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Bedarbes Palengva
Ima Mažėti

GELEŽIES-PLIENO DARBAI EINA SMAR
KYN; BUDAVOJIMO INDUSTRIJA PAKI- 
LO; VALDŽIA PALIUOSUOJA PINIGUS

ŠTAI KAIP DALYKAI 
EINA GERYN

“Geležies Pramonės Peržval
gos.” žurnalas skelbia jog biznis 
daugelyje svarbių linijų atsipei
kėja daug smarkiau negu buvo 
pastarais laikais tikėta. Page
rėjimas, sako, nėra tiktai laiki
nas, bet nuolatinis žingėjimas 
linkui normalio padėjimo, šie 
du punktai daugiau ir daugiau 
darosi aiškesni kuomet indus-1 
trialis padėjimas atsiskleidžia.

Patikrinimas augančio pasiti
kėjimo paremiama teisingais 
raportais apie žymų prasiplėti- 
mą reikalavimų, geresnį dirb
tuvių veikimą ir mažėjimą be
darbės. Trįs. daiktai visada pa
žymi atkutimą veikimo po nu- 
slupimo. Tai yrą: lengvesni pi-, 
nigai, pastovios reikmenų kainos 
ir pagerėjimas tokių pamatinių 
industrijų kaip geležies ir plie
no ir budavojimo. Visršitie ap
sireiškimai jau yra.

Atsigavimas geležies ir plie
no darbų buvo labai žymus. Už
sakymas plieno, dalykų pastaro
se savaitėse-!) u vo didžiausias už 
kitus šių metų tarpus. Dirbtu
vės veikę po 25 hubs, normalio 
X)ėr vasarą* datfer varo su 40 iki 
80 nuoš.

Numažinimas 28 nuoš. už ve
žiojimą geležies rudos gal pasi
rodys tikru visų kainų nupigi
nau.

........ Budavojimo industrija laikomis. ,ma kaipo tikriausias baromet- 
Šuv. Valstijų darbo departs- rag vjso padėjjmo. Dvidešimts 

mento išleista peržvalga bedar- . .. , . . ...
bių klausime skelbia jog rugsė- ^ptynms šiaurvakarines valsti- 
jo mėnesiui baigiantis šioje ša-1 J08' Par°d° didžiausį abelną bu- 
lyje bedarbių skaičius sumažė- Į davojimo kontraktų skaičių, nė
jo ant 1.2 nuošimčio.

Angliakasių konvencijoje In
dianapolis, Ind., suvažiavimą už
darant, spalio 5 d. išnešta rezo
liucija pritarianti tvėrimui nau
jos politiškos portijos, sudėti
nomis .spėkom organizuotų dar
bininkų ir 
kų. - 

Politiška 
Meklaracrja 
šaukti visų 
Darbo Federacija viršininkų su
važiavimą' apkalbėjimui .politiš
kos partijos tvėrimo.

Ępnvencija išrinko delegatą 
tarptautinin angliakąsių kongre- 
san sekantiems metamą, ktiris 
atsibus Anglijoj.

IŠ DARBININKŲ 
, JUDĖJIMO

Ohio valstijos industrijų per
eitos savaitės raportai parodo 
vėl kiek dalykų pagerėjimo abel- 
name apėmime.

Plieno industrija toliau rodo 
geresnį veikimą, Youngstowno 
distrikto liejyklos praneša apie 
padidinimą darbo. To pasekmė
je tenai vėl biskelį bedarbė su
simažino.

Nekurtos Akrono gurno dirb
tuvės padidino produkciją, nors 
šitas laikas paprastai buna ap- 
mažėjimu.

Puodininkystės industrija ro
do smarkų gerėjimą, kaip pra
nešama iš E. Liverpoolio.

Marion, O., ruošiama statyti 
nauja metalo darbų dirbtuvė.

Wilmington, O., sustojo viena 
dirbtuvė inventoriaus darymui. 
Darbas prasidės už savaitės.

Urbana, O., pastatyta naujai i 
popieros dirbtuvė pradeda veikt. |

Findlay, O., dirba visos įstai
gos, išskyrus cukrinės, kuri ir
gi sekančioj savaitėj pradės.

Clevelande Pennsylvania gelž- 
kelio vagonų dirbtuvė pradėjo 
veikti su pilnu savo skaičium — 
1,590 darbininkų. Tos kompa
nijos dirbtuvės atsidaro Pitts- 
burge, su 1,500 darbininkų; ki
tos dirbtuvės pradėjo dirbti: 
Buffaloj, Erie, Dleon, N. Y., 
Canton ir Dennison, O.

Delei bedarbės Amerikos dar
bininkai per metus iki liepos 1 
d., neteko $6,500,000,000 algo-

organizuotų ukinin-

angliakasių unijos 
prašo Gompersą su- 
unijų surištų su A.

Egg Harbor, N. J., randasi 
vienas gydyto jas,-Dr. Smith, tu
rintis 145 metus amžiaus, šio
se dienose -jis nutarė pabaigti 
dirbęs. Sako: “Tiek dirbus jau 
beveik laikas ir pradėti laisvai 
gyventi.” Dr. Smith, sulyg sa
vo amžiaus, yra tik savaite jau
nesnis už'"Suvienytas Valstijas. 
Jo diedukas gyveno iki 124 m., 
tėvas 70 m. amžiaus būdamas 
puolime užsimušė.

Vokiečiai daro didelius' kon
traktus su Rusija ant chemika
lų, agrikultūros padargų, plieno 
relių ir kitokios mašinerijos; so
vietų valdžia užsakė Vokietijo
je 700 lokomotivų.

Vokiečių valdžia planuoja su
vesti kanalu Reiną ir Dunojų 
ir tokiu (budu padaryti kelią iš 
Šiaurinės jūrės (ir iš Baltiko) 
j Juodąsias jūres.

PINIGŲ KURSAS

Spalio 12 d.
100 Vmarkių-auksinų
100 Lenkų markių

Pereitą savaitę buvo:
100 markių-auksinų
100 Lenkų markių

Lenkai Pavydi Rusams
Iš Varšavos paleista žinia buk 

ne sausuma užtraukė badą Vol
gos srityje, bet bolševikų žiau
rumas ir neleidimas žmonėms 
dirbti. Lenkai mat pavydi kad 
dabar ton sritin Amerika siun
čia maistą, kada pati Lenkija 
irgi pusiau badu išgaišus. No
ri nors tokiomis paskalomis su
pykinti Amerikonus kad tik ne
duotų badaujantiems pagalbos.

• Indijoje Neramumai 
Tęsiasi

Londonas. — Anglijos karei
vių susirėmime su 500 sukilėlių 
netoli Mannarakato 
mušta.

Oficialiai išleistam 
Kalkuttos, Indijoj, 
jog Thuvure sudeginta penkias
dešimts namų ir 36 žmonėms nu
kirsta galvos ir jie sumesta į 
šulinius. Tą padarė sukilėliai 
Mohametonai.

50 jų už-

raporte iš 
pranešama

PETROGRADĄ UŽ
KLUPO TVANAS

Maskva. —; Pranešimas iš Pe
trogrado sako jog tvanas, pa
einąs nuo didelės vėtros užne- 
šimo iš Nevos upės vandenų į 
kanalus, nuvertė tiltus, užsėmė 
skiepus ir prieplaukas ir suar
dė laivų vežiojimą. Raudonajai 
armijai besidarbuojant išgelbėti 
nuo sunaikinimo tvane nuosavy
bę, gaisras sudegino centralinę 
telefonų stotį,. Tyrinėtojai iš- 
vedžioja jog gaisrą tyčia kas 
pradėjo.

Amerikos pagalbinė adminis
tracija iš Maskvos reikalauja 
•daugiau automobilių, kad nebū
tų sugaišinta maitinimas vaikų 
ir kad butų galima palaikyt su- 
sinešimas su virtuvės ir sandė
liu.

SAKO, KARE SU JA
PONIJA NEBŪTINA 
Tokio. — Su v. Valstijų nau

jai paskirtas Filipinų saloms 
general-gubernatorius Wood, su
stojęs Japonijoj ir kalbėdamas 
Ąmerikiečių-Japonų draugijos 
susirinkime pasakė *jog nėra jo
kios priežasties kodėl Japonija 
ir Amerika negalėtų prieiti prie 
susitarimo punkto ir paskelbti 
jog tarp tų dviejų šalių nėra 
nie^o negeistino. Daug buvo, 
sako Wood, kalbų kaslink kivir- 
čių galimų kilti tarp Amerikos 
ir Japonijos.

PASKOLOS REIKALUOSE
NEKURIOS STOTIS^^(XK¥OTAS UŽBAIGĖ

Priėmus Lietuvą Tautų 
SaiungorT

kad 
kol 
dar 
pri-

Azerbeidžanas Sukilo 
Prieš Raudonuosius 

Londonas. — žinia iš Azef- 
beidžano skelbia apie kįlančius 
priešbolševikiškus sujudimus to
je respublikoje, ir kad sukilimai 
kasdien didėja. Paskiausiame 
mūšyje prie Karabakho, Rusų 
raudonųjų nuostoliai buvo 1,000 
užmuštų ir 3,000 sužeistų, pa
imta daug artilerijos ir amuni
cijos. Azenbeidžano patriotas 
Sultanov vadovauja sukilėlius 
ir nori atsikratyti sovietų val
džios.

gu šiais metais yra buvę ir negu 
. kada yra buvęi rugsėjo mėnesy
je kiek yra žinoma. Budavoji- 
mas čia apima namų ir pramo- 

' nes Įstaigų šakas.
Su v. Valstijų pinigų kontro

lierius bankerių konvencijoj Los 
Angeles mieste pereitą savaitę 
pareiškė jog valdžia stengiasi 
padaryti bankams lengvesnius 
ir pigesnius kreditus. Federa- 
lio rezervo sistemoj' dabar ran
dasi pinigų fata netoli 70 nuoš., 
20 punktų virš pavojaus linijos, 
todėl nėra priežasties pinigus 
varžyti.**

žymią svarbą lošia gelžkelių 
veikimas. Rugpjūčio m. uždar
bis žymesniųjų linijų pasiekė 
netoli $100,000,000. Vagonų su 
prekėmis važinėjimas dabar yra 
86 nuoš. lyginant su pilnu veL. 
kimu pereitais metais, ir 
punktais augščiau ■ pereitos 
saros nusnaukimo. — Dabar jau 
beveik laikas kada galima 
mažinti kainas už prekių vežio
jimą.

36 
va-

nu-

ti

Airijoje Vėl Šaudymais!.
Pradėta Naujos 

Derybos
Dublinas. —-f Pietinėj ir,šiau

rinėj Airijoj pertrūko padary
tos Airių-Anglų paliaubos. Iš 
Belfasto pranešama jog fepielin- 
kėse daugelyje vietų atsibuvo 
kareivių susirėmimai su Sinn 
Feiniečiais. Vienan Sinn Fei- 
niečių naman mesta bomba, bet 
nešprogo.

Cork paviete susirėmime poli
cija nušovė vieną žmogų. Pri
buvo prie/ policijos ir kariume- 
nė ir užsitęsė šaudymas. Buvo 
krečiama Airių namai. Sinn Fei- 
niečiai skelbia jog kariųmenė ir 
policija tą darė pasigėrę.' Ai
riai rengia griežtą protestą val
džiai ir reikalaus nubaudimo vi
sų karęivių ir policijos kurie tą 
pradėjo. ,

Spalio 8 d. iš Dublino išvyko 
Londonan Airių taikos delega
cija. (žmonės širdingai juos iš
leido. Vyksta varyti tolimes
nį darbą padarymui kokios nors 
taikos ir išrišimui Airijos klau
simo.

Pirma susitikimo diena su 
Anglijos premjeru paskirta spa
lio 11 d.

Japonijos imperatorius serga. 
Visa Japonija sujudus delei li
gos imperatoriaus Jošihito. Jo 
padėjimas Iblogas.

Jugoslavai mobilizuojasi. Au
strijoj Jugoslavijos konsulatas 
įšakė visiems kariumenės metų 
Vyrams Jugoslavams tuojau ap- 
sijovyti- konsulate.

Ohio valstijoj pradeda naudo- 
orlaivius šlakstymui medžių.

Massachusetts valstijoje yra 
net 146,607 nemokančių rašyti, 
čia imama amžius nuo 10 aug- 
štyn. Didelė dalis jų yra sve
timtaučiai ateiviai.

bių 
rų'.i *?.• 

[ lej.

Keturiolika didžiausių valsty- 
turi po ginklu 6,000,000 vy- 
Suv. Valstijos stovi 13 ei-

• Trįs mažos šalįs, Portugalija, 
82%C|Holandija ir Belgija, dalyvaus

Silezijos Klausimas Neva 
Nustatytas

Geneva. — Tarimaisi ir apkal
bėjimas Tautų Sąjungos tary
bos Augš. Silezijos klausime be
veik jau užbaigta. Tikimasi 
šiose dienose galutino nuospren
džio. Tarybos padavadijimas 
bus parodyta Italijos, Anglijos 
ir Francuzijos valdžioms per
žiūrėjimui pirm negu taryba iš
leis oficialį nuosprendį.

Vokiečiuose prasidėjo bruzdė
jimas. Nutarta Silezijos indus- 
trialę sritį neskaidyti, bet me
nama jog ta geroji dalis likosi 
paskirta Lenkams.

._____ . _ s Buvęs Portugalijos karalius
Washingtono konferencijoj kai- sako jau ateina karalių gadynės 

g2 nbėjimui apie ginklavimo mažini- galas. —Jis neteko sosto 1912 
2c mą. • |m. revoliucijoj.

Ateina žinos jog Vladivosto
ką vėl bolšeyikai užėmė.

Italijos valdžia nepavelija so
vietų delegatui Lunačarskiui į- 
važiuoti- Italijon, Italų socialistų 
konvencijon siųstas.

Jiešjko Rusijai Darbinin
kų Užrubežiuose

Ryga. — Rusijos sovietų ko
misariatas pasiuntė agentus į 
užrubežius rekrutuoti darbinin
kus Rusijai. Agentai vyksta ir 
į Ameriką. Visas sovietų val
stybės banko .kapitalas yra apie 
70,000,000 aukso rublių.

Perkeltus vidujinę tvarką eko
nomijos srityje, Rusų sovietų 
valdžia dabar stengiasi perorga
nizuoti ir valdžios administra- Nelaimė Francuzijoj. St. La- 
ciją, civilę ir militarę. Pasiro- zarre tunelyj, kaip pranešama 
dė negalimu toliau komunistiš- iš Paryžiaus, atsitikus trūkio 
kai gyventi. * nelaimei, po išrankiojimo sudu-

—:-------s-----  | žūsiu dalių, atrasta 26 užmušti
žmonės.

Vokiečių Markių Speku
liantai Pralaimėjo

New York. — Spekuliacija 
Vokiečių markėmis' Suv. Valsti
jose nuo karės pabaigos pasie
kė nesulyginamo punkto. Tūk
stančiai žmonių, visokio am
žiaus, norėdami greit pralobti, 
dikčiai dėjo pinigų į Vokietijos 
markes, kurios dabar nupuolė 
net žemiau vieno cento pirmu 
kartu finansinėj istorijoj. Pir
kimas pirmiausia prasidėjo va
sarą 1919 m., kuomet markė, 
paprastai buvus vertą 23.8c nu
puolė iki 8 centų. Pastarais lai
kais vis puęlant ir puolant po
pierinei markei žemyn, pirkikai 
jau griebėsi parduoti pirmiau 
pirktas ir atgausi nors dalį sa
vo pinigų. Per daugybę žmonių 
nuostoliai pasidaro milžiniški.

Pirminin-

Lietuvos Gydytojų Suva- 
, žiavimas Kaune 
Washington, spalio 5 d. (L. I. 

Biuras).^.— • Eltos pranešimu* 
rugsėjo 29 d. Kaune atsibuvo 
Lietuvos gydytojui suvažiavi
mas, dalyvavo 160 gydytojų. 
Lietuvos Ministeris
kas, Dr. K. Grinius, tapo išrin
ktas suvažiavimo cirmininku. 
' Suvažiavimas svarstė gydyto
jų profesijos reikalus, Lietuvos 
padėties aptarimus, priemonių 
nustatymą su limpamomis ligo
mis ir medicinos mokslo reika
lus. Suvažiavime buvo skaity
ta 45 referatai įvairiuose medi
cinos klausimuose.

Burgenl andas Kaip Pa
rako Sandėlis

Oedenburg, Vakarinė Vengri
ja. —/Reguliariai Vengrijos ka- 
riumenei sutikus pasitraukti iš 
Vakarinės Vengrijos, kadangi 
tas kraštas taikos sutartimi li
ko pavestas Austrijai nors Ven
grai jį savinasi, dabar Austrų 
kariumenei tenai neinant, tos 
srities gyventojai nežinia ko su
lauks. Kaip žinios skelbia, ten 
dabar yra kaip/parako sandėlis^ 
Burgenlande esanti pačių gyven- 

j tojų nereguliarė kariųmenė no
ri išsilaikyti prieš Austriją ir 
nepaiso jokių sutarčių. Vengri
jos valdžia pareiškė nieko netu
rinti su- Burgenlando gyventojų 
pasielgimu.

Harvardo Universiteto profe
sorius Pickering (Cambridge, 
Mass.) skelbia jog ir ant mėnu
lio randasi kokios nors gyvybės. 
£rof. Pickering yra vienas iš 
žymiųjų pasaulio astronomų.

Paliuosavimas Dėbso, socialis
tų buvusio kelis sykius kandi
dato ant prezidento, vėl atidėta.

Sheridan, Wyo., degtindariai 
nušovė šerifą.

Europoje j/ra 23,000,000 mo
terų daugiau negu vyrų.

Lakeport, Cal., buvęs pasto
rius atrastas kaltu nužudyme 
savo žmonos.
bWVVWMAAMVWWVWVWWVWV

Nežiūrint Lenkijos militaris- 
tų pastangų neįleisti Lietuvą 
Tautų Sąjungon, Lietuva tapo 
priimta! Reiškia Lietuvos iš
laikymus savo pozicijos prieš 
Lenkų intrigas ir visame kame 
teisingas pasielgimas privedė 
Tautų Sąjungos dalyvius prie 
susipratimo. Nors ir pirmiau 
Tautų Sąjungai buvo aišku Len
kų užgrobimo tikslai, vienok Są
junga vis kaž ko laukė, tarsi 
Lietuvos nusilpnėjimo ir liuos- 
rtoraus atsidavimo Lenkų glo
bai. Bet galop, visgi, T. S. įsi- 
tikrino kad Lietuvių-Lenkų gin
čas nėra koksai žaislas bet {rim
tas klausimas, ir todėl pradėjo

Pranešimai vienas po kitam 
ateina raštinėn kad jau koloni
jos viena po kitai savo kvotą 
•baigia, o kitos jau pabaigė. 
Nors kai kurios ir praneša 
jų 'kvota jau užbaigta, bet 
kas dar jų.neskelbsim, nes 
ne visus pinigus Misijon 
siuntė.

Kai kurios mažesnės koloni
jos vos dabar darban įsijudino. 
Štai Great Neck, L. L, N. Y., 
likosi \ sutverti nauja paskolos 
stotis, taipgi tveriama stotis 
North Adams, Mass. Kelios ki
tos kolonijos teiraujasi ir ren
giasi prie paskolosi darbo. Lie
tuvos Laisves Paskola užintere- 
savo kiekvieną Lietuvį.

Atsiliepia pavieniai iš įvairių.
Amerikos dalių klausdami'apie __ _________ r __ _____ r___ _
paskolą, kiti tuoj ir pinigus pri-jį tai rimčiąu.žiūrėti ir tolesniai 
Siunčia, prašydami tuojau Lai
svės boną jiems prisiųsti. Net 
tūlas Lenkas iš Clinton-, Ind., 
prisiuntė pinigus, ir prašo Lais
vės Bonų jam-prisiųsti. Jis sa
vo laišką užbaigia: “Nors aš 
esu Lenkas — gimęs ir augęs 
Varavoje, vienok aš suprantu 
Lietuvai padarytas skriaudas. 
Lai gyvuoja laisva ir nepriklau
soma Lietuva su Vilniumi. Ša
lin šlėktos iš Lietuvos žemės.” 
Taip tai rašo susipratęs Lenkas

Pranešama iš Detroito jog 
laike gerb. Atstovo atsilankymo 
ten bonų užrašyta už pustrečio 
tūkstančio dolarių. Rugsėjo 29 
d. ’Lawrence, Mass., kalbėjo J. 
šaliunas, jisai taipgi kalbėjo 30 
d. rugsėjų Gardner, Mass., spa
lio 1 d. Athol, Mass., spalio 2 d. 
Sunderland, spalio 3 d. North
ampton, spalio 4 d. Easthamp- 
ton, spalio 6 d. Springfield, šio
se Mass, kolonijose bonų užra
šyta nemažai. Spalio 3 d. Ha
verhill, Mass., kalbėjo J. Stepo
naitis, taipgi jis kalbėjo spalio 
4 d. Lowell, spalio 6 d. Manches
ter, N. H. Bonų parduota apie 
tūkstantis dolarių. Spalio 2 d. 
Scranton, Pa., kalbėjo Ad-v. F. 
J. Bagočius, bonų irgi nemažai 
parduota.

