EINA DV-KAET 

SAVAITfiJE 
Spauddina geriausius raž- Stus, vėliausias žinias iš

I

Lietuvos ir visur ir turi 
juokų skyrių 
’’TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 
LIETUVOJE .........

■ S
Pirkite V Vienybės’ ’ Ben
drovės serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėraš $10. 
ffi 3 ffi

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima' gauti 

šokių knygų.

S ^MGRĄŽIK 

P B LIETUVOS.
Kiilyg“ praneš

Rusija jau pradi 
Į vežtąjį iš Lietu 

I to grąžinimu n 
S ra Lietuvos-Rus 
• | tinimo Komisiji 

! ninkauja Kaln 
■dirba nuolatai h 
turto bolševikai 
gindamiesi kad 
jos laike yra ži 
to grąžinimui y 

I mų: pirma, del 
antra, del suirus 

i sporto., Abejoji 
į pilnai sugrąžint 

triką”, tariant ' 
■ bes archivą, ku 
i visi seniausieji 

bes dokumentai 
j džios Lietuvos 1 

gaikštijos.
▼ 1

ALAUS PRAM(

bravorai Lietuvi 
buvo sunaikint 
pramonė vėl atj 
pa laiką Lietu’ 
Europoje gėriai 
nes jis yra dar 
lūšies miežių, 1 
iki šiolei alaus 
ja surogatus.

Dabar Lietuvi 
ni alaus bravo 
Kaune ir Prieni 
iesni — Panevė 
se, Mikliškiuosi 
Žagarėje. Kau 
greitu laiku bi 
vienas didelis a

lūvūsieji pr

LENKAI ŠUO

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

Mes pristatome Lietuvos daiktus (drabu
žius ir kitokius) su pilna garantija.’ Musų 
atstovai Lietuvoje persiunčia į 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
^==-—------------ ■■■■■

Prospect 2420 Central 1766

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

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

a
ZI

MET.
. 4.50

vi-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską; 
šykite mums laiškus, 
k ai aukite muši; piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

in- 
ra-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN 
VIENYBE PUBL60.
193 Grand St.

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

Greičiausia Nuperkamo ir Pilnai Užmokame
MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 

Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai, 

todėl jus turėdami pardavimui Namus duokit mums žinią laišku, telefonu 
arba ypatiškai, del apkamavimo, 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 Vietose:
A,. B. BARTOSZEWICZ 7907 Superior Avenue

ES

s

Telefonai: Rosedale 1157 Princeton 2727
PETRAS MULIOLIS 2006 St. Clair Avenue

Telefonai Prospect 953 Central 6488

Eltos praneši 
' liūgas, buvusis

' bos pirmininkas, 
Prancūzų vizą, 
tapo dviejų leg

J Vilniuje, kur jii 
įįį kais reikalais ii 

vo,dukrele. P.- 
■ buvo pavesta jc 

vė ją motinai. Š 
pasidarbavęs Li 
jam darbe nuo j 

„ giamojo Seimo 
metu būdamas 1 
bes Tarybos pii

▼ 1

KOKIU PRTim 
G&O1ASI-V11 

Kaip Liet. Ii 
ras' buvo ank 
Lenkai Vilniuje

I REIKAL
Age

Platinimui 
Duodama 
darbis nu 
no metir 
tojo. Tu 
Idle Idai 
formatų

“D1
7907 Sui

Clev

pasportu.

THi
lis

Labai paras 
Clair ir Suj 
sitarimo ir :

Vasariniams 
kitokių reikme 
bands matysit 
kymus visur, 
tojams musų 
norėdami infoi

HO
MOI Superior

Musų skyi 
Rl 1



alaus ia, 
riausla.

nybė, 
yM.

Lietuvą 
egramu. 
pinigus 
t visų 
ligų.
■S

as $10.
S
knygyną, 
gauti 

ygų.

3.50 MET.
.......... 4.50
K

bes ’ ’ Ben- 
Dividendai 
je bot di-

T

4ĮJSAI GRĄŽINĄ .SUKYG--TĄL

Visų man pritarian-

2

9

3

3

4
LENKAI SUĖMĖ AIUNGĄ-.

Žy-
Pamčginklte naujo.

DEL CENZŪROS LIETUVOJE ben-

GRIGAS Ofiso valandos

KUNAŠAUSKAS

SLAPTOJ.

Grindys.

RYTE IKI 1.BiEmi

tuojau 
pat ir

ir šiandien atsirūgsta: žiu- 
šian ten, progai pasitaikius, 
nesąmoningai, pareikalauja 
ypatingų teisių, kaip tai jie

draugų, padaryti iš jų gerų‘Lie- 
tuvos piliečių, poniškosios Var- 
šavos priešų.

lai-
ne

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65 c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paSta 
tiesiog ifi 
labara- 
torijos.

jei Lietu- 
ir panorės 
nei cariš- 
pusgirčių

KOKTU PRTEMQWW-J-ENKAT 
GiUEJUA&J--V4EN-IUJE

Kaip Liet. Informacijų Biu
ras buvo anksčiau pranešęs, 
Lenkai Vilniuje verčia valdinin-

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼als- 
baženklii.

Nedėldieniais 
nuo 10 ryte iki 

2 po pietų 
Cleveland, O. 
DURYS GRETA 
STAR TEATRO

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

O jis rei- 
Pasiryžau užkišti ši/ 
ir tam tikslui išleisti 
Užvardinsiu jį “Ki- 
Eis nuo spalio mėn.

Suuir«fiitruotu vaisbaienkllaSuT. Valei. 
Patentą Biurą.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmuSan- 

Jios ypatybės Siame vaiste įdėtos, 
BU priemaiša priimniai švelnaus 
kvėpalo.