Apie Chicagą prakalbas ren
gia Chicagos Paskolos Stočių 
apskritis, pirmininkas J. A. Mic- 
keliunas (3140 S. Wallare St., 
Chirago). Toje apielinkėje lan
kosi su prakalba Steigiamojo 
Seimo narys gerb. Bagonas. Kai 
kurie Chicagiečiai darbuotojai 
sutiko su prakalbomis pavaži
nėti. , 1

Visos kolonijos yra prašomos 
tuojau pranešti kas yra pada
ryta ir kas daroma paskolos rei
kale* taip kad skelbiant kvotų 
užbaigimą galima' butų žinoti 
kaip 'kurios kolonijos stovi. 
LIETUVOS FINANSŲ MISIJA 

'370 Seventh Ave., New York.

i Lenkų malevas netikėti.
Priėmimas Lietuvos į T. Są

jungą — reiškia skaitymus i su 
Lietuvos Nepriklausomybe. Už
tai dabar jau ir Amerikos Lie
tuvių tarpe visi "neviernieji 
Tamošiai” galės dasiprotėti kad 
darė klaidą nepasitikėdami Lie-' 
tuvos nepriklausomybe ir atidė
liodami pirkimą Lietuvos Pa
skolos bonų bei 'kitais budais 
parėmimą Lietuvos reikalų. Da
bar jau neturėtų būti abejonės 
nei pas tuos kurie iki šiolei tu
rėdami nusimanymą kad Tautų 
Sąjunga nepriėmė Lietuvos sa
vo tarpan skaitė Lietuvos nepri
klausomybę abejotinu daiktu. 
Nors jšt^kro taįj> nebuvo ir taip 
nėra; "Lietuvos! nepriklausomy
bė neprigulėjo ir neprigulės nuo 
Tautų Sąjungos. Lietuvos ne
priklausomybės išlaikymas ir 
tvirtas'užtikrinimas prigulėjo ir 
prigulės nuo pačių Lietuvos pi
liečių, o ne nuo svetimą malo
nės. Mums turi būti aišku tas 
kad atsidėti ant malonės sveti
mųjų, ypač kaimynų kurie dar 
tebeturi apetitą paimti Lietuvą 
po savo ploščiumi, tiesiog nega
lima. Ir už tai ačiū tiems kurie 
netikėjo į svetimų malones bet 
matė ir suprato Lietuvos išga
nymą savo pačių spėkose, o ne 
svetimų susimylėjimuose. Sve
tima pagalba jei ir ateina tai 
tankiausia buna po laiko.

Taigi tie kurie nelošė “nevier- 
no Tamošiaus” rolės gali pasi
džiaugti ir darbuotis toilmesniai 
dar su didesne energija, — o 
kurie lošė tai dar turi progos 
pataisyti savo klaidas ir be jo
kių tolimesnių abejonių nuošir
džiai remti 'Lietuvos nepriklau
somybės reikalus — pirkdami 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nus.

Amerikos Lietuvis.

bonus kareiviams. Ame- 
legionas, susidedąs iš bu-

Už 
rikos 
vusių karėj vyrų, vis dar sten
giasi iškovoti buvusiems pasau
linėje karėje vyrams tam tikrą 
atlyginimą pinigais. Iš Iseniau

Lohdąno atstovų butui paduo
ta sumanymas įvesti įstatymu 
kad vaistininkai parduodami ko
kius nors nuodus ant tų pačių 
b.onkučių turėtų atspausdintus Į mintyje turima gauti nors po 
nurodymus ką daryti atsitikime dolarį už kiekvieną Francuzijoj 
apsinuodinimo. Į prabūtą dieną.

n VV A I! Jau išėjo 1922 m. ‘dirvos’ nvr AII UI KAI! knygyno katalogas " I KAI.
IDŽIAUSIAS pilnas visokių Amerikoje, Lietuvoje ir „kitur išleistų 

Lietuviškų Knygų: literatūros, teatro, mokslo, nurodymų, žodynų, 
gramatikų, rankvedžių, pasakų, maldaknygių, gaidų-dainų srityje 
Katalogas jau galimas gauti ant pareikalavimo. Tuojau rašykite ir 

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

Visi iki šiolei turimi “Dirvos” Knygyno Katalogai yra negeri: gauk naują. 
Reikalaudami “DIRVOS” Knygyno Katalogo 1922 rašykit adresuodami: 
“DIRVA” 7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO
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I ^Spragilo kampelis^ I
Padėkit Pakelt LietuviųŽodis Argentinoj Gyve

nantiems Lietuviams 
Brangus “vifefig^nčfaf’.^’ Nors 

mes toli gyvename nuo savo Tė
vynės Lietuyos, už plataus At- 
lantiko vandenyno, bet kiekvie
nas girdime iš Tėvynės balsą, 
kurs įspūdingai atsimuša į kiek
vieno piliečio bei pilietės širdį. 
Juk musų Tėvynę užpuolė Len
kų banditai, išplėšė musų ■ Tė
vynės širdį Vilnių, degina mūšų 
tėvelių namelius, drasko jų so
dybas ir atima paskutinį jį tur
tą, žudo musų įbrolius ir sesu
tes, liedami nekaltų jų kraują 
ant musų bočių žemelės, — vie
nu žodžiu sakant, musų Tėvynė’ 
šitame momente randasi kritiš
kame padėjime. Visų šalių Lie
tuvos piliečiai gelbsti Tėvynę 
kiek galėdami; vienį važiuoja į 
frontą stoti su kardu į mirtiną 

_______ a ____ a_______  kovą prieš amžinus musų prie- 
giau, ir kaip ant -pradžios, prie šus Lenkus, o kiti, negalėdami 
spartesnio ir pagreitinamojo 
darbo, susitarimas butų greites
nis.

šiuomi tariu ačiū, vardan A. 
L. D. D. S., visiems tiems laik
raščiams kurie patamaVo mums 
pirmiau, ir- tiems kurie talpins 
musų raštus ateityje.

•Su visokiais reikalais kreip
kitės prie manęs, adresu: 15 
Millbury St., Worcester, Mass.

A. L. D. D. Sąj. Sekretorius
A. J. Gotautas.

Iš Lietuvių Gyvenimo |
DAILOS DRAUGIJOS IR DAILININKAI

Ne senas laikas prabėgo kaip nin burin tada ir darbas musų 
laikraščiuose tilpo protokolas Į bus našesnis, ir veikimo harmb- 
Amerikos Lietuvių Dailos Drau- nija mielesnė.
gijų Sąjungos. Kas atidžiai jį Jei -kas pageidautų kokių in- 
skaitė tas aiškiai žino šios Są-I formacijų kaslink A.L.D.D. Są
jungos tikslą. Bet nežinia ko-1 jungos kreipkitės laišku, o aš 
del didmiesčiuose Lietuvių dai-l mielu noru, ir laiko nesutruk- 
los "draugijos dar ikšiolei nesi- dęs, suteiksiu visas žinias. Ypač 
rengia Sąjungon prisidėti. O butų pageidaujama kad .visos 
juk turėtų būti privalumu’kiek- scenos dailos draugijos (chorai, 
vienos tokios draugijos spiestis Į lošėjai, muzikantai, dramatur

gai, eilininkai, kaipo pavieniai 
dailininkai, irgi kviečiami Są
jungon prisidėti) iš (Naujosios 
Anglijos kolonijų susivienytų, 
nes čia ir skaitlius jų didesnis, 
ir’darbas jų pageidaujamas dau-

tu-

Dr- 
tik-

vienan būrin, vienyt savo spė
kas ir stengtis auklėt vieną kū
ną kad išauklėjus didesnę spėką. 
Juk turėtų būti gana aišku kad 
muSų Dailos Draugijos dar ne
turi gana spėkų, neturi užtekti
nai turto padaryti musų sceną 
įvairesne ir turtingesne, nes 
tam visam neturime nei dainų, 
nei dramos, nei muzikos veika
lų. Neturėjome jų daug pir
miau, o per pastaruosius kelis 
metus, ypač per karės metus, 
išsibaigė ir tie patįs, menkučiai, 
kuriuos turėjome. Dabar rei
kia veikalų, bet nėra mums kur 
juos gaut. Dykai ntekas jų ne
gamina. Ir todėl mums prisiei
na patiems, scenos dailininkams, 
veikalų jieškot ir išleist. Kad 
tą galėjus atlikt pavienėms or
ganizacijoms nedrąsu rizikuot 
su savo menku iždu, nes spėkų 
turėt reikia daugiau negu bent 
viena iš pavienių musų scenos 
dailos draugijų gali jaustis 
rinti.

Amerikos Lietuvių Dailos 
jų Sąjunga pasiskyrė savo
siu ne vien auklėt scenos bepar- 
tiviškąją dailą, bet tuom patim 
yra sau pasiskyrusi gaminimą 
ir išleidimą scenos dailos veika
lų.- Kad butų galima nuveikt 
didesnį ir naudingesnį musų ne
turtingos scenos dailos darbą, 
kiekviena šitos rūšies draūgija 
yra kviečiama glaustis didesnin 
burin, dėtis prie A. L. D. D. Są
jungos atgaivint šiais laikais 
beveik apmirusią Amerikos Lie
tuvių scenos dailą, kuri del spė
kų mažumos, del veikalų stokos, 
pergyvena sunkiausias dienas.

Musų scenos dailos mylėtojai- 
dailininkai, kurie draugijose tu
ri : intekmę ir joms vadovauja, 
maloniai yra kviečiami atkreipt 
savo atidą į šituos pakvietimo 
žodžius, ir pasidarbuot savo 

^(draugijose, išaiškinant joms. A.
L. D. D. Sąjungos tikslą, kad 
jos prisidėtų prie Sąjungos.

■ šitais sunkiaisiais metais, ka
da viskas eina nelengvai paken
čiamų aplinkybių vedamais ke
liais, jungimąsi ir susivieniji
mas mums, yra neišvengtinu. 
Kada mes susivienysime dides-

SUNDERLAND, MASS.
Šios kolonijos padaužos, ku

rie save vadina bolševikais ir 
Rusijos Lenino rojaus garbin
tojais, nurengus čia spalio 2 d. 
prakalbas Lietuvos Laisvės Pa
skolos reikale, kalbant J. Šaliu- 
nui, pajudinus Rusijos rojaus 
gyvenimą, darbą ir politiką, su
kėlė lermą, rėkdami kad Lietu
vai nieko nereikia, geriau Leni
no darbininkus šelpti negu tuos 
Lietuvos “buožius” ir jų val
džią, Nors publikos buvo ma
žai bet visgi bonų parduota už 
pora šimtų dolarių, keletas ypa
tų dar pasižadėjo pirkti. Visgi 
čia, šalip tokių bepročių, randa
si gerų žmonių kurie prijaučia 
savo Tėvynei, nors ir jiems pa
tiems bėda delei bedarbės:
da savo centus Lietuviškam bo
tagui Lenkiškoms kiaulėms per 
šonus pliekti kad išsinešdintų iš 
Lietuvos..

Pirkusiems bonus vietos Lie
tuviams tariu širdingai ačiū, ir 
patariu visų kitų kolonijų veikė
jams varyti iš savo daržo to
kius musų pačių nedakepėlius 
ardančius ramius susirinkimus.

Tėvynės Mylėtojas.

de-

Tik ’bolševikai neperka bonų 
— jiems visų kraujas lygus ir 
lenkų baudžiava meilesnė negu 
Lietuvos laisvė.

važiuoti kovoti Atvirame lauke, 
šelpia Tėvynę materiališkai — j 
tai yra renka aukas ir siunčia ( 
šauliams, nes šauliai yra ■ tai 1 
vieninteliai karžygiai 'kurie ko- ( 
voja už Lietuvos laisvę nesigai
lėdami savo gyvasties, lieja sa
vo kraują apgynimui Tėvynės 
nuo tirono Lenko, neturėdami 
tiesioginės valdžios paramos.

Mes sėdėdami sau ramiai ir 
nieko į tai neatsižvelgdami lau
kiame gerovės. Taigi laikas jau 
ir mums Argentinos; Lietuviams 
sukrusti prie darbo, ir mes esa
me sunais Lietuvos, ir musų tas 
pats kraujas gyslose teka kaip 
ir tų kovotojų, ir mes manome i 
gryžti į Tėvynę kada ji liks vi
sai nuo priešų apginta; Taigi 
ir mes turime prisidėti jai lais
vę iškovoti. Negalėdami važiuo
ti į atvirą kovą nors aukomis 
prisidėkime, štai jau čia turi-> 
me ant rankų apie 2,000 pesų 
kuriuos surinko musų draugija 
L. N. N. K. laike karės, ’bet ka
rei pasibaigus tie pinigai likos 
neišsiųsti ir po šiai dienai tebe
guli viena dalis banke, o kita 
kuopų 'iždinėse, 
draugijos nariai yra trijų sro
vių : tautininkai, sočialist'ai-ko- 
munistai ir katalikai, taigi ir 
negalime susitaikyti kur tuos 
pinigus siųsti. Tautininkai no
ri kad jų partijai butų pinigai 
pasiusi, o bolševikai ir katalikai 
nori savom partijom pinigus pa
vesti. Taip tai eina ginčai ir 
draugijos nariai negali prieiti 
prie tikro nutarimo. Gal tik ta
da susitaikysime kadh Lietuva 
pilnaį iškovos sau neprigulmy- 

i bę ir kaip priešas bus nugalė
tas ir kada Tėvynei nereiks jo
kių aukų: tada tai mes galėsi- 

: me .tuos pinigus pasiųsti.
Mano nuomone, mes atliktume 

šventą ir prakilnų darbą jei pi
nigus pasiųstume šauliams, ku
riems dabartiniu laiku taip rei
kalingos aukos.

Stikruskime, brangus broliai, 
palikime visus barnius, ginčus ir 
partijas, neš mes nesame dar 
pribrendę politikos reikaluose, 
dėlto kad beveik visi esame be
moksliai darbininkai. Tik sto
kime išvieno prie tautiško dar
bo, 'šelpkime musų tautos nar
sius karžygius šaulius, nes jie 
lygiai kovoja dėl visų partijų 
laisvės. Ne tik šias surinktas 
aukas siųskime, bet rinkime ir 
daugiau,| kiek galėdami; galime 
gi surinkti nemažai, jei tik dirb
sime išvieno del Tėvynės labo. 
Už savo širdingą darbą apturė
sime nuo savo Tėvynės ir nuo 
savo kariaujančių brolių padė
ką, ir paskui nebus mums sar
mata važiuoti į laisvą Lietuvą 
kvėpuoti jos oru.

Jonas šumakaris.

Kadangi šios

Vardą
R Kaip jau žinote -iš- laikraščių 
pranešimų, New Yorke rengia- 
ga “America’s Making” Paro
da. ji bus pabaigoje spalio ir 
pradžioje lapkričio mėn., per dvi 
savaiti. Toje parodoj dalyvau-iįu jr draugijų — ir po visokia 
ja visos Amerikoje gyvenančios 'labadarybės priedanga išnaudo- 
žymesnės tautos, tarpe jų ir Lie-1 į — ■'
tuviai.

Tos parodos tikslu yra paro
dyti čia gimusiai tautai Ameri
konams kiek ir kokiu bildu kiek
viena tauta prisidėjo prie pakė
limo šioj šalyje kultūros ir ger
būvio. Lietuviai tatai mano pa
sirodyti kaip jie augštai stovi 
audime ir kiek jie padėjo spėkų 
pagelbėjimui išvystyti Ameri
kos audimo pramonę. '<

Svarba dalyvauti parodoje la
bai didelė. Tokiame New Yor
ke pasirodyti pasauliui "tai daug 
reiškia. Parodų aplankys viso 
pasaulio turtuoliai ir gudruoliai 
ir kiekvienas tyrinės kiekvienos 
tautos prisidėjimą prie sudary
mo taip galingos šios šalies. Ne
dalyvauti mums parodoje butų 
prasikaltimas prieš savo tautą, 
nes tuomet Lietuviai pasirodytų 
nieko neverkianti -ir tada musų, 
/visokie klabinimai šios šalies 
valdžios pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę nueitų niekais.

Latviai mano pargabenti gie- 
dorius net iš Philadelphijos ir 
Bostono. Rusai rengia visokius 
išdirbinius net iš Kalifornijos. 
Kitos tautos taipgi tą pat daro. 
Taigi mes negalime nuo jų atsi
tikti. Mes stengsimės parodyti 
Lietuviškas stakles ir jomis au
dimą, taipgi surengsime gražų 
koncertą su1 šokiais.'

Taigi kreipiamės prie visų 
prašydami medegiškos paramos 
— aukos, nes rengiant parodą 
bus taipgi daug lėšų.

Gautas aukas garsinsime vi
suose Lietuvių laikraščiuose.

America’s Making Parodos 
Komitetas, Lietuvių Skyriaus

M. S. Sadęckas, Sekr. 
čekius išrašykite J. Tumaso- 

nio vardu, ir siųskite sekretoriui 
M. Sadeckui, 556 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y./

Veikėjai, Pagelbėkit Sutvarkyti 
Aukas.

Musų visuomenė geraširdė ir 
duosni, tat paskutiniais metais 

'priviso daug apgavingų komite-

i ja visuomenę. Tas perdaug — 
reikia toms apgaulystėms galas 
padaryti.

Lietuvos 
Ant at- 

Valdybos 
Kryžiaus
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1) štai yra sutverta kokia tai 
vadinamų Lietuvos Raud. Kry
žiaus Rėmėjų Draugija, ir pa
gal jų pačių atskaitą, iki rug
pjūčiu 1 d. huo geraširdžių žmo
nių sukolektuota net $61,740.37. 
Bet ta draugija ar jos vadovai 
tų pinigų nepridavė 
Raudonajam Kryžiui, 
sišaukimo Vyriausios 
Lietuvos Raudonojo
dargi ir atsakymo nemalonėjo 
suteikti.

2) štai antras atsitikimas: 
užgirdo Amerikos Lietuviai kad 
bolševikiškoj Rusijoj milijonai 
žmonių miršta iš bado ir skur
do, — ir subruzdo-sujudo gel
bėti. Pasipylė aukos! Ir štai 
pradygo antsyk visokių, komi- 
tetų-kometitėlių, paleido pluok- 
štus atsišaukimų į Lietuvius 
kad gelbėtų badaujančios Rusi
jos žmones, gi visokiariopos rū
šies asmenįs tas aukas tik sau 
globoti pavesti ragina. Gerašir
dis Lietuvis aukauja, bet kur jo 
auka nueina — ar atsiekia tik
slą — jis apie tai nesirūpina (ir 
jam neleistina rūpintis).

Veikėjai b Jūsų šventa parei
ga yra ateiti čion pagalbon kad 
žmonių aukos nenueitų vėjais!

Veikėjai! Jus žinot kad vie
natinis organizuotas kūnas ne- 
prisileidžiantis srovinių intakų 
Lietuvoje yra Lietuvos Raudo
nasis Kryžius; jo šaka Ameri
koje — Lietuvai Gelbėti Drau
gija (L. G. D.). Todėl visos au
kos kokiems labdaringiems 
slams jas nerinktumet, ir 
norite kad tos aukos tikrai 
siektų tikslą, reikia siųsti 
L. G. D. Centrą.

DR. A. L. GRAIČUNAS 
Centro Sekretorius.

3310 S, Halsted St. Chicago, Ill.

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokia “istorija”:

tik- 
jei 
pa
per

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

LAWRENCE, MASS.
Teko patfemyt vietos Anglų 

laikraštyje apie kokį ten masinį 
Lietuvių susirinkimą, apie kurį 
Lietuviams nebuvo žinoma. Jį 
rengė vietos vyčiai rugsėjo 27 
d. turbut Lietuvos paskolos tik
slu. Kalbėti buvo J. B. galiū
nas ir tūlas ,Strazdas. Susirin
kimas ar prakalbos atsibuvo to
kios didelės ’kad turbut dalyva
vo apie penkiolika žmonių. Ką 
gero Lietuvai tokiu “didediu” 
žmonių susirinkimu galima pa
daryti? Be visuomenės suėji
mo juk niekam naudos nėra, 
nors ir dešimts kalbėtojų butų. 
Kažin kodėl musų vyčiai — čia 
jau visai nuskurusiame padėji
me — banda, viską veikti vieni, 
be visuomenės žinios? Gal jau 
bijo ir visuomenei pasirodyt? 
Nerengė to susirinkimo Lietu
vių svetainėje, bet visai kitur.

Lawrencietis.

RED. ATSAKYMAI
Akrono Vyčiui. — Klausimus 

apie vyčių šmeižtus, "Garso”’ ir 
kitų tokių laikraščių pliauška
lus mes negalime naudoti nei į 
juos atsakyti, nes tai neineina 
Į musų užsibrėžtas ribas. Tas 
reikalas yra grynai savitarpi
nis Akroniečių katalikų keršta
vimas vienų prieš kitus ‘— mu
sų skaitytojams visai netžingei- 
dus. ■ Nesunaudosime.

šlaitui. — Vaizdelį “Typas” 
gavome. Prie pirmos progos su
naudosime. Ačiū.

STATEMfcNT 
of the Ownership, Manage

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

Congress of August 
24, 1912.

the DIRVA published weekly at

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

GEORGE BRAZAITIS 
7709 Aberdeen Ave.

FARMOS FARMOS
Rudens oras labai puikus. Lie

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

■ M. VALENČIUS
119 Washington St. Hart, Mich.

Jau išėjo — tik imkit ir loškit
Balon Kritęs Sausas Nesikelsi

Tai yra komedija iš gyvenimo turtingo kaimiečio 
kuris turbut turėjo daugiau pinigų negu proto, nes 
davėsi prikalbėt ar pats labai norėjo ir paėmė sau 
už pačią subankrotijusio 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 įšsi- 
meluoja ir nabagas žmogelis lieka kaltas iki galo. 
3 AKT. SCENERIJOS VISUOSE TOS PAČIOS. 
Puikiausia komedija kokią kada Lietuvių sceną ma
tė. Knygelė turi 54 puslapius, aiškios spaudos, lo
šime dalyvauja 3 moteris ir 4 vyrai. KAINA 35c.

Reikalaukit. “Dirvos” Knygyne

of 
Cleveland, Ohio, for OCTOBER 1st, 
1921.
State of Ohio ss
County of Cuyahoga

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

I form, to wit:
1. That the names and addresses 

of the publisher, editor, managing 
editof, and business managers are: 
PUBLISHER
The Ohio Lithuanian Publishing Co.

7907 Superior Ave., Cleveland, ~
EDITOR
K. S. Karpavičius'
'1315-E. 82nd 'St, Cleveland,

BUSINESS MANAGER 
Aug. Jankauskas

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

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

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

A. Kranauskas
4608 Superior Avė., Cleveland, 

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

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

NONE.
AUG. JANKAUSKAS 

Business ■ Manager.
Cworn and subscribed before me 

this 3rd day of October, 1921.
JOHN BALUKONIS

Notary Public. 
April 24, 1924.

VISKAM BUVO LEMTA 
TAIP STOTIS

Daug dalykų yra apie ku-| 
riuos žmogus tankiai galvą 
laužai, ale vistiek negali, jų 
suprasti. Atsisėdi sau ir mis- 
lini: štai va dabar yra gerb. 
Spragilas ir jis Itokiu vadi
nasi. Paskui vėl, yra tokie 
dalykai kuriuos gerb.. Spra
gilui reikėjo prieit ir kult, 
ir tie dalykai padaryti tik 
vienam Spragilui. Ba dar 
nuo pat svieto pradžios nie
kas neišrado pasakos apie 
šonkaulių jieškojimą ir apie 
tokį baisų šonkaulių sumai
šymą kad vargu-vargu vie
nas iš tūkstančio vyrų savo 
tikrą šonkaulį surandą. Ir 
tada mislini: Šonkaulių be
tvarkė buvo, jų jieškojimas 
buvo sunkus, bet nei vienas 
kitas smertelnas žmogelis 
šioj ašarų pakalnėj tos la
bai graudžios istorijos vy
rams nepasakė. Taigi bu
vo taip padaryta kad už ke
lių milijonų metų nuo svie
to pradžios atsiras gerb. 
Spragilas ir jis tą karčią 
teisybę atidengs.

Bet nebūtų pabaigta ma
no pasaka apie taip vadina
mą “likimo izmą” arba “fa
talizmą”, kaip aną syk gerb. 
Juokų redaktorius’ išaiški
no. Teisybė, jeigu nė jis, 
tai nei aš pats bučiau neži
nojęs kam sutvertas ir bū
čiau mielinęs kad viskas sa
vu keliu stojasi, o aš, gerb. 
Spragilas, tą pamatęs, pra
dedu kult. Dabar žinau kad 
viskas buvo padarytą tam 
kad gerb. Spragilui butų ką 
daužyt, ir gerb. Spragilas at
sirado tuo laiku kada tie pa
daryti dalykai atsitinka,! ki
taip jis neturėtų ką kult.

Kitas dalykas, prie gerb. 
Spragilo atsiradimo pritai
kyta tai gerb. “Dirva” kur 
jis gali visus šonkaulius ap
žiūrinei ir skaityt ir tą tei
sybę pasakyt. Galėjo būtį 
viskas tas apie ką jus iš 
gerb. Spragilo ikišiol girdė
jot) bet nebūk “Dirvos” — 
ir-nėrą per kur girdėt.

Taigi kaip išsvajoji, kiek

galvelė leidžia, surandi kad 
viskas taip padaryta kaip 
yra ir tas kas yra jau buvo 
suriktuota stotis vakar, šią
dien ir poryt.

Paskui dar, lyg taip ir rei
kėjo, atsiranda gerb. Slap
ta Spragilų Sąjunga ir pra
sideda organizuotis jos sky-, 
riai po visas kolonijas. Ne- 
butų gerb. Spragilo — nebū
tų galėję atsirast tokios Są
jungos ir nebūtų kam kovot 
prieš visokius fondų organi
zatorius ir nuo žmonių pini
gų kolektorius.

Buvo taip nustatyta kad 
už kelių milijonų metų Lie
tuva vėl pradės atsigaivyt, 
kad daugelis jos žmonių, gy
venančių Amerikoj, pradės 
rupinltis ją gelbėti, gėri žmo
nės duos pinigus, rūpinsis 
išliuosavimu, ir tą gerašir- 
dingumą matys kiti kurie 
norės savo purvinas politi
kas platinti, ir imsis rinkti 
pinigus vardu badaujančių 
brolių ir pinigus panaudos 
tiktai savo slaptai politikai 
Tam viskam nusidėjus, buvo 
nustatyta laikas atsirasti 
Slaptai Spragilų Sąjungai ir 
visiems jos nariams palikti 
Spragilaičiais ir kult per 
sprandą visiems grobikams 
ir mėtyt juos iš draugijų, 
sąryšių, susirinkimų ir pa
rodyt žmonėms kad jie taip 
juos apgaudinėja.

Ale jus turit dėkavot la
biausia tam kuris šitaip da
lykus nustatė kad jus būtu
mėt tais laikais kada gyve
na gerb. Spragilas ir kad 
galit jo istorijų klausyt, už 
tai kad tas tvarkytojas iš 
seno nustatė taip jog gerb. 
Spragilas bus be savo šon
kaulio ir dėlto jo jieškos ir 
galės 'jums apie savo jieško- 
jimus papasakot. Jeigu jau 
butų buvę padaryta taip kad 
gerb. Spragilas jau suradęs 
savo šonkaulį tada tas šon
kaulis nepavelija -jam . apie 
kitus šonkaulius rūpintis ir 
prisako tylėt, ba tie šonkau
liai, jausdami save tokia ne
žymia ir beveik nereikalin
ga žmogaus dalele yra la
bai pavydus kad kartais 
žm ogus j K a vėl- ■ neatsikraty- 
tų. _ <

Ir visur kur tik galvą pa
suki, kur tik akis kreipi ar 
ant ko mislįs apsistoja, ma
tai ir žinai 'kad tas viskas 
ką mes matom padaryta 
būti ir stotis tuo laiku ka
da mes matom, ir kasdien 
vis kas naujo stojasi, o po 
musų, kaip ir prieš mus; vi
sokių dalykų stosis, bet jau 
mes jų negalėsim matyti — 
tie mums neskirti matyti. Jų 
lapai ant kalendoriaus dar 
toli iki nuplėšimo, bet jau 
vistiek ten parašyta kas tu
rėtų but.

APIE DAF

O.

O.

O.

O.

O.
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DYKAI! PUIKIAUSIĄ MUZIKA! DYKAI!
NAUJAUSIS IŠRADIMAS

Pagarsėjęs Laikrodis savo žymiausia Pasauline Muzika 
Nusistebėsit ir bu-' 

šit užžavėti išgirdę 
tokią puikią muziką 
paslėptą šiame Nau-' 
jai Išrastame Laik
rodyje, kuris tik ką 
atgabentas iš Euro
pos. Šis Laikrodis 
groja puikias melo- 
iijas pagamintas žy
miausią artistų, ir 
jąs turit laimę gir
dėti jas grojant tik 
užsukimu Laikrodžio 
ir paspaudimu guzi- 
kėlio.. Jis groja iš. 
tisai per dvidešimts 
minutą ir yra visiš
kai muzika užslėpta.

Nereiks jums’ lei
sti pinigus už kokj 
augštos riišies in
strumentą kaip pia
ną; grafofoną, arba 
ant jų natų ar re
kordų ir tt., nes šis 
Laikrodis padarytas 
taip kad jo muzika 
užima vietą bile ge
ros rūšies instru
mento.

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

Muzikališkas Prietaisas ran'dasi' apačioje laikrodžio, kas palaiko prietai
są liuosą nuo visokių dulkių taip kad leidžia jam išduoti aiškius, saldžius 
muzikos tonus.

šis Laikrodis, tokios didelės vertybės kiekvienam; nčra tiktai atsakantis 
laiko rodytojas, bet lygiai ir augštos'rūšies muzikalis instrumentas.

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

Tik iškirpkit šį selbimą, parašykit jūsų’ vardą ir adresą AIŠKIAI, ir pa
siuskit mums su 50c; stampomis uždengimui dalies prisiuntimo lėšų. Li
kusia dalj užmokėsit kada Laikrodis bus jums pristatytas.

Išbandykit ji per dešimts dienų ir jeigu busit neužganėdinti, mes atgrą- 
žinsim jūsų pinigus. RAŠYKIT šIANDIENš («)

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

IAU keletas mėnesi 
J eina kalbos apie . 
kers industrijos atg 
Žiniose ant pirmo p 
šiame numeryje mes 
jame pranešimą iš 
koje leidžiamo savait 
kraščio “Geležies Pr 
Peržvalga” (Iron Tr 
view)* Tasai laikra 
mini nekurtas pamal 
dustrijos šakas pasi 
sias smarkiu atgimi 
tai pastarojo mėnesi 
Ta žinia duoda tx 
vilties sulaukti atg 
baisaus industrialio 
mo kuris nuvargino 
lį ir labiausia atsil 
darbo žmonių pade, 

Stovis kokiame ds 
dasi nemažiau pusi 
kos darbininkų yi 
liūdnas. Dauguma < 
ku randasi tarp ba 
turėjimo pavalgyt 
į dieną. Kita dal 
ninku prie savo i 
užsilaikymo turi n 
kito pavalgymo ii 
ištekliaus, dar Itun 
sidėję iš seniau pir 
bedarbius minint 
gi kita visa pusė 
vidutiniško pragyi 
pertekliaus ir tie j 
kyt visai nejautė 
tik girdi jog kitiei 
gerai ir jie pade 
bėdavot

Bet gi pusė net 
kio užsiėmimo žn 
dien vaikščiojam 
mis ir nežinančiij 
h* už ko imtis dar 
smagų įspūdį, 
miestuose tokia p 
bių parodo baisią 
sakysim yra 100 
ninku turinčių i 
normaliu laiku, 
gi laikai, sustoį 
pusė jų netenk 

"'pusė padaro 5(
Tuos 50,000 be 
ki ant kiekvien 
tas dėlto nedu 
miestui greitai 
darbės.. Tiek i 
ro nelyginant 
kurių yra turu 
gyventojų.

. Bet darbų atsį 
aiškus. Nenori 
skaitytojus perd 
ti skleisdami žii 
išrūdytų neteisi 
labai negeistina < 
gui nekuriu mus 
či’ų taktika kuria 
to viską tepa juo< 
siu yra ’žudyti o 
dvasią, paskui siin 
prieš viską ir pave 
ru žmonių, dvasiu 
ir desperatus., Sav 
dinimais gyvo pra 
laikraščiai visgi ni 
bo žmogui neduoda, 
stengiasi pasinaudot

Darbininkams rei 
vėd už savo teises, I 
gotis tokių kurie jie 
go linki, gera valia p 
gdami.

SMULKMENC
(Iš įvairių šaltinių 

Vienas kunigas kalbėj 
bažnyčioje jog tikrai f 
jokia gyvatė negali kąsti 
tų buvę gerai jei jis ant 
botų apsistojęs. Bet jis 
jino savo žmones kitą sy 
įmesti ir gyvačių. Koki 
žmogus pasigavo variagais 
ritę, kuri kaip matyt niek 
žinojo apie tikruosius tikii 
Gyvatė įkando kunigui i 
broliui Nuodai gi atliko 
litį - Tas buvo vienoj pn 
tonų parapijoj Amerikoje.

Dept. 32

žydai, apvaikščiodami s 
majus metus spalio prada 
piiymėjo, sulyg savo skait 
mų, jog žemė yra 5,682 m 
lutuos. Krikščionjs irgi i 
tik taip pat skaitiiuoja. I 
tip toli aiškina, žodis ‘Ineta 
•įioalėje savo reikšmėje n 
raikė 365 dienas. Angiai mo 
ttikai sako jog žemė yra a 
M tūkstančių milijonų m*



DIRVA
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Nuo Redakcijos
užtenka atlikimui paprastų dar
bų.

Norvegijoj auga brangus ber
žas ir kiti geri medžiai, taip pat 
auginama žemuogės, bruknės, 
avietės, vyšnios; kanapės, linai, 
rygiai, avižos ir miežiai yra ge-

AP1E DARBU ATSIGAIVINIMĄ
IAU keletas mėnesių kaip 
■ eina kalbos apie Ameri

kos industrijos atgimimą. 
Žiniose ant pirmo puslapio 
šiame numeryje mes paduo
dame pranešimą iš Ameri
koje leidžiamo savaitinio lai
kraščio “Geležies Pramonės 
Peržvalga” (Iron Trade Re
view) .. Tasai laikraštis pa
mini nekurias pamatines in
dustrijos šakas pasižymėju
sias smarkiu atgimimu tik
tai pastarojo mėnesio bėgiu. 
Ta žinia duoda tvirtesnės 
vilties sulaukti atgjjant to 
baisaus industrialio nuslūgi
mo kuris nuvargino visą ša
lį ir labiausia 'atsiliepė ant 
darbo žmonių padėjimo.

Stpvis kokiame dabar ran
dasi nemažiau pusė Ameri
kos darbininkų yra tikrai 
liūdnas. Dauguma darbinin
kų randasi tarp bado ir dar 
turėjimo pavalgyt sykį-kitą 
j dieną. Kita dalis darbi
ninkų prie savo skupesnio 
užsilaikymo turi nuo sykio- 
kito pavalgymo iki visiško 
ištekliaus, dar turėdami su
sidėję iš seniau pinigų. Tai 
bedarbius minint. Paskui 
gi kita visa pusė turi nuo 
vidutiniško pragyvenimo iki 
pertekliaus ir tie galima sa
kyt visai nejautė blogumo, 
tik girdi jog kitiems yra ne
gerai ir jie padeda aniems 
būdavot.

tų amžiaus. Ir ištikto, kaip ge
rai viekas sutvarkyta kad per 
tokius baisius amžius ji išsisu
ko nuo susikulimo su kokiu ki
tu dangišku kunu.

▼ ▼ jv

Ką Prancūzai apie Save 
Mano

Kaip vienas Prancūzų laikraš
tis rašo, Lloyd George savo kar
štoj kalboj apie skirtumus tarp 
Francuzijos ir Anglijos sykį per- 

I sergėjo Prancūzų karės vadą 
|Foch sekančiai: “Jeigu tamista 
|įvilksi Europą į kitą karę* tu 
busi tik vienas”.. Francuzija 
kaip’ manoma nori sukelt karę 
tarp Lenkų ir Rusijos su tikslu 
atgauti savo skolą iš Rusų.

Foch atsakė: “Mes nenorime 
karės, bet mes nebijome būti 
vieni. Prancūzų armija dabar 
tokia galinga kad galėtų per- 
šluoti visą Europą pergalės ko
voje.”

Tokia Prancūzų dvasia yra 
pavojinga Europai. Tokia dva
sia išginė Napoleoną ant Sv. 
Elenos salos. Prancūzai yra, 
kaip ir per šimtmečius buvo, di
džiausi paskiri karininkai Eu
ropoje. Bet tegul tik Anglija 
pašnabžda kelis slaptus žodžius 
Vokietijai ir Rusijai, paskui pa
ti pasitraukia į šalį, ir pamaty
tume kas atsitiktų. Francuzi
jos daugiau nebūtų.

Bet gi pusė neturinčių jo- 
, kio užsiėmimo žmonių, kas
dien vaikščiojančių gatvė
mis ir nežinančių ką veikti 
ir už ko imtis daro labai ne
smagų įspūdį. Dideliuose 
miestuose tokia pusė bedar
bių parodo baisią žymę: štai 
sakysim yra 100,000 darbi
ninkų turinčių užsiėmimus 
normaliu laiku. Ateina blo
gi laikai, sustoja darbai ir 
pusė jų netenka vietų. Ta 
pusė padaro 50,000 armiją. 
Tuos 50,000 bedarbių sutin
ki ant kiekvieno žingsnio ir 
tas dėlto neduoda dideliam 
miestui greitai užmiršti be
darbės. Tiek žmonių suda
ro nelyginant visą miestą, i 
kurių yra turinčių po tiek j 
gyventojų. ;

Bet darbų atsigavimas jau 
aiškus. Nenorime šiuomiĮ 
skaitytojus perdaug ramin
ti skleisdami žinias kurios 
išrodytų neteisingos. Bet 
laibai negeistina darbo žmo
gui nekuriu musų laikraš
čių taktika kuria jie iš bal
to viską tepa juodu. Jų tik
slu yra 'žudyti darbininkų 
dvasią, paskui siundyti juos 
prieš viską ir paversti iš ge
rų žmonių dvasios ubagus 
ir desperatus., Savo atvaiz- 
dinimais gyvo pragaro tie 
laikraščiai visgi nieko dar
bo žmogui neduoda, dar tik 
stengiasi pasinaudoti.

Darbininkams reikia sto
vėti už savo teises, beit sau
gotis tokių kurie jiems blo
go linki, gera valia prisiden
gdami. 5F ▼ ▼

SMULKMENOS
(Iš įvairių šaltinių)

Vienas kunigas kalbėjo savo 
bažnyčioje jog tikrai tikinčio 
jokia gyvatė negali kąsti. Bu
tų buvę gerai jei jis ant to ir 
butų apsistojęs. Bet jis para
gino savo žmones 'kitą sykį at
sinešti ir gyvačių. Kokis tai 
žmogus pasigavo variagalvę gy
vatę, kuri kaip matyt nieko ne
žinojo apie tikruosius tikinčius. 
Gyvatė įkando kunigui ir jo 
broliui. Nuodai gi atliko savo 
dalį. — Tas buvo vienoj protes- 
tonų parapijoj Amerikoje.

vr vr v
žydai, apvaikščiodami savo 

naujus metus spalio pradžioj, 
pažymėjo, sulyg savo skaitlia- 
vimų, jog žemė yra 5,682 metų 
amžiaus. Krikščionįs irgi be
veik taip pat skaitliuoja. Bet 
kaip tūli aiškina, žodis "tnetas” 
originalėje savo reikšmėje ne
reiškė 365 dienas. Anglai mok
slininkai sako jog žemė yra aš- 
tuonių tūkstančių'milijonų me-l

Tautos Fondo '‘Atsaky
mas”

Kokis tai T. F. Sekretorius 
"Garso” No. 40 bando atsakyti 
į “Dirvos” No. 39 tilpusį straip
snelį “Kur Tautos Fondas Pini
gus Dėjo”. Bet vietoj to- atsa
kymo, T. F. Sekretorius (kuris 
gal jau ir nuo visuomenės sle
piasi,.‘nes nepasirašo vardo) sa
ko:

“Bet nenurodo kokių pini
gų j ieškoma,'‘kur ir kas juos 
priėmė, taigi nenorėdamas pa
daryti klaidos ir atsakyti klai
dingai, šiuomi piršau nuro
dyti: kur ir kada ‘Dirva’ ir 
‘Vanagas’ aukojo į Tautos 
Fondą ar L. R. K. ir šv. V. a 
Paulo Rėmėjų Draugiją, pa
žymint sumą, kiek aukojo, 
kur, miesto vardą, skyriaus, 
per kurį aukojo ir kelintuose 
metuose, mėnesį ir tt....... ” 1
Kaslink "Vanago” mes neži

nome kokių pinigų jis jieško ir 
(kokiu tikslu savo “atsakyme” 
|“T.‘F. Sekretorius” jį sykiu su 
“Dirva” sudeda. Bet mes kal-l 
bėjome aname raštelyje apie vi
suomenės pinigus — tuos šim
tus tūkstančių Amerikos Lie- 

I tuvių katalikų dolarių, — delei 
.kurių neatidavimo ten kur jie 
buvo aukauti jau net pačiuose 
aukautojuose kįla lermas. Kad 
nekalbame tuščiai, dar galime 
pakartoti T. F. Sekretoriui te
gul jis pasižiūri į Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus atsišaukimą į 
Amerikos ir Lietuvos visuome
nę (tilpo sykiu “Dirvos” No. 39) 
įr tame atsišaukime pamatys 
kad Lietuva tikrai negauna iš 
Tautos' Fondo nei cento, nors 
su ypatingais atsikreipimais no
rėjo nors kiek išprašyti.

Apie bruzdėjimą pačiuose au
kautojuose priminsime šitą fak
tą — ir lai “T. F. Sekretorius" 
įsidėmėja gerai: Cleveland© Ka
talikiškų Draugijų Sąryšyje, de
lei Tautos Fondo neišdavimo at
skaitų, su teisingu nurodymu 
kur T. F. pinigai dingo, kilo di
delis lermas ir įnešta išmesti iš 
Sąryšio vietos T. F. skyriaus ir 
LRKRD. skyriaus atstovus. Del 
šventos ramybės, nekuriems pa
sisekė perkalbėti kad tegul tie 
atstovai Sąryšyje buna, bet ne
turės balso. Ir taip stojosi. — 
Tą pakėlė draugijos aukavusios 
po tūkstantį dolarių ir daugiau 
į Tautos Fondą, ir jos atsisakė 
mokėti Sąryšin savo duokles ko
lei Sąryšyje rasis T. F. atstovai.

čia ne mes saviškai priekabių 
jieškome, bet tokioms didelėms 
draugijoms nei patįs T. F. at
stovai negali prirodyti kur pi
nigai nudėti, nes ir jie, nabagai, 
nežino kokias machinacijas su 
T. F. pinigais Federacijos vir
šininkai ir visokie gizeliai daro.