Ruffles yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
pulkus plauku sutaisytojas, kuris

8 vakare -
647 Euclid

PRIEŠAIS 
TAYLOR ARCADE

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo' ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Syki Pa- 
bands 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
8401 Superior Avenue Princeton 466

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

Room 222. Antros 
OHIO

NEDĖLDIENIAIS NUO 10

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

CFI3O VALANDOS: NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARE.

tamentą, kur pinigai bus išmo- 
„ * kami.
„ (ž. R. M-jos Spaudos Sk.)

Gera Sveikata yra Didžiausia Palaima
Be Jos Negalime Naudotis Gyveni
mu ir Turėti Pasisekimo Biznyje 
Kuomet mes sergame svarbu yra pavesti vi
są dalyką j rankas daktaro su geru patyrimu 
kuris žino kaip atgrąžinti mus atgal j gerą

g TIESUOTAS
S AGENTAS VISŲ

Tikra Medikalė Priežiūra Gali Da- 
dėt Daug Metų prie Jūsų Gyveni
mo ir Linksmumo prie tų Mėtų 

Aš gydžiau naujas ir užsisenėjusias ligas per daugelį metų, ir šis 
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
ir mano ofisai yra pilnai aprūpinti visokiais reikalingais prie dar- 
bo dalykais. Todėl, nežiurint kaip kebli jusy liga arba kaip ilgai 
nuo jos kentčjot, ir nežiurint kiek sykių buvai apviltas bejieškant 
sveikatos, aš esu gatayas 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 kuris 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 

Republic Building

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
t=t DANTISTAS tZt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1805 E. 0 Street 
Cleveland. Ohio.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSHI
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

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

J nęs palikai po visokių nepasisekimų gydytis, NENUSTOK VIL
TIES IR ATEIK PAS MANE. Aš gydau visas speciales vyrų ir 
moterų ligas, taipgi ligas KRAUJO, ODOS, SKILVIO, INKSTU, 

kV KEPENŲ, PLAUČIŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, NOSIŲ, GERKLĖS, VO- 
’/ TIS ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPINDULIU, ELEKTROS ir 

mavo modernišku vėliausiu MEDIKALIU ir ELEKTRIŠKU gydy
mu busi pagydytas kuogreičiausiu galimu laiku.

Mano pasisekimo paslaptis yra atsargus jieškojimo metodas priežasčių kurios žmogui kenkia. 
Aš naudoju K-SPINDULIUĖ, MIKROSKOPĄ ir CHEMIŠKĄ išanalizavimų ir visus MOKSLIŠKUS 
metodus atradimui jusli 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 tų jums pasakysiu. Jeigu IŠGYDOMA jus pasveiksit 
trumpiausiu galimu laiku.
Aš YPATIŠKAI PRIŽIURĮU VISU SAVO LIGONIUS. VISUS REIKALUS UŽLAIKAU 

PAS MUS GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI.

DR. BAILEY “Specialistas”

GABLAIVINiy 
LINIJŲ

Agentūra Uždėta 
' 1910 m.
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Į ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Bi LIETUVQS-TURIA

Šulyg” pranešimų iš Kauno, 
Rusija jau pradėjusi grąžinti iš
vežtąjį iš Lietuvos turtą. Tur
to grąžinimu rūpinasi tam tik
ra Lietuvos-Rusijos Taikos Vy- 
kinimo Komisija, kuriai pirmi
ninkauja Kalnietis. Komisija 
dirba nuolatai Maskvoje. Daug 
turto bolševikai negrąžina tei
sindamiesi kad jisai revoliuci
jos laike yra žuvęs. Kito tur
to grąžinimui yra daug sunku
mų: pirma, del jo su jieškojimo, 
antra, del suirusio Rusijos tran
sporto. Abejojama ar pasiseks 
pilnai sugrąžinti “Lietuvos Me
triką”, tariant Lietuvos valsty
bės archivą, kur buvo laikomi 
visi seniausieji Lietuvos valsty
bės dokumentai nuo pat pra
džios Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos.

ALAUS PRAMONĖ LIEXU-V0X 
/Buvusieji prieF karę alaus 

bravorai Lietuvoje karės metu 
buvo sunaikinti. Dabar šita 
pramonė vėl atgijo. Per trum
pą laiką Lietuvos alus išgavo 
Europoje geriausį alaus vardą, 
nes jis yra daromas iš pirmos 
rūšies miežių, kuomet kiti dar 
iki šiolei alaus dirbimui varto
ja surogatus.

Dabar Lietuvoje veikia septy
ni alaus bravorai. Du rideli, 
Kaune ir Prienuose ir kiti ma
žesni — Panevėžyje, Kinduliuo- 
ae, Mikliškiuose, Pabirtu j e ir 
Žagarėje. Kaune taisomas ir 
greitu laiku bus paleistas dar 
vienas didelis alaus bravoras.

kus prisiekti ištikimybę Lenkų 
Respublikai (?!). Dabar einąs 
Kaune Lietuvių laikraštis Len
kų kalba “Litva” paduoda tos 
priesaikos tekstą. Jisai, išvers
tas Lietuvių kalbon, skamba ši
taip:

“Tarybos priesaika.
"Prisiekiu Visagaliui Viešpa

čiui Dievui kad man paskirtoje 
valdiškosios tarnybos vietoj, sa
vo veikimo srityje visomis pa- 
jiegomis prisidėsiu prie sutvir
tinimo Lenkų Respublikos (sic! 
L. I. B.) laisvės, nepriklauso
mybės ir galybės, ir kuriai vi
suomet ištikimai tarnausiu, vi
sus krašto piliečius lygiais skai
tydamas, įstatymų nurodymų 
budriai dabosiu, savo tarnybos 
pareigas pildysiu atsidavęs ir 
sąžiningai, savo viršininkų įsa
kymus pildysiu stropiai ir iš
laikysiu valdiškąją paslaptį. •— 
Taip man Dieve padėk.”