NORVEGIJA
Norvegija yra vakarinė Skan

dinavijos pusiausalio dalis, ku
ri sykiu su Švedija sudarė vieną 
karalystę iki 1905 metų. Dabar 
Norvegija yra pavienė valstybė, 
valdoma karaliaus. Visas Nor
vegijos plotas yra apie 1100 An
gliškų mylių ilgio, didžiausias 
platumas 250 mylių, vienoj vie
toj jis susiaurėja net iki 25 m. 
Ketvirtainių mylių plotas yra 
124,495, gyventojų turi apie 
2,500,000.

Iš vakarų ir šiaurės Norvegi
ja atsimuša šonu į šiaurinę ju- 
rę ir Barents jurę; rytiniu visu 
šonu guli Švedija; arčiausia pie
tuose šalis yra Danija, pasiekia
ma vandeniu per Skagerrak per- 
taką, 'kuri susieina su Baltiko 
jūrių vandenimis. Pats pieti
nis Norvegijos galas yra link 
šiaurės tokiame laipsnyje kaip 
Lietuvos šiaurinis kraštas.

Norvegija yra vįsa kalnuota 
šalis, pilna ežėrų, fjordų, van- 
denpuolių ir trumpų upių; kal
nų viršūnės amžinai -padengtos 
sniegu. Augščiausi kalnai ran
dasi apie Sognę F j ordą, kurių 
vienas siekia virš 8,000 pėdų. 
Diduma Norvegijos žemės yra 
po 4,000 pėdų aukščiau jūrių li
nijos. Augštesm klonių plotai 
yra *peraugšti žemdirbystei, bet 
ant jų auga geriausi medžiai 
kokius Norvegija eksportuoja. 
Tose augštumose taipgi geros 
ganyklos galvijams vasaros lai
ku. Pats didžiausis ežeras yra 
400 ketv. mylių. Viena upė nu
sitiesia per apie 400 mylių kelio 
iki jūrių; kitos-* upės trumpos, 
eina per kalnus, todėl netinka 
navigacijai.

Įvairi fizinė Norvegijos su
dėtis sudaro skirtingus {klima
tus įvairiose šalies dalyse. In- 
tekmė jūrių ir šiltų ateinančių 
pietų vandenų, kurie palaiko 
Anglijos salas nuo sušalimo, 
prasiveržiančių toli švarpomis 
į Norvegiją apšvelnina ir jos 
klimatą iš vakarinio krašto. Ta
me krašte paprastai buna lietus 
ir miglos,* gi šiaurinio Rago sri
tyje beveik be paliovos siaučia 
šaltos audros su nepaprastu 
žiaurumu. Viduje Šalies o'ras 
yra tyras ir sausas.

Nors pietinėj Norvegijos da- 
lyj vasaros laiku, dienos ilgis 
buna 18 valandų, šiaurinė Nor
vegija tuo laiku dieną turi per 
tris niėnesius be paliovos; žie
mą gi ten buna tokios ilgio nak
tis. Sunki žiema tą sritį tuoj 
užklumpa kaip tik saulė pasi
slepia. Tuo laiku gi, saulei ne- 
šviečiant, buna aurora borea
lis arba šiaurinė šviesa kurios

ri. žemės ūkis geriausia užves
ta visoj pietinėj dalyj; toliau 
šiaurėn užsiimama tik galvijų 
auginimu. Didelę svarbą turi 
žuvininkystė, daug žmonių už
siima ta pramone ir eksportuo
ja įvairios žuvies ir silkių, že
mėje randama sidabro, vario, 
kobalto, geležies ir kitų metalų. 
Laivų statymas visose savo ša
kose yra vienatinė beveik pla
čiai ir nuolat varoma indusrija.

Tikyba Norvegijoj yra Liute
ronų vyriausia, nors turi laisvę 
ir katalikai, žydai tai neužken- 
Čiami. Mokslas verstinas vai
kams nuo pusseptintų iki 14 m. 
amžiaus. Universitetas įsteig
ta 1811 m., randasi sostinėje 
Kristianijoj. Išėmus apie 20,000 
Laplandų ir Finų gyvenančių to
limiausioje šiaurėje, Norvegijos 
gyventojai yra tyri Skandina
vai, bendringi Germaniškai Ariu 
kilmės rasei.

Norvegijos ankstyvoji istori
ja yra kaip ir kitų Skandinavi
jos šalių — didumoj pasakiška. 
Tik apie galą 10 šimtmečio, ka
da krikščionybė buvo įvesta, mi
tologija pradėjo užleisti vietą 
tikrai istorijai. Karalius Olaf 
II (1015—30 m.) labai perse
kiojo krikštytojus jo žmonių ir 
už tai turėjo karę su Did. Da
nija; mūšyje 1030 m. Olaf žu
vo ir Norvegija tapo pamušta 
po Danija, bet jo sūnūs atgavo 
šaliai laisvę ir taip ji išsilaikė 
iki 1319 m. Nesant tais metais 
vyro sostui užimti, karalių ren
kant Norvegai paėmė sau valdo
nu švedą. 1376 m. Olaf IV, pa
rinktas Danijos karalium, valdė 
sykiu ir Skandinavijos tautas. 
Nuo 1387 m., jam mirus, jo mo
tina valdė trilypę Skandinavijos 
žemių karalystę, ir nuo to laiko 
iki 1814 m. Norvegija buvo sy
kiu su Danija. Napoleoniškas 
krizis uniją sutraukė: panija 
pralaimėjus karę 1813 m. buvo 
priversta Norvegiją užleisti Šve
dijai, nuo tada Švedija ir Norve
gija buvo unijoj iki 1905 m.

Dabartinė o flėtai ė ir literatu 
nė Norvegų kalba yra maišyta 
Daniška |su sena Norsiečių kal
ba. Daug kelta reikalavimų pa
daryt sau naują kalbą nors iš 
senų kaimiečių naudojamų dia
lektų. •

Literatūra išsykio maišyta su 
Danų, paskui nuo unijos užsi- 
baigimo Norvegija turėjo dau
gybę pasaulinių poetų, literatų, 

i dramaturgų, tarp kurių ir Lie
tuviams žinomi: Henrik Ibsen 
(“Dirva” tuoj pradės spausdint 
jo dramą “Kada Mes Iš Numi
rusių Prisikelsime”,' A. A. Tū
lio vertimas), Bjorson, Knut 
Hamsun, kt.
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GINTARASi

TZA1P “Londono Mail” rašo 
I'-’vienas tokių dalykų žinovas, 
visokie brangiausi papuošalų ak
menėliai, nuo deimantų ir že
myn, turi kokius nors prietarus 
surištus su jais, ir vienas iš to
kių gražiųjų dalykų, gintaras, 
taipgi tuo atžvilgiu neatsitikęs 
nuo Visų.

Senovės Romėnai tikėjo jog 
gintaras užveria savyje pačias 
brangiausias vaistų ypatybes. 
Vaikai nešiodavo jo šmotelius 
pasirišę ant šniūrelių, ir jis bu
vo laikomas didžiausia apsauga 
nuo beprotystės, ar tai imant 
į vidurius sutrintų miltų for
moje arba nešiojant pasirišus 
jo gabalėlį ant kaklo. Taipgi 
buvo manoma jog gintaras ne
šiojamas parištas ant kaklo ap- 
sergsti nuo drugio ir veikia kai
po apsaugotojas nuo šalčio. Su
trintas ir sumaišytas su medum 
ir rožių aliejum gintaras buvo 
laikoma geriausiu paliuosuotoju 
nuo kurtumo, gi sumaišytas su 
vienu medum buvo laikomas kai
po tikra gyduolė nuo akių silp
numo.

Daugelyje Europos dalių, net 
šiuose šviesesniuose amžiuose, 
gintaras vis dar laikoma kaipo 
pridavėjas geros sveikatos jo 
nešiotojui, ir nors nekurie žmo
nės skaito jį “nelaimingu” ak
menėliu, daug daugiau yra to
kių kurie mano visai priešingai.

Daugybė moterų dabartiniais I

[ laikais geidžia turėti gintaro 
■ karolius. Nėra dyvo kad jos to 
nori, nes tai yra skirtingas ir 
patraukiantis papuošalas, ir dąr 

I tas svarbu kad gintaras buvo 
vienas iš pirmučiausių gražių
jų akmenėlių iš kurio daryta 
ypatos papuošalai. Grekų poe
tas Homeras, gyvenęs apie 1000 
metų prieš Kristų, mini apie 
“auksinius karolius išmargintus 
šmoteliais gintaro” kurie buvo 
siūlomi Foinikų prekiautojų Sy- 
rijos karalienei. Foinikai, sa
vu keliu, kaip istorija rodo, va
žinėjo į šiaurę, į Lietuvą, gin
taro parsigabenti.

Gintaro spalva yra tokia ypa
tinga kad nieko kito tam pana
šaus nėra galima dirbtino pa
taikyti. Jo puikumas buvo mė
giamas visais amžiais.

Chicagos universiteto rytų ty
rinėjimo institutas ištyrinėjęs 
Egipto istoriją nesuranda nie
kur užrašyta tos Faraonų duk
ters kuri, kaip šventraštis sako, 
išėmė jš Niliaus Maižių. Betgi 
viena Illinois valstijos kolegija 
gavo savo globon iš tų senų am
žių užsilikusią ranką kuria ta 
karalaitė Maižių išgriebė.

9F v v

Kiek už dolarį vertės gauni 
šviesos iš geriausias elektriškos 
lempos, tiek pat šviesos gauti 
su kerosinu kainuoja du dole
riai, o su žvakėmis *— $50. Gi 
dar yra žmonių kurie išskait- 
liuoja jog elektra jiems perbran- 
gu namuose turėti — čia pat 
Amerikoje.

(Tąsa iš pereito num.)
Bematant du tarnu ir dvi mergini, ap

sirėdė auksiniais rubais, kaspinu perjuos
tais plaukais, pakvietė juodu sesti prie na
mu savininko stalo. Tuoj jiedviem paduo
ta keturios lėkštės su zupe, kiekvienoje 
buvo po viena jauna papūga; virtas kondo
ras, svėrės du šimtu svaru; dvi kepti bez- 
džicti, labai gardi; trys šimtai giesminin
ku paukšteliu vienoje lekšteje, ir šeši šim
tai — kitoje; puikiausiai kepta mesa; gar
dus pyragaičiai; ir visa tai buvo atnešta 
gražiose krikšltolinese vazose ir lekštes’e. 
Tarnai ir merginos ipyle kelias taures li
kerio, padalyto iš cukrines lendres.

Visa draugija buvo daugiausiai veži
kai ir visi begalo mandagus; jie paklausė 
Kakamba keletą klausimu labai švelniai ir 
atsakinėjo dideliu padorumu ir mandagu
mu.

Kaip tiktai pietus užsibaigė, Kakam- 
bas ir Kandidas mane, jog jiedviem reikia 
mokėti, tad ir padėjo ant stalo du dideliu 
šmotu aukso, ka buvo paėmusiu nuo kelio. 
Šeimyn inkai ir svečiai yisomis pusėmis pa
sileido juokais. Juokui užsibaigus, šeimy- 
ninkas šitaip atsiliepe:

“Ponai, mums aišku tamstas atėjus iš 
svetur, i ir tokiu svečiu mes nesame prate 
matyti. Taigi atleiskite mums, kad juo
kėmės, kada judu padejota ant stalo nuo 
gatves paimtus akmenaičius, noredamu už
mokėti už vaišes. Be abejones judu netu- 
rita šios šalies pinigu; bet tam, kad papie
tavus šituose namuose, nereikia turėti pi
nigu. Visos viešosios užeigos, įrengtos pre
kybos patogumams, yra valdžios apmoka
mos. Šios vaišes buvo labai menkos, nes 
musu kaimas yra neturtingas; bet visur 
kitur judu rasita tokias vaišes ir užeigas, 
kokiu esata vertu.

Kakambas, patsai labai nustebės, pa
aiškino visa kalba Kandidui, kurs irgi be
galo nusistebėjo.

“Koks gi čia yra kraštas”, kalbėjosi 
vienas su kitu; “nežinomas visam pasau
liui kraštas, kur gamta yra taip malonin
ga ir taip skirtinga nuo mūsiškes? Tur 
būti tai yra kraštas kur viskas yra gera, 
nes juk būtinai turi būti kur nors tokia 
šalis. Nežiūrint, ka mokytojas Panglosas 
man1 sakydavo, aš nekarta jau patyriau, 
kad Vestpalijoje visi dalykai ėjo labai blo
gai.” *

XVIII
Ka Jiedu Mate Eldorado Krašte

ĮZ AKAM B AS papasakojo savo nusistebe- 
- ( jima šeimynin'kui,. kurs šitaip atsake:

“Aš esu visai nemokytas žmogus, bet 
nesu blogiauąias delei to. Tačiaus mes tu
rime savo apylinkėje viena sena vyra, bu
vusi dvaroni, kurs yra mokyčiausis ir la
biausiai šnekus visoj karalijoj.”

Tuojaus jis nuvede Kakamba pas ta se
nąjį žmogų. Kandidas dabar buvo antra
eilis žmogus ir seke savo tarna. Jiedu iri- 
ejo i visai paprasta nameli, — duris buvo 
tiktai sidabrines, lubos buvo tiktai auksi
nes, bet taip dailiai padarytos, kad galėtu 
eiti lenktynių kadir su turtingiausiais na
mais. Prieškambary buvo inkrustacijos iš 
emeraldu ir rubinu, ir viskas buvo taip su
dėta, kad dabino papuošalu paprastuma.

Senukas priėmė svečius, būdamas ant 
sofos, kuri buvo prikimšta giesmininku- 
paukščiu plunksnomis, ir paliepė savo tar
nams, kad atneštu svečiams likerio deiman
tinėse taurėse. Po to jisai šitaipos paten
kino ju žingeidumą:

“Aš jau turiu šimtą ir septyniasde- 
šimts du metu amžiaus, ir aš sužinojau iš 
mano amžinos atilsies tėvo, Karaliaus Žir
gininko, apie stebėtina Peru Revoliucija, 
kuria jis mate savo akimi. Karalija, kurio
je mes dabar byvename, yra tai senovės 
Inkų šalis; jie apleido savo krauta, negud
riai užsigeidė užkariauti kita pasaulio kra
štą ir, pagaliaus, patys liko Spanu sunai
kinti.

“Daug gudresni už juos buvo tie ju 
kunigaikščiai, kurie pasiliko savo tėvynė
je; ir jie, visiems krašto gyventojams su
tinkant, uždraudė žmonėms apleisti savo 
tėvynė; ir tasai ju įstatymas apsaugojo 
musu nekaltybe ir laime. Spanai turėjo 
neaiškiu žinių apie ši krašta ir praminė ji 
El Dorado; gi Anglas, vardu Sir Walter 
Raleigh, apie šimtas metu tam atgal, buvo

visai arti musu krašto priėjės; bet milži
niškos uolos ir kalnai laimingai saugoja 
mus nuo Europos tautu, kurios neapsako
mai geidžia musu žemes dulkiu, del kuriu 
jie išžudytu mus visus, iki paskutiniam.”

Pasikalbėjimas buvo labai ilgas. Vy
riausiai kalbėta apie valdžia, apie žmonių 
papročius, apie moteris, apie visuomenes 
pasilinksminimus ir mena. Pagaliaus, Kan
didas, visados meges metapizika, liepe Ka- 
kambui paklausti, ar yra koks tikėjimas 
tame krašte.

Senukas truputi paraudo.
“Kaip gi jus galite apie tai ir abejo

ti?” atsake. “Ar mandte, kad mes-esame 
kokie nedekingi sutvėrimai?”

Kakambas, su nusižeminimu, paklausė: 
“Koks yra El Dorado tikėjimas?” 
Senukas vėl paraudo ir atsake:
“Ar gi gali būti du tikėjimu? Mes, 

kaip aš manau, turime viso pasaulio tikė
jimą: mes garbiname Dieva ryta ir vaka- 
ra.”

“Ar jus garbinate tik viena Dieva?” 
vėl paklausė Kakambas, kaipo vertėjas ir 
Kandido abejonių išreiškejas.

“Žinoma”, atsake senis, “juk nėra dvie
ju, trijų ar keturiu dievu. Turiu prisipa
žinti, kad žmones iš jusu krašto klau^jrie- 
ja labai keistus klausimus.”

Kandidas dar nepailso, beklausineda- 
mas geraji senuką; jis norėjo žinoti, kokiu 
budu El Dorado gyventojai meldžiasi i Die
va.

“Mes nesimeldžiame”, atsake garbin- 
gasai senelis; “mes nieko iš Jo neprašome; 
Jisai davė mums visa, ko tik mums reikia, 
ir mes Jam dėkojame be paliovos.”

Kandidas, užsimanęs pamatyti kuni
gus, paklausė, kur jie yra. Senukas nusi
šypsojo.

“Mano prieteliau”, atsake, “mes visi 
esame kunigai. Karalius ir visi šeimynų 
vyresnieji, pritariant penkiems ar šešiems 
tūkstančiams muzikantu, kas rytas gieda 
šventas giesmes.”

“Kaip?! Tai jus neturite kunigu; ku
rie mokytojauja, ginčijasi, disputuoja, 
skVerbiasi valdžion, daro suokalbius ir de
gina žmones, nesutinkančius su ju nuomo
nėmis?” \

“Mes turėtume būti be proto, jei taip 
butu pas mus”, atsake senukas; “mes visi 
esame vienodos nuomones, ir dabar aš su
prantu, ka reiškia pas jus kunigai.”

Laike viso, to pasikalbėjimo Kandidas 
begalo stebėjosi ir pats sau kartojo:

“Visa tai labai skiriasi nuo Vestpalijos 
ir Barono pilies. Jei musu draugas Pan
glosas butu mates El Dorado, tai jis nebū
tu sakes, kad Tunder-ten-Tronk pilis bu
vus gražiausi pasaulyje. Matoma, kiekvie
nas turi keliauti po pasauli.

Po to ilgo pasikalbėjimo senukas palie
pė pakinkyti šešias avis i vežimą ir įsake 
dvylikai savo namiškiu palydėti keleivius i 
karaliaus Rumus.

“Atleiskite man”, jis pasakė, “mano 
amžius neleidžia man drauge su jumis ke
liauti. Karalius taip gražiai jus priims, 
kad jus nebusite nepatenkinti; ir, be abe
jo, jus atleisite musu kraštui, jei kas nors 
jums ir nepatiktu.”

(Bus daugiau)
REIKALAUKIT^DIRVOS” 

KNYGYNE
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai- Lietuviškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuva būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. S14C. Drūtais apdarais ...... Ž1S.H 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ...... tlLM

Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti - 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 126 puslapiai. Parašė Marga
ret H. Sanger, vertė J. Stropus. . . 1.00

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų Ą. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa. ......................................................r. lOe

597. Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 220..............i;.............50e

I



DIRVA

M if
f:I
i g

Klanas niekados nesvarstė permainy
mą savo atsinešimo linkui Žydų, Katalikų 
įr kitų, ir Klesa 4 pasiliks nematoma ki
toms trims klasėms kaip šiandien yra ne
žinoma “svetimam pasauliui”. “Svetimas ' 
pasaulis” yra visas tas kuris susideda ne < 
iš Klano narių.

Sunku butų išskaitliuoti milžiniškas . 
sumas kokios gali būti išluptos šitokiu gu- . 
driu sumanymu, beit galima permatyti jog 
siektų milijonus. Išėmus visus laipsniu^ ir i 
antras mokesnis, tiktai iš pirmutinio lai
psnio visi nariai, dabar apie 700,000, su
mokėjo “aukų” jau $7,000,000. Klano pi
niginė ineiga yra tik skaitlinių dauginimo 
dalykas.

Padaugink dabartinį narių skaičių ant 
trijų, privedant jį iki ketvirto laipsnio, ir 
turėsi jau $21,060,000 išsykio.

Dar bėtgi lieka svetimgimiai, katali
kai ir Žydai. Nėra galima čia ir apskait- 
liuoti\kiek iš jų bus intraukta į Klano nas
rus. '

Dabar gi, prie visų suminėtų laipsnių, 
i manoma išnaudoti moteris ir dukteris, prie 
: to gi dar rengiama atskiras slaptas negrų 
> suvienijimas, kurio vardas dar neapspręs-
• ta.
i Moterįs ir dukterįs 'bus vadinamos Ku 
■ Klux Klano Dukterįs. Šita organizacija
• bus panaši Rytų žvaigždei prie Masonų or- 
. ganizacijos, ir taigi abi lytįs bus prileidžia

mos į keturis laipsnius, po $10 už laipsnį. 
New Yorko mieste jau Ku Klux Klano 
Dukterįs suorganizuotos.

Šitą moterišką dalį suorganizavo šak
ninės organizacijos vadovė Tyler, pati pa
likdama štabo vadu. Šita moteris yra biz- 
niška dalininkė su Edwardu Clarke, vadu 
Ku Klux Klano vyriausios*valdybos štabo, 
*ir tos dvi ypatos yra savininkai ir leidėjai 
oficialio organo. Jeigu moterų organizaci
ja turės pasisekimo New Yorke ji tuoj bus 
praplėsta po visas valstijas.

Man buvo paaiškinta apie Nematomo
sios Imperijos planą tverti Žydų organiza
ciją suardymui Izraelįo Sunų.i Panaši or
ganizacija planuojama sudaryti iš katali
kų sudraskymui Kolumbo Vyčių draugijos.

Kuomet aš apleidau Imperialį Miestą 
(taip vadinamas Atlanta, Ga., kur įsteig
ta Klano “sostinė”), planai šitokiai prieš- 
Kolumbo Vyčių draugijai buvo dirbami. 
Clatke išdėstė savo sumanymą viename iš 
ilgų imperialių susirinkimų, perstatydamas 
visus galimus budus tą draugiją atakuoti. 
Ji statoma tais pat pamatais kaip ir Žydų 
skyrius ardymui Izraelio sūnų susivieniji
mo.

’’•■Kitas dalykas rimtoms diskusijoms bu
vo tai tas kad negrai turi labai galingą sa
vo organizaciją, žinomą kaipo Juodųjų

■ Žmonių Gerovės Draugija, o ta yra dideliu
■ kelmu ant kelio plėtimuisi Ku Klux Klano,

Ku Klux
(Tąsa iš pereito num.) ' i 

Į^ATALIKAI aplikacijoj nenurodomi kai- ,
po negeistini, vienok yra trįs klausi- . 

mai religijos reikale, pav.: kokios tikybos? ! 
kokios bažnyčios nariu esi, jei esi? ir ko
kio tikėjimo yra tavo tėvai?

Kurie aplikacijoje pasiduoda katali
kais jų nešaukiama į įrašymo ceremonijas, 
tuomi ir užsibaigia jų pastangos įsigauti 
į tą organizaciją.

Bet kurie Ku Klux Klaną vadovauja 
yra biznieriai žmonės. Peržvelgi visą kuo
mi prileidtinieji į organizaciją žmonės yra 
iš visų pusių galimi priimti, jie kreipia sa
vo atidą į nekenčiamus Žydus, katalikus 
ir svetimžemius. Kas butų jeigu jie butų 
išnaikinti? ■ Kodėl neparemti jų iki tam 
tikro laipsnio? Jie yra geras finansinis 
laukas. Organizacijos . vadovai tame, rei
kale naudojasi tam tikra psichologija. Vy- 
ras-žmogus visados trokšta turėti tą ko'jis 
negali atsiekti. Taigi lengva yra ir tuos 
negeistinuosius dalimai įsileisti į Ku Klux 
Klaną užsimokant dešimts dolarių ‘ “aukos 
mokesnio”. Tokiu budu organizacijos iž
das ir Nematomosios Imperijos viršininkai 
paliks turtingesni daugeliu milijonų dola
rių. Taigi ir buvo nuspręsta sutverti ke
turis narystės laipsnius ipo $10 už laipsnį.

Padaryta ketvirta Klesa, kaipo -augš- 
čiausia klano klesa, prie kurios gali prisi- 
gauti “tik 100 nuošimčių Amerikonai”.

Klesa 3 sutverta kaipo aukščiausia iki 
kurios gali dasigauti ęyetimgimiai žmonės ; 
esą šios šalies piliečiais, išskyrus Žydus ir 
katalikus.

Paskui padaryta 2 Klesa kaipo atsa
kanti vieta nekenčiamiems katalikams, gi 
i ją mokestis $20, po $10 už laipspį. ■ >

Paskiausia jau aitėina Klesa 1 pasmer
kiamiems Žydams, su nominale įstojimo 
kaina $10. . »

Sulyg Klano literatūros, $10 yra 'visai 
maža suma ištraukimui iš tokios rasės ku
ri turi didžiausią dalį 'šalies pinigų, bet tai 
palikta vadovui Clarke ir jo gabiems san-y 
draugams išrasti metodus ištraukimui to
lesnių sumų iš jų po to kaip jie bus įleisti 
į organizaciją.

Tas dalykas pilnai suruošta sudarymui 
Žydų savitarpinės draugijos išardymui da
bar esančios Izraelio Sūnų organizacijos. 
Šitoje jau paskirai Žydiškoje organizacijo
je jie bus leįdžiami pasiekti antrą, trečią 
ir net ketvirtą laipsnį, už kožną naują laip
snį vis mokant po $10... Tie laipsniai da
roma visai nepanašus ketvirtam laipsnius 
pačios šakninės organizacijos.

Viena kas aišku, jokiose aplinkybėse 
Žydai, katalikai ir svetimžemiai žmonės ne- nemm 
gali būti prileisti į vidurinius nematomo- kadangi ta draugija neliaujamai skelbė vi- 
sios imperijos ratelius ir neleistina1 jiems sur ir visada apie Klano darbus.
sužinoti Ku Klux Klano paslapčių. ~

HAWAII: ROJUS IR GIBRALTARAS 
PACIFIKE

“Hawaii,, Suvienytų Valstijų'; 
Teritorija, ir viena iš svarbiau
sių strategijos žvilgsniu žemių 
Pacifike, ne vien tuo žingeidi 
kad ji turi militarę ir laivyno 
vertę Dėdei Šamui”, sako mums 
prisiųstas buletinas iš Washing
ton, D. C., National Geographic 
Society raštinės.

“Daugeliu atžvilgių galima sa
kyti jog tai yra rojaus sala. Ma
žai kur kitur visame pasaulyje 
žmogus gali vaikštinėti po tro- 
piškas pelkes visai be baimės 
apie nuodingus vabalus ar gy
vates. Tokie sutvėrimai šitose 
gražiose salose negyvena. Net 
nuodingi augalai ir vijoklės ten 
nėra žinoma. Prie to nors ir 
krašte tropikų, Hawaii turi- vė
sesnę temperatūrų, dešimčia lai
psnių negu kokia kita žemė ta
me pačiame škersume. Dar dau
giau, žmogus gali perkeisti sau 
klimatą pagal noro pakeliaujant 
keletą mylių kiton vieton; nes 
šiaurrytinė pusė salos, aplan
koma keliaujančių vėjų, yra lie
tinga ir tankiai apaugus me-

1 džiais, kuomet tik už kalnynų 
i eilės yra sausesnė, šiltesnė da- 
■ lis. ■ '

(Dar bus)

K

i Naturalio Gazo
Patarnavimas

MES ŽINOME KAD tai yra musų pareiga pristatyti jums 
natūrali gazą kuodidži ausi ame saike kiek tik galima su 
teisingiausiu galimu jo varymu, tolei kolei dar jo vis
yra.

KOŽNA.S NAUDINGAS PATARNAVIMAS kokį mes 
galime parūpinti arba jus galite iš musų^reikalauti darbe 
išgavimo geriausių pasekmių iš musų parduodamo pro
dukto, taipgi yra tikimasi iš musų.

ŠITĄ atsakomybę, taipgi, mes visados pasiėmėm ant sa
vęs kadangi tai yra musų pareiga ir musų biznis parduo
ti jums tiek daug gazo kiek tik mes galime, taip prieina
mai kiek labiausia galima, tokiai daugybei žmonių kiek 
;alima, ir taip gerai kaip tik mes išgalime.

THE EAST OHIO GAS CO

K
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Bostono Pradėtojų Sala J
“Savu keliu, Suvienytos Vai- < 

stijos gali pilnai dėkavoti Bos- S 
tonui ir jo drąsiems pirkliams 1 
ir misijonieriams iš ankstyvųjų 1 
dienų už tai kad ant Hawaii 
dabar plevėsuoja 'žvaigždžių ir 1 
Bryžių vėliava vietoj Tyį-spal- 
vės Britiškos vėliavos. Ispanas 
navigatorius pirmiausia tas sa
las atrado 1555 metais, bet jo 
šalis jas neprisisavino ir jos be
veik liko užmirštos. Britiškas 
Kapitonas Cook aplankė Hawaii 
grupą 1778 metais ir užvardino 
jas Sandwich Salomis. Vis dar 
tos salos buvo praktiškai neži
nomos. Tada, tuoj po pabaigos 
Amerikos Revoliucijos, Ameri
kos laivai pradėjo plaukinėti po 
septynias jūres augančiais skai
čiais, ir 1789 m. pirmas laivas 
su šios šalies vėliava —iš ‘Bos
tono —. apsilankė ant Hawaii. 
Tai buvo pirmas iš daugelio iš 
to uosto laivų, vešusis pirklius, 
bangžuvių gaudytojus ir keliau
ninkus; ir neužilgo tenaitiniai 
žmonės sužinojo apie respubli
ką ant kontinento rytuose, gi 
‘Suvienytų Valstijų’ ir ‘Bosto
no’ vardą laikė tuomi pačiu.

“Bostono pirkliai atrado kož- 
ną tų salų esančias po skirtin
gu karalium, ęu dviem priešgi- 
niaujančiais. valdovais ant pa
čios Hawaii/ didžiausios iš viso 

■ tų salų būrio. Vienas iš tų val- 
• vodų neužilgo įsigijo šautuvų ir 

amunicijos nuo pirklių ir (gavo 
jų pagalbą subudavojimui ‘lai
vyno’. Su tokia Amerikonų pa
galba jis patapo ‘Pacifiko Na
poleonu’, * ’užkariaudamas kitas 
salas, ir kaipo Kamehameha I, 
valdė ant subendrintos karaly
stės. X
Kuomet Honolulu Buvo Links

mesnis negu ‘‘Bar bari jos 
Kraštas’

“Amerikonai patyrė jog Ha- 
waiiska prekyba yra geras da
lykas. Jie pardavinėjo karaliui 
ir jo didžiūnams viską nuo dra
panų ir auskarų iki bilijardinių 
stalų ,ir garinių laivelių, už ką 
gabenosi sau pilnus laivus bran
gaus sandalių medžio.. Tarp im
portuojamų į salas dalykų ne
buvo užmiršta ir stipri degtinė, 
ir Honolulu.,uoste tarp natūra
liai minkštaširdžių tenaitinių 
gyventojų Amerikos jūreiviai 
prisjdėjb sutvėrime linksmo Pa
cifike rezorto, savo rūšies prieš- 
pradinio dalyko ✓ kokį vėlesniais 
laikais padaryta San Francis
co Barbarijos Krašte., Pabėgė
liai nuo Amerikoniškų laivų, 
malonioje priegloboje barbariš
ko rojaus, padėjo pakelti vardą 
ištvirkusių Honolulu tose dieno
se. Padėjimas pasidarė |okis 
kad 1820 metais Prezidentas 
Monroe pasiuntė agentą gyven
ti į Honolulu ir užžiUrėti Ame
rikos reikalus kaslink prekybos 
ir jūrininkystės.

“Pilni laivai misijonierių, ir
gi iš Bostono, pribuvo į tas sa
las 1820 metais, dideliam nepa
sitenkinimui prekybininkų kaip 
lygiai ir apleidusių jūres gyve
nimui Hawaiiškame laisvam gy
venime. Nusiskundimai buvo 
jog misijonieriai supažindino te- 

! naftinius žmones su ‘daiktų ver- 
| te’ ir taip prekyba pasidarė ne-

pelninga. Amerikoniški budai 
ir mokinimai kiek jie geriausia 
gelbėjo padarė didelę intaką ant 
protingesnių Hawaiiečių ir ka- . 
da jie pertvarke sava valdžią 
jie ir savo įstatymus padėjo 
Dešimties Prisakymų pamatais.

Sykį Buvo Britų Užimta
“Daugiau ir daugiau Ameri

konų apsilankė ir apsigyveno 
tose salose ir Hawaiiečiai žiu
rėjo į Ameriką kaipo jų geriau
sią draugę tarp kitų tautų. Ka
da pionieriai iš Suvienytų Val
stijų stūmėsi į vakarus linkui 
Kalifornijos pirm Meksikos Ka
rės kuri pridėjo tą valstiją prie 
Unijos, Britiškas laivyno ko- 
maniderius Pacifike, supratęs 
strategišką Hawaii grupės svar
bą, užėmė tas salas, vienok jo 
šalis tuojau jo pasielgimą at
metė. Po tūlų keblumų su Fran- 
euzija už tas salas pirmoje pu- 

' sėje pereito šimtmečio, Suvieny- 
1 tos Valstijos paskelbė ant jų.

savo rūšies Monroe Doktriną. 
Anksti kaip 1851 metais salų 
valdžia, bijodama nemalonumų 

• su kitomis tautomis, proviziona- 
liai užleido salas Suvienytoms1 
Valstijoms. Bet tas užleidimas 
nebuvo priimtas ir po to sekė 
daugelis pasikėsinimu patapti 
Suvienytų Valstijų dalimi, se
kančiam pusšimčiui metų bė
gant.

“1887 metais Suvienytos Val
stijos išgavo koncesiją naudoti 
Perlų Užlają savo laivyno ang
lies stočiai. Kuomet karalienė 
Lilioukalani pasikėsino 1893 m. 
panaikinti konstituciją, konsti- 
tucionalistų partija, vedama te
nai' gyvenusių Amerikonų, su
kėlė revoliuciją ir ją nuvertė. 
Vienas iš pinnutinių provizio- 
nalės valdžios dalykų buvo pra
šyti prijungimo prie Suvienytų 
Valstijų. Vokietija užgriebinė- 
jo salas. Pacifike visomis pusė
mis, taigi Hawaiiečiai norėjo 
pateko po prieglaudos sparnu.

Suvienytose Valstijose besitę
siančios politikos užvilko tokį 
prijungimą ir tuo tarpu susior
ganizavo Hawaii Respublika. 
Bet tuoj 1898 m., laike Ispanų- 
Amerikonų Karės, Kongresas 
urnai nubalsavo padaryti Ha
waii salas Amerikoniška teri
torija.

60 Nuošimčių Gyventojų > 
Azijatai

"Nors Hawaiiskos Salos yra 
žinomos kaipo ‘Pacifiko pusiau- 
kelio namas’, ištikrųjų tolumas 
nuo San Francisco iki Honolulu 
yra''tik apie pusė tiek kiek nuo 
Honolulu į-Australiją, Filipinus 
arba Japoniją. Visos tos salos 
yra vulkaniškos kilties, bet ant 
daugelio jų pakraščių jau au
ga koralai. Išsileidusi lava su* 
darė turtingą žemę kuri prie ap
laistymo išduoda gerą ąugį. Tik' 
Kuba ir Java išduoda daugiau 
cukraus augalų ąbelnai, bet nuo 
akro ant Hawaii išauga daugiau 
negu kur kitur pasaulyje — ke
turi tonai be aplaistymo ir še-

■ ši tonai laistomuose laukuose. 
Cukraus derlius už metus bai
giantis su birželio 30, 1920 m., 
buvo vertas $78,500,000. Ana
nasų derlius, antras savo svar
boje, buvo vertas $18,500,000.

“Vienas iš žingeidžiausią ap
sireiškimų ant Hawaii yra ra
sinė sudėtis, jų gyventoji/. Ta 
šalis, turėjo grynai Hawaiišką

populiaciją menamai keliolika 
šimtų tūkstančių kada pirmini, 
šia Amerikonai apie ją sužino
jo. Civilizacijos ligos, tarp tų 
ir tymai, išnaikino didelę dalį 
jų per daugelį metų ir 1920 m. 
buvo tiktai 22,000 tyrę Hawaiii- 
ko kraujo žmonių tose salose ir 
apie 16,000 maišyto kraujo. To- 
dvi grupės sudaro mažiau negu 
15 nuošimtį 255,912 žmonių gy
venusių ten 1920 metais. Ame
rikonai ir šiauriniai Europiečiai 
sudaro apie 10 nuošimtį Portu
galai apie 9% ir Porto Rikos ir 
Ispanai apie 2%.^Visa Kauka- 
ziška populiacija tokiu budu bu
vo kiek daugiau negu 20 
arba viena penkta dalis 
populiacijos. Japoniečių 
liacija buvo 44 nuoš. ir 
jus į vieną Japonus, Chinus ir 
Filipinus, pasidaro virš 60 nuo
šimčių.”

nuoš, 
visos 

popu- 
eudė-

"Dirvos” Skaitytojams 
Duodamos Dovanos 

(ŽIUR. PUSL. 2)
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Paskiri uždari kambariai mote
rims ir šeimynoms.

The Royal Mail Steam Packet Co.
26 Broadway New York 

117 W. Washington St Chicago 
arba vietinėse laivu agentūrose.

NUOŠIMTIS
SKAITOS'. NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE
SHORE
RANKOJ
Ir subjektas sulyg reguleci* 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

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

12000 Superior Ave.

Pirmiausis ir Vienintelis Tikrai Lietuvių 
Bankas Rytinėse Valstijose

BALTIC STATES BANK
Kas* mano keliauti 'Lietuvon ir 'nori turėti gerą kelio

nę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje,' ant 
laivo ir Lietuvoje,—Lai kreipiasi į Baltic States Banką.

itas Siunčia Pinigus Lietuvon, ar pašalpos giipinėms 
ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui — pirkim iii'ūkės 
ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori kad pinigai 
butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, — bū
tinai lai kreipiasi į Baltic States Banką, kurs persiun
čia Lietuvon pinigus greičiaausia ir teisingiausia.

Kas nori pasidėti pinigus nuošimčiams ir gaut 4 dol. 
nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mė
nuo. — Lai siunčia depozitus į Baltic Statės Banką per 
paštą Money Orderiais arba banko čekiais.

Klauskite drąsiai informacijų — mes greitai ir mielai 
atsakome į laiškus.

Parduodame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus ir iš
mainome Paskolos bonų kuponus.

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

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

Sis 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 S.treet

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

Miles Avenue, kampas E. 123rd Street 
West 25th Street, kampas Wade Ave.
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PERDAU^ ŽMONIŲ
CENOVĖJE, kolei žmonės gyveno 

mis šeimynomis-grupėmis, tai didelis 
vaikų skaitlius-šeimynoje ir kiekviena di
delė šeimyna buvo skaitoma turtinga, nes 
tada tėvai daug vaikų gimdė ir augino dė
lei apsigynimo nuo užpuolikų, kaip ir už
puolimui kitų, apiplėšimui,x pavergimui. 
Vėliaus, kada žmonės labiau prasiplatino 
ir iškerojo į tautas, tikybines sektas, tai 
prasidėjo tikros lenktynės dauginime savo 
tautų, tikybų-sektų, kas - buvo reikalinga 
valdonams ir kunigams, ir vėliausiai — ka
pitalistams, fabrikantams.

x Pavyzdžiu galima imti Vokietija ir Ja
ponija Vokiečiai tiek pasidaugino kad ne
išsiteko Vokietijoje, ir apart laisvos išei- 
vystės į užsienius buvo 'tikslingai daromi 
veržimaisi į kaimyniškas šalis — drang 
nach Osten ir drang nach Westen, ir dėlto 
būdavo vademos šimtmetinės karės, kaipo 
ir paskutinėj! visasvietinė karė, kur Vokiet 
čiai buvo užsimanę pavergti kitas šalis.

Japonai lygiai jau neišsitenka Nipono 
salose padidėjus skaitliui žmonių, nuo 30 
milijonų ant 56 milijonų, ir* noromis-neno- 
romis turi veržtis į kitas šalis, Kiniją, Fi
lipinų salas ir Kaliforniją, kurios tai šalįs 

'nenori Japonų įsileisti ir pasidaro įstaty
mus neįsileidimo svetimšalių.

Žmonių nėbutų dar perdaug jeigu ne
būtų tiek daug šunų gulinčių ant kūgių šie
no — užgriebusių žemes, kur viena šeimy
na turi net po keletą tūkstančių akrų že
mės kada tūkstančiai šeimynų neturi nei 

•pi? akrą. Amerikoje paprastai žmonės ne
nori gyventi ant ūkių ir skverbiasi į mies
tus, į' dirbtuves. Bet dirbtuvėms sustojus 
dirbti darbininkai sustoja ir gyventi, kas 

. neatsitinka gyventojams ant ūkių, išimant 
gamtiškas neužderėjimo priežastis. Ame
rikoje ant ūkių gyvena tiktai 33 žmonės iš 

į ii00, o 67 žmonės.gyvena miestuose. . .Euro
poje kaip tik atbulai; ten tik 27 žmonės iš 
100 gyvena miestuose, o 73 kaimuose-ukė- 

,’se. Šiuomi laiku Amerikoje yra suvirš 
6,000,000 žmonių be darbo, ir imant tokias 
šeimynas bus apie 20,000,000 žmonių be 
duonos, gyvenančių, pusbadžiai. Amerikos 
žmonės yra pamylėję žaislus visokio tipo 
'ir gyvena daugiau tiktai šiai dienai, nesi
rūpina apie rytojų. Trumpos valandos dar- 

' ho ir didelės algos karės mėtų visokiose 
pramonės šakose Amerikos žmones toli nu- 

, stūmė atgal, nes jie manė jog vis taip bus, 
kaip netikėtai atsivertė kitas lapas: be
darbė, sumažėjimas algų, ilgesnis darbo lai- 

/ kas. - \ .
Amerikoje kaip ir kitose šalįse yra dau

gelis visokių draugijų ir pavienių asmenų 
auginimui ir tobulinimui visokių gyvulių 
veislių kad apturėjus ddžiausią naudą. 
Dailus gyvulis atkreipia kiekvieno žmo
gaus akis ant savęs, kiekvienas džiaugiasi 
dailiu gyvuliu, nors ne savu. Dailumas gy
vulio paeina nuo palankių aplinkybių ir tin
kamo maisto ganėtinai. Kiekvienas žmo
gus net rūpinasi savo gyvulėlį geriausiai 
užlaikyti delei tinkamos naudos. Visai at
bulai yra su žmonėmis.. Jie savęs nelygina 
su gyvuliais, palieka Dievo apveizdai be jo
kios priežiūros, ir pasekme tokios neatidos 
yra: mirimas motinų nuo gimdymo delei 
stokos reikalingos pagalbos; mirimas kūdi
kių delei stokos reikalingo maisto ir prie
žiūros, tai auginimas tokių vaikų kurie 
tampa tiktai sunkenybe šaliai ir ^patiems 
gimdytojams, nes vaikai atėję į suprątimą 
kaltina savo gimdytojus už jų pagimdymą. 
'Šiandien Amerikoje yra virš 400,000 be- 

► pročių. Valdiškos statistikos rodo jog di
desnė pusė visų vaikų yra nedavalgę, turi 

’'■‘silpną regėjimą, negerus dantis, silpną pbo-
■ tą ir kitokias stoikas, beit pagerinimui tų 
' trukumų nieko nedaroma, nėra pinigų nei
.žmonių tokiems darbams.. Mokytesnieji 

’ žmonės kontroliuoja gimimus ir pas tokius
■ daugumoje esti mažai vaikų, nors jie gale-, 
/tų turėti ir daugiau vaikų sulyg galimybės

reto-

maitinimo ir mokinimo, kaip visai atbulai 
yra pas beturčius, 'kurie gimdo vaikus be 
jokios .atodairos į vaikų ir savo gerovę, net 
tankiai nekenčia jų ir esti labai šiurkštus, 
neturi vaikams'gana tinkamo maisto, prie
žiūros ir pamokinimo, ir kada vaikas pra
deda jau vaikščioti, tai jau turi ir dirbti. 
Prie tokių aplinkybių nėra galima tikėtis 
kad tokie.vaikai išaugtų sveikais kūniškai, 
protiškai ir doroje.