Eltos pranešimu, Stasys ši
lingas, buvusis Lietuvos Tary
bos pirmininkas, nors jis turėjo 
Francuzų vizą, rugpjūčio 24 d. 
tapo dviejų legioninkų suimtas 
Vilniuje, kur jis buvo asmeniš
kais reikalais išvažiavęs su sa
vo dukrele. P. -Jonynas, kuriam 
buvo pavesta jo dukrelė, atida
vė ją motinai, šilingas yra daug 
pasidarbavęs Lietuvos kuriama
jam darbe nuo 1918 m. iki Stei
giamojo Seimo išrinkimui, virš 
metų būdamas Lietuvos Valsty
bės Tarybos pirmininku.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

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

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

vienytų Valstijų, kurie atsine- ilgesnio pasikalbėjimo Pivockis 
ša su savim netiktai turtingos 
praktikos ir žinių, ypatingai pre
kybos ir racionalaus žemės ūkio 
vedimo srityse, bet ir suteikia 
šaliai naujų žymių lėšų.”

pareiškė jog valdžios biudžetan 
pastariesiems 6 mėnesiams in- 
eina 1,200,000 auksinų suma žy
dų labdarybės įstaigoms, kurią 

.bendruomenė turi gauti iš val- 
I džios po 200,000 auksinų mėne-

________________________siui. Bendruomenė turi atsiųs- 
NOS" LIETUVOJE LIEPOS M. savo atstovą į Vidaus Depar-

Rugių pūdas
Kviečių ”
Avižų 
šieno ”
Bulvių
Lašinių ' ”
Galvijienos ”
Sviesto ”
Kiaušinių dest.
Darbo arklys 3230—7000 ” ‘
Karvė 960—2100 ”
Kainos paduotos iš šių aps

kričių : Kauno, Raseinių, Šiau
lių, Tauragės, Panevėžio, Ute
nos, Rokiškio ir Ukmergės.

Daugiausia parduodama 
gių Kauno apskrityje.

(Liet. Inf. Biuras)

42— 50
70— 80
37— 45
15— 20
15— 20

385— 435
113— 150
51&— 610

, 15— 20

Atsiša as iš Maž
Lietuvos

N AULA. BE VI ELIO- TELE- 
GRAFp^STO-TIS-----

Nesenai Kaune atatinkamų 
valdžios (staigų buvo svarstyta 
pasiūlymai Anglų, Francuzų ir 
Vokiečių firmų’ del įsteigimo 
naujos radio stoties Kaune.

Projektuojama stotis bus tiek 
galinga kad ji galės susikalbėti 
su visomis Europos sostinėmis, 
o taip pat ir priimt radiogramas 
iš Amerikos.

LATVIAI DALIMAI PANAI
KINU KARĖS PADĖTĮ

SuiyB LieTuvos laikraščių pra
nešimo, Latvių vyriausybė .nu
tarė dalimai panaidinti Latvijo
je karės padėtį. Karės padėtis 
pasilieka 15 kilometrų ruožte 
visais pasieniais. Nors Latviai 
karę senai yra užbaigę, vienok 
priešvalstybiniams gaivalams, 
daugiausia svetimiems agen
tams, vedant agitaciją prieš 
naujai kuriamą valstybę, Lat
viai rado reikalingu iki šiol pa
laikyti pas save karės padėtį.

tik- 
Jei- 
nuo 
gal 
nei 

tar-

damas į savo skaitytojo paklau
simą del laiškų cenzūravimo, ši
taip sako: Lietuvoje “yra 
tai karinė laiškų cenzūra, 
gu tamista gauni laiškus 
kokio nors komunisto, tai 
juos ir cenzūruoja, šiaip 
pačto, nei gelžkelio stočių
nautojai neturi teisės atplėšti 
laiškus ir skaityti. Jeigu matai 
taip darančius, tai skųsk Pašto 
Valdybai Kaune”. Del laikraš
čių, tai Lietuvoje taip pat yra 
tiktai karės cenzūra, esant 'ka
rės padėčiai, prižiūri 'kad laik
raščiai neskelbtų tokių žinių a- 
pie Lietuvos kariumenę kurios 
butų reikalinga žinoti priešui.

-APIE AMERIKIEČIUS
'Lietuvos Vokiečių laikraštis 

“Litauische Rundschau” savo 
straipsnyje “Padėtis Lietuvoje” 
(“Die Lage in Litauen”) mini 
gryžtančius iš Amerikos Lietu
vius, kaipo žymų faktorį Lietu
vos atstatyme. “Lietuvos atsta- 

. tymui”, sako laikraštis, “turi 
įdidelės reikšmės dabartinis gry- 
i žimas Amerikos Lietuvių iš Su-

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.

janaVa.
Janava yra netoli Kauno, čia 

žmonės baisiai sulenkinti ir 
Į ko save ponais, arba bent
“prastais” bet poniškais, šiaip 
gi iš pažiūros tai nuskurę, nu
vargę musų žmoneliai, tik kad 

|_ jiems įvairių "poniškumo apaš
talų” galvos pramuštos, o mu
sų šviesuomenės apleisti ir pa- 

■ niekinti, žinomas dalykas, pa
lakiausius jų kalbos ir paviršuti- 

I nai sprendžiant, rodos yra tai 
baisiausi musų nepriklausomy
bės priešai, ir tartum didžiausi 
ponų šalininkai ar bernai. Bet 
tark tiems dvasios vargšeliams 
žodį nuoširdų, tiesų, neužgauk 
jų ir nepajuok, o aiškiai jų kal
boje išdėstyk ką demokratinga 
Lietuva nori — rasi juose gerų; 
draugų, išmintingų klausytojų, 
nuoširdžių demokratizmo šali
ninkų, ištikimų musų piliečių.