Toliaus reikia skaityti žmonijos krimi- 
nališku 'prasikaltimu žudystėje kada nuo 
gimdymo tūri mirti motina arba kūdikis, 
kur kiekvienai motinai ir kūdikiui turėtų 
būti suteikta visi patogumai už pagimdy
mą žmogaus, o tam naujam žmogui taipgi, 
kad užaugus iš jo galėtų pasidžiaugti tė
vai ir žmonija, kad nereikėtų jam kalėji
mo arba beprotnamio, kad vaikų kūnais 
nebūtų teršiama žemė, >kad kiekvienas už^ 
gimęs kūdikis išaugtų sveiku, protingu ir 
doru žmogum.

Sena jau pasaka, kad tiktai sveikame 
kūne yra ir sveikas protas. Todelei visi 
nesveiko kūno ir proto žmonės turėtų bū
ti sulaikomi nuo susituokimo ir gimdymo 
vaikų, tokiems turėtų būti atimta visokia 
galimybė gimdymo del jų pačių gerovės ir 
tų nekaltų galinčių gimti. Visiems žinoma 
jog tiktai gera sėkla atveda ir gerą vaisių, 
kaip tai visi daro su sėklomis ir veisliniais 
gyvuliais — ir kodėl taip nedaryti su sa- 
vim-žmonėmis? Beturčiai turi mokintis 
nuo turčių ir mokintų — negimdyti vaikų 
jeigu negali jų tinkamai auginti nei mokin- 

i ti. Juk nei gyvulių nelaikome daugiau ne
gu galime išmaitinti; ir gimdyti kad palai
doti 

i kam

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

. TU TIK VIENA
Tik tu viena mano

Širdį suraminai,
Tik tu viena mano

Jausmus atgaivinai.
Tik vienoj tavyje

Mano viltis 'buvo;
Tik su tavim mano

Visi skausmai žuvo.. /
Tiktai tau vienai aš

Aklai patikėjau »
Ir visa širdimi

Tave pamylėjau ....
Bet šiandien užgeso

Man vilties žvaigždelė,
Kitą pamylėjo

Jau tavo širdelė.... ’
Tik viena* buvai tu

Kuri prižadėjai,
Bet tų savo žodžių 

Šventai n’išturėjai.. L.

— tai kriminališkas prasižengimas, 
kiekvienas turi stengtis priešais.

Demokratas.

NAUJAS BAISUS IŠRADIMAS
QU Prancūzai atrado būdą užlaikymui 

žmogaus kūno per neapribotus laikus. 
Tas būdas — įleidimas į mirusio 'žmogaus 
arteriją kokio tai skystimo — slaptas at
radimas — ir lavonas niekados nenyksta. 
Kas aršiau, tai kad kūnas pasilieka savo 
gyvoje išvaizdoje. Oda buna naturališka, 
išraiška rami ir graži. Taip apdirbtas kū
nas gali pasilikti čielybėje nežinia kokius 
ilgus laikus—ir kokias baisias mintis tokis 
atsitikimas duoda: —- Rašo Arthur Bris
bane.'

Persistatykit jog kiekvienas — ir su 
mažai pinigų — savo pomirtinin testamen- 
tan užrašo: “Aš noriu kad mano kūnas bu
tų užlaikytas Francuzišku budu, ir išstaty
tas kieme mano namo, kad aš galėčiau .jau
stis dalimi visko to kas po manim eisis.”

Arba, įsivaizdinkit pakarau bet paiką 
sūnų, kuris tokiu budu pasiryžtų laikyti 
^savo tėvą ir motiną, dėdes, tetas, diedukus, 
močiutes, geriausius draugus ir tt., suso
dintus sodne ant suolų, žiūrinčius vienas į 
kitą senai užgesusiomis akimis.

Gamtos maloniausias išradimas yra 
mirtis, kuri iššluoja visus netikusio gyvū
no bude tvarinius ir palengva keičia mu
ši] sielas prie darymo ko geresnio. —Už
baigia Brisbane. •

KAPAI
Už kaimelio, ant kalnelio,
Aptverti kapeliai,
Tuos kapeliuos palaidoti 
Jauni bernužėliai.
Už miškelio, lygumėlyj, i
Virė karužėlė,
Ten nuo daug karštų kulkelių 
Krito bernužėliai.
Bernužėlius jų draugužiai
Žemėn palaidojo, 
Iš dvylikos šautuvėlių 
Į viršų iššovė.
Paskui kapus mergužėlės
Gėlėm’s padabino, 
GYyždami namon kareiviai 
Beržą pasodino.
Susisuko sau lizdelį .. ' 
Berželyj paukštelis,' 
Nes tą numylėjo kapą 
Kur jauni gul kareivėliai.

> Kareivis Žilinskas.
(“Tėvynės Gynėjas”)

enue 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; nlačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit ^Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Visos jus veidmainės, 
Laikot tą už gerą

Kurisai ant jūsų
Pinigėlius beria.

Bet kada jau berti
Jisai neišgali, 

Su tuo prasilenkiat
Tada jus pro šalį....

I Vargšas.
Nuo Juok; Red.: Gaila mums 

gerb. Vargšo ir jo nepasiseki
mo, bet ne jis pirmas čia mums 
gradžiomis ašaromis dainuoja. 
Kadangi jo eilės paskirtos į dvi 
dali, tai ir priežastis jo vargo 
galima susekti dvi: viena jam 
nepasisekė su “ja” viena, ir gal 
but pirmutine,, nors išsykio “ji” 
jam jausmus gaivino, o jis ak
lai patikėjo ir plukavo kaip ak
las po balą. Paskui tik užgeso 
jam “vilties žvaigždelė”. Iš tos 
pusės žmogus lieka sieloje varg
šas. Kad nebūtų antros dalies 
eilių, po ženkleliais *** gal dar 
jis nebūtų visai vargšas. " Bet 
jis tai pasisako kalbėdamas apie 
pinigėlius: gerb. Vargšas dau
giau jau jų berti neišgali ir jį 
lenkias su juo pro šalį....

Tik gal neteisingai jis visas 
“veidmainėmis”' intaria: nes ne 

, visos taip, daroį o kitos ir netu
ri kam padaryti, nes nors išsi
juosę jieško tokių barstytojų, 
bet jie biskį gudresni negu gerb. 
Vargšas — ir praeina joms 
šalį....

ateitis, bažničios amunicija ir s 
tt.- iVis-gi (galutinai nekas j 
negali išaiškinti, kas. ira vičiai. i 
Kaip daugel mokslišku daliku, < 
taip ligiai ir vičiu genealogijos ] 
ištirimui turime irtis i senove. ■ 
čion kalbu apei lėtuviškus vi- ( 
čius Amerikoje, kuriu tikras 
vardas ne1 vičiai, <bet varlamu- j 
šiai. Tėmilc dokumentus bei ar- . 
gumentus. Aštuonioliktame šim- į 
tmetije Varniuose giveno že
maičiu viskupas. Ten buvo di
delis rokitu vėnulinas, kuriame 
būdavo laikomi ir gidomr sme- 1 
geniniais dirksniais sergantėji. i 
Prė-pat Varnių ira didelis Luk
što ežeras. Rokitu vėnulino vė- ] 
nuliai tankei išeidavo i paezeri 
tiru oru pakvėputi, pasišneku- 
čiuti, nu kai kumet ir padainu- 
ti. Tuose Varnių paezeriuse var
liu būdavo tokios daugibes, kad 
pradėjus joms kurkti nemėgink 
nei kalbėti, nei dainuti nei savo 
draugo pasakų klausiti — vi- 
sumet būdavo varliu viršus.

Varnių vėnuliams ta varliu 
muzika tek inkirejg, kad jė pra
dėjo samditi pėmenukus, kūrė 
eidavo varliu mušti. Jė vadin- 
davos varlamušiais, o ju viriau- 
sis vąfias — pulkininku. Ku
met tė garsus Varnių ir abel- 
nai Žemaitijos (pulkininkai su 
savo narsiais kareiviais pribu
vo i šia .liuosa Amerikos žeme, 
savo kareivius jė pradėjo vadin
ti vičiais,. o patis save tituluo
ja vičiu generolais. Kaip iš ši
tų dokumentu matote, jė visi 
neteisėtai uzurpavo vičiu varda. 
Tikras ju vardas — varlamušiai.

Zioplis.
4/

Prie to visko kas viršuj pasa- 
kita mes dar surandame jog 
“Vanagas jau vartoja nauja ra- 
siba, tai ira be jokiu ženkleliu: 
be ragučiu ir be uodeguciu, tai
gi ir mes čia pabandome su sa
vo šio skiriaus skaititojais švep
lai pasikalbėti.

Visi sako kad jeigu kas pra
sideda — geistino ar ne — tai 
ir iviks nežiūrint kaip mes ne- 

i norėtume. Štai jau “Dirvoj" 
. senai kaip gerb. Karolis Vairas 

rašo be uodeguciu iy vistiek vi
si perskaitome: ir sakome, kaip 

i gerai ira kad Lietuviai dar ne- 
i išmoko musu rasibos ir nežino 
. kur kokius ženklelius dėt: jie 
. visai nepasigestu kad j u po nak

čiai ir visai nerastu musu laik
raščiuose. O brie to, kokio di- 

i delio džiaugsmo tas priduotu vi
siems Lietuvišku spaustuvių ze- 
ceriams >— kas ir apsakitu!

.j., (Prie ąęėįų jau dabar panai- 
Da- i kinti gerb. K. V., Kandide “Va- 
Pn‘ nagas” išmeta ž y ie, bet ie vie

ptoj paima is kitur raide ė, tai 
. Jis dar 

’ ’ '!' palieka č ir š, o mes čia ir tas 
i turime išmėtė — tik pagalvo
kit — devinios raides mažiau 

* musu abėcėlėj, o jus vistiek si- 
pa- ta musu žinele taip supratot

pro

senovėj žmonės buvo kankinami 
ir ant galo sudeginami išgavi
mui iš jų-ką jie patįs mano; šio
se dienose sovietų inkvizicija 
Rusijoj yra kankinimas ir su
šaudymas išgavimui iš žmonių 
dar ir ką jų draugai mano.

Gerb. Vaičiulis buvo prisiun
tęs ilgą-ilgą straipsnį tame klau
sime, bet tik tiek ką mes iš jo 
svarbaus radome. Ačiū.

Motina žiurėjo į besipešančius 
vaikučius ir netekus kantrybės 
subarė:

“Vaikučiai, kodėl judu vis 
pykstatės: kodėl nesusitaikot?”

“Mes susitaikom, mamute,”

sako vyresnis, “Jonukas irgi no
ri tą didesnę saldainę ką ir aš.” 

žmogus kuris visada skubina
si kitam pasakyti kaip ką tik
rai reikia daryti, pats labai re
tai ką nors norėtų pabandyti 
veikti.

Daug sykių girdėjot apie dai
nas be galo, apie prakalbas be 
pabaigos, bet mes gavome nuo 
gerb. Atos eiles be pradžios! 
Norėdami žinot ar teisybę kal
bame patėmykit kitą numerį, 
šiame skyriuje, pradžioje....

Nors subata nuo panedėlio vi
sai ' arti, bet nuo panedėlio iki 
subatai visgi toli.

Scandinavian=American Line
Į PILIAVĄ 

Laivas “OSCAR II” 
SPALIO 26 

Laivas “UNITED STATES” 
LAPKRIČIO 1

Visa trečia klesa susideda iš kamba
rių del 2 ir 4 žmonių. Del informa
cijų kreipkitės prie vietinio agento 
arba j vieną iš Kompanijos ofisų:

Scandinavian-American Line 
27 Whitehall St., New York, N. Y. 
117 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 
123 S. 3rd St., Minneapolis, Mirin. 
248 Washington St., Boston, Mass.

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI IL
GĄ IR LINKSMĄ GYVENIMĄ 

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

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

yra švarus, saugus ir gausus maistas, pri- 
' rengtas specialiai kūdikių maitinimui.* Len
gvas prįrengimui — ir jūsų kūdikio vidu
riai jį suviršikins lygiai taip kaip jūsų pa
čios pienų.

4/
Linksma, linksma žinia! 

nija, Norvegija ir Švedija 
pažino Lietuvą de jure.

Paklauskit “Draugo” kas tą Į nepraniksta.
pripažinimą išstorėjo..!?*.-?!* ..... .» .

Ugi “mes” — pasakys.
Kokie paiki.....

4^ .
Gerb. žioplis “Vanage’ 

duoda “istoriją” ’kaip yra tikras kaip kad ji butu parasita su ra- 
vyčių vardas. Skaitykit: iguciais, (Uodegaitėmis ir kito-

• ■ . , kiais galais.
Dauguma laužo sau smegenis,j - u 

varinėja ginčus ir'visokiu nesą- 
moniu apei vičius priplepa. Vė- Į Skirtumas tarp senos inkvi- 
ni sako, Ibuk vičiai esą katzigio Įzičijos, — rašo Vincas Vaičiulis 
Vitauto kareiviai, kiy vičius va-' iš Bostono,— ir dabartinės bol- 
dina Vibauto 'gvardija, tautos ■ ševikų inkvizicijos yra tas kad

SKAITYK IR ‘ 
■PAGALVOK

po

žmonės
nuo se-

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

12%.
ę Si įstaiga yra ant vietos, 
kurie-ją vadovauja žinomi
nų laikų 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.

Atliekamą šimtą ar'kitą dolarių 
Įvestink į šią saugią Lietuvišką įs
taigą, galas metų parodys skirtu
mą ir busi užganėdintas.

Reikia sumokėti visus antsy k.
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Adresas

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

Vardas ____ ________________ ____L____

THE BORDEN COMPANY
Borden Building Neto York

Protingas žmogus gyvena 
sulyg savo ineigų ir t&upo 
dalį savo uždirbamo dolarioJ 
Pradėk 
Society 
dien.

savo taupymą šioje 
for Savings šian-

Incorporated t&49

ponely for^aniiųjs
in thr City of dlenelanb

PU1UC SOUAM

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje



KAD ATGAVUS PILNĄ, POLITIŠKĄ 
GYVENIMĄ — REIKIA PADARYTI 

ATSAKANČIĄ TVARKĄ NAMIE!

(James R. 
Hinchliffe

Clevelandas, šiandien, susiduria su vienu iš didžiausių 
kampanijų savo istorijoje. Clevelandas, šiais metais, rinks 
majorą kuris laikys savo ofisą per du metu..

Klausimas yra — ar Clevelandiečiai gali leisti dabar
tiniam pažeminimui ir negarbei tęstis, ar mes turime rin
kti žmogų kuris stovi už teises ir tvarką ir ekonomiją 
miesto valdžioje?

Majoro krėsle žmogus su ta reikšme yra tokis žmo
gus kuris yra atsakantis, jaučiantis prisivertimą būti at
sakančiu, prisivertimą švariam gyvenimui, viešuomenės 
teisingystei. - - - • •

Teisinga valdžia galima turėti kada vyrai ir moteris 
rinks į ofisą žmones o ne mašinas, ir kuomet tie išrinkti 
žmonės galės ir norės veikti žmonių naudai.

Jeigu dabartinis majoras sugryžta į ofisą, mes gali
me tikėtis vėl dviejų metų bosiškos valdžios ir per du me
tu vėl palaidumo ir neprivertimo įstatymų pildymo. Jeir 
gu Demokratiškos mašinerijas kandidatas bus išrinktas, 
tas pats bus kaip ir dabar, kadangi ta mačina vis turės 
visą galę.

Vienatinė išeiga Clevelandui yra atsikratyti senų me
todų balsavimo už žmogų dėlto kad jis yra geros išvaiz
dos vyras arba kad jam vietos, reikia; atsikratykit idėjos 
jog gartijinės politikos turi vietą miesto rinkimuose ir 
atlikit savo pareigą kaipo piliečiai balsuojant už žmogų 
kuris svarbiausia užsiinteresavęs valdžios atsakantumu, 
kuris stovi už teisingumą ir industriją visuomenės tarny
boje būdamas.

Tasai žmogus yra James R. Hinchliffe, dabartinis 
Councilmanas iš 25to Wardo.

Mr, Hinchliffe, visokiais laikais, kovųjo už geriau
sius žmonių interesus. Jis buvo pirmose eilėse kiekvieno
je kovoje preš privatines korporacijas kuomet jos bandė 
atimti miesto kontrolę iš žmonių. Jis visados stovėję už 
teises ir tvarką. Jis turi persitikrinimus ir tiki j stovė
jimą už juos. Partijos bosai neturi įsitikrinimų nei prin
cipų, tik savus reikalus. Jis yra pilnai gatavas veikti su 
kuria nors puse, kaip tiktai gali gauti atsakančius žmones 
atlikti jo darbą.

Clevelandas jau serga ir pailsęs nuo turėjimo neofi- 
cialio majoro ir neoficialio policijos viršininko, žmonėms 
nusibodo balsuoti už paukščius vietoj už žmones.

Vardan garbės ir gerovės Clevelando, atsikratykit bo
sų ir politikierių kurie išėdė pačią miesto širdį, ir kurie 
užtraukė Clevelandui augštus taksus.

Dirbkime fisi sykiu išrinkimui James R. Hinchliffe 
majoru ir sugrąžinkime miesto valdžią žmonėms kur ji 
po teisybei priklauso.

KAS TAI YRA INFLUENZA
Bureau of Foreign Language Information Service 

Lithuanian Section

Kas tai yra 
Ar tai kas 
Ar pareina 
“Influenza"

“flu”?
naujo? \ 
iš Ispanijos?
panaši į užkra

uną šaltį su karščiavimu, gal
is, akių, ausų, peties arba kitų 
ino dalių skaudėjimą, ir ypata 
učiasi labai serganti. Iš dau- 
lio atsitikimui apsireiškimai 
anyksta po trijų arba keturių 
enų ir ligonis pasveiksta, bet 
nkiai liga pavirsta į plaučių, 
įsiės arba smegenų plėvių už- 
tgimą, ir ligonis miršta. Kar
is influenzos apsireiškimai 
škųs ir ligonio padėjimas

ne- 
ne-

pa“Ispanišką influenza” ta 
;i influenza kurios epidemijos 
lietojosi daugelis metų atgal. 
L889-91 metų epidemija prasidė
jo Kinijoje ir buvo pernešta į 
Rusiją, kur buvo vadinta “Ki- 
liška influenza”. Iš Rusijos ji 
perėjo per visą Europą, ir ten 
juvo vadinama “Rusiška influ- 
mza”. 'Kuomet dasiėkė Suvie
nytas Valstijas, buvo 
‘Europiška influenza”, 
tinai kuomet persikėlė 
jįjį (Pacific) okeaną
“Amerikoniška influenza”.

visą kūną. Daugelis ligonių jau
čia galvos apsvaigimą, kitus 
vemt verčia, kitus šiurpuliai už-1 
puola, ir tuoj po tam prasideda 
karščiavimas ir karščio laips
nis kįla iki 100 arba 104 laips
nių Fahrenheit. Pulsas išpa- 
lengvo plaksi.)

Ligonis atrodo sergančiu. Akįs 
arba viduris akies voko krauju 
pąsriuvęs. Ligonis kosti. Ap
sireiškimai lyg paprasto šalčio, 
bet ligonis atrodo ir jaučias la
bai sergančiu.

Paprastai karščiavimas pasi
lieka apie tris arba keturias die
nas ir ligonis pasveiksta. Nors

mirties proporcija maža, bet į 
daugelį vietų siautimas žiaurus 
ir mirtįs skaitlingos. Influenza 

I sergantieji miršta kuomet liga 
pavirsta į plaučių uždegimą ar
ba tam panašią ligą.

CI ICTnif f NEPAPRASTO PASIŪLYMO IR PROGOS TI Id I Al TV 
OVIDlVrkJ SKAITYK IR PASINAUDOK Iš ŠIO

Nesiųsk pinigų iškalno. Tik iškirpk šį paveikslą ir priaiųsk su savo vaidu, 
ir adresu ir mes prisiųsim jums šiuos keturis naudingus dalykus kaipo iš
bandymą dešimčiai dienų Dykai. Buk pirmutinis tuo pasinaudoti. Jei 
suprasti didę šių dalykų vertę, naudokis proga ir busi musų paskui

Rusija vėl persergsti Rumuni
ją neduoti tenai sukti spiečius 
bolševikų priešams.

LIETUVIŠKA
APTIEKA '

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

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

CLEVELANDO LIETUVIU 
NAMU IR PASKOLOS 

BANKAS
Moka 5% '(penktą nuošimtį)' už pa

dėtus taupymui pinigus.

vadinta 
ir galu- 
per Di- 
vadinta

Influenza lankė šią šalį hup 
1647 metų, ir žingeidu žinoti 
jog šita pirma epidemija buvo 
pernešta čion iš Valencijos, Is
panijos. Nuo to laiko liga dau
gelį sykių atsikartojo. Per 1889 
ir 1890 metus liga buvo išsiplė
tojus per visą civilizuotą pasau
lį. Trįs metai po to liga vėl at
sirado. Abu sykiu epidemija iš
siplėtojo per visas Suv. Valsti
jai.