Liepos 24 d. St. Seimo narys 
P. Ruseckas, išėjus žmonėms iš 
bažnyčios, prabilo į tuos dvasios 
prasčiokus Lenkų kalba. Ir pa
mažėl!, aiškiai pasakoja, kokius 
įstatymus St. Seimas yra del že
mės išleidęs, aiškina kaip sun
kiai Lietuva kovoja del demo
kratizmo, kaip musų dvarinin
kai burių būriais išbėgo Varša- 
von kad iš ten atsivestų legio
nus, kad neleistų dvarų žmo
nėms dalinti, kad šičia savo po
niškuosius įstatymus įvestų, 
žmonėms naują jungą antmestų. 
Pasakoja kad, girdi, pas mus vi
si įstatymams yra lygus, kad 
niekas negali būti persekioja
mas už tai kad jis kalba viena 
ar kita kalba, kad Lietuvoj Len
kų kultūra nėra persekiojama, 
kad Lenkai turi tiek mokyklų 
kiek turėti nori ir įstengia, bet 
kad yra ir bus persekiojama 
Lenkų politika, kuri veda prie 
to kad Lietuvą prie Lenkijos 
prijungti, kad Lietuvoje ponų 
galybę įvesti ir t>t.

Ir klausėsi žmonės tos atsto
vo šnektos, ir dėjosi sau galvon, 
širdin, ir ne vienam paaiškėjo, 
darbo žmogui, kad kokia jis kal
ba kalbėtų vistiek jam pakeliui 
su demokratiškąja Lietuva ir ne 
pakeliui su poniškąją Varšava. 
O atstovo kalbai pasibaigus ap
stojo jį žmonių daugybė, vis vi
sokius klausimus jam užduoda
mi.

Visa tai girdint ir matant, 
skverbėsi mintis galvon: šie 
Lenkiškai kalbą vargdieniai to
dėl taip dažnai prieš mus eina 
kad jie mūsiškių inteligentų ir 
šiaip šviesuolių yra apleisti ir 
paniekinti, o dažnai pajuokiami 
ir užgauliojami. Nepajuok jų 
ir neužgauliok, tark jiems tiesų, 

__ t_______ _________ v I rimtų žodį, pirmučiausia ne apie 
Tuo pačiu klausimu Dr. Vi- tautinius santikius Lietuvoje, 

godskis kreipėsi į Vidaus Depar- bet apie intemptą kovą liaudies I 
tamento Direktorių Pivockį. Po Į su ponija, ir turėsi juose gerų

ŽYDU DFJ.EGAGJXA.. AT- 
VYKSTA KAUNAN

šiomis dienomis atvyksta į 
Kauną du žymus žydų visuo
menės darbuotojai ii* žydų Pa
šalpos Konferencijos Vykdomo
jo komiteto nariai — W. Tiom- 
kin ir J. Efroikin. Jie yra ko-, 
miteto deleguoti susipažinti su 
padėčia ir sąlygomis žydų emi
gracijos iš Lietuvos. Tam tik
slui jie .pasiliks čionai nekurį 
laiką.

PANDĖLIS.
Buvusios caro valdžios Lietu

voje privaišinta daugybė burlio
kų. Visi dar atmename kaip 
prieš karę jie buvo pas mus įsi
drąsinę, kokie nepakenčiami aki
plėšos jie buvo: vogdavo, plėš
davo, iš šautuvų, revolverių šau
dydavo, girtuokliaudavo, dažnai 
ramiai žmogui pereiti neduoda
vo. žmonės ant jų teismo ne
rasdavo: su žandarais, uriadnin- 
kais gerdavo, ir tik pamėgink 
juos užkabinti! Paramos iš Ru
sų valdžios jie turėdavo kiek tik 
norėdami. Mat, juk buvo jie 
čia atsiųsti Rusų kultūrai platin
ti, pravoslavų tikėjimui skiepy
ti, Lietuvius iš jų žemės stum
ti. Tik musų laimė kad tie pus
laukiniai apaštalai visus savo 
darbų galus degtinėj nuskandin
davo! Ir tie aukso laikai jiems 
dar 
rėk 
gal 
sau
prie caro yra turėję, štai Pan- 
dėlyj liepos 26 d. darant P. Ru- 
seckui, St. Seimo nariui, prane
šimą, vienas ilgabarzdis Rusas 
išreiškė pageidavimą kad pra
kalba butų sakoma Rusiškai, 
nes, mat, yra jų čia keletas ku
rie Lietuviškai nesupranta.

Tečiau matyti ir didelio neri- 
masčio: kas, girdi, su mumis 
bus? Ar liksime mes Lietuvo
je, ar išvarys mus iš čia? Mat, 
jų gražus praeities darbeliai ne
duoda ramybės: ką 
viai visa tai atsiims 
atsiskaityti ? . Nėra 
kųjų žandarų, nei
uriadnikų, nei ilgabazdžių po
pų — kas beužstos!

Ir kuždasi tarp savęs ir dai
rosi neramiai aplink, ir nervin
gai kepurę prieš kiekvieną gu- 
zikuotą Lietuvį nuo galvos trau
kia : kas bus ? ar neišvarys mus 
ten iš kur mes esame atėję?