Nors liga ir vadinta “Ispaniš
ka influenza”, bet ištyrinėjimai 
rodo jog ji neprasidėjo Ispani
joj.

Mes žinome jog keletas metų 
prieš pereitus metus Suvienyto
se Valstijose buvo nepaprastas 
tos ligos viešpatavimas. Bet del 
to jog liga buvo nestipri, ir del 
to jog visuomenė buvo užsiėmus 
karės reikalais, niekas nekrei
pė atidos į ją. Tik kuomet epi
demija pasirodė baisioj formoj* 
Bostone, rugsėjo mėnesyje, 1918 
metais,'sujudino visuomenę.

Parduodame ištraukiamo ir neištraukiamo stocko 
(akcijų) po $100.00 (šimtų dolarių) už kurį moka
me 8% (aštuonis nuošimčius).

6712 Superior Ave., kampas E. 68th Street 
Cleveland, Ohio

TĖMYKIT, GAL KADA BUS REIKALAS

Daroma 
visokius 

paveikslams 
rėmus 

žemiausia 
kaina

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

pasportų. Studija atdaro visą dieną ir vakarais.

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

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

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

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

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

vjff Ar Jus Kankina Pl^iekajw*?
NAUDOKITE Raffles
Ar Juma Galvos Oat Nieitl? 4 
naudokite Ruffin 
Ar Jųjų Plaukai Ąlanka? 
NAUDOKITE į^ĮlfflįVt .

Ar Jų» Norit® Apsaugoti* Juos? / 
NAUDOKITE

Ujhulo'mui savo plaukų ^razuuc ir tanloait 
NAUDOKITE RfifffleS 

IBUukymui galvos odos sveikai ir kvartai
NAUDOKITE Ruffles

Buffies galima gauti visose aptiekose po 65c. bonk?, arba tiesiog 
iš i&dirbeju per pašt^ už 75c. bonk^.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 35th St. Brooklyn. N. Y.

LAIVAKORTĖS ATPIGO!

Kaip žinoti jog influenza ser
gi. Nėra nei vieno budo kuriuo 
galima butų pažinti atskirą in
fluenzos atsitikimą, bet galima 
pažinti influenza kur yra krūva 
sergančių. Palyginant Su pa
prastu kosėjimu ir šalčiu, kurie 
paprastai pasirodo žiemoje, in
fluenzos epidemijos pasirodo bi
le mėnesyje; paskutinė Europos 
epidemija siautė per gegužio, 
birželio ir liepos mėnesius, 1918 
metais. Be to, atsitikime pa
prastų šalčių, svarbiausi apsirei
škimai (karščiavimas, skaudėji
mas ir nuliūdimas) ne tokie aš
trus ir netikėti kaip yra influ
enzos apsireiškimai. Galutinai, 
paprasti šalčiai neišsiplėtoja po 
sritis taip greitai ir plačiai kaip 
influenza.

Jeigu ypata influenza apser- 
ga, tai ant syk suserga. Jau
čias silpnu, akis, ausis, galvą, 
nugarą arba pilvą skauda arba

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
6701 ST. CLAIRAVE. Kampas E. 67 St. 

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

skausmio Dantų Traukimo.

f NOT 
iMWl

Laivakortės į Piliavą pas Karaliaučių .............. $110.00
Į Hamburgą ......... .  . ..  $100.00 I Liepoją .................$120.00

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

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

Rašydami pridėkite 2 centų štampą.
P. Mikolainio Agentūra

53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Laivakortes

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

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

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

GERIAUSIAS MEDIKALIS PATARIMAS KURIS 
PASIEKIA KIEKVIENĄ

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

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

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

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

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI 
GYDYMUI KAMBARIAI.

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

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

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

Mes vartojam jūsų kalbų.
2033 E. 9TH ST; ir 119,8 W. 25TH ST.
Netoli Euclid Ave Kampas Franklin Ave.

COLLVER - MILLER CO
Laivakortes Ir Pinigo Siuntimas

Prospect 2420 Central 1766 B

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

kuo j am, išleidžįam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. I

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

TIESIOG Į KAUNĄ 
IR IŠ LIETUVOS

Siunčiame Pinigus 1 Visą Lietuvą
PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

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 jūs turėdami pardavimui Namus duokit mums žinią laišku, telefonu 
arba ypatiškai, del apkainavimo, o mes trumpu laiku duosime atsakymą.

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose Vietose:
A. B. BARTOSZEWICZ 7907- Superior Avenue

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

Telefonai Prospect 958 Central 6488
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uostas gal 
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laivai gal 
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tiltais taietus
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Lietuvos ir vistu

Juokų skyi 

"TARKA 
AffiEIKOJE $3 J 
LIETUVOJE ....

K B S 
Pirkite "Vienybei 
irorės lėnu. Di 
Eohmi. Ateityje 
deh pelnas.

Vienas Šeras 
g S g 

Užlaiko didelį kn 
fair galima ga 

šokiu knygą

| Biikahukite plates: 
K ftnuajy apie visi 
!■ hkite mums laiški 

I Liaukite m ūsų pi 
j| hr» ir įmygy ka

I k visokiais reik
J be!fbitės Kuo adi

iimu/iNifli
WBEPUBI

193 Grand St.

Kur vienybe,
Ten galybė.



DIRVA

ŽINIOS IS’LIETUVOS
tik dovanai vežti tą delegaciją, 
bet ir šerti, žinoma, kadangi 
daug dykaduonių Lenkų Vilniu
je yra, kodėl nepasinaudoti to
kia ekskursija j Varšavą.

Beveik visose Vilniaus krašto 
vietose pastebiamas žymus žan
darų ir slaptosios policijos pa
didėjimas. Tie žandarai ir po
licija labai vargina žmones vi
sokiomis suktybėmis ir kyšiais. 
Visi tie agentai dabar ėmė la
biau agituoti prieš “Kauno val
džią”.

ciją nori net sudaryti iš kelių nius ir kitus šiapus demarkaci- 
tufkstančių žmonių, kaip patįs [jos linijos. Musų šauliai ūžė-Į 
Lenkai giriasi. Valdžia žada ne mę pozicijas gynėsi. ]

Geryklos Lieuvoje
Dabar Lietuvoje yra: 
traktierių 1248

parduoda 
124 
117 

19 
56

krautuviė kuriose 
tik išsinešimui

Palangiečių Gyvenimas I įkuria tam tikrą bendrovę.
Teko pervažiuoti Lietuvą nuo’ Sakoma kad seniau Palangoj 

Palangos per Klaipėdos kraštą, ust°, bet švedų karalius 
-pro Tilžę, Tauragę, Kelmę, Ti- Karolis XII, _ Rygos pirkliams 
tąvėnus, šilavą, Betygalą, Ai-1 Prašant, įsakė ‘jį sunaikinti, 
rogalą, Vilkiją, Kauną, Suvalki-I 
ją-

Palanga mums dvejopai yra
svarbi; čia įgali būti intaisytas ™usį Pasiturintieji piliečiai jie- 
uostas, ir antra vertus, tai vie- ‘ . • •••--............

Palangos kraštas itin geras 
'maudyklėms, nes turi gerų ko
pų smėlio saule kepintis, tečiau

275
219

9

■ • “ • ško “svetimų dievų”,-Janko Vo- 
nintdė pajūrio’vieta'kur galima kiečiV kurortus, o savąjį, labai 
pasimaudyti, atsilsėti, puikiau- j ir geresnį už svetimus, 
siosė kofose saulė pasikepinti. Pamirsta.

Uosto intaisymu valdžia jau, 
susirūpino^ Indėjus gerokai pi
nigų', visi žinovai sako, tasai 
uostas galima prirengti, kur ga
lėtų sustoti laivai. Jeigu jis ir 

l nebūtų galima įrengti didiesiems 
laivams sustoti, tai mažesnieji 
laivai galėtų patogiai naudotis 
juo, iries labai tinkama užvėja, 
žvejai tai tiesiog neatsidžiaugtų 
tuo portu. Dabar vargšai žve
jai išvažiuoja už “trečio kolho” 
net iki 30 mylių, o savo laive
lių neturi kur dėti, žvejojimas 
čia yra labai paprastas, nes ne- triotiškai-bizniški 
sama nei vieno motorinio laive- imdavo 65 auksinus, tai yra dvi- 
lio ir šleperių — priiminėti žu- gubai.
vj. Vietinė "Palangos žvejų Užtai Palangoj pirmoj eilėj 
bendrovė” žvejyba labai susiru- sutikdavai valiutos spekuliantą, 
pinus ir norima naudojimą pla- advokatą,' kunigą, bankininką’ir 
čiau pastatyti. Kauno restaurano kelnerį. Re-

žvejybos pakėlimas risas la- tas užkliūdavo Seimo narys ar 
bai sū uosto įkūrimo klausimu j valdininkas, o jeigu ir užkliu- 
ir pravedimu gelžkelio.

Dr. jonas šliupas ir kiti su
manė gintaro pramonę platesnę 
sukurti Lietuvoje, ir tuo tikslu

1 Teisybė, pas muš daug kari 
į negerai- išeina. Tai .pačion Pa- 
langon gali važiuoti tik gerokai 
pasiturį, ir išeina taip kad Vo
kiečiuose pigiau negu pas mus.

Čia su pasimėgimu reikia mi
nėt Profesinės Mokytojų Sąjun
gos įkūrimą Palangoj mokyto
jams sanatorijos, 'kuri iki 30 
žmonių sutalpindąvo, Pragyve- 

. nimas taip pat buvo prieinames- 
' nis — imdavo su visu išlaikymu 
■ ir butu, maždaug, 35 auksinus 
i dienai, kada kiti Lietuviškai-pa- 

pensionatai

IoĮcloĮcloIo

Kur seniausia.
Ten geriausia.

SENIAUSIA 

floeniurft 
VIENYBE

>DS

6M

iffl

gJB

B

■EI

SB

SS

P
P

a

■a

:e
,s

gi Punsko partizanai pradėjo 
  — Lenkus spausti iš rytų pusės, 

r Iš Lenkų | nuo kaimo Vaičiuliškių. Lenkai
~ Į pusės vienas sužeistas, šauliai paėmė vieną civilinį žmogų iš 

| nenukentėjo nieko. Lenkai api-1 Budiškių kaimo.
plėšti gyventojų nespėjo, kadan-| (“Trimitas”)

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.

alinių 
vyno sandėlių 
bufetų
Prieš karę buvo: 
traktierių 
monopolių . 
privatiškos įstaigos
Taigi dabar Lietuvoj yra 1544 

įstaigos kuriose pardavinėjama ' 
degtinę. Tuo budu jų dabar y- 
ra daug daugiau kaiĘi .prieš ka
rę. Tūkstančiui gyventojų iš
puola kuo ne po vieną svaigsta-' 
mųjų gėralų pardavinėjimo įs
taigą. Valstybei butų naudin
giau jei įvesti degtinės monopo
lį. To vienok valdžia tuo tar
pu padaryti negali, nes trūksta 
pinigų.

Seimas nori visiškai išnaikin
ti naminės degtinės varymą ir 
todėl papigino akčyžę ant deg
tinės. Atpigus pilstytuvės deg
tinei, slaptiems bravarininkams 
nebeišsimokės jos varyti..' Kuo
met pavyks išnaikinti slaptą de
gtinės varymą, tuomet tik ga
lės kalbėti apie visišką uždrau
dimą pardavinėti degtinę Lietu
voje.

Seimo- moterįs nori visai už
drausti Lietuvoje pardavinėti 
degtinę ir kitus spiritinius gėra
lus, o leisti pardavinėti tik vy
ną, vaisvinį ir alų.: Vienok jų 
paniektojo įstatymo Seimas ne
svarstė, o atmetė, nes, visai už
draudus pardavinėti degtinę, 
žmonės dar smarkiau pradėtų 
varytį naminę degtinę ir šmu- 
guliu .gabentų spiritą iš Vokie
tijos. (Iš “L. U.” straipsnio 
“Iš Steigiamojo Seimo.")

KAIP RUSŲ BOLŠEVIKAI 
PINIGUS MĖTO

Kaune rugp. 23 d. naktį Pa
žų gatvėj atrasta slapta bolše
vikų komunistų Spaustuvė ir 
sulaikytas jos vedėjas “redak
torius”, kažkoks žydas Rozen- 
feldas Abromas, bolševikų ko
munistų partijos iš Minsko at
siųstas komunistinei literatūrai 
Lietuvoj- gaminti. Be tiesiogi
nių savo uždavinių, kurie jam 
partijos buvo duoti, jis taip pat 
turėjo dar varyti stiprią komu
nistinės jaunuomenės tarpe an- 
ti-valstybinę propagandą. Iš vi
sko matyti kad bolševikų komu
nistų partija visiškai nesigaili I 
pinigų priešvalstybinei darbuo
tei, nes slaptas. butas, 'kur bu
vo minimoji spaustuvė, puikiai 
su visokiais patogumais įreng
tas, 'būtent daugybė elektros 
lempučių, varpelių, širmų, kos
tiumų ir tt.

Ar 'ne geriau butų padarę jei 
tuos pinigus,, kuriuos išleidžia 
propagandai, bolševikai1 paauko
tų badaujantiems Rusams, t. y. 
savo tautiečiams ? .

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

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

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

Didelis Ploscių
Išpardavimas

$30, $35, $39.50 Vertės musų 
Bargain Basemente po

Reikalaukit "Dirvoj”
Vienas iš didžiausių prekybos nuoti- 

kių nesulyginamo didumo išstato šituos 
patogius kailiais apvestų kalnierių ir 
rankom siutų modelių Žiemos Ploščius 
Į Bargain Basement (Skiepę) po $23.95. 
Šuvirš 30 madų — visi šilku išmušti. 
Jaunų merginų mieros 13 iki, 19; mo
terų ir meryinų mieros 14 iki 44. Vi
si yra puikiai apsiuvinėti įvairiais pa
gražinimais.

Spalvos
JUODA 

Ruda
Briedžio 
Sorrento

SKUBINKIT 
GAUTI “DIRVOS” 

DOVANAS' 
SKAITYTOJAMS — 
JOS BUS TIK IKI 
GRUODŽIO 31 D: 

ŠIŲ METŲ. 
PASKUI DAUGIAU 

NEGALĖSIT 
GAUTI. 

Apie Dovanas 
Skaitykit pirmesnius 
“Dirvos” numerius.

Mados
Diržuotos

Palaidais Pečiais 
Pus-Diržuota 
Ištisinės

davo ilgiau savaitės-dviejų gy- ( 
venti negalėjo, nes kišenius ne- . 
išnešdavo.

Ten kur panašus ponai atva- į 
ži'uoja savo taukus jure j nulei
sti ir atilsėti nuo “kasdieninių 
sunkių darbų” visada sutiksi 
priešginybes. Kad ir čia. Į pa
tį Lietuvos neturtinigausią kam
pelį tik suvažiuoja turtingiausi^' 
be mažų išimčių, žmonės ir Tiš- 
kaus karalija su jo kurhausu, 
parku, pušynu, pajūriu atgįja.

Aplink neįmanomas vargas. 
Palangos vaisčiusį turįs tik 3000 
gyventojų, priskaito 70 nuoš. 

I bežemių kurie yrą Tiškaus “dū
šios”, nes valsčiuje jam priklau.- 

|so 2500 deš. žemės. Miestelis 
Palanga — jo činšininkai. Iš 
tam tikrų kaimų, kaip Viršti- 
nirikas, želva, žmonės liko įs

imesti, o vietoj jų folvarkai su
daryti. žemė dirvonuoja, o žmo-

j nes jos šaukiasi.... Varguo- 
K® menė vasarą dar šiaip taip ismil- 

ksta, bet žiemą dantis kad ir ant
'_J||kakalio meskie. '■

Valstiečiai Ministerio Kabinė
si SI to įsakymu varyti pastotės nuo 

gi arklių aiškiai skriaudžiami. Bu- 
§ vusis ’grafas pusę valsčiaus val- 

dydamas, o mažai arklių tetu- 
rėdamas, dengiasi valsiečiais, o 

g Savivaldybų Departamentas ga- 
vęs skundą iš Tiškaus, nes val- 

■g Lsčius bandė varyti pastotei su- 
lyg valdomos žemės plotu, gavo 

t už tai barti, nes “nesilaiko įsta-

s
j

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių' Lini

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

B ffi "
Pinigus siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S B S
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams p op i eras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikictus ir tt.

s n s
’’VIENYBĖ”

; EINA DU KART 
SAVAITĖJE •

Spausdina geriausius 
tus, vėliausias žinias 
Lietuvos ir vistu: ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

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

SSŠ H S
Pirkite 1 ’Vienybes ’ ’ Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10. 
S S S

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

ni- 
15

>n

r

E'
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rri-

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

ra- 
rėi-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL.60.
193 Grand St. •

Brooklyn, N. Y.

Materijos 
Rivola 
Bolivia 
Velour 
Suedino

LENKŲ PUOLIMAI^ .
Kalvarijos linkui rugsėjo 3 

d. apie 12 vai. dienos šeši raite- 
jliai ir apie 30 pėstininkų LenkųŽELGOWSKJA-P-RLES£AUDOJ ____ ___ __ ____

^-PašSminės miestelyje jšven-' kareTvįų"užpuolė kaimus: Vald 
j ną-Budą, Budiškiu-s, Padvaipo- 
manė siųsti į Varšavą gausingą 
delegaciją kuri neva prašytų 
Lenkų valdžią kad Vilniaus ne- 

I atiduotų Lietuvai, šitą delega-

čionių ap.) rugpjūčio 18 d. Len-l 
kų žandagai gaudė jaunus vyrus 
ir varė į Lenkų kariumenę tar
nauti. Begaudydami daug išvo
gė ir daug kratų pridarė pas vi
sai nekaltus žmones. Joniškio 
ir Pavieverkos valsčiuose Len
kai skubiai daro arklių sąrašus. 
Pabradės ir Armėnų apielinkėse 
(Vilniaus ' 'ap.) buvo atsilankę 
Lenkų “ščelcų” organizatoriai: 
Bet vietos žmonės jais" nepasi
tiki ir mažai kas rašosi “ščel- 
cais”.

Pačiame Vilniuje Lenkai su-

Gyveną už upės Šventosios 
Latviai Lietuvos piliečiai, skun
džiasi kad jie jokių’ žinių ir įs
tatymų negauna iš valdžios ir 
nežiną dar tikrai kuriai valsty
bei jie (priklausą. Jie reiškia 
taip pat noro -būti Palangos, o

1 ne Darbėnų valsčiuj, į kurį bu- 
;|vo priskirti, kaip jie aiškinos, 
: dėlto kad Lietuvos valdžia norė- 
i jusi atmiežti Latvius nepalikus 
| vienoj vietoj, tuo tarpu į Dar

bėnus ir toliau esą, ir keliai blo
gi-

Siena čia nenustatyta, Lat
viai kaž kodėl tęsia. Mūsiškiai 
nori, vesti sieną tidsiai, o Lat-' 

EŠIvia trikampiu sau pasilikdami 
dar 250 deš. žemės ir mažinda- 

§ mi musu ir taip siaura rėžį ju- 
“ j res.
eis. Per sieną su Klaipėda eina 

<Į šmugelis daugiausia spiritu, 
g Reikia manyti kad sien'a nėra 

stropiai saugojama, nes yra ži- 
noma toksai atsitikimas kad 

| vaikščiodamas Seimo pirminin
kas ir kitos “nejaunos asabos” 
perėjo sieną ir vargais negalais" 
suradę saugojantį kareivį vos 
nevos jį išbudino.

(Iš “L. U.” straipsnio “Po 
Lietuvą”.)
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Kur vienytai, 
Ten galybė.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

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

2615 ST. CLAIR AVėNUE

303 West 30th Street

Si
L. WURM

PERKRAUSTYMO IR SAN
DĖLIO KOMPANIJA

Ofisas 1328 E. 80th STREET 
Netoli Superior.

Telefonai: Bell — Randolph 1198
Ohio State Princeton 979-W

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

Elektriškas Namas
Atsidarys Nedėlioj, Spalio 1 6

GRIGAS
KUNASAUSKAS ELECTRICAL LEAGUE of CLEVELAND

1

ir

3

5511 EUCLID AVE.

i

II
TIESUOTAS

AGENTAS VISŲ

Netoli* E. 55th St.
CLEVELAND,

1EIGU sergi, nežiūrint kokia priežastis nebūtų, arba kaip nusimi- 
J nęs palikai po visokių nepasisekimų gydytis, NENUSTOK VIL
TIES IR ATEIK PAS MANE. Aš gydau visas speciales'vyrų ir 
moterų ligas, taipgi ligas KRAUJO, ODOS, SKILVIO, INKSTŲ, 
KEPENŲ, PLAUČIŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, NOSIŲ, GERKLĖS, VO
TIS ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPINDULIU, ELEKTROS ir 
mavo modemišku vėliausiu MEDIKALIU ir ELEKTRIŠKU gydy
mu busi pagydytas kuogreiėiausiu galimu laiku.

yra atsargus jieškojimo metodas priežasčių kurios žmogui kenkia. ----------------  . .......................................... -r M0KSLISKUS

1827 Sheldon Ave.
Pirma gatvė į rytus nuo Shaw High School

OFISO VALANDOS: NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARĘ.

Room 222. Antros Grindys.
OHIO

NEDĖLDIENIAIS NUO 10 RYTE IKI 1.