Dar vis tebelaukiam priglau
dimo ;prie motinos, Didž. Lietu
vos. Ir sulauksim. Bet ligtol 
norim prisirengti. Mums dar 
daug trūksta iki busim lygus ki
tiems savo tautiečiams. Vy
riausiai trūksta mums laikraš
čių. Laikraščio kurs musų bro
liams pasaulyje gerai ir supran
tamai atvaizdintų Maž. Lietuvos 
žmones, kurs supažindintų mus 
su pasauliu, neturim, 
kalingas, 
tą spragą 
laikraštį, 
birkštis”.
šių metų iš pradžios kartą į mė
nesį, didžios sąsagos formate. 
Kiek tuolaikinės sąlygos užleis, 
bus iliustruotas. Jis skiriamas 
visiems, taip jauniems, taip se
niems. žengs greta musų gady
ne ir bus todėl vis naujos dva
sios. Talpins tarp kit ko ir po
litikos, kritikos ir juokų. Dar
bu prie jo galės prisidėti kiek
vienas. Todėl bus jir ir kiek-

vienam indomus skaityti. KAi- 
na metams, užsakant išanksro, 
32 auksinu, pusei metų 16 auk., 
Amerikai metams 1 dolaris, vis 
su prisiuntimu. Užsisakant gai
limą pinigus siųsti apdraustu 
laišku arba ir į Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banką Klai
pėdoje, konto nr. 20, arba į Lie
tuvių Banką Klaipėdoje, konto 
nr. 712.
čių brolių ir sesučių prašau pa
dėti man tiek pat kiek padėjo 
leidžiant “Darželį”. / Visus savo, 
senuosius ir naujuosius bendra
darbius bei skaitytojus širdingai 
sveikina Martinas Glažė 

“Kibirkšties” leidėjas-redakt.
Klaipėda (Memel)

Seilerstrasse 3/4.

ŽYDŲ LITERATŲ IR LAIK
RAŠTININKŲ SĄJUNGA 
KAUNE

Prieš kurį laiką Kaune įvy
ko, pirmininkaujant žinomam 
žydų literatūros kritikui Dr. El- 
jaševui (Bal Bachšovos), žydų 
literatų, publicistų ir žurnalis
tų posėdis tikslu įkurti Kaune 
Žydų rašytojų ir žurnalistų są
jungą. Nutarta įkurti sąjunga 
kuri rūpintųsi kultūriniais bei 
medeginiais savo narių reika
lais. Taip pat nutarta išleisti 
rinkinį “Lietuva”, skiriamą 
dų gyvenimui Lietuvoje.

Iš VILNIAUS ŽYDŲ 
GYVENIMO

Kadangi Vilniaus žydų 
druomenės įstaigų padėtis vis
blogėja ir klausimas apie magis
trato subsidiją tęsiasi be galo, 
tai Vilniaus žydų bendruome
nės Tarybos narys Krukas krei
pėsi bendruomenės vardu į mie
sto prezidentą, Bankovskį, nu
rodęs jam kad žydų įstaigų pa
dėtis yra katastrofiška. Kepė
jai kurie ikišiol dar skolindavo 
duonos našlaičiams ir seneliams 
jau atsisako tatai daryti, nes 
dar neužmokėta jiems už duoną 
iki šiol. P. Krukas todėl reika
lavo kad bendruomenei tuo tar
pu išduotų ar kaipo paskolą, ar 
kaipo avansą, 300,000 auksinų, 
kuo galima bus nors dalimai pa^- 
dengti skolas ir turėti galimy
bės vesti toliau įstaigas, Mies
to Prezidentas prižadėjo pasta
tyti artimiausiame magistrato 
posėdyj ir apie nutarimą jis 
tuoj praneš bendruomenei.

$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.

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

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

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

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

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.
Visi minėti namai parsiduoda su įmokėjimu nuo $500 

iki $4,000 ar daugiau. Taipgi yra priimami kaipo įmokė- 
jimas lotai ar mortgečiai. Likusieji ant lengvų išlygų 
kaip randomis.. Visi šie namai yra patogioj apielinkėj del 
Lietuvių — arti naujos Lietuvių bažnyčios ir puikios Lie- 

darbi- 
sueigų

tuviškos mo'kslainės, arti gatvekarių ir parankių 
ninkams dirbtuvių ir kitų Lietuviškų įstaigų ir 
vietų.

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

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

Gyvenimo vieta: 6712 Edna Ave.

' CONTCNrSJFUItOOZS

HEALTHY-3CAI.P
LUXURIANTHAIR

F.AD.RICHTER<CO 
"BUSK TERMINAL 61.DC3

DROOttLYN.y.
• NJEWYDRIG*;.

LAIVAKORTES į LIETUVĄ
ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Antverpeną, 
Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus ir Liepojų, ant 
geriausių ir greičiausių laivų. Išreikalauju Pasportus vi- 

! siems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir 
9 mainymas pagal dienos kursą. Išvažiuojantiems į Lietu- 
S va mainyti pinigus neverčiame. Atvažiuojančius iš kitų 
9 miestų patinkama ant stoties ir bagažus pristatome ant 
9 laivo. Su Visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai ar- 
į ba per laiška pas seną ir užtikrintą agentą

G. KUNASAUSKAS
j Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingu ir geru patarnavi- 
! mu užgandėdamas daugumą, užganėdinsiu ir jus.

t
ii



Randolph 1157Princeton 2727Telefonai

Daugelyje sričių vėl pakilo 
maisto kainos, 'kaip kuriuose 
miestuose net 8 nuoš. virš bu
vusių pereito mėnesio kainų.

22 žuvo siaučiant audrai Va
karų Indi jų salose.

' Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į

GERB. SPRAGILO KELIONE I-----
— Alo, drauge, kur gi tu tą arklį gavai ir kur dabar joji?
— Na iš kur tu, Martinai, ant šio kelio atsiradai?
— Einu pasivaikščiot. Ale pasakyk kas tau tokį gražų arklį 
davė: kibą su buržujais buvai ir jie tau dovanojo. Man rupi, 

drauge, kur tu dabar joji, pasakyk kolei dar neprajojai.
— Neturiu laiko, Martinai, kitą sykį tave masysiu ir pasakysiu.

— Ale neužmiršk, drauge, ba man labai parupo kur tu joji?
— Gud bai, Martinai, pasakysiu apie tai kitą sykį.

M.X_V4NJItASlR 
B. MASTAUJSKAS-

Ketverge, rugsėjo 29 d., Lie
tuvių salėje, 6835 Superior avė., 
atsibus didžiausios prakalbos ko
kių šįmet Clevelande nebuvo: 
atvyksta Lietuvos Atstovas V. 
Čarneckis, Atstovybės Sekreto
rius M. J. Vinikas ir Atstovybės 
Juriskonsulas B. Mastauskas.

Prakalbos atsibus Lietuvių sa
lėje, nuo 7:30 vai. vakare. Vi
si norintieji dalyvauti nesivė- 
luokit, nes negalėsit salėn tilpti.

Tą pačią dieną, apie 12:45 v. 
per pietus, Cleveland© Lietuviai 
naują Atstovą ir Atstovybės na
rius pasitiks E. 105th St. 'Stoty
je (prie St. Clair Ave.) ir pas
kui vyks ant pietų į Winton ho
tel}. Visi norintieji važiuoti pa
sitikti, tą dieną (rūgs. 19 d.) 
automobiliais suvažiuokit prie 
Lietuvių salės nuo 10:30 vai. 
prieš pietus, tenai reikės apsi- 
rėdyt automobilius ir paskui sy
kiu visiems važiuot stotin.

Norintiems dalyvauti pietuo
se tikietus reikia gauti iškalno. 
Kreipkitės “Dirvon”, Liet. Ban- 
kan ir.pas P. Muliolį, St. Clajf 
banke. 'J

“Balon Kritęs Sausas Nesi
kelsi” — tokia tai pasaka su ne
laimingais žmonėmis. Ateikit 
j Lietuvišką salę spalio 16 d., 
nedėlioj, apie 4 vai. po pietų, ir 
matysit šitą graudžiausią kome
diją kokios dar niekad Lietuviai 
neturėjo. TMD. 20 kuopa ren
gia tą perstatymą.

TINKAMIAUSIAS 23-ČIAME 
WARDE ŽMOGUS

Ateina rinkimai miesto tary
bos narių; Lietuviai piliečiai, ku
riems rupi miesto gerovė, priva
lo rūpintis ir už ką balsuoti, kad 
paskui nebūtų rugonių.

23-čio wardo piliečiams žino
mas visuomenis veikėjas, Dr. F. 
F. Walter yra kandidatu iš šio 
wardo Į miesto tarybos (council
man) nariu. Dr. Walter gimė 
ir užaugo 23-čiame warde. Jis 
per 12 metų praktikavo medici
ną ir savo didele praktika įga
vo draugiškumą ir pasitikėjimą 
kiekvieno vyro, moteries ir vai
ko 23-čiame warde. Dabar jis 
yra Lietuviško Ligonbučio, ant 
St. Clair avė. ir E. 45th st. Glo
bėjų Tarybos Prezidentu ir vy
riausiu chirurgu.-

23-čio wardo balsuotojai Lie
tuviai nepadarys klaidos pasta
tydami D-rą F. F. Walter į mie
sto tarybą. Jis yra teisingumo 
ir. padorumo žmogus. Daugybė 
jo draugų yra užtikrinti jog Dr. 
Walter bus didelis priedas prie 
miesto tarybos. Jis yra draugu 
visų ir tarp jo lankytojų yra di- 

■delė daugybė Lietuvių. Pata
riame jo kandidatūrą paremti.

Dr. F. F. Walter pastatymui 
savo vardo ant kandidatų lapo 
gavo daugiausia parašų negu ki
tas kokis tame warde kada nors 
kandidatas gavo. Jo patekimas 
miesto taryboje dikčiai prisidė
tų prie pagerėjimo miesto svei
katos aplinkybių kaip dideliems 
taip ir mažiems.

sūnūs, buvęs kieme, inbėgęs vi
dun ir pamatęs tragediją, pasi
gavo šoviką kitame kambaryje 
ir smarkiai permušė ant žemės, 
užrakino duris ir nubėgo poli
cijom Atvykus su policija, vy
ras rasta paplūdęs kraujuose, o 
moteris negyva.

Gazas pabrangs. Po didelių 
ginčų gazo kompanijai pasisekė 
laimėti ant miesto tarybos ir 
nuo spalio 1 d. bus Įvesta mo
kestis už naudojimą gazo po 45c 
nuo 1000 kubiškų pėdų, vietoj 
dabar 35c. Jeigu pirm tos die
nos dar nebus bandoma tą kom
panijos laimėjimą sumušti, gy
ventojai pajus pusėtiną skirtu
mą.

Rugsėjo 14 d., paminėjimui 
Dantės sukaktuvių (žiur. p. 5) 
Dailos Muzejuj buvo prakalbos, 
griežė muzika ir buvo miestui 
padovanota Dantes stovyla. Do
vaną padarė vietos Italai

Ruošiama taipgi Wade Parke 
ištaisyti Dantes Rožių Daržą, 
priešais Shakespearo Daržą.