Mano pasisekimo paslaptis j__ __ ___ Z*
As naudoju X-SPINDULIUE, MIKROSKOPĄ ir CHEMIŠKĄ išanalizavimą
metodus atradimui jūsų negerovės priežasties. NĖRA JOKIO SUĖJINĖJ1MO PAS MANE.

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų naudojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 21 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ vyrų ir moterį) duoda man progos jų gydyme 
ir mano darbo pasekmes visadd buna žmonėms paganėdinimu.

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas mane ir aš tau kuogeriausia pagelbėsiu.
Aš vartoju Garsius Kraujo kaistus 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 PRIŽIURIU VISU SAVO LIGONIUS. VISUS REIKALUS UŽLAIKAU SLAPTOJ 

'TAS MŪS GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI.

DR. BAILEY “Specialistas"

GARLAIVINIŲ 
UNIJŲ

Agentūra Uždėta 
1910 m.

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS

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- 
drąuda Amerikos Insurance Kompanijų 

iki ,pat Lietuvos rubežių. \
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš

kus. Rašykite Lietuviškai. Adresas:

VAN CLEEF EXPRESS & 
FORWARDING COMPANY

New York City

LAIVAKORTES į LIETUVĄ
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 
mainymas pagal dienos kursą. Išvažiuojantiems į Lietu
vą mainyti pinigus neverčiame. Atvažiuojančius iš kitų 
miestų patinkama ant stoties ir bagažus pristatome ant 
laivo. Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai ar- 
ba per laiška pas sena ir užtikrinta agentą

| G. KUNASAUSKAS 17N9e^IT 
1 Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingu ir geru patarnavi- 
1 mu užgandėdamas daugumą, užganėdinsiu ir jus1.

1935 ST. CLAIR 
Ave.

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

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
dantistas ts:‘

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1396 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio

1)R. J. T. DIIIIGG 
Gydytojas ir Chirurgas

1395 E. 91 h St., tarpe St. Clair ir Superior Ave.
Pradėjo vėl gydymo praktiką po prabų nmo suvirš 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Specialiai prirengimai gydymui vyrų liyų ir davimui Salvarsan 606. 

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

Triačias

Clevelando žmonės taip užsižingeidavo pirmu ir antru 
ėletrišku namu parengtų šią vasarą ir rudenį ir todėl ma
tos reikalingu įrengti trečias.

34,354 žmonės aplankė pirmąjį namą tik vienu mėne
siu ; daugiau negu du sykiu įtiek antrą namą, abelnai su
darant po 1000 lankytojų ant dienos.

Išvengti susigrūdimo vakare ir gauti geresnę progą pa
matymui visų darbą sutaupančių prietaisų, mes pataria
me aplankyti tą naują Elektrišką Namą dienos laiku.

Jis randasi

X * SPINDULIU EGZAMINAVIMAS $1.00



DIRVA

Vietinės žinios
Gražus perstatymas ir balius. 

Nedėlioj, spalio 16 d., TMD. 20 
kuopa rengia perstatymą kome
dijos “Balon Kritęs Sausas Ne
sikelsi”. Dalykas einasi turtin
go ūkininko namuose su jo nu- 
sibankrutijusiu ponų duktere- 
pačia kuri iš papratimo su po
naičiais meilaujasi, o vyrui — 
“tik imk nuo .tilto į vandenį 
šmurkšt!” — kaip veikalas už
sibaigia. Tai liūdniausia kome
dija kokią kada Clevelando Lie
tuviai matė.

Viskas atsibus Lietuvių salė
je, prasidės nuo 4 vai. po pietų.

Taipgi bus trumpas koncer
tas, po visko — šokiai.

PILIETYBE
Rašo Teisėjas Samuel H. Silbert 

Iš Miesto Teismo
Prie pilietybės, musų didžiausios 

paveldėjystės, mes tik dabar prade
dame atbusti. Senesniais laikais ge
ri piliečiai nesikišo į politikas. Žo
dis politika buvo vartojamas kaipo 
vienreikšmis grobimui. Daug buvo 
atsitikimų kad vietas turintieji per
žengė savo prisfekas; aikvojo visuo-

Sandariečiai darbuojasi. Ne
dėlioj Sandaros 18 kuopa laikė 
savo susirinkimą ir tarėsi apie 
ateinančius savo žiemos darbus 
bei apie organizacijos gerovę. 
Businčiam Sandaros Seimui įju- 
tarta pasiųsti aukų $25:

Kuopos reikaluose nutarta, su- 
ręngt gražų vakarą kada po Ka
lėdų. Taipgi susirinkimų pada
rymui naudingesniais nutarta 
■kas kartas turėti kokį progra- 
mėlį — pasikalbėjimą^ paskai
tą, kokią dainelę ir tt. šiame 
susirinkime prie kuopos prisi
rašė 5 nauji nariai.

Pereitame panedėlyje apsive
dė žinoma Clevelandiečiams ga- 

' bi lošike ir dainininkė Elena Mi- 
liauskiutė su Klemensu Unbšai- 
čiu. Elena ilgus metus darba
vosi vietos dailės draugijose ir 
dabar dar yra Teatrališko Cho
ro narė. Linkime jaunai pore
lei linksmo gyvenimo.

Dr. V. Kudirkos Draugystė 
spalio 23 d., nedėlioj, rengia lin
ksmą vakarą 'Lietuvių salėje: 
bus įvairių pamarginimų ir šo
kiai. Muzika gera. Prasidės 
nuo 4 vai. po pietų.

Spalio 15 d., subatoj, atida
rant naują miesto salę atsibus 
visame mieste tam tikros iškil
mės. Tą praneša pats majoras 
FitzGerald.

Vyskupas šventins naują Lie
tuvių bažnyčią. Nedėlioj, spa
lio 16 d., nuo 10 vai. ryte, vys
kupas Schrembs, nesenai atvy
kęs Clevelando diocezijon, iškil
mingomis apeigomis šventins 
naują Lietuvių bažnyčią, ant E. 
67 st. prie Superior Ave.

Jau kelios savaitės kaip nau
joje bažnyčioje atsibuna pamal
dos, bažnyčios atidarymas buvo 
be vyskupo dalyvavimo, kadan
gi vyskupas tik naujai buvo at
važiavęs į Clevelandą ir negalė
jo dalyvauti tuo laiku kada Lie
tuvių šv. Jurgio parapija nuta
rė persikelti į naują bažnyčią.

Prakalbos.. Subatoj, spalio 22 
d., .nuo 7:30 vakare, bus prakal
bos, kalbės J. R. Muzikantas, iš 
Detroito, svetainėje 7017 Supe
rior avė.

Prakalbų tema: “Ar tiesa 'kad 
prasideda prisikėlimas iš numi
rusių ir kad milijonai dabar gy
venančių nemirs?”

Pa-Jonas Butėnas sugryžo.
sirgęs ilgoką laiką, žinomas Lie
tuvių dainininkas Jonas Butė
nas šiose dienose sugryžo nuo 
faunos ir dabar rengiasi prie 
darbo. Ilgą laiką jis gulėjo li
goninėje, pastiprėjęs nuvyko ant 
ūkės ir tenai galutinai pasitaisė.

Šiuomi tarpu J. Butėnas ren
giasi prie dainavimo: spalio 30 
d. dainuos “Artojo” vakare, gi 
lapkr. 5 d. — Liuosybės Choro 
rengiamame perstatyme opere
tės “Čigonai”. Abu parengimai 
bus Lietuvių salėje.

Kurie esat piliečiais — vyrai 
ir moterįs — neužmirškit užsi
registruoti.

Užsiregistravimo dienos 
dar spalio 21 ir 22.

bus

tar-Apskaitliuojama jog šiuo 
pu Clevelande yra 4,000 namų 
tuščių, laukiančiė. randauninkų.

Pereita subata buvo šalčiau
sia diena — tokios spalio mėne
syje Clevelande nebuvo bėgyje 
trijų desėtkų metų. Tempera
tūra buvo nupuolus iki 38 laip.

Lietuvių salėj pereitos nedė
lios vakare atsibuvo muštynės: 
miesto šokių inspektorius norė
jo uždrausti tūliems svetimtau
čiams vaikėzams darkytų šokių 
šokimą. Jie nepaklausė, tada 
inspektorius po vieną trejetą jų 
išmetė, bet už tai vaikėzai in
spektorių sumušė. Subėgę trįs 
inspektoriai muštukus suėmė,inspektoriai muštukus 
vieną jų peršovė.

Naujenybė musų scenoje. Ne
užilgo, spalio 30 d., atsibus “Ar
tojo” vakaras 1— koncertas, te
atras ir balius. Pirmu sykiu dar 
Clevelandiečiai matys taip lo
šiant: dalis veikimo atsibus sa
lėj, aktoriai ateis per didžiąsias 
salės duris, vietoj per sceną, ir 
paskui sulipę ant scenos toliau 

■ lošimą varys. Tai bus Dėdės 
atvažiavimas į Lietuvių salę.

TEISĖJAS SILBERT

Pirma Operetė Clevelande. J. 
Butėno pasidarbivimų, lapkri
čio 5 d., subatos vakare, Lietu
vių salėje ruošiama statyti -St. 
Šimkaus muzikališka II veiks
mų tragedija “Čigonai”. Ruo
šia Liuosybės Choras. Lošime 
ir dainavime dalyvaus pats -Jo
nas Butėnas ir kiti žymesni vie
tos dainininkai ir dainininkės.

Kas yra operetė daugumas tik 
iš rašto žinote, kiti visai nežino
te. Vietoj paprastos kalbos, lo
šimas atsibuha su dainavimu ir 
kalba. Galima sakyti Clevelan
diečiai visi pasistengs pamatyti 
pirmą tikrą operetę perstatytą 
Clevelande.

Gerb. M. Yčas atvyko į Cle- 
velandą ketverge ryte, vakare 
surengta Lietuvių salėje .prakal
bos. Apie tai bus pranešta ki
tame numeryje.

Nuo pradžios metų Clevelan- 
do gatvėse vežimais ir automo
biliais užmušta jau 100 ypatų, 
tarpe tų dikčiai vaikų.

Metų laiku Clevelande pavog
ta 2,500,000 dol. vertės automo
bilių.

Teatras, Koncertas ir Balius
STOVI 
SĖDI

P. Seinauskas V. P. Banionis A. Praškevičius B. Rakauskai Iz. Šamas J. Vidugiris _ A. Ždanis
A. Lapinskas A. Jankauskiutė A. Aržuolaičiutė A. Jankauskas J. Baltrukomųte L. Banioniene K. S. Karpavičius

Dr. F. F. Walter, 23-čio war- 
do kandidatas į miesto tarybą 
(councilman) pilnai pasitiki kad 
visi Lietuviai už jį balsuos — 
ir kad jis, sykiu su visais ki
tais tinkamais miestui žmonė-

menės iždų ir naudojosi sau. Jie bu
vo tose vietose tik del to kiek ta vie
ta buvo verta. <>

Tuomet buvo bosai ir * jie jautėsi, nuvovui -oi

.vyriausi už visus. Tuomet buvo lai- mis, Ūneis į miesto valdžią, 
kai- kada rinkimų " dienoje būriais 
darbininkai būdavo paimami iš dirb
tuvių nuo jų darbų; jiems būdavo 
nuperkama pora gurkšnių svaigalų 
ir duodama penkiasdešimts• centų ar 
dolaris ir padaroma piliečiais, nuga
benama į budelę ir pasakoma kaip 
balsuoti.

Svetimtautis, patapdamas piliečiu 
šitokiu budu, supratęs jog jis buvo 
išnaudotas, negalėjo įvertinti balsa
vimo svarbumo', ries jis buvo priver
stas tikėti jog tai yra tik kupčys- 
tos dalykas. Jausdamas tame ką to
kio supuvusio jis tik prisidėjo prie 
vienos kokios partijos ir balsavo ar
ba už Erelį arba už Gaidį ir nekrei
pė domės į savo valdžią iki sekančių 
rinkimų, kada -vėl tą patį darė.

Tokis tai abelnas atsinešimas ir 
nematymas skirtumo buvo ne tiktai 
tarp svetimtaučių bet ir tarp čionai- 
tinių Amerikonų, kas davė progą nu
galėti tokį didį žmogų kaip Tom 
Johnson, ir reikėjo didelio ypatiško 
pasišventimo iš pusės daugybės va
dovų kaip Henry George ir kiti ku
rie, nežiūrint jų didelio atsidavimo, 
buvo nesuprasti ir neteisingai ap
spręsta.

Vienok, pasodinta sėkla nešė savo 
vaisius. Daug svarbių ir. visad gy
vuojančių reformų tapo įvesta ir pub
lika pilnai atbudo, 
tome jog didele 
piliečiu ir kad 
ir atsakomybes 
užmirštamos!

Šiuose laikuose, žmogus gali pa
tapti piliečiu tiktai perėjęs egzami
navimus apie savo tinkamumą. Eg
zaminai nepadaryti kebliais. Tai nė
ra kaip egzaminai advokato ar gy
dytojo. Patvarkymas yra su tikslu 
nedaleisti nepageidaujamųjų, apžiū
rėti kad žmonės nenaudotų zsavo pi
lietybės ypatiškai naudai, bet supro- 
tingai ir dorai-.

Svarbiausias punktas kas reikia tu
rėti mintyje kada eini egzaminuotis 
tai kad mes po to prigulime tiktai 
šiai savo valdžiai; kad yra kaimai, 
miestai, ir valstijos, kurie, suėmus 
į vieną, sudaro šias dileles Suvieny
tas Valstijas; kad kožnas iš tų turi 
savą valdžią ir kad kiekvienas jų 
padalinta j 'tris valdymo skyrius: 
pildančiųjų, teisminę ir tarybinę.

Ne tik kad žmonės yra vyriausi 
už visus šioje musų garbingoje šaly
je, bet visi valdininkai, nuo Prezi
dento ir žemyn, yra žmonių tarnai 
ir jie turi Jenktis prieš žmonių valią.

Nežiūrint ar kas bus turtingas ar 
hiednas, 
tikybos 
sioginai 
nas iš 
turi tik vieną balsą.
negali nieko daugiau tarti kaip ir pa
prastas pilietis. Niekas negali jums 
diktuoti kaip naudoti jūsų balsą ir 
jūsų pačių valią yra reikšti ką jus 
manot esant geriausiu.

Daugelis piliečių yra nedėįcingi už 
progas jiems čionai suteikiamas. Jie 
nesistengia susipažinti su visuome- 

, nes dalykais, tik stovi gatavi vien 
, kritikuoti kiekvieno veiksnius su ku- 
, riais jie nesutinka. Tas yra blėdin- 
, ga, ir vien padeda tverti blogą valią 

ir kerštingą atsinešimą.
Yra taipgi tokių kurie stengiasi 

įsprausti religiją į politiką. Tas yra 
pavojingu ir turi būti nuslopinta įs
tatymiškais keliais.

Yra tokių kurie sako jog visi at
eiviai, visi negrai, visi Žydai ir visi 
katalikai nėra Amerikonais. Būti 
geru piliečiu nepriguli nuo religijos

. arba gimimo vietos. Svarbiausias 
, klausimas yra, ar esi ištikimas šios

šalies tradicijomis? Jeigu taip, tai esi
■ geras pilietis, jeigu ne tai blogas

pilietis.
Ne tik svetimšalietis turi būti ge- 

. ru piliečiu, bet dar daugiau, jis turi 

. būti dėkingas pilietis. Jis turi paro-
• ryti pavyzdį gero užsilaikymo ir tei- 
. singumo, kad prieš jo žmones nebu- 
. tų sukelta neapikanta. Jis turi už- 
l siregistruoti ir balsuoti. Tuo budu
• jis bus naudingu savo rasei irkparo- 
I dys savo teisingą dėkingumą. Ameri-
■ kai, savo parinktai tėvynei, už vis

ką ką ji jam padarė.

Mes visi supra- 
privilegija yra būti 
tas apima pareigas 
kurios neturi būti

Deportuota 25 žmonės. Per
eitą pėtnyčią iš Clevelando iš
siųsta 25 žmonės svetimtaučiai 
į pajūrį iš kur jie bus išgabenti 
į jų (kraštus. Su deportuoja
mais vyrais išgabenta jų mote
rįs ir vaikai, kurie jų buvo ve
dę. Traukinis kuris šiuos depor
tuojamus žmones Clevelande pa
ėmė, atvažiavo jau pilnas su to
kiais, net iš kito krašto Suvie
nytų Valstijų, nuo San Francis
co, visur surankiodamas. Čia 
dakabinta vienas eįcstra vagonas 
Clevelandiškiams.

Lorain, O., federates valdžios 
įsakymu, iš valdžios butų įsaky
ta išsinešdint 1UO| šeimynų už 
nemokėjimą rendų. ' Karęs me
tu laivus statant, tuose butuose 
gyveno laivų darbininkai. Dar
bams pasibaigus ir žmonėms ne
turint kuo mokėti, butų užžiu- 
rėtojas, su Washington o vyriau
sybės įsakymu, nutarė iškraus
tyt negalinčius mokėti rendų ir 
pusiau badaujančius darbinin
kus. Taip dalykams pasirodžius, 
Loraino majoras ir miesto ta
ryba tuojau pasiuntė į Washing- 
toną griežtus protestus su nu
rodymu tų žmonių blogo padė
jimo. Panedėlyje to protesto 
pasekmėj atėjo atsakymas jogei 
dalykas bus peržiūrėtas ir bus 
paimta domėn negalinčių rendų 
mokėti padėjimas.

baltas ar juodas, ar kokios 
nebūtų, mes visi esam tie- 
lygųs visais atžvilgiais. Kos
inusų, nežiūrint aplinkybių, 

Rockefelleris

<>

LIETUVIŲ APŠVIETOS DRAUGIJA PARENGIA ŠI GRAŽŲ ‘ARTOJO’ VAKARĄ
Statoma scenoje Komedija “DEDE ATVAŽIAVO”,.Dainuos JONAS BUTĖNAS ir kt.

Atsibus LIETUVIŲ SALEJE, 6835 Superior Ave. Prasidės nuo 4 v. po pietų

SMAGU yra pranešti Clevelando visuomenei apie 
musų,.LIET. APŠVIETOS DRAUGIJOS, ren

giamų gražų vakarą Lietuvių Sajėj, SPALIO 30 d., 
Nedėlioj, nuo 4 vai. po pietų. Tokio vakaro, kaip 
galime tikrinti iškalno, dar Clevelandiečiai nema
tė. Bus perstatoma komedija “DĖDĖ ATVAŽIA
VO” ir taipgi bus dainos, gerb. Spragilas bus jieš- 
kodamas savo “ŠONKAULIO”. ' ♦
<JJ Komedija, Įsitėmykit visi, bus lošiama ne kaip 

paprastai, ant Scenos, bet šitas lošimas bus/ vi
sai kitoniškas. DeDE VINGYRAS atvažiuos per 
publiką, pro didžiąsias salės duris, su juo ateis 
jo vežikas nešinas visus daiktus, taipgi salėj bus 
pasitikimas, ir per salę ateis gerb. JURGIS SPUR
GIS pas savo mylimąją.

Inžanga ant programo: Vyrams 50c., 1

“DĖDĘ ATVAŽIAVO” LOŠ:
Dėdė ............ 
Jurgis Spurgis ... 
Adomas ......... 
Garnienė ........
Jievutė .■■..... 
Vežikas .........

... A. Lapinskas.

.. V, P.. Banionis , 

...... Iz. SaVnas - 

... L. Banionienė,
A. Jankauskiutė 

___  J. Vidugiris
DAINUOS ŠIE ŽINOMI SOLISTAI:’ 

JONAS BUTĖNAS JULĖ BALTRUKONIUTĖ 
A. JANKAUSKAS

• J Taipgi dainuos dvigubas kvartetas iš žymesnių 
‘ vietos dainininku. O Gerb. Spragilas pasakys mo- 
nologą “KUR MANO ŠONKAULIS.”

Moterims 35c. Ant šokių Vyrams 35c., Merg. 25c

Visus širdingai užkviečia atsilankyti LIETUVIU APŠVIETOS DR-JA

Duodama Merchants’

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Tai yra Krautuvė del

Visų Žmonių

Clevelando Vyrai! Skubėkit ir Taupikiat Pinigus!
DIDŽIAUSIAS ŠITOKIOS RŪŠIES NUOTIKIS JAU PRASIDĖJO!

Išpardavimas Vyriškų Visai Naujų
Karumeiies Vilnonių Apatinių

Nupirkta tiesiog iš Valdžios

Marškiniai ir Kelnės - Valdžiai kainavo $2.20 už abudu
MES GI JUOS 1ŠSTATOME PARDAVIMUI STEBĖTINAI MAŽA KAIAN PO

pRANEŠIME kaip šitas yr akas nors elektriško — šileks nuo žmogaus prie žmo
gaus kaip kibirkštis! Ir mes pilnai pasitikime kad tūkstančiai žmonių .kuriems 

reikia geros rūšies naujų apatinių pirks dabar, kadangi šitas yra be jokio klausimo 
didžiausias nuotikis kokį tos rūšies mes neturėjome per daugelį metų.

CARTER

Šiame Musų Pirkinyje yra Gerai Žinomų 
Išdirbinių Rusių Gamintų šių įstaigų 
AUGUSTA - CHALMERS 
LACKAWANNA UNION 
Ir kitų Gerai žinomų Išdirbysčių

Marškinių mieros nuo 36 iki 44

BRANFORD

Kelinių mieros — nuo 32 iki 42

BAILEY’S—ŽEMES GRINDYS
4>
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mes dar 
nesusiųsto

Dundee, 
šimtų bedi 
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čia žmones i 
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Konferenc 
lapkričio 11 
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ge ir Frai 
H i Briand.