Kalbėjo Italė Grafienė Irena 
Di Robilant apie Dantes darbus 
ir istoriją jo laikuose. Taipgi 
dalyvavo Vyskupas Schrembs— 
kalbėjo to poeto pagarbai.

Dainuota Amerikos ir Itališ
kas himnai.

R W ST?

SMULKIOS ŽINELĖS
Išvažiavo tyrinėt pietų jūrių. 

Anglas Shakleton išplaukė ma
žu laivu porai mėtų kelionės ty
rinėjimui pietinių vandenų.

$90,000 už patarnavimą. {Bu
vęs prezidentas Taft už patar
navimą gelžkelio kompanijai ar- 
bitratorium Kanadoje padavė 
bilą ant $90,000. Kanados fi
nansų ministeris už (tokj pat pa
tarnavimą nori $30,000. Kiti 
sako: pagal vyro didumo ir at
lyginimas reikalaujama.

DR, J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

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

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

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

Nužudyta visa šeimyna. Do
wagiac, Mich. — Rugs. 21 d. 
miesto išlaukėje viename name 
atrasta kuolu užmušti tėvas, 
motina ir jų 17 m. amžiaus duk
tė. Kita mergaitė, 12 m. amž., 
atrasta dar pusgyvė, bet nieko 
negali pasakyti. Lauks iki ji at
sipeikės ir išduos paslaptį. Ti-

kima jog žmogžudystė papildyta 
subatoj, pusgyvė mergaitė išgu
lėjo keletą dienų be jokios pa
galbos. Užmuštųjų veidai su- 
koneveikti kad negalima pažint. 
Užpuolikas turbut įsigavo nak
čia bemiegant ir vieną po kitam 
nelaiminguosius užmušė.

LOUIS EISENBERG * 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, Vamišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 7 9 th St. N. E.

Princeton 1387-K

DR. J. T. VITKUS
Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas

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

1304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

UŽSISENEJĘ LIGOS
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano specialiikumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus'reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

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

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

____________________  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. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbanti žmogų.

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

LIETUVIŠKA 
APTĮEKA

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

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

* <► <►<►

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai

Baileyš
Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Tai yra 
Krautuvė

Del Žmonių O 
o

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

<► <► o <>

Tikimės Jog Tos Yra Geriausios 
Dresių Rūšys Clevelande

Pereitoj nedėlioj atsibuvo 25 
metų gyvavimo sukaktuvių ąp- 
vaikščiojimas Liet. Sūnų Karei
vių šv. Kazimiero Draugystės. 
Nuo naujos Lietuviškos bažny
čios prasidėjo paradas, visi po 
to nuėjo į Lietuvišką salę. Te
nai atsibuvo prakalbos, kalbėjo 
savi ir pora Anglų. Po to bu
vo koncertas ir balius.

Parade dalyvavo šios draugi
jos: šv.‘Jurgio, šv. Juozapo, A. 
Vartų Moterų ir Vytauto Gvar
dija. L. S. Kareiviai maršavo 
uniformose. Nekurios draugy
stės buvo prisiuntusios dovanas.

Telefonų kompanijų susijun
gimas likosi valstijos užtvirtin
tas ir gal neužilgo miesto ir val
stijos gyventojai galės turėti 
patogumo naudotis vienu telefo
nu vietoj dviejų, kas buvo di
deliu apsunkinimu mažesniems 
pramoninkams.

Išliko gyva. Steubenville, O., 
nedėlioj, besimokindama auto
mobiliu važinėti, tūla 15 m. mer
gaitė, netikėtai paleidus atbulai 
eiti savo vežimą, nuduzgėjo nuo 
250 pėdų kranto ir išliko gy
va ir sveika. Automobilius vi
sai susidaužė.

CLEVELANDO LIETUVIU 
NAMU IR PASKOLOS 

BANKAS

<>

Moka 5% (penktą nuošimti) už pa
dėtus taupymui pinigus.

<>

4

Storo Crepe de Chine 
Georgette Crepe 
Vilnonio Serge 
Charmeuse 
Tricotino
Taffeta 
Satinai

Visose Naujose Rudeninėse 
Spalvose su Daugybe 

Populiario Navy 
Mėlyno, Juodo 

ir Rudo 
Audimo 

ir Maišytų

◄><>

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

Cleveland, Ohio

Po $10.00
<► o £ MIEROS IR MADOS MOTERIMS, MERGINOMS IR 

DIDELIO SUDĖJIMO MOTERIMS.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo Reikale

A. L. P. Klubas savo susirin
kime rugsėjo 14 d. .nutarė daug 
naudingų dalykų. Tapo nutar
ta paimti “Dirvą” už Klubo or- 

, ganą ir retkarčiais garsinti klu
bo veikimą “Dirvoje”. Visi na
riai dėlto esat Klubo nutarimu 
prašomi skaityti “Dirvą”, nepra
leisti nei vieno numerio. Kas iš 
narių norit Klubo vardu užsipre
numeruoti “Dirvą” kreipkitės 
prie Klubo korespondento, 1105 
E. 77th St., nes Klubo nariams 
bus įduodama palengvinimai už- 
sirašyme.

Taipgi Klubas parengė visą 
eilę prakalbų. Pirmos prakalbos 
atsibus rugsėjo 27 d., antros — 
spalio 4 d., trečios ir paskutinės 
prakalbos — spalio 18 d.\ Visos 
prakalbų dienos išpuola' utar- 
ninkais ir bus laikomos Lietuvių 

1 salėje, 6835 Superior avė., nuo 
7:30 vai. vakarais. Kalbės žy
mesni miesto valdybon pasidavę 
kandidatais. Visi Lietuviai už
prašomi atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia į šias prakalbas, be skir
tumo kaip piliečiai taip ir ne- 
piliečiai; kviečiamos podraug ir 
moterįs, išgirsite daug naudin
gų dalykų. Įžanga visiems dy
kai.

Nuteista kalėjiman iki gyvos 
galvos už nužudymą savo vyro 
1918 metais, Jieva Kaber’ienė, 
būdama moterų kalėjime, susi
rašinėjo su keletu išlaukinių, 
kalbino vieną kalėjimo užžiurė- 
toją ir rengė planus pabėgti iš 
kalėjimo nužudant vyriausią ka
lėjimo perdėtinę. Tie jos planai 
laiku susekti, pagavus slaptai 
siųstą laišką. Dvi kalėjimo vir
šininkės irgi dalyvavo tame suo
kalbyje. Viena tuoj rezignavo, 
skandalui kilus, kita atstatyta. 
Suokalbio parėmimui buvo su
dėta didelės sumos pinigų. Ma
nyta papirkti kalėjimo užveiz- 
dėtojas arba nužudyti, jeigu jos 
nesutiktų ant jos “netikėto” pa
bėgimo.

DR. J. T. DĮJHIGG
Gydytojas ir Chirurgas

1395 E. 9th St., tarpe St. Claiz ir Superior Ave.
Pradėjo vėl gydymo praktiką po prabų rimo suvirs 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Specialiai prirengimai gydymui vyrų liį/ų ir davimui Salvarsan 606.
Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vak. Nedėliomis nuo 11—1.

— Telefonas Prospect 4061 —

Dr. Rąy 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-i 

skausmio Dantų Traukimo. |

f NO f 
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IŠGRAŽINIMAI IR AUSIULĖJIMAI YRA IŠ KA- 
RIELIUKŲ, KASPINU, PUIKIAUSIŲ MEZGI- 
NIŲ, PYNIŲ, PLONAIS SIAURAIS DIRŽELAIS, 
TUNIKO APSIUVOMIS, SURAUKIMAIS, IR AS- 
TRAKANIO JUOSTOMIS. MODELIAI TINKA 
VISOKIEMS IŠĖJIMAMS IR TOKI KAINA VISAI 
NETIKĖTA — UŽTAI NAUDOKITĖS.

BAILEY’S—BASEMENT

<>

<>

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

Valstijos administracijos per
organizavimo planu, gubernato
rius skelbia vienais metais su- 
čėdysiąs valstijai milijonų dol.

Planuoja pradėt darbą kelių 
taisymo kad suteikus darbo šios 
valstijos darbininkams. Darbo 
prie kelių yra už pusantro mili
jono dolarių ir jeigu tik butų 
pradėta veikti daugumas darbi
ninkų gautų užsięjnimo. Kolei 
kas kelių taisymui daro daug 
priešingumo nekurie numatyda
mi perbrangią medegos kainą. 
Mat, iš vienos pusės pagelbstint 
bedarbiams, iš kitos pusės žmo
nės abelnai butų apdėti dides
niais mokesniais.

Iki galo metų bus mažiausia 
už $5,000,000 darbo prie kelių, 
nes vis rengiama nauji kontrak
tai.

Sudegė 14 arklių. Ant E. 23 
gatvės pereitoj subatoj kilus 
tvarte gaisrui sudegė 14 ark
lių ir sugadinta artimas gyve
namas namas.

“Dirvos” Skaitytojams 
Duodamos Dovanos 

(ŽIUR. PUSL. 2)

Kova už gelžkelių stotį vidu
ryje miesto varoma dideliu už
sidegimu. Vieni nori statyti ją 
paežeryje, kiti ant Publik Skve
ro. Pastarose dienose buvo su
sirinkimas tarpvalstijinės komi
sijos išklausymui abiejų pusių. 
Pagaliaus išvesta jog statymas 
stoties vidurmiestyje atsieitų į 
850,000,000, arba dešimčia mi
lijonų pigiau negu paežeryje ją 
statant.

Jeigu butų pavelyta pradėti 
statymą ant Skvero, stotis bu
tų užbaigta į penkis metus.

Indomios prakalbos atsibuna 
kožną nedėldienj 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.

Nušovė moterį. Tūlos Savi- 
čienės namuose, ant Hale gat., I 
jai susiginčijus su vienu vyru 
už pinigus, $130, ‘kuriuos ji bu
vo tam vyrui skolinga,'moteris 
ant jo puolėsi su peiliu ir suba
dė jį. Jis tuo tarpu išsitraukęs 
revolverį kelis sykius iššovė ir 
moterį ant vietos nudėjo. Jos

o 
o
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SKAITYK IR 
PAGALVOK

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

,12*.
fĮJ Ši įstaiga yra ant vietos, žmonės 
kurie ją vadovauja žinomi nuo se
nų Isiikų šio miesto biznieriai ir vi
suomenės veikėjai. Neturėsi rū
pesčio ir tavo pinigai bus čia pat 
ant vietos, o ne kur kitur, tau ne
žinomuose kampuose.
ęAtliekamą šimtą ar kitą dolarių 
Įvestink i Šią saugią Lietuvišką įs
taigą, galas met ųparodys skirtu
mą ir busi užganėdintas.

Reikia sumokėti visus antsy k.

Kreipkitės Šiuo adresu:
2006 ST. CLAIR AVENUE

Laivakortes
TIESIOG I KAUNĄ 

IR IŠ LIETUVOS
Siunčiame Pinigus Į Viso Lietuvą
PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

RYGOS OFISAS — 30 Wall St., Riga, Latvija.

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio


