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2,500,000 Gelžkelių
Darbininkų Pasirengę Streikuoti
KOMPANIJOS DAR NORI NUMAŽINTI DAR

BININKU ALGAS, KADA JŲ REIKALAU
JAMA MAŽINT VEŽIOJIMO KAINAS.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Ohio valstijos industrijų pa- 
žingėjimas pirmyn bėgyje pas
kutinių keleto, savaičių taip pa
silaiko ir ant toliau, kaip pra
neša išdirbysčių centrai iš visos 
valstijos. 1

Iš Youngstowno distrikto ži
nios rodo jog geležies ir plieno 
biznis nėra taip guvus. Dabar 
dirba apie 60 nuošimtis žmonių 
kiek buvo augščiausia pasiekta 
karės laiku.

Puodininkystės E. Liųerpoolio 
distrikte didina savo veikimą, 
rudenį padaugėjus užsakymams.

Gelžkelių transportacija dali
niai aplengvėjus.

Akrono gurno darbai po biskį 
gerinasi.

Pranešimai iš anglies kasimo 
laukų nėra perdaug optimistiš- 

!. ki.
, Buffalo, N. Y., Pierce-Arrojv 

automobilių dirbtuvė greit gryž- 
ta prie normalioj dabar dirba 
pilną laiką su 4,230 žmonėmis.

Washington C. H., K)hio. — 
Pradėta statyti nauja dirbtuvė 
apimsianti šešis akrus žemės, 
joje bus apdirbama gelžkeliams 
tiesti rąstai. ,

Wilmington, O./pirmų kartu 
’ po kelių mėnesių sto^jšn'o 'pri
dėjo pilnai veikti Wilmington 
Casting Co. dirbtuvė.,

GRĘSIA GELŽKELIŲ 
DARBININKŲ 

STREIKAS ,
VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Cleveland, spalio 19 d. — 
Gelžkelių darbininkų unijų 
viršininkai rengiasi vykti į 
Chicagą gelžkelių darbo tary
bos šaukiaman susirinkiman.

Chicago, spalio 19 d. — Jei 
gelžkelių kompanijos susilai
kys nuo sumanyto mažinimo 
algų kitu atveju, streikas gal' 
ir nekiltų, bet vįstiek turi nu
mažinti prekių vežiojimo kai
nas.

*KITI PRIPAŽINIMAI
Washington, spalip 1 1 

d. (L. I. Biuras). — Ho- 
landija pripažino Lietu; 
vą de jure.

Washington, spalio 18 
d. — Suomija (Finlandi- 
ja) pripažino Lietuvą de 
jure.

Chicagb, ‘ I1IT;— Gelžkelių dar
bininkų uniją vadai, po dviejų 
savaičių konferencijos šu savo 
generaliais pirmininkais ir vei
kiančiais komitetais, kame buvo 
kalbama apie įvestą numažinimą 
darbininkų algų, spalio 15 d. iš
siskirstė nenutarę galutinai ką 
darys, vienok yra tikima jog 
turės kilti Streikas ir tam įsa^ 
kymas bus paduota iš Clevelan- 
db, kur randasi augštieji 
viršininkai.

Vėliau Jtą pačią dieną 
išreikšta jog streikas bus 

. bus .didžiąusįasstręikąs istori
joje; “Tai yra kova tarp gyve
ninio ir mirties del musų orga
nizacijos ir mes'Į tą kovą nei- 

Londone, Anglijoj, pereitą sa- name su užmerktomis akimis, lito hmm rliMolč 90 000 T

unijų

buvo 
ir tai

vaitę buvo didelė, 20,000 bedar-j 
bių, demonstracija. Demonstra
cija pasižymėjo ir kraujo pra
liejimu, keletui darbininkų su
daužyta galvos, 'daug išmušta 
langų. Demonstrantai ėjo pas 
■premjerą-. Visa minia neprilei
sta prie jo rūmų, daSigavo tik 
šeši žmonės, (atstovaują šalies' 
bedarbių tarybą.

Bucharest, Rumanija. - 
manijos arsenale, Forte Rud-|bus galima padaryti •nenumaži- 
mei, eksplodavus 150 vežimams nūs dar daugiau darbininkų ai-, 
su amunicija 10 Vyru užmušta g„ 
ir daugybė sužeista. , Wjishingtono valdgia įro pa,

Chicagoj mėsos pakuotė jai, siūlymus abiąm pusėm išvengi- 
85 •nuošimčiai tos srities darbi- muj streiko. 6arbo sekretorius 
mnku, balsavusiu pereita suba- • , . • , . . ,tą už iššaukimą streiko' jeiguj EaXJs,sako tur’s ke^ P|an5 
anatysįs reikalas, visi' pritarė ’ssilenkimui su • streiku ir jis 
streikavimui. Balsavime daly- juos pasiūlys tinkamoms ypa- 
vavo apie 55,000 žmdnių. 40,0001 toms, 
darbininkų iš kitų miestų va
karinėse valstijose irgi turėjo 
balsavimą, bet jų balsų pasek
mės dar nežinomos, kolei kas 
nesusiųstos unijos valdybai.

Dundee, Škotijoj*, keliolika 
šimtų bedarbių susirinkę 'miesto 
pįeciuje norėjo demonstruoti. 
Policija demonstrantus tuoj iš
vaikė, bet miestas per keletą 
valandų buvo išgąstyje .

Pittsburg, Kansas, apie 5,000 
angliakasių susirinkime priėmė 
rezoliuciją pritariančią savo va
dui Howatt. kurį -vyriausias an
gliakasių unijos prezidentas su
spendavo. Sykiu su xtuo buvo 
išleista angliakasiams įsakymas 
paliauti Streikavus. Apie 12 
tūkstančių angliakasių Kansas 
valstijoj, po vadovyste Howat- 
to, savanoriai išėjo streikuoti. 
Valstija jį ir kitą unijos vadą 
nuteisė po 6 mėn. 'kalėjimo už 
nepildymą valstijos įstatymo ir 
šaukimą streiko.

New Yorke audėjų susivieni
jimo konvencijoj priimta nuta
rimai panaikinti, darbus nuo 
štukų ir reikalauti mokesnio sa
vaitėmis sulyg saiko pamato, 
taipgi visuose audimų darbuo
se įvesti 44 valandas savaitėje. 
Suvažiavę atstovai pranešė jog ' 
daugelyje vietų darbdaviai ver
čia žmones žiūrėti po vieną var
stotą daugiau kiek pridera.

Musų namas yra tvarkoje ir 
iries esame gatavi”, pasakė gelž
kelių darbininkų unijos 
dentas Lee.

Visur/ jau tikima kad 
kas kils’ spalio 30 d.

Kadangi kompanijos rengiasi 
[ numažinti'kainas už prekių ve- 

_  jįu_ žiojimą,. jos skelbią jog to ne-

prezi-

strei-

Darbininkų vadų mintyje yra 
iššaukti general) streiką ant vi
sų didžiųjų kelių.

Gelžkelio inžinierių unijos va
das Stone, Clevelande, sako jog 
kompanijos ne tik nori numa
žinti algas, (>et taipgi suardyti 
darbininkų organizacijas ir dar
bo nustatymą. Tik viena val
džia, sako jis, gali sulaikyti bu- 
sintį streiką, panaudodama tin
kamus ir teisingus budus dar
bininkų pusėje.

Serbai Atakuoja Alba
nus

Roma. — Serbai vėl atakavo 
Albanus, užimdami trejetą mie
stelių prie Drina upės.- Serbai 
sutraukė tvirtas spėkas* linkui 
Bojanos. Tiranoj apsireiškęs 
karštas karės lupas, tenai na
cionalistai kasdien laiko demon
stracijas prieš valdžią.

Teherane prasidėjo sukilimas 
ir žuvo daug žmonių; tarpe jų 
užmuštas Amerikos misijos na
rys.

Konferencijon į Washingtoną 
lapkričio 11 d. rengiasi atvykti 

' Angiljos premjeras Lloyd Geor
ge 1 ir Francuzijos premjeras 

I Briand.

Taikos s.utartįs priimtos. Wa
shingtone spalio 18 d. senatas 
priėmė Vokietijos, Austrijos ir 
Vengrijos taikos sutartis.

šituo aktu stsiveria draugin
gi ryšiai tarp buvusių centrali- 
nių valstybių ir Suv. Valstijų, 
po keturių metų teoreti'kos ka
rės. 1 ' . I

Lietuva ir Lenkija Ap- 
targ^I. S. Rezoliucijų 
WSshington^sp. 12 d. (LIB.).

— Tautų Sąjungos plenumas 
užgyrė savo Tarybos rezoliuci
ją Lietuvių-Lenkų ginče, bū
tent antrą Hymans’o projektą, 
nors a'bi Lenkų ir Lietuvių de
legacijos atsisakė ją priimti. 
Lenkų delegacija visiškai atme
tė antrą Hymans’o projektą, o 
Lietuviai priėmė antrą- projek
tą su Lietuvos kontr-projekto 
pamatais.

Kuomet Vilniaus klausimas 
pasilieka dabar atviras, abi — 
Lietuvos ir Lenkijos — vyriau
sybės turės išsitarti del Tautų 
Sąjungos plenumo rezoliucijos.

Washington, sp. 14 d. — Tau
tų Sąjunga galutinai pasiūlė 
■Lietuva* ir Lenkijai-- antrą -Hy- 
maris’o projektą Vilniaus ginče.. 
Abi — Lietuvių ir Lenkų — 
pusės turės duoti* šiam Sąjun
gos pasiūlymui atsakymą. Lie
tuvių delegacijai sugryžus Kau
nan, Lietuvos Seimas pradėjo 
svarstyti Vilniaus klausimo pa
dėtį.

Italai Socialistai Atmetė 
Bolševizmą

Pereitą sapaitę ‘Italijoj buvo 
tos šalies socialistų kongresas. 
Pereitais metais tokiame savo 
kongrese Italijos socialistai -la
bai susiskaldę delei priėmimo 
Lenino diktatūros : vieni -norėjo 
pasiduoti po Leninu, kiti ne. Šį
met Italijos socialistai beveik iš-1 
vien nutarė atmesti .Maskvos 
diktavimą ir iškoliojo Maskvos 
atstovą kuris kėsinosi paskaity
ti jiems Lenino atsišaukimą.

Kodėl taip stojosi nesunkų at
spėti. Italijos ir kitų kraštų 
socialistai turėjo laiko pažinti 
tragišką sovietizmo nepavykimą 
Rusijoje. Jie matė Rusiją, po 
Lenino despotizmu, nupuolant į 
desperacijos gilumą. Jie matė 
visą tautą sunaikintą, .ir iš to 
padarė sau išvedimą jog pasta
rų dienų istorija Rusijoj nėra 
geras socializmDi išgarsinimas. 
Labai lengva ne-Rusams socia
listams Leninizmą pasmerkti. 
Rusiškas komunizmas yra tam 
tikros Rusų rūšies. Kada dabar 
pasirodė be jokios- abejonės jog 
Lenino - pasaulinis socializmas 
negalimas, visi jį atmeta. -Le
ninas, visi suprato, nėra reiškė
jas -tikrojo -socializmo. Kitas 
dar dalykas, šalip neišgalėji- 
rto įgyvendint bolševizmo, Leni
nas net pradėjo atsimesti .atgal 
prie “kapitalizmo”. Tas nieka
dos nepatenkins tikrųjų socialis
tų, nors jie irgi sapnuose -gyve
na.

Grekai Sako Laimėję 
prieš Turkus

Atėnai. — Turkai nacionalis
tai šiauriniame karės ruožte M. 
Azijoje tapo atmušti atgal, po 
smarkaus atako ant Grekų de
šiniojo sparno. Priešams pada
ryta didelių nuostolių, — prane
šimas sako.

VOKIEČIAI, SUJUDO 
DĖL SILEZIJOS

Paryžius. — Vokietija gauna 
i apie du trečdaliu ’buvusios leis
tos plebiscitui Silezijos, bet pa
vedama Lenkijai dalis apima be
veik du trečdaliu visų geriausių 
neišdirbtų gamtinių turtų Sile
zijoj. Plebiscitas beveik trimis 
ketvirtdaliais buvo už Vokieti
ją.

. - Francuzai, kurie-rėmė Lenki
jos pusę, dabar yra pilnai pa
tenkintais Sąjungos nuospren
džiu ir pataria Lenkams priim
ti tai be jokio nieko daugiau. 
Lenkai pasirengę taip padaryti 
jeigu Vokiečiai taipgi tą darys, 
ir gatavi bendrai Įveikti siilyg 
sąjungos plano įsteigimui tiesio
ginių santikių su Vokietija ap
saugai ekonominio stovio indus- 
trialėje .Silezijos srityje sulyg 
tarptautinės komisijos nurody
mų. Kaip rodosi, Vokiečių ai
manavimai del (negavimo visos 
plebiscito Silezijos sutinka visų 
tik kurčią ausį. Francuzai sa
ko jog Vokietija turėtų būti pil
nai patenkinta gaudama du treč
daliu teritorijos 'kurią taikos iš
lygomis visai buvo Lenkams nu
skirta.

Lenkai Silezijoj, jiems paskir
tose dalįse, iškėlė savo vėliavas, 
pirmiau buvę Silezijos užpuoli
kai dabar vėl apsiginklavę sto
vi ant sargybos prie rubežių ir 
gatavi atakuoti Vokiečius jei jie 
nepasitenkintų Tautų Sąjungos 
nuosprendžiu. Vokiečiai skubi
nasi imti pinigus iš Lenkams 
priskirtų miestų bankų, parduo
da savo namus ir bėga, bet už 
parduodamus dalykus neima po
niškų markių^ 
^jtėrikat skleidžia gandus* apie 
galimus kilti sumišimus iš Vo
kiečių pusės ir šaukia visus vy
rus prie 'ginklo.

Tarpsantarvės komisija Aug. 
Silezijoje išleido gyventojams 
persergėjimą — Lenkams ir Vo
kiečiams — kad vengtų betvar
kės kėlimo, nds bus panaudota 
spėka jų' numalšinimui. Eina 
agitacijos paskelbti generališką 
streiką protestui prieš tokį nu
tarimą.

LAUKIAMA SOVIETU 
NUVERTIMO

Londonas. — Lordas Curzon 
esąs rašęs Francuzijos,premje
rui su patarimu kad pastaroji 
valdžia nesueitų į jokius santi- 
kius su Rusijos valdžia, kadan
gi yra gerų priežasčių tikėti jog 
bus naujų 
sti sovietų

Anglijos 
nutraukta, 
dėta. To pasekmėje jš dalies ir 
'buvo badp priežastis Rusijoje. 
Vienok, Anglijoje kalbama, Ru
sai ekstremistai daugiau užside
gę leidiniui savo aukso propa
gandai negu pirkimui maisto ir 
reikmenų iš kitur. Nieko, sa
ko Anglai, nelaimėsi siųsdamas 
prekes Rusijon, kadangi aišku 
jog Rusai neturi ką už jas duo
ti: tai butų tik dovanos Rusijai, 

ne prekyba.

pasikėsinimų 
valdžią.
prekyba su

nors nebuvo

nuver-

Rusija 
ir pra-

o

be

už- 
ąe-

Bilijonai Pinigų 
Vertes

• Ne viena Rusija Europoj 
pludus popieriniais pinigais
turinčiais vertės net juos užlai
kyti. Austrijos florinai dabar 
verti 6c. už šimtą (buvo_ papras-i 
tai 20c. vienas). Lenkų lygina
mai verta 24c. markė dabar yra 
parduodama už 2c. šimtas. Vo
kiečių markės šiose dienose pa
siekė 70c. už šimtą, kuomet nor
maliai viena markė verta apie 
24 centus.

PASKOLOS REIKALUOSE
Dar yra Laiko Atsikratyt Slekerio Vardo

i Kada tauta suktų kaimynų iš- 
- varginta ir prikryžiuota išdry-
■ so ištarti pasauliui jog ji yra 
f laisva ir nepriklausoma — Lie-
■ tuviški slekeriai tyčiojosi iš jos; 

piktai šaipydamies jie pranaša-
(• vo jai greitą mirtį, ir tik dairė- 
• si ir laukė naujų Lietuvos pa- 
' vergėjų ir valdonų.

Kada toji tauta, atgijusi ir 
' stiprėjanti, vijo iš savo žemės 
’ vienus- paskui kitų grobuonius 

priešininkus, — jie ‘galvas krai
pė, spjaudėsi iš pykčio, jautėsi 
nemaloniai užviltais.
, Kada toji -pati tauta šventė 

savo nepriklausomybės pirmas, 
ir antras, ir trečias sukaktuves, 
— jie, it įgilti, bėgiojo nera
miai, skelbdami bjauriausius ir 
šlykščiausius prasimanymus ant 
savo šalies valdžios-.

O kada Tėvynė savo žutbuti-1 
nėj kovoj su didžiausiu, nes am
žinu, priešininku kreipėsi į už
jūrį į savo vaikus prašydama 
tai savo kovai paramos, — fa-Į 

Ida vieni, it pabludę, pabalusio-■ tuvos Atstovas Vileišis bijojo.” 
imis iš pykčio lupomis, kad judo- Klerikalai, nevalkiokite Vilei- 
šišką sąžinę nuraminus, bėgio- §j0 vardo patraukimui pirkėjų- 
jb per stubas, p«r susirinkimus |niekaTn nereikalingo “žurnalu- 
skleisdami išsigimimo idėją, at-iko” jr neviliokite 75 centų do- 
kalbinėdami nuo savo Motinos vanai. Į vietą gerbiamo Vilei- 
rėmimo idant ir jiems, išsi-1 gj0 vardo, pasidėkite sayo var- 
gimėliams ir Judoms,.butų tarp kus> j^jpo šimučio, Gudo, Knei- 
kitų išsigimėlių šiek -tiek ra- įj0> Krušinsko, Staknio, Bučio,' 
miau; kiti gį, kur ramesnieji, jvagždžio, Jakaičio, Kemėšio, 
krapštėsi pakaušius, bailiai du-1 Mastausko, Bielskio, česaičio et 
savo ir teisinosi neturtu, šlėp- ęonsortes, tai tinkami vardai to- 
dami savo širdyje gudrią mintį kiaj “Ruomuvai” garsinti, arba 
kad kuomet kiti iškovos Lietu- < kokio kitokio savo “augšto” as-

mens. - Bet klei ikalal jau nesu'-’ 
mano kaip bežeminti Vileišį, tai 
.kergia jo vardą prie sayo neva 
“žumalukų” padarymui biznio.

Tautietis.

V. Čarneckis. Kalbės
Šiose Vietose:

Šiuomi pranešama jog Lietu
vos Atstovas, V. Čarneckis, lan
kysis-sekančiose kolonijose: 
•Worcester, Mass. Spalio

čia pribus iš vakaro ” 
So. Boston, Mass. 
Montello, Mass.
Cambridge, Mass.
Waterbury, Conn. 
Hartford, Conn. 
Philadelphia, Pa.

čia pribus iš vakaro ”
Newark-Harrison, J. J. Lapk. 3

Lietuvos Finansinų Misija, 
Seventh Ave., New York.

23
22
24
25
26
27
28
30
29
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PROTESTAS
Klerikalų organas “Garsas” 

jau kelintą kartą garsina ant 
pirmo puslapio naują klerikališ- 
ką žurnalą “Ruomuva”, kurį, 
kad katalikai pirktų, afišuoja 
šitaip‘Rųomųva’ organas 
kurio labiausiai (buvęs gerb. Lie-

Mėnulio Užtemimas
Nedėlioj buvo mėnulio užte

mimas, matomas visose Suvie
nytose Valstijose į vakarus nuo 
Cįolorado valstijos. , Užtemimus- vat-sav'o krauju ir aukomis lai-Į 
buvo beveik visiškas, prasidėjo —- ' “’—- *—
apie 4 vai. po pietų ir pasiekę 
patį vidurį 5:54 vai. prieš vaka
rą. '

Šįmet jau antras mįnulio už
temimas, pirmas, buvo balandžio 
22 d. Šitais laikais kas metai 
atsiibuna saulės ir menulio už
temimai, apie 15 dienų skirtu
me vienas nuo kito.

Bankieriai Persergsti 
Vokietiją

Berlinas. ■— Amerikos ir An
glijos bankieriai grąsina Vokie
čiams atitrauksią savo pasiūly
mus kreditų jeigu Augš. Silezi
jos industrialės sritįs bus atim
tos iš Vokietijos ir atiduotos 
Lenkijai. Tokiu budu norima 
padrąsinti Vokiečius neužsilei
sti. Kitiems gi rupi nauja ka
rė, nes dąbar pelnai apsistojo.

šitų nuotikių pasekmėje da
bartinis Vokietijos kabinetas 
jau griūva, kaipo'' demonstraci
ją prieš tokį Tautų Sąjungos 
nutarimą kalbinėtas pasirengęs 
pasišalinti. Ta Silezijos dalis 
tik trumpu tarpu buvo su Len
kija padarius uniją (kaip Lie
tuva), gi kitais tarpais buvo po 
Austrija, paskui per kelis šimt
mečius ją valdė Vokietija.

Amerika yra pirmutinė šalis 
išdirbime radiumo.

svę ir gerbūvį, kai “krajuj bus 
viskas ramu ir gera”, tada jie' 
su savo pinigėliais parvažiuos ir 
gyvens dainuodami ir “faituo- 
sis” su Lietuvos valdžia už vi
sokias savo būtas ir nebūtas 
teisęs.

Kas tai per žmones ?
jiems vardas?
/Tai Lietuviški slekeriai. Tai 

besarmačiai, bejausmiai storžie-1 i§davikas
Wa-|viai. Tai šlykščiausi egoistai, 

. Bėgs lai
kas. Žmonių sąmonė bręs. At
eis ir jiems atsiskaitymo diena, 
Tautos Teismo diena. Jei ir 
praslinks jisai nesulaikytas per 
Lięįuvos rubežių — suras sau 
teismą ir namie. -

Kaimynas klaus kiek tu, bro
lau, prisidėjai prie Lietuvos Lai
svės atgavimo? r

Sūvo paties vaikutis kada nor 
i • Tėte I šiandien mnkV-

Mirė senatorius Knox.
shingtone spalio 13 d. nuo apo-jtai Lietuviški Judos, 
pleksijos mirė Pennsylvanijos 
senatorius P. C. Knox, buvęs 
per tris respublikonų partijos 
administracijas kabineto nariu. 
Knox savo karjerą pradėjo prie 
Prezidento McKinley. . Tik 
ra dienų prieš mirtį jis buvo 
gryžęs iš Europos.

po-
su-

derybos su Anglija

vai? Kaip tu rėmei? Ir atbus 
j vargšo sąžinė, ir vaidins jį die- 

Kaip ną ir naktį, ir -neduos jam ra
mumo, ir vis jam sakys: Tu sle- 

I kelis, tu Judas, tu savo brolių

ne- į
Eina kokie tai tarimai, j pasakys: Tėte!, Šiandien moky-Į 
užlaikoma slaptoje.

Airių 
siseka. 
bet vis

Viena kas sutarta įvesti aš
tresnę priežiūrą kad butų pildo
ma kariavimo paliaubos. Airių 
respublikos vadai prižadėjo su
laikyti savo kareivių lavinimą, 
iš Anglijos pusės sutikta už
drausti kareiviams ir policijai 
jieškoti priekabių mūšiams pra
dėti.

Anglijos norima ,kad Airija 
liktų dalimi Britiškos imperijos.

/Lynn, Mass., netoli Revere 
pavandenio užsimušė du orlaivi- 

Ininkai. Mašina sudegė.

to jas mums aiškino kad Ameri
kos Lietuviai suteikė milžiniš
ką pSgalbą savo Tėvynei, kada 
ji kovo už -laisvę. Juk ir tu, 
tėtė, buvai Amerikonas. Ar aš 
galiu, tėveli, tavimi didžiuotis 
kad ir .tu buvai tarp rėmėjų?

Ką atsakys jis tada? Kaip 
iššimeluos savo vaikui? {Baž
nyčion nuėjęs iš patrioto ku
nigėlio lupų išgirs irgi garbės 
žudžius Tėvynės rėmėjams. Bus 
apvaikščiojimų, kalbų, rezoliu
cijų — vis pagerbimui kovotojų 
už laisvę ir jų rėmėjų, ir jo taip 
visi rodos ir klaus: o kas tų bu-

Bet Lietuviški slekeriai — tai 
visos tautos nelaimė ir visuoti
noji gėda. Neprileiskime jos 
kol dar laikas. Mažinkime savo 
slekerių skaičių.

Bonų vajus jau ‘baigiasi. Nors
.paskutinėmis dienomis intemp- 
kime savo visas pastangas išbu- 

Idinimūi visų miegalių Lietuviš
kos sąžinės išvengkime sarma- 

(tos savo kolonijoms, kuri kris
tų ant jų, jeigu kvotos butų ne
užbaigtos. Priešingai, 
pinkime ir padirbėkime 
sur butų priaugtinas 
kaupas.

pasiru- 
kad vi- 
didelis 
L. P.

Lietųvos Laisvės- (Bonas — 
tai ženklas pilietiško susiprati
mo.

PINIGŲ KURSAS j

100
100

100
100

Spalio 19 d. 
ptiarkių-auksinų 60c
Lenkų markių 2c
Pereitą savaitę buvo: 

markių-auksinų 82%c
Lenkų markių 2c
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Iš Lietuvių Gyvenimo t

CHICAGO, ILL.
Daug nunešta Lietuvių pini

gų. “Naujienos” paduoda ži
nią jog tūli agentai iš Chicagos 
Lietuvių išviliojo daug pinigų. 
Rašo:

Tie Lietuviai kurie per savo 
kvailumą ir godumą” norėjo dvi
gubo pelno į trumpą laiką, šio
mis dienomis dar gavo vieną 
kartų pamokinimą. Daugelis 
tūkstančių sunkiai uždirbtų do- 
larių pranyko iš Chicagos kartu 
su dviem agentais kurie rinko 
tuos dolarius nuo Chicagos Lie
tuvių žadėdami jiems “specia
lius” nuošimčius į trumpą lai
ką.

šiuo kartu pabėgo su pinigais 
du agentai kurie rinko “specia
lus” dar tik trumpas laikas at
gal, būtent Jonas Žitkus ir Sta
nislovas Matas.

Kaip rinkti “specialus” jię 
mokinos nuo kitų tokių panašių 
specialistų ir pradžioj buk rin
ko pinigus ne sau, bet kitiems. ] 
Neužilgo vienok jie pilnai išmo
ko to biznio ir pradėjo jį vary
ti patįs savo vardu. Jie išdavi
nėjo notas tokias pat kaip kiti, 
paremtas taip pat ant vėjo kaip 
ir kitų tokių specialistų notos.

Savo ofisą jie įsteigė 29 S. 
La Šalie St., ‘kad “vožniau” iš
rėdytų, ant ofiso durų išrašė: 
“Home Builders Organization”. 
Jię taip pat atsispausdino kor
telei ant kurių išrašė: “The 
Home Builders Organization — 
Debenture gold bonds.” . Tas jų 
vardas ir paaiškinimas jau ro
dė kad jų biznis yra grynas 
humbugas.

Vienok Chicagos Lietuviai, 
užkrėsti “specialų” liga”, davė 
jiems savo pinigus taip pat len
gvai kaip kitiems specialistams. 
Matas su Žitkum indėjo į laik
raščius pajieškojimą agentų, ir 
neužilgo jų gavo visą eilę. Agen
tai pradėjo jiem dirbti taip pat 
kaip ir kitiems panašiems spe
cialistams, remdamiesi žmonių 
kvailumų, gddumu ir kvailu pa
sitikėjimu humbugiškoms pasa
koms.

Negali būti abejonės kad vi
si agentai dirbo Matui ir Žitkui 
žinodami ką jie daro. Tiesa kad 
ne vienas iš agentų pats inda- 
Vė Matui ir Žitkui nemažas su
mas pinigų, pav. A'glis esąs in- 
davęs $2,100, kiti po tūkstantį, 
po kelis šimtus.- Jie tikėjo jog 
kaipo agentai jie pirmieji gaus 
pasipelnyti. Tas pasįpelnijimas 
vienok negalėjo ateiti kitokiu 
budu kaip tik atėmus pinigus 
nuo kitų žmonių.

Spalio 1 d. ant Mato ofiso du-

rų Ibuk tapus užklijuota, korta 
su parašu kad Matas apsirgęs 

i ir todėl ofisas per kelias dienas 
bus uždarytas. Agentai pirmie
ji suprato kas čia per liga, to- 

| del jie, nors patįs būdami kaltės 
'dalininkais, pasiėmė advokatą ir 
I išėmė varantus prieš Žitkų ir 
i Matą. Bet žmonės kurie intei- 
kė savo pinigus savo valia irgi 
ketina imti varantus ir areštuo
ji tuos agentus.

Žitkus dar buvęs Chicagoj po 
varanto išėmimo, bet per klai
dą nebuvęs suimtas. Taip pat 
sako ir Matas' 
šioj savaitėj. 1 

tai nežinia, 
surasti.

esą 
šią

buvęs Chicagoj 
Kur dabar jie 

veikiausia nebu-'

BALTIMORE, MD.
Neišdegė du šūviai. Nors ir 

nemažas skaitlius yra Baltimo- 
rėj “Dirvos” skaitytojų, vienok 
iš čia žinučių jai -labai mažai 
kas priduoda, tai gal “Dirvos” 
skaitytojai ir mano kad Balti
moriečiai visai nieko (neveikia. 
Ištikrųjų gi Baltimoriečiai vei-

PASĮĄBU^ĘS
(Rašo DARCVXTnIS)

Nori Lietuvą Paversti 
Vienuolynu.

Andai Lietuvoje buvo apvaik- 
ščiojimas žemaičių 'Vyskupijos 
Ju'bilejuš, — 500 metų nuo įs
teigimo. Jubilėjun suvažiavo vi
si Lietuvos vyskupai ir arti 60 
kunigų.

Kunigai turėjo savo konferen
ciją ir štai ką jie nutarė:'

Jie nutarė reikalauti iš Lietu
vos Seimo:

“A. — Išleisti įstatymus, įra
šant juos į Konstituciją, kad ka
talikams butų katalikiškos mo
kyklos, kad mokytojais jose ga
lėtų praktikuojantieji katalikai.

“B. — Kuogreičiausiai panai
kinti dabartinę tvarką, kur ka
talikus moko nekatalikai moky
tojai.

“C. — Nelukuriuojant įsteig
ti katalikišką universitetą.

“D. — Pravesti įstatymą ku
riems universitetai skaitytus ne 
valdžios, bet privatinėmis įstai
gomis, ir kad valdžia juos šelp-i 
tų proporcionaliai tam tikros pa
saulėžvalgos žmonių skaičiui.”

diškosė vietose, skambinant po
terius (12 vai. ir vakare), visi 
valdininkai turi suklaupti ir su
kalbėti 3 Sveikas Marijas. F. — 
Kunigui ineinant valdžios įstai
gon visi turi atsistoti 
nusilenkti.... ■.

Viso galima laukti, 
galima sulaukti, jei 
rankas sudėję!

ir žemai

Ir viso 
lauksime

Dar Yra Pinigų, Dėkui Dievui!
Tautos Fondas paskelbė api- 

skaitas. Jos daug pasako.
Tam fondui pradedant veikti, 

visi Amerikos Lietuviai žinojo 
kad iš kiekvieno suaukauto fon- 
dan dolario 85 centai eis nuken- 
tėjusiems del karės, o 15 centų 
eis politiniams srovės darbams.

Iš atskaitos gi matoma kad 
tie nukentėję del karės liko su- 
vilti. Aukotojai mato kad iš jų 
iškaulyta pinigai “under false 
pretense”, žiūrėkime ką sako 
tos atskaitos analyzes: viso au
kų surinkta $504,272.05 (iki 
rugsėjo, 1921 m.).
politinei akcijai 
kultūros reikalams 
T. Fondo reikalams
nuostoliai su Liberty b. 2,884.42 
ižde dar yra 
šelpimui išleista

Viso ..............

Išleista:
$295,815.16

45,377.29
25,282.71

I GERB. s
I ^OPRAGILO KAMPELIO^ j
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Gerb. Spragilas atbėgo
šitokia “istorija”:

Kt 7

musų komunistėliai surengė ki
tas prakalbas spalio 9 d. L. A. 
A. Klubo salėj. Kalbėjo drg. 
Pranaitis. Komunistėliai ragin
dami žmones ant tų prakalbų, 
sykiu dalino ir Lietuvos Valdžią 
šmeižiančius lapelius, raginan
čius nepirkti bonų. nei dėti au
kų Lietuvos gynimui. Taip iš
garsinę savo “prakalbas”, ko
munistėliai su šypsą laukė jų ir 
manė daug sueisiant klausyto- 

Ijų, o tada, kalbėtojo pastango
mis, Lietuvos Valdžia tuoj bus 
nudardinta nuo žemės kamuolio. 
Bet labai apsirikta: publikos su
ėjo į pora tuzinų, o dar dau
giau — kalbėtojas ir šis visai 
nieko nekalbėjo apie Lietuvą, 
prisimindamas jog “apie tai gal 
kitą sykį”. Dabar komunistė
liai vaikščioja lyg muilą suval
gę....

Vietos Lietuviai pasistatė sau 
puikią salę, 'kuri lėšuoja 150,000 
dolarių. Salės atidarymas 'bu
vo spalio 17 d. Kalbėti kvies
ta miesto majoras, gubernato
rius ir Lietuvos Atstovybės na
riai. Salės atidarymo delei, jo
je iškilmės tęsis visą mėnesį; 
draugijos prie -to stropiai ren
giasi. L. A. A.. Klubo iniciati- 
va bus per du vakaru sulošta 
istoriškas veikalas “Pilėniečiai”. 
Vakarinė vaikų mokykla, po va

iria gana daug, kaip Lietuvės dovyste A. Kurelaičio, taipgi 
labui, taip ir savo. Nuo pat ka- rengia savo vakarą. L. D. L. 
rėš pradžios Baltimoriečiai vei-ID. Choras ir L. A. A. Klubo 
kė gana daug Lietuvai, rin'kda- Choras suvienytam spėkom ren
iui aukas, žinoma, prie šio taip I gia koncertą. Visas pelnas ski- 
garbingo darbo neprisidėjo nei riamas salės bendrovei. Tik ir 
socialistai nei komunistai; pas- vėl bėda su tais “komunistais”, 
tarieji dar visu smarkumu vei-1kaip su 'kokiais vilkais: susita- 
kia priešingai, skleisdami nešva
raus turinio lapelius šmeižian
čius Lietuvos Valdžią, ir reng
dami prakalbas, O kad tie "cho- 
munistai” yra nelegališki poli
tikieriai ir negali savo vardu 
nieką veikti, Itai suvo judošišką 
dalbą atlieka pasislėpę už kitų 
draugijų. Draugija kuri laiko 
po savo priedanga tuos keikūnus 
ir Lietuvos išsigimėlius yra L. 
D. L. D., skaitanti save Lietu
vių darbininkų literatūros drau
gija. Tikrenybėj e. gi ji yra pur
vinų politikierių ir Lietuvių kir
šintojų gauja kuri nežinia iš 
kokių slaptų šaltinių gauna di
deles sumas pinigų jr leidžia, 
vietoj naudingų darbininkams 
šviesti knygų, nuodingus lape
lius ir rengia tokio pat turinio 
prakalbas, kuriose daugiausia 
užnuodijama darbininkų dvasią 
ir sukiršinama vienus prieš ki
tus. Į

Spalio 2 d. ta mulkintojų dr- 
ja parengė prakalbas, kuriose 
neva kalbėjo M. Duseika. Ka
dangi Duseika yra generališkhs 
unijos organizatorius . ir dabar 
užsilaiko šiame mieste, tai jis 
neišdryso taip labai šmeižti Lie
tuvos Valdžią prieš vietos žmo
nes. Bet už tokį jo pasielgimą

rę su Klubo choru bendrai ren
gti koncertą, jie atsisako' į pro
gramą dėti Lietuvos Himną ir 
kitas dainas kurios', jų suprati
mu, yra tautiškos. Iš savo pu
sės jie kišą į programą visokių 
šlamštų ir “ugninių” dainų. Tas 
Klubo chorą labai pažemino, tik 
šis choras norėdamas padaryti 
salės 'bendrovei daugiau pelno 
nesiginčija ir sutiko ant visko. 
Laimėję vienur, “komunistai” ir 
kitur tą patį padarė: ant tikie- 
tų atspaude tik savo vardą, o. 
Klubo choro vardas išlenkta. 
Klubo chorą tas labai įžeidė; ir 
jeigu dalykas nebus 
gal pastaras choras 
vaus.

Prie šitokių visur
sų “komunistų” darbų, ar ne
laikąs butų nė tik vietos bet ir 
visos Amerikos Lietuviams nie
ko .bendro neturėti su savo tau
tos 'išsigimėliais ? Tegul jie sau 
šūkauja tyruose ir tegul dirba 
su savo kilmės sutvėrimais bež
džionėmis.

Baltimorės Lietuvių visuome
nė jau pradeda tuos dvasios j 
ubagus apvertinti ir nuo jų ša
linasi — tas aiškiai pasirodė 
jų dviejose prakalbose, kur da
lyvavo'“publikos” tik nuo 15 iki 
25 ypatų. Ne-KIubietis.

pataisytas, 
ir nedaly-

žemų mu-

KAD GYVENIMAS BUTŲ UŽGA
NĖDINANTIS REIKIA GERAI 

JI PRADĖTI

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

Tie kunigų nutarimai ' buvo 
paskelbti Kauno “Laisvėje”. Jie 
ne mano prasimanymas. Jie ne 
juokas, bet realus kunigų dar
bas, einąs prie to kad Lietuva 
pavirstų vienuolynu kur butų 
gera vyskupams, kunigams ir 
davatkoms.

Prie to gali prieiti. Laisvo
sios minties apaštalai, gryžę iš 
Amerikos Lietuvon (kadir lais
vamanių “tėvas” šliupas) kol- 
kas balso nekelia prieš tokį 
musų tėvynės kunigų pasikėsi
nimą. Jie net iš visuomenio gy
venimo pasitraukė, kertėn nu
metę plunksną, kupčių sakvo
jažus ant pečių užsikorę!....

su]astuonių ypatų arba šęšioli- 
Ika kojų. Negana to, bus 
pagal naujos mados lošia
mas teatras “Dėdė Atvažia
vo”, ir gerb. Dėdė atvažiuos 
tiesiog- per svetainę, per pu
blikų, ir eis ant scenos loš
ti. Tokių dyvų ir taip pa
rengtu teajtro tai ne tik tu 
liet ir tavo draugučiai ne
matė.

— Ar taip, ištikro, drau
ge, bus, ar tu tik iš mane 
fones nori krėst?

— Jeigu aš rengčiau tai 
galėtum manyt kad pasigir
damas tave agituoju1, alė tą 
vakarą rengia Lietuvių Ap- 
švietos Draugija, ir ji viską 
taip atliks kaip sako, todėl 
man nereikia nieko .pridėt.

—r O ant ko pelnas eis?
— Kodėl tu, Martinai, už

sirūpinai pelnu?
— Taip sau, drauge, ba 

aš nenoriu kad 'buržujai ma
ne išnaudotų.

— Kaip gi tave išnaudos, 
kad tu nesakei ar ateisi?

— Aš, drauge, mislinu eit, 
ale tu nepasakyk draugu- 
čiams, iba paskui jie mane iš 
kuopelės išbrauks.

— Tai tavo draugučiai ne
labai mėgsta laisvę, peigu 
jie kitiems neleidžia net nu
eit ten kur kas nori.

— Ką padarysi, drauge, 
kad jie tokie tamsus.

— Tu rodos norėjau žinot 
kam pelnas eis: nugi grynai 
Lietuvių darbininkų apšvie- 
tai arba pagerinimui “Arto
jo”, kurį Apšvietos Draugi
ja jau antras metas leidžia.

— Aš, drauge, tau net pa
vydžiu : kaip tu su buržujais 
visur dalyvauji, tai jie tau 
leidžia ir kalbėt, o man kuo
pelėj draugučiai nei išsižiot 
neduodą. , Kažin, jeigu aš 
išsimokyčiau kokią prakal
bą apie kapitalizmą, ar man 
leistų tą vakarą pasakyt?

— To norėt negali viena 
del to kad tu apie kapitaliz
mą niek cf nežinai, o antra — 
tai bus dailus vakaras, o ne 
politiškas, tai abejoju kad 
tavo- “prakalba” ten tiktų.

— Na, tai vistiek, drauge, 
| jeigu ir neduos man prakal
bos sakyt, tai aš ateisiu nors 
paklausyt tavo pasakos apie 
šonkaulius.

— Tik neužmiršk., O aš 
dabar josiu toliau.

— Tai jok sveikas, drau
ge, gudibai, pamatysiu tave 
Lietuviškoj salėj spalio 30 
dieną.
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Streiko : 
Mojant, 
turėtų stenj 
pasmerkti t 

' užjaučia koi 
jomis nekui 

Šiame atsi 
sirodo, komį 

Į si suardyti ir
gas ir vieny!

DRAUGAS MARTINAS IR 
GERB. SPRAGILAS 
RENGIASI EIT Į 

“ARTOJO” VAKARĄ 
—■ Alo, drauguti, tai tu 

vis dar sušilęs jodinėji po 
miestą su savo garbinimais. 
Gali perdaug publikos suva- 
dint ir paskui perclaug bus 
buržujams iš to naudos.

— Tu, Martinai, visada 
tik apie buržujus sapnuoji 
ir už tai neturi laiko pamis- 
lyt apie tikrą naudą kokia 
bus žmonėms iš šito rengia
mo “Artojo” vakaro spalio 
30 d. Lietuviškoj salėj Cle- 
velande. Nors sykį pažiū
rėk ir akimis, o ne pilvu.

— Drauge, mano pilvas 
yra maisto sudėjimui, o ne 
žiūrėjimui, ir jeigu tu įžei- 
dinėsi mano pilvą tai aš pa
sakysiu visiems draugams 
kad ant “Artojo” vakaro 
neitų.

— Nepyk, Martinai, aš 
noriu tau aiškiai duoti su
prasti kodėl visiems reikia 
ant to vakaro eiti.

— Ale tu pats, drauge, ar 
busi kad tu kitus ragini? 
Jau daug buvo vakarų kur 
aš nuėjęs norėjau tave ma
tyti, o tu vis nebuvai.

— Vienas dalykas, tu tik 
po bolševikų vakarus slam- 
pinėji, tai ten manęs nema
tysi, o antra 'aš neinu neuž- 
kviestas.

— Tai tu, drauge, nori 
kad tave kai koki guberna
torių užkviestų: aš nedykai 
sakau kad iš tavęs tikras 
buržujus.

— Netaip supratai: aš ei
nu ten kur mane pakviečia 
pasakyt prakalbą apie šon
kaulius. Taigi dabar ant 
“Artojo” vakaro esu užkvie
stas ir eisiu jieškot kur ma
no šonkaulis.

— O kas ten, drauge, dau
giau bus?

— Bus visko daugybė, tik 
tau reikėjo paskaityt “Dir
voj” ant paskutinio pusla
pio ir butum .žinojęs.

— Aš, drauge, tokių bur
žujiškų laikraščių neskai
tau, ba jie nerašo apie dar
bininkų vargus, o tik sako 
kad viskas turi but gerai.

— Ha, ha, ha, koks tu ne- 
dakeį)ėlis: turbut su pilvu 
ir mislini.

— Drauge, aš tau sakiau 
neižeidinėk mano pilvo, ba 
aš tau duosiu per ausį.

— Kad tu labai keistas: 
nori kad darbininkams vi
sada visur butų blogai, o ne 
gerai, ir dar giriesi kovojąs 
už darbininkų gerovę. Bet 
einant prie to gražaus “Ar
tojo” vakaro, reikia pasakyt 
kad ten bus garsiausias ir 
žymiausias Amerikos daini
ninkas gerb. Butėnas, dai
nuos gerb. Jankauskas ir 
tau pažįstama dainininkė p- 
lė Baltrukoniutė, prie to bus 
oktetas arba kvartetas iš-

21,986.10 
112,926.37 

$504,272.05
Kitaip sakant, šelpimo reika- 

. lams iš surinktų aukų išleista 
ne 85c iš kiekvieno dolario, bet 

' tik 45c, o 55 centai nuėjo poli
tikai.

Kažin, ar Austrijos nelaisvėje 
buvę Lietuviai gavo kiek pašal
pos iš tų $37,000 kurie 'buvo Ga
briui pasiųsti, ar ne, ir ar tie 37 
tūkstančiai priskaityti prie šel
pimo reikalų ar prie politinės 
akcijos....

Ir kaip ilgai dar minios bus 
viliojamos ?

Xietuvos'Atstovas Ap
lanke Lietuvių 

"Klrfunijay .
Washington, sp. 12 d. (LIB.). 

— Lietuvos Atstovas Suv. Val
stijoms, V. Čarneckis, vakar va
kare sugryžo Washingtonan, ap
lankęs Lietuvių kolonijas Chi
cagoj, Clevelande, Pittaburge, 
Detroite, Rochesteryj, Amster
dame, Schenectady ir Brookly- 
ne. Visur Lietuviai reiškė daug 
džiaugsmo, matydami savo tar- 
įpe nesenai dar pavergtos, o da
bar jau laisvos savo mylimos 
Tėvynės atstovą.

Savo kalbose Atstovas Čar
neckis pabrieždavo kilnią Ame
rikos Lietuviu meilę prie savo 
Tėvynės Lietuvos, ir dėkojo už 
gausią moralę 'bei materialę pa
ramą kurią teikė ir teikia Ame
rikos Lietuviai Lietuvai jos ko
vos už laisvę metu. Kartu At
stovas reiškė vilties kad dabar, 
kuomet jau pirmosios pastangos 
ir aukos duoda vaisių, Lietuvi 
žymiai sustiprėjo ir savo vidu
je ir užsienyje, reikalinga ne tik 
ištverti iki galo, bet dar padvi
gubinti savo paramą, kad vei
kiau ir laimingiau Lietuvių tau
ta užbaigtų didelę ir garbingą 
savo nepriklausomos valstybės 
atstatymo darbą. Tam reika
linga yra visiems Lietuviams be 
partijų ir srovių skirtumo ben
drai remti' savo Tėvynę ar tai 
aukomis jar išperkant Lietuvos 
Laisvės Paskolą.

Nušvietęs dabartinę Lietuvos 
padėtį ir pažymėjęs kelius ku
riais eina Lietuvos politika, bai
gdamas savo kalbas Atstovas 
dėkojo už iškilmingą ir gražų 
priėmimą kurio teko jam ir jo 
bendradarbiams patirti besilan
kant po Lietuvių kolonijas.

Vietų paskolos stotįs, pasi
naudodamos proga, užrašinėjo 
paskolos bonus. Daugelyje vie
tų buvo užrašyta ne tik visa 
kvota, bet ji buvo dar žymiai 
viršyta.

Kartu sų Atstovu gryžo Wa
shingtonan Atstovybės Sekreto
rius M- Vinikas ir Atstovybės 
Juriskonsulas B.' Mastauskas.

Prie ko prives toksai kunigų 
nutarimas? Man 'bent aišku. 
Seimas yra katalikų kontroliuo
jamas, tat tokį įstatymą leng
vai perves ir "į konstituciją įra
šys”. Ir kas bus paskui? Vi
sose mokyklose mokytojaus tik 
tokie žmonės kuriuos rekomen
duos klebonai. Kadangi valsty
bė yra kontroliuojama katalikų, 
tat kitokioms mokykloms nebus 
vietos: nekatalikų mokyklos tu
rės pačios savaime išnykti, ar
ba jos bus išgriautos. . Toleran
cijos klebonijose nebuvo ir nėra. 
Nebus ko stebėtis jei už desėt- 
ko-kito metų girdėsim apie “po
gromus” nekatalikų mokyklų ir 
jaunimo.

Toliaus, — nelukuriuojant 
įsteigti katalikišką universitetą 
ir visi universitetai turi būti ne 
valdžios, bet privatinės įstai
gos, tačiau valdžia turi juos šel
pti proporcingai tos pasaulėžval
gos žmonių skaičiui. Kadangi 
Lietuvoje katalikų (praktikuo
jančių ir nepraktikuojančių) yra 
didelė diduma, tat katalikų uni
versitetas gaus iš valdžios pil
ną užlaikymą, — kitaip sakant, 
katalikų universitetas bus val
džios universitetas. Naujoji Lie
tuvos iinteligentija bus katali
kų inteligentija.

Ar laisvesnės pasaulėžvalgos 
žmonės galės turėti savo univer
sitetą? Vargiai. Ir drąsiausie
ji jų jau šiandien pardavė savo 
laisvąją mintį už1 Vokiškąją 
markę arba už vietą kokiame 
diplomatijos departamente, ar
ba už agentūrą kokioje bendro
vėje. Jų nebeliko. O jei ir yra, 
tai pirštais juos suskaitytum. 
Jie neturi jiegos savo aųgštąją 
mokyklą įsteigti. Jie negautų 
subsidijos universitetui jau dėl
to kad, katalikams viešpatau
jant, jiems pavojinga butų pasi
skelbti kuomi esą.

Vokietija i 
Lenkams 

Silezijos klai 
mui besiartinai 
labai subruzdo, 
aimizmas apsin 
se ir finansin 
Spauda vien ti] 
leziją rašo. V 
sujudinta ir Wii 
yra kabineto pi 
kaip ant adatų.

Vokietija, bu 
Į Anglija už ją st 

josi Augs. Sil( 
nusvėrimo Voki 
pranešimai iš Gi 
žiaus tame reiki 
oi priešingi: Tai 
sprendė reikalą 
naudai. Sugryž 
savo vakacijy, E 
šitaip išsireiškė 
kuri buvo sykiu 
pirmiausia Lenki 
sam pasauliui ab

“Varšayoj plėi 
apėmė jy mintis 
nes beveik pasidi 
žmonių priešais p 
mirtinais priešais 
dar kova nepasiba 
je ir Galicijoje. J 
Ii pražūtingas pc 
nas padėtas tarp 
Vokietijos?” Jis t 
kė: “Nebandykit 
(įjos vardan dei 
principo Europoj, 
buty skaudus ne t 
fin valdžios, bet si 
pos likimui”.

Wirth’o kalbą Vi 
da įvairiai išaiškii 
dama kokis pavoju 
eiti jeigu Silezija 1 
nno Vokietijos. Vi 
tis grąsina, kad je 
tinėji Silezija atsl 
Vokiečiu del to kad 
šimčiy balsavo už 
Idu pat budu galinu 
plėšinėti nuo kitų v 
lis kur Vokiečiu yra 

'Vokietija”, tas 1: 
gumentuoja, “nors

Sūneli, tu ištikro nusi
valai savo dantis' šva
riai su COLGATE’S.

RED. ATSAKYMAI
Lawrenco Lietuvių Komitetui 

(V. Romans,. M. Stakionis, J. 
Savinčius). — Jūsų “pareiški
mo dabartinei Lietuvos valdžei” 
nesunaudosime vien del tų prie
žasčių kad jus nežinot patįs apie 
ką šnekat, minėdami carizmus 
ir letenas Lietuvoje. Negalime 
dasileisti manyti jog jus galite 
kalbėti vardu visų Lawrence 
Lietuvių, o jūsų paskui sudėta 
eilė reikalavimų nesiriša su jū
sų viršuje išreikštais pasipikti
nimais Lietuvos Valdžia.

Rezoliucija, kaip lakšte mato
si, .priimta: Liet. Ukėsų Klu
bo; Motinos Dievo Aušros Var
tų Draugijos, šv. Laureno Dr- 
jos; Lietuvos Sūnų Draugijos; 
šv. Onos Draugijos; šios visos 
draugijos (išskyrus klubą) žy
misi tiesiog katalikiškos, pasku
tinė, mažiausia, su 150 narių, 
o kadangi A. L. D. L. D. 37 kuo
pa ir L. M. P. S. 8 kuopa teiš- 
stoja tik su puse šimtelio narių 
kiekviena, tai jei teisybė jog 
anos pirmos draugijos prie tų 
dviejų paskutinių (ir poros ki
tų) prisidėjo ir joms pritarę, tai 
jos pačios nežino ką daro, nes 
niekad musų katalikiškos orga
nizacijos dar niekur su bolševi
kais nesusidėjo, išreiškimui 58 
bolševikiškų kuopelių narių pa
giežos prieš Lietuvos Valdžią.

Kas užįnteresuotas katalikiš
kų draugijų eisena, lai pasitei
rauja ar čia bolševikai, tą savo 
“pareiškimą” išleisdami, nepa
darė kokią konspiraciją.

Ne-Klubiečiui (Baltimore).— 
Ačiū. Meldžiame daugiau.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini suj 

4a PAIN-EXPELLER S
, Valzbažouklls užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Įkaro (Anchor) 
ValzbaženklĮ.’

Adresas

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiąsk ŠI AN* 
dicn ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
kį sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jūsų kalboje. 0103

Vardas

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK) gali-

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

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Lie- 
kita

Prie ko-gi einame? Ko 
ma tikėtis ?

Mes nenusistebėsime jei 
.tuvos kunigai, pasinaudoję
kokia okazija savo konferenci
jai, paskelbs dar ir šitokius rei
kalavimus Seimui:

A. — Nelukuriuojant. praša
linti iš visų valdžios vietų neka- 
talikus; B. — Užsienių atstovy
bėse įsteigti Kontrolės Biurus, 
kur norintiems gauti vizą įke
liavimui Lietuvon butų duodami 
tikybos liudymai; (X — Neįlei
sti Lietuvon iš Amerikos tų 
žmonių kurie mėta priktikuojan- 
ti katalikai ir neturi savo kle
bonų liudymų; D. — Visi val
džios triobėsiai turi būti papuo
šti Kryžiais. E. — Visose val-

ŽULIKOWSKIS
Prošepanų Žulikowskis 
Kurs Vilniuj teb’sėdi — 
Musų Tėvynęs sostinę 
It kirminas ėda.
Ar ilgai tenai jam leisim 
Sostinę terioti,
Musų brolius net prievarta 
Paliokais vilioti?
Ne! neleisim, pirkšim bonus, 
Remsim savo Valdžią, 
Tas nugalės žulikonus, 
Ir tuos ką to negeidžia.

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 pakalbėt ar pats labai norėjo ir paėmė sau 
už pačią subankrutijusio bajoro dukterį. Ir tuoj 
nabagas pasijuto kad su savo ženatve pliaukštelė
jo kaip j balą: bajoriška jo pati su ponaičiais slap
tai mylisi; jis'skundžiasi jos tėvams, tie.liepia jam 
džiaugtis gavus tokio augsto stono pačią, kada pri- 
rodo tėvams jog ji nėra jam pati, tai ta pati išši- 
meluoja ir nabagas žmogelis lieka kaltas iki galo.
3 AKT. SCENERIJOS VISUOSE TOS PAČIOS. 
Puikiausia komedija kokią kada Lietuvių scena ma
tė. Knygelė turi 54 puslapius, aiškios spaudos, lo
šime dalyvauja 3 moterjs ir 4 vyrai. KAINA 35c.

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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Mes daug turime Lietuviškų 
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yra ištyrinėji- 
tulo Dano var- 
piratai Anglo- 
ant Britanijos

tvir- 
didi- 
Val- 
1332

Lietuvos Laisvės Bonas tai 
piliečio dvasios stiprybė. Bol
ševikas bijo Laisvės Bono, nes 
jisai yra dvasios vergas.

Nuo Redakcijos
GELŽKELIEČ1Ų STREIKO IŠ VAKARĖJE

jPALIMO kilti geležinkelių 
S? darbininkų streiko ži
nios šiuomi tarpu visai už
temdo visas kitas Amerikos 
žinias. Darbininkai sako su
laikys visus gelžkelius Su
vienytose Valstijose, išsky
rus Fordo, kelių. Jis pakėlė 
algas ir numažino kainą, už 
prekių vežiojimą, vietoj pa
kelti prekių vežiojimo kai- 
nas ir numažinti algas, ikaipLgfj pastangas kad Lenkija bu- 
Kltl padare. | tų sugriauta greičiau negu vė-

Kadangi gelžkelių darbi- iįau. šiandien visi supranta jog 
ninku streikasgali atsiliep- Lenkija turi sueiti su mumis į 
ti dikčiai ant šalies žmonių j ekonominę sutartį, bet rytoj .po 
gyvenimo, streiku teusirupi-i netinkamo nuosprendžio Silezi- 
no ir valdžia. * Streikui pra- jos reikale mes visai apie tai 
sidėjus, visoje šalyje susto- manyti nedaleisime. Priešingai 
tų išvežiojimas - ne j tik Jpa- dar, mes turėsime organizuoti 
prastų dalykų; bet ir rėiką-jtokį griežtą rubežių prieš Len- 
lingų kasdieniniam gyveni-1 kij'ą, kad ne tik kupranugaris, 
mui dalykų, svarbiausia gi | bet nei višta, nei dėžė prekių 
maisto 'kuris miestuose nyk-1 negalės perlysti per adatos sky
sta labai smarkiai ir kas- Į jutę. Vokietija turi ir ginsis 
dien vis reikalinga vežti be kaip ežys. Dalis tu pastangų 
anoMHmA Mfoo+nnao sūaiartinti su kitais Lenkų 

kaimynais, Rusija, tinkamais 
budais. Reikalinga sistematiš- 
kai rengtis prie ekonominio ati
darymo Rusijos ir įsteigti dar 
daugiau susinėsimų su Rusija.”

ta, turi taikius ginklus. Atsiti
kime jei Augš. Silezija eina Len
kams, Vokietija turi lošti ežio 
rolę. Aišku 'jog Lenkija yra 
bankrutas, suspausta tarp Ru
sijos ir Vokietijos, ir turi anks
čiau ar vėliau sugriūti, jeigu 
nepadarys ekonominio susigre- 
tinimo su' Vokietija. Jeigu A. 
Silezija esanti mums svarbi bus 
atiduota Lenkijai, mes turėsime

sustojimo. Miestuose prasi
dėtų badas pirmoje savaitė
je streiko,

Streikas paliestų du ir pu
sę milijonų gelžkelių darbi
ninkų ir tai butų kova tarp 
saujelės kompanijų viršinin
kų ir mažos dalies darbinin
kų, sulyginus su- daugiau 
šimtu milijonų šalies ^gyven- 
tojų, su nuostoliais patiems 
gyventojams.

Pirm kilsiant anarchijai 
ir laikinai panikai, gelžkelių 
savininkai ir darbininkų at
stovai turėtų eiti į tam tik
rą teismą, j visapusiškai iš
žiūrėti budus ar nebūtų ga
lima išvengti to kas gali at
sitikti.

(Streiko išvengimui besi
darbuojant, valdininkai ne
turėtų stengtis darbininkus 
pasmerkti tik del to kad jie 
užjaučia kompanijoms ir su 
jomis nekurie turi bendro.

šiame atsitikime, kaip pa
sirodo, kompanijos stengia
si suardyti ir darbininkų jie- 
gas ir vienybę ant toliaus.

Kiti Tiesiog Nori Karės 
■ su Japonija

Skaitytojų domą kreipiame įLj' LVJ Ų V-IUUlcĮ I l v į

straipsnį ant pusi. 4-to, iš Na
tional Geographic Draugijos, ka
me apibudinama Suv. Valstijos, 
Japonija ir Filipinų salos už ku
rias tom dviem valstybėm reik
tų — jeigu kiltų karė — vesti 
aštrią kovą. Japonijai iki Fili
pinų salų yra apie 1,500 mylių, 
ir kas pažiūrės ant žemlapio ma
tys patogią Japonijai plėstis vie
tą tik tose salose. Ji jau lenda 
į Siberiją, į Korėją ir į Chiniją. 
Visur ją mušama lauk.

Nuo Japonijos ir nuo Filipi
nų salų iki Suvienytų Valstijų 
yra beveik lygiai tolumo, taigi 
nors nekurie interesai skelbia 
kad Japonai tuojau atvyktų ata
kuoti Suv. Valstijas, tam nėra 

j pamato. Patogumo irgi nebu- 
I tų: daryti ataką, kaip išvedžio
jama, iš Meksikos,, iš Pacifiko 
ir gal iš Kanados, reikia kariu- 
menę ir laivyną išdalinti į ma
žas grupas, tada gi jau Suvie
nytoms Valstijoms gintis iš vie
no šono butų visai lengva. Ta
me negali 'būti nei abejonės.

Bet Japonija butų pilnai pa- 
l tenkinta — ir ji taip gal mario 
— turėdama Filipinų salas, be
veik antra tiek didumo kaip pa
ti Japonija. Tenai visas ata
kas ir butų1 sukencentruotas, 
pilnai apsaugojus kitas savo sa
las nuo Suv. Valstijų laivyno 
atakavimo ar užėmimo.

Bet tai tik išvedžiojimai, ir 
tik manymai kaip gali būti, ir 
kad gali būti. Bet šitos kalbos 
labai tinka nekuriems intere
sams, ir ibe abejo spauda papir- 
kinėjama rašyti apie greitą ga
limą kilti karę su Japonija.

Rašytojas Frank H. Simonds, 
kuris karės laiku visur skleidė 
Lenkų apmokamus straipsnius 
jog Lietuvių visai nesą, o tai 
tik išsigimę Lenkai, dabar jau 
skelbia jog karė su Japonija 
įvyks bėgyje penkių metų. Su
vienytoms Valstijoms reiktų at
sisakyti nuo savo tikslų Paci- 
fike, norint išvengt karės.

Kuomet dabar Filipinai reika
lauja nepriklausomybės nuo S. 
Valstijų, Amerikos spauda išve- 
džioja jog jiems ‘butų geriau 
būti po Suv. Valstijomis, negu 
po neprigulmybės atgavimo pa
tekti po Japonija.

Washington© konferencija 11 
d. lapkričio gal ką geresnio iš- 

....... v - ----- ves tokiame kebliame padėjime,
da įvairiai išaiškina, nurodinė- Japonija ir Suy. Valstijoj, savu 

keliu, stengiasi padaryti santi- 
kius su Did. Britanija, tik kolei 
kas Amerikos palaikymas Pran
cūzų pusės Anglus nuo Suvieny
tų Valstijų šaldo. Jei susidary
tų Anglijos-Amerikos-Japonijos 
sąjunga, tada butų galima tikė
ti jog Japonijai su Amerika ne
prisieis kariauti. Bet Japonija 
vis nori didesnių teisių Azijoje, 
ko taipgi iki šiolei Suv. Valsti
jos nenorėjo daleisti.

Vokietija Žada Keršyti Į 
Lenkams už Sileziją 

Silezijos klausimo nusprendi
mui besiartinant, visa Vokietija 
labai subruzdo. Intemptas pe
simizmas apsireiškia politiškuo
se ir finansiniuose rateliuose. 
Spauda vien tik apie Augš. Si
leziją rašo. Valdžia iš šaknų i 
sujudinta ir Wirth’o valdžia (jis 
yra kabineto pirmininkas) sėdi 
kaip ant adatų.

Vokietija, būdama tikra jog 
Anglija už ją stoja, pilnai tikė
josi Augš. Silezijos klausimo 
nusvėrimo Vokiečių pusėn, bet • 
pranešimai iš Genevos ir Pary
žiaus tame reikale pasirodė vi
sai priešingi: Tautų Sąj unga iš
sprendė reikalą daugiau Lenkų 
naudai. Sugryžęs Berlinan iš 
savo vakacijų, Kancleris Wirth 
šitaip išsireiškė savo, kalboje, 
kuri buvo sykiu ir grąsinimu, 
pirmiausia Lenkijai, paskui vi
sam pasauliui abelnai:

“Varšayoj plėtimosi manija 
apėmė jų mintis ir Lenkų žmo
nės beveik pasidaro Vokietijos 
žmonių priešais po pasidarymo 
mirtinais priešais Rusijai, nors 
dar kova nepasibaigus Lietuvo
je ir Galicijoje. Ar privalo bū
ti pražūtingas politiškas lavo
nas padėtas tarp Lenkijos ir 
Vokietijos?” Jis toliau išsireiš
kė: “Nebandykit apvilt Vokie- ■ 
tijos vardan demokratiškumo 
principo Europoje. Suvjlimas 
butų skaudus ne tik del Vokie
čių valdžios, bet sykiu ir Euro
pos likimui”.

Wirth’o kalbą Vokiečių spau-

dama kokis pavojus galėtų pa
eiti jeigu Silezija butų atskirta 
nuo Vokietijos. Vienas laikraš
tis grąsina, kad jeigu Augštu- 
tinėji Silezija atskiriama nuo 
Vokiečių del to kad ten 40 nuo
šimčių balsavo už Lenkus, to
kiu pat budu galima pradėti at
plėšinėti nuo kitų valstybių da
lis kur Vokiečių yra mažuma..

“Vokietija”, tas laikraštis ar
gumentuoja, “nors nuginkluo-

DANIJA (
Danijos istorija, kaip jau at

menate iš aprašymų pirmiaus, 
rišasi su Norvegijos ir Švedijos 
istorija. Skandinavijos pusiau- 
salis, lyg kokio preistoriško gy
vūno ilgas atkištas kaklas su 
pražiotais nasrais siekia iš šiau
rės ir apžioja, lyg prarijimui,' 
šiaurinį Danijos galą ir salas. 
Kaklą ir žiotis sudaro Norvegi
ja iš vakarų ir Švedija -f iš ry
tų.

Daniją sudaro gabalas žemės 
prisijungęs prie Europos konti
nento (tik atkirstas Kaizerio 
Kanalu Vokietijos dalyje), ir iš 
salų gulinčių aplink to nušikiši- 
mo. Tarpe Danijds ir Norvegi- 
jos-švedijos prasižiojimo eina iš 
Šiaurinių jūrių į Baltiko jūres 
pertaka ir ji suveda Lietuvos 
pajūrį su Atlantiko vandenimis 
ir tokiu budu daro Lietuvai van
deninį kelią iki pat Amerikos iri 
į kitas pasaulio dalis.

Danijos valdžioj yra keletas 
nedidelių salų Meksikos vande- 
nuose, Vakarinėse Indijose, pas
kui Danija globoja Grenlandiją 
ir yra surąšyje su Islandija. Iš 
visų pusių didžioji Danija apim-i 
ta vandenimis, tūlos dalįs visai 
žemos, vakarinis jos kraštas yra 
pelkėtas ir nenaudingas, net pa-1 
vojingas laivams, j 

vieta yra 560 pėdų virš jūrių li
nijos. Visoje šalyje yra mažų 
ėžerų, f j ordą, ilgiausia upė yra 
vos 85 Angliškų mylių. Užtai 
gerai įrengti yrą kanalai.

Rytinis kraštas yra derlingas 
ir puikiausia žolė ganykloms. 
Plačiai augą avižos, miežiai, ru
giai, kviečiai ir daržovės, vis
ko to eksportuojama Anglijon. 
Taip pat puiki vieta .galvijams, 
avims, arkliams ir kiaulėms. 
Vienoje dalyje randasi plonas 
sluogsnis anglies, bet abelnai 
anglis, geležis, tabakas, cukrus, 
kava, arbata ir kt. tokie dalykai 
importuojami iš kitur. Daug 
išvežama kiaušinių, sviesto, kon- 
servuoto pieno ir lašinių. Svie
sto eksportas ’yra didsiausias. 
Iš kailių irgi daroma gera pre
kyba, taipgi Danijoj yra išdir
bama odinės pirštinės. Vande- 
nįs yra pilni žuvies, ir žuvies in
dustrija didėja, šalip to, išdir
bama ipopiera, geležies dalykai, ' 
molio daiktai ir 'kt.

Danai iš senų laikų yra gar- , 
sus jurininkai; jų šalis-yra ir 
dab’ar vartai į Baltiką; pati gi 
Daniją turi gerą susisiekimą su 
svarbiausiais Europos portais.

Liuteranizmas yra vyriausia 
Danijos tikyba, įvesta 1536 m. 
Bažnyčią valdo aštuoni vysku
pai karaliaus skiriami, ir kara
lystė užlaiko bažnyčią savo lė
šomis. Visoms kitoms religi
joms suteikta irgi pilna laisvė, . 
ir tikyba laikoma grynai žino- . 
•gaus ypatiškų dalykų.

Mokslas nuo 1814 m. yra pri- ; 
verstinas ir dykai. Kopenhage- , 
nas, sostinė, yra universiteto : 
miestas. Moterįs universitetan ; 
tapo įleistos nuo 1875 m., išsky- ' 
rus teologijos fakulteto.

Gyventojų Danija turi apie 
tris milijonus; šalies armija su
sideda iš 50,000 vyrų.

Pirmais devyniais krikščiony
bės amžiais Danijos istorija su
pinta pasakose ir legendose. Da
nai paeina, kaip 
mai parodę, nuo 
du. Iš Danijos 
Saksai užplaukė 
ir tenai galutinai apsistojo. Jau 
aštuntame amžiuje skaitoma a- 
pie Danų karalių Haraldą kovo
jant su švedais ir mirštant mū
šyje. Jūreiviais karininkais/ ir 
užpuolikais būdami, Danai mi
nima škotų ir Saksonų istorijoj 
iš 9-to amžiaus. Iki beveik 15- 
to amžiaus Danų vardas buvo 
visoj Europoj surištas su bai
me ir grasmingumu. Litanijoj 
net buvo indėta naujas sakinys: 
“Nuo Danų rūstybės išgelbėk 
mus, Viešpatie.”

šiaurės žmonėmis Europa va
dino visus jūrių karininkus at
vykusius iš Skandinavijos, ne 
vien Danus, bet Danai visados 
buvo pirmutiniai užpuldinėtojai. 
Užpuolimus daryti juos vertė 
geismas naujenybės ir įvairu
mo, paskui stoka vietos savoje 
žemėje.

Vokiečiai Kryžeiviai 9-me am
žiuje dėjo pastangas Danus ap
krikštyti, bet tik 10-me amžiu
je, tegalima sakyti, Danai pil
nai persivertė. 10-me amžiuje 
Danai bandė plėsti savo žemes, 
užėmė ,dalį Vokietijos. Nuo to 
laiko iki Valdemaro I karaliavi
mo ėjo betvarkės, kovos, ir tik 
šiam užėjus valdžion Danija pa-

Augščiausia s^ar® tvirta ir suvienyta kara-
lystė. Tolyn 'einant, po kitais 
valdovais, šalis pradėjo pratur
tėti, didžiūnai pateko po intek- 
me.feudaližmo. Tik 13—14 am- 

I žiuose ir vėl įsipinta į kares, ša
lis pasidalino ir tęsėsi betvar
kės. Didžiūnai pasijuto 

'Įtesni už patį monarchą ir 
no savo turtus ir galybę, 
demarui II užėmus sostą 
iri. vėl atgrąžinta šalyje tvarka, 
didžiūnai nuslopinta ir įvesta 
vienas įstatymas turtingiems -ir 
biednięms.

Danijos senatas su didžiūnais 
vėliaus vėl įsigalėjo ir ta Savo 
gale pasinaudoję didžiūnai žmo
nes'beveik visai pavergė. Tada 
buvo kaimiečių sukilimai, bet to 
pasekmė buvo įvedimas tik bau
džiavos. Bėgyje 15-to amžiaus 
trijų karalysčių unija suiro, Da
nijai tik paliko Norvegija, Šve
dija atsiskyrė. Danija paskui 
vėl turėjo karių su Švedija, ka
da Švedai 
bę.

• Atėjus   _T____  ,
kaimiečių padėtis randasi visai 
sūnki, tas gi Valdžią surūpino, 
kadangi žmonės pradėjo smar
kiai šalį apleisti vykdami Ame
rikon ir kitur. Dasiekus geres
nės tvarkos, imta atgaivinti ag
rikultūrą ir gyvenimas pradėjo 
eiti geryn. Įvesta reformų, ir 
šalis buvo laikoma “liberale” — 
19-to amžiaus supratimu. Visti 
paskutinių poros šimtų metų 
bėgiu Danija kelis kartus keitė 
savo konstituciją, norą visos pa
mainos nedaug ką gelbėjo. 1864 
metų karė su Prūsija ir Austri
ja atėmė1 iš Danijos Schleswig- 
Holsteiną. Pastarais laikais vi
sokiose karėse ji stengiasi lai
kytis neutrališka.

(Kitame n. bus: Holandija.)

JEI PASITAIKO KA
DA SUŠLAPTI

oro ir ypatingai oro 
Jie mano kad reikės 
šnirpšt po mažiausio 
atvirai tokiame pa-

TŪLI žmonės be perstojo rū
pinasi ir įsibaiminę kad jie

gali bile kada pagauti šaltį. Jie 
bijo tyro 
traukimo.
čiaudėt ir 
pabuvimo 
dėjime.

Niekas neprivalo nusiminti ir 
gerai drapanoms peršlapus, ka
da taip pasitaiko. Nėra pavo
jaus iš sušlapusių drapanų. Vi
sa bėda paeina nuo pabuvimo 
peršlapusiam per keletą valan
dų, nuolątai esant šaltyje ir kū
nui pradėjus drebėti.

Jeigu sušlampi, varyk savo 
darbą pirmyn ir smarkiai, arba 
vaikščiok. Kolei tik mankštin- 
siesi, kolei širdis atliks pilnai 
savo pareigas, nieko nebus kenk
smingo kaip kad visai butum 
sausas.

Kiekvienas gerai žino kaip ne
malonu ir nesaugu yra būti per
ilgai vandenyje. Taip lygiai ir tuviško krikšto. Kaip juos Lie- 
šlapiose drapanose perilgas už- tuviškai užvardijus?

| buvimas padaro tą patį blogą 
fizišką efektą.

Reikalinga tinkamos reakci
jos po1 tokio išbuvimo šlapiose 
drapanose, išvengimui galimo 
pavojaus. Tuoj reikia vykti na
mon, nusirengus trintis gerai 
vigą kūną su šiurkščiu abrusu, 
apsivilkti sausais rubais, ir ta
da busi liuosas nuo apsirgimo 
ir jausi atgavęs daugiau vikru
mo lyg kad po išsimaudymo.

Bet taipgi reikia plaukus vi
siškai išdžiovinti, ir ypatingai 
pančiakos turi būti liuosos nuo 
drėgnumo. Tos kūno dalįs, kaip 
kojos ir galva, delei vienokių ar 
kitokių priežasčių, yra daugiau 
jautresnės negu visas kūnas.

Šitaip rašo Dr. Royal S. Cope
land.

□

KANDIDAS
VOLTAIRE Verte Karolis Vairas

i (Tąsa iš pereito num.)
Kandidas su Kakambu isisedo vežiman, 

avys leidosi bėgti ir už keturiu valandų jie- 
. du atsidūrė Karaliaus palociuje, pačiame 
. sos'tapiles gale. Vartai buvo dvieju šimtu 
i pėdu augščio ir vieno šimto pėdu pločio; 
• bet nėra žodžiu, kad aprašius.ta medžiaga, 
’ iš kurios jie buvo padaryti. Aišku tik tas, 

kad ta medžiaga yra daug vertesne ir bran
gesne užu tuos mažmožius, kuriuos mes 
vadiname auksu ir brangakmeniais.:

Dvidešimts dailiu merginu iš Kara- 
■ liaus sargybos pasitiko Kandida su Kakam

bu, nusivedė juodu pirtin ir aprengė ru-
1 bais, padarytais iš giesmininku paukšte

liu puku; po to augštieji karalijos valdi
ninkai, abieju lyčių, nulydėjo juodu i Ka
raliaus kambarius, vesdami tarp dvieju ei
lių muzikantu, po tūkstanti kiekvienoje ei- 
leje. Prisiartinant prie Karaliaus kamba
rio, Kakambas paklausė vieno valdininko,(pagaminti mašinas,' kurios galėtu iškelti 
kaip jiedu privalo pagarbinti Karalių, — 
ar turi pulti prieš ji ant keliu, ar ant pil
vo ; ar turi užsidėti savo rankąs ant galvos, 
ar ant užpakalio; ar turi palaižyti 
ant grindų; žodžiu sakant, klausė, 
mis ceremonijomis reikia sveikinti 
liūs.

Didysis valdininkas atsake:
“Musu paprotis yra apkabinti Karalių 

ir pabučiuoti ji i abu skruostu.”
Kandidas su Kakambu užsikabino Ka

raliui ant kaklo. Jisai priėmė juos kubma- 
loniaūsiai ir širdingai pakvietė drauge va
karieniauti. »

Tuo tarpu, belaukiant, parodyta jie
dviem miestas; jie mate visuomenes trobe
sius, siekiančius debesis; turgaviete, pa
puošta tūkstančiais kolumnu; pontanas, —- 
vienas su šaltiniu vandeniu, kitas su rožių 
vandeniu, trečias — su likeriais, daromais 
iš cukriniu lendrių; yisos pontanos bego i 
dedeles aikštes, išgrystas brangiais akme
nėliais; visa tai kvepėjo dobilais, cinamo
nu. Kandidas norėjo pąregeti teismo rū
mus ir parliamenta; jam paaiškinta, kad 
tokiu vietų nesamą ir ju nereikia. Tada 
jis užklausė, ar jie turi kalėjimus', bet ir ju 
čia nebuvo. Labiausiai gi nustebino ji mo
kslo palocius, kur jis mate dvieju tūkstan
čiu pėdu ilgio galerijas, pilnas visokiu ma
tematikai ir pizikai skiriamu instrumentu.

Pasivaikščiojus po miestą ir paregėjus 
tiktai tūkstantine jo dalele, jiedu gryžo i 
Karaliaus palociu, kur Kandidas sėdo prie 
stalo drauge su Jo Didenybe, su savo tar
nu Kakambu ir keliomis poniomis: Nieka
dos dar nebuvo regėta tokiu vaišiu ir tokiu 
juoku, kaip tiė, kuriuos krėtė, vakarienės 
metu, Jo Didenybe. Kakambas,aiškino Ka
raliaus bon-mot’us Kandidui; nežiūrint to, 
kad tai buvo vertime, jie vis-gi buvo tik
ri bon-mot’ai. Ir visa stebino Kandida.

“Tikrai, mano drauge, rūmai, kuriuo
se aš gimiau, negali susilyginti su -šiuo pa- 
locium ; bet, po viso ko, paneles Kunegun- 
dos čia neija, ii' pats, be abejones, palikai 
savo meiluže Europoje. Jei mudu pasilik- 
siva čia, tai ir busime, kai ir jie visi; bet 
jei mudu sugryšiva i savo senaji pasauli, 
parsivesdami tiktai dvylika aviu, apkrau
tu El Dorado akmenaičiais, 
tingiausiu žmogų už visus 
liūs. Nebereiks mudviem 
zitoriu ir lengvai galesiva 
Kunegunda.”

Šitokį kalba patiko Kakambui; juk 
žmones taip mėgsta pusties savo šalyje, di- 
džiuoties, girties tuo, ka mate kelionėse, 
kad ir tiedu laimingužiu nusprendė nebe
gaišti ilgiau, bet prašyti Jo Didenybes, kad 
leistu jiedviem apleisti jo šąli.

“Judu sukvailiojota”, atsake Karalius. 
“Aš žinau, kad mano karalija yra maža, 
bet žmogus, patogiai isigyvenes bile kokio
je vietoje, ir turi ten apsilikti. Aš neturiu 
teises sulaikyti svėtimžemiu. Tai butu ty- 
ronybe, kuria draudžia musu papročiai ir 
musu įstatymai. Visi žmones yra laisvi. 
Eikita kur tik norita, bet jųdviejų kelione 
bus labai sunki. Negalima yra plaukti ta 
upe, kuria judu taip stebuklingai čia at
plaukėta ir kuri teka po uolomis, ju apa
čia. Kalnai, apsupantie mano karalija, yra 
dešimts tūkstančiu pėdu augščio ir status, 
kaip siena; jie visi yra bent dešimties var
stu pločio ir storio, ir nėra kito kelio už
silipti ant ju, kaip tik lipant tiesiog, atskar-

ta atsiskirti nuo musu, aš įsakysiu musu 
inžinieriams pagaminti tam tikras maši
nas, kurios nugabęris judu int atvangos 
vieta. Kada mes nulydesime judu ant kal
nu, tad niekas musu nebegales judu toliau 
lydėti, nesą mano pavaldiniai yra padare 
apžada niekados neapleisti savo tėvynės ir 
jie yra išmintingi, tad to apžado ir neper
žengs. Be to — prašykita manes, ko tik
tai norita.”

“Mudu nieko nenoriva, Jusu Dideny
be”, atsake Kandidas, “tik duokite mu
dviem keletą aviu su provizija, su akmenu
kais ir su tamstos krašto žemėmis.

Karalius nusijuokė.
“Negaliu suprasti”, jie atsake, “ka jus, 

Europos žmones, matote musu geltoname 
molyje; imkite jo, kiek tiktai norita, ir lai 
buna judviem iš to daug naudos.”

Tuojaus jisai isake savo inžinieriams

1 Bi

dulkes 
kokio- 
Kara-

tai busiva tur- 
Europos kara- 
bijdtięs Inkvi- 
surasti panele

šnipu ant ju, Kaip uk lipant tiesiog, atSKar- 
demis. Tačiau, jei judu būtinai užsigeide-

tuodu nepaprastu keleiviu iš jo karalijos. 
Trys tūkstančiai geru matematiku tuoj sto
jo darban; jie padirbo mašinas i penkioli
ka dienu; visa tai apsiėjo nedaugiau, kaip 
i dvidešimti milionu sterlingu, to krašto 
pinigais skaitant. įsodino jie Kandida ir 
Kakamba i mašina. Čia buvo dvi raudoni 
avi, pabalnoti, pažaboti jojimui, kaip tik 
keleiviai bus iškelti už kalnu ; buvo dar dvi
dešimts aviu su provizija, trisdešimts — 
su krašto dovanomis ir retenybėmis, ir pen
kiasdešimts — su auksu, deimantais ir 
brangiais akmenėliais. Karalius labai šir
dingai išbučiavo keleivius, atsisveikinda
mas su jais.

Jųdviejų iškeliavimas stebėtinose ma
šinose, su buriu aviu, buvo tikrai gražus. 
Matematikai, iškėlė juodu augštyn, palydė
jo iki atvangios vietos. Kandidas nieko 
daugiau nenorėjo, kaip tik to, kad kuogrei- 
čiausiai įteikus visas tas avis ir turtus pa
nelei Kunegundai.

“Dabar”, tarė jisai, “galiva apmokėti 
Buenos Ayres’o Gubernatoriui už panele 
Kunegunda, kiek tik jis panorės. Keliau- 
kiva po to linkui Kayennos. Tenai jau 
matysiva, kuria karalija galesiva nusipir
kti.

(Bus daugiau)

Iš Ko Padarytos Smuikų Striūnos?
CMIUKO Striūnos yra daromos iš žarnų.

Medega yra paimta iš avių žarnų, kar
tais arklių žarnų, mulų arba asilų.

Prirengimas Striūnos yra labai ilgas, 
intemptas procesas. Po visiško išvalymo 
žarnų, nuėmimui nereikalingų dalių ir rie
bumų, jos pamerkiamos vandenin keletui 
dienų. Atmirkus žarnoms buna lengva nu
skusti nuo svarbiausios reikalingos dalies 
paviršutinį užsidėjusį dalyką. Nuskustos 
žarnelės paskui vėl pamerkiamos ir dar 
syki skutamos ir paskui pamerkiamos į iš
tirpintą alkalinį šarmą. Paskui jos buna 
leidžiamos per kiaurą misinginį noperską, 
rukinant degančios sieros durnais kad ap
saugojus nuo puvimo, po to išskirstomos į 
paskiro storumo dalis, ant galo susukamos 
į šniūrelius įvairaus skaičiaus virpėjimų.

Mažutės, kudos Itališkos avįs turi sto
riausias žarnas, taigi iš jų žarnų padary
tos Striūnos yra geriausios. Italija ir Fran- 
cuzija yra svarbiausios šalįs kuriose išdir
bama Striūnos, pačios geriausios Striūnos 
paeina iš Neapolio ir Milano, Italijoj.

REIKALAUKIT “DIRVOS 
KNYGYNE

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviakas
ŽODYNAS

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

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

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

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah,

$10.00
$11.00



4 DIRVA

. KuKlux
(Tąsa iš pereito num.)

Šitos juodųjų organizacijas pastango
mis Illinois valstijos senate, negro atstovo 
įnešimu, praleista bilius smerkiantis Kla
no darbus. Tas bilius pasekmingai praėjo. 
Juomi atsišaukiama į Illinois valstijos gy
ventojus saugotis neprisidėti arba bent ko
kiu keliu bendrautis su Ku Klux Klanu,

Šitokis negro atstovo veiklumas, Clar
ke’s numanymu, šaukia greito subruzdimo, 
ir taigi tapo nuspręsta steigti negrams su- 
kivirčinti draugija. Clarke pradėjo su ne
gru jam dirbančiu, žmogum nepaprasto'ga
bumo, kuris buvo perdėtinis jo darbininkų 
negrų ant jo ūkės netoli Atlanta. Šis tar
nas prikalbino kitus negrus narius ir jie 
dalyvauja negrų susivienijimo susirinki
muose ir pranešdinėja savo ponui\ viską kas 
tenai tariama. Taipgi tie nusamdyti špie- 
gai stengiasi sutverti nepasiganėdinimą ir 
betvarkę tarp negrų draugijos narių.

atsiuntimo lėšas apmoka pats narys. Van- ] 
dųo neturi 'būti, ir negali būti, naudojamas 
antru kartu, nes jis pirmu sykiu buna už
darytas kaip konservuoti vaisiai, atidaro- 1 
mas kaip ir visos dėžės tam tikru pjautuvu, 
o tada jau jo negali uždaryti.

Kaip dar Clarke’i neužėjo i mintį pra- 1 
dėti pardavinėti šventus dėžių atidaryto
jus, be kurių nei vienam nariui nebūtų va
lia atpjauti savo dėžės ir nevažia skolinti 
nuo kito. Jis nepraleidžia daugybės pro
gų. Paveizdan, jis yra sumanęs ^pradė
ti auginti arklius; aprūpinimui klano na
rių arklius reikalingais baltais apdanga
lais nariai verčiami pirkti paklodes, ir jis 
sakė pradės išdirbti visus tuos dalykus ir 
net arkliams šukas ir kitas reikmenis.

Clarke’s dėžinės dvasios, kvortinėse 
dėžėse, sudedamos palties Clarke’s dėžinėje 
dirbtuvėje Atlanta mieste. Imperialė dirb
tuvė randasi apie 18 mylių nuo upės ir tai
gi suvesta rynomis su dirbtuve. Imperialė 
dėžinė galėjo bųti pabudavota netoli upės, 
bet delei išsiuntinėjimo dėžių gelžkeliais, 
kadangi gelžkelis yra pačiame mieste, tai 
dirbtuvė, yra prie gelžkello.

Jokia narių priėmimo ceremonija ne
dali būti be šito šventinto vandens. Pri
ėmimo ir' šventinimo ceremonija atsi'buna 
tuoj po padarymo baisiosios prisiekos ir pa
darymo liepsnojančio kryžiaus ženklo su 
paties kandidato krauju.

Prisiekos l dalis kalba, jog pildant tą 
prisieką nariui reiškia garbę, linksmybę ir 
gyvenimą, bet ją sulaužius reiškia panieką, 
pasmerkimą ir mirtį. Priėmėjas laikyda
mas šventinimo vandenį (Clarke’s dėžines 
dvasias) sako jog priima narį į draugiją 
su tyru, Dievo duotu skįstimu daug dau
giau reiškiančiu negu senovės šventi alie-

■ jai; ir kad kaipo nario kiekvieno pabudis 
i butų geras, tyras. Po visokių maldų, cere- 
i monijų, priesaikų ir kitokių visokių niekų

natrjai priimamas narys buna apleistomas 
: tup;; vandeniu, “paties Dievo galybe pada

rytu skįstimu”.
. Šitie ir tam panašus budai išnaūdoji- 

! mui narių finansiškai sudarė organizato
riams milžiniškas sumas pinigų. Nariai 

, už tą viską turi progos pasipuošti baidyk-
■ lių rūbais, dalyvauti naujų narių priėmi- 
C me nakties laiku. Visos jų apeigos atsi- 
! Jbtitih naktimis. Veikimas, kokis yra, yra>

persekiojimas sau nepatinkamų žmonių, 
i išsitempimas nakties laiku kurio nors nu-
■ žiūrėto žmogaus į laukus, nuplėšimas dra- 
> panų ir nuogo apsmalagimas ir apibėrimas 
) plunksnomis. Jie slaptai siuntinėja grąsi- 
• nimus tūliems valdininkams kurie priešina

si jų organizavimuisi, jų darbams, taipgi 
paintekmėja1, po grąsinimais, atsargiau ap
sieiti ir nekliudyti organizacijai plėtotis.

Prie bile ko linkę žmonės, nieko ge
resnio nesuprasdami, randa sau daug ma
lonumo prisidėjime prie tokios gaujos nak
tinių baidyklių. Kaip jau iš seniau skaity
tojai giręli, prie klano dedasi 'visokie biz
nieriai, advokatai, protestohai kunigai ir 
šiaip daugiau laiko turintieji.

Pasirodžius spaudoje daugybei žinių 
apie klano valdininkų darbus ir gryną iš
naudojimo tikslą; šalip jų sėjimo neapikan-

FILIPINŲ SALOS — DĖDĖS ŠAMO TOLIMIEJI 
RYTAI

Stebuklingas vanduo ir pelnas už jį.
AJEUŽILGO aš busiu turtingiausias žmo

gus pasaulyje. Aš turėsiu daugiau pi
nigų negu Rockefelleris, ir Atlanta miesto 
bankai atsisakys priimti net mano pinigus, 
kaip Detroito bankai atsisako priimti dau
giau Fordo pinigų. Ir, C. Anderson, jeigu 
tu laikysiesi prie manęs/ as padarysiu tave 
Amerikos galiūnu, bet jeigu tu man pasi
priešinsi aš sutrinsiu tave kaip sutryniau 
ir daugelį kitų, —- taip pasakė Edward Y. 
Clarke, vyriausias nematomosios imperijos 
štabo vadas autoriui šio straipsnio, išrūdy
damas budus pasidarjfmui pinigų finansiš
kai išnaudojant klano narius. Pasikalbėji
mas atsibuvo Clerke’S turtingame dvare iš-' 
laukėje Atlanta miesto. Daugelyje atve
jų jis kalbėjo apie milžiniškus pelnus už 
daugelį daiktų kuriuos parduoda klano na- 
riams visoje šalyje. Jis pridėjo:

“Mano dėžėje sutalpintos dvasios "tik 
vienos atneš tikrus skarbus.”

Kokios tos dėžinės dvasios yra?
Tas tai yra vienas iš didžiausių niekų 

uždėtų Ku Klux Klano nariams.
“Dėžinės dvasios” yra tik paprastas, 

ne visai švarus vanduo, paimtas iš Chatta
hoochee upės (Indijoniškas vardas reikia 
“dumblinas vanduo”), kuri teka netoliese 
Atlanta miesto.

Tasai vanduo gali būti paimtas iš toile 
upės, bet Georgia upės vanduo yra pato
giausiu. Vanduo būna dalimai pervarytas 
apšvarinimui, vyriausio imperialio vadovo 
pašventintas — ir jis palieka labai brangiu.

Iki 'šį sužino, te abejo pirmiau nariai1 
neturėjo supratimo iš kus tas paslaptingas 
“įvesdinimo skįstimas” paeina, apie kurį 
kalbama klano klorane.

Tai yra tas pats vanduo kuriame At
lanta miesto žmonės geria ir maudosi, Tik 
Atlantos 'žmonių geriamas vanduo buna.iš
filtruotas ir visai švarus, bet už jį niekas 
neima tokios brangios kainos kaip parda
vinėja blekinėse dėžėse Clarke. Clarke sa
vo šventą vandenį parduoda po $10 už kvor
tos dėžiitę.

Kada naudojant dėžė buna atidaryta uauuvjimv n^apmau
to paties vandens .negalima naudoti kitų'tos prie dalį šalies piliečių ir ėjimą prieš I 

5iarių įšventinimui, kadangi,' sUlyg jo teo- konstituciją, valdžia šaukinėja viršininkus Į 
rijos, vandens magiškumas išeina į pirmą pasiaiškinti, tyrinėja jų mierius, bet kolei 
juo šventintą narį. Taipgi nariui norint ei-* kas . dar nei venas organizatorius nebuvo 
ti į. antrą klano laipsnį. >reikia pirkti kitą j nubaustas ar-kas nors pakenkta jų pĮatini- 
kvortą. Tik persistatykit kokį finiansinį j mūisi, kaip tik spaudos didelis organizaci- 
pęlną gauna Clarke ulž upės vandenį. ' j jos papeikimas, kas, galima manyti, atve-

Priimant 700,000 narių į klaną,’ kurių dė daugelį žmonių į protus ir neduos jiems 
dauguma pristojo tik pereitais metais, tu-1 taip paikaį grieb'tis prie tos organizacijos 
rėjo būti mažiausia 350,000 ceremonijų, iri ir jos tikslų platinimo, 
kiekvienoje jų po naują dėžę po.$10. , -j ‘ ■ ’ . -

’Tai štai $3,500,000 pelno, gi vandens1 x '

DABAR LAIKAS
Į^AR tik keletas, kurie pasivėlino ar kitaip neužsisakė, galės gau

ti Spalio mėnesio “Artojo” numerį. Jame etelpa istoriškas Mi
ko Petrausko braižinys apie Lietuvių Muzikos Konservatoriją ir pa-; 
ties Petrausko pergyvenimai Amerikoje ir Europoje. Antra, yra 
V. K. Račkausko rašinys apie ankstyvos fnųsų spaudos vargus.
Ne visiems išteks to numerio, bet čia jau norime pranešti jog laikas 
rūpintis užsisakyti sau Lapkričio mėn. numerį, kuris bus su paveik
slais, su daugeliu žingeidžių raštų ir eilių. Numeris po numerio 
stengkitės “Artoją”' krauti savo knygyne — ateityj jis bus brangus. 
“ARTOJAS” yra 28 puslapių, didelio formato žurnalas, išeina ne
vėluojant kiekvieno mėnesio pradipje.
Kaina Metams $1.00.

’ “ARTOJAS”
Pusei Metų 60c.

7907 Superior Ave.
Lietuvon metams $1.25.

Cleveland, Ohio.

1 nuo Pacifiko pakraščio iš i 
šiaurinės Amerikos, išstato iš- ; 
syk didžiausią ir kebliausią te- 
ritorialę problemą Suvienytoms 
Valstijoms Pacifike”, rašo pri- ■ 
siųstas mums iš Washington, 

[D. C., raštinės 'iš National Geo
graphic Society buletinas.

“čia tai ne mažutė sala kaip 
nekurios kitos ant kurių plevė
suoja Suvienytų Valstijų vėlia
va viduryje Pacifiko”, tęsia to
liau buletinas, “bet tai yra ša
lis iš apie 115,000 ketvirtainių 
mylių — didesnis plotas negu| 
New Yorko/Pennsylvania, New 
Jersey, Delaware ir Maryland 
valstijos sudėjus į vieną; arba 
lyginant su salomis, Ididesnės 
negu trįs didžiausios pietinės 
Japonijos salos ant kurių su- 
centruota visas tos tautos gy
venimas jai augant i imperial} 
didumą. 1 •

“šita tolimoji Suvienytų Val
stijų teritorija turi 9,000,000 
gyventojų susidedančių iš dau
gelio'rasių ir skirtingų religijų, 
mažiau negu ketvirtdalis dabar
tinės Japonijos trijų svarbiausių 
salų gyventojų skaičiaus. Bet 
tropiški Filipinai su savo gau
sių lietum ir turtingu įvairių 
daržovių ir vaisių augimu gali, 
nežiūrint jos Rainuoto pobūdžio, 
išlaikyti daug didesnę populia
ciją kaip dabar.

“Magellanas, kuris apiplaukė 
beveik aplink visą žemę, ir ku
rio vardas duota garsiai perta- 
kai j pietus nuo Pietinės Ame
rikos, atrado Filipinus, plauk
damas pėr tas salas skersai Pa- 
cifiką 1521 metais. Jis neužil
go po to buvo užmuštas susirė
mime su tenaitiniais gyvento
jais. Magellanas, nors Portuga
las, veikė Ispanijos vardu, bet 
Ispanai perlėtai trusėsi užtik
rinimui savo suverenumo. Jie 
užėmė tenaitinį Manila miestą 
1570' metais ir įsteigė Ispanišką, 
miestą sekančių metų bėgiu.

“Tik vieno protarpio išėmimu, 
Ispanija palaikė salas savo kon
trolėj iki Dewey nuveikė Ispa- 

, nigką laivyną Manila Užlajoj 
1898 metais, bet tai nebuvo ra
mi valdonavimui vieta. Rolan
dai kelis kartus bandė užimti 
aplinkines sąlas; Chinų ir Ja
ponų jūrių plėšikai-piratai da
rė užpuolimus ant salų miestų; 
ir jau šešioliktame šimtmetyje 
Japonietis šogun tiesiog reika
lavo kad Ispanų gubernatorius 
tose salose pripažintų Japonijos 
viršenybę. Britanai užėmė Ma
nilą 1762 metais ir laikė ją iki 
sekančių metų, bet jų kontrolė 
nenusitęsė toliau už miesto. Prie 
to dar Ispanai turėjo kariauti 
su piratiškais Morais — Moha- 
metoniškais Malajais — pieti
nių salų, kurie nuolatos užpul
dinėdavo daugiau išvystytas že
mes į šiaurę. Galutinai įvyko 
sukilimas; šitų sukilimų vidu
ryje Suvienytos "Valstijos pa
ėmė savo kontrolėm

“Po nuraminimo salų, Suvie
nytos Valstijos nuolatai teikė 
Filipinams platesnę politišką jų 
pačių reikalų kontrolę. Skirto
ji komisija kuri valdė saląs pir- 
miaus po Amerikos užžiura pa
galinus pavesta rinktiniam At
stovų Butui ir Senatui, ir penki 
iš septynių kabineto narių yra 
Filipinai. Generolas Guberna
torius ir Vice Gubernatorius dar 
vis yra skiriami Suvienytų Val
stijų Prezidento.

“Apšvieta buvo1 ^svarbiausia 
Amerikos veikme tose salose. 
Labai mažas nuošimtis tenaiti- 
nių žmonių buVo literatiškų 
1898 metais. Daugybė liežuvių 
ir dialektų buvo vartojama ir 
tik mažuma tesuprato Ispaniš
kai. -Liko nuspręsta padaryti 
visuotina 'kalba Anglišką ir ati
daryti reikalingas viešas moky
klas pasiekimui didžiausios ma
sės vaikų. Apie 1917 metus su- 
virš 4,000 pradinių mokyklų jau 
veikė vodovaujamos 13,377 Fili
pinų ir 417 Amerikonų mokyto
jų. Tais metais apie pusė 'tų 
salų vaikų — 600,000 — buvo 
įrašyti mokyklose. Apie 1920 
metus įsirašymas pasiekė1 jau 
791,626.

“Nuo 1899 metų Filipinų pre
kyba labai smarkiai pakilo. Tų 
metų sudėtinis eksportas ir im
portas buvo $32,000,000; 1917 
metais abelnai buvo $161,000,- 
000. Beveik kožnas žmogus pa
saulyje kuris naudoja virves

atiduoda už tai pagarbą Filipi
nams, kadangi ‘Manila kanapės’ i 
yra vienos iš geriausių virvėms i 
medegų ką žinoma. Ta mede- 
ga yra lupama nuo bananų me
džio. Beveik $47,000,000 ver
tės tų virvių išsiųsta 1917 me
tais. Kokosinių riešutų produk
tai — ‘mėsa’ ir aliejus — yra 
sekanti. Daugelis Amerikoniš
ko sviesto pavaduotojų yra iš 
Filipinų kokosinių riešutų alie
jaus. Išsiuntimas 1917 metais 
siekė iki $20,000,000. Kaipo 
cukraus išdavėjos, Filipinų sa
los negali dar lygintis su gar
siomis ‘cukrinėmis salomis’, Ku
ba ir Java, bet jų produkcija 
leidžia tai grupai lygintis su 
Hawaii, Porto Riko ir Formosa 
kaipo saldžiausiomis pasaulyje 
salomis.

“Filipinų salos galima sakyti 
visapusiškai'suvartytos. Jos yra 
kalnuotos ir jų pajūriai labai 
iškarbuoti. Nors yra didumu 
tik vienas penktadalis Suvieny
tų Valstijų ploto, išskyrus Alas
ka, Filipinų salos turi pajūrio 
liniją dusyk, ilgesnę.

“Komercijos žvilgsniu, Mani
la, patogioj užlajoj ir gerame 
uoste, turi puikią strategišką 
poziciją. Ji yra savo' rūšies 
orientaliu centru, mažiau tūks
tančio mylių nuo svarbių Chi- 
niškų portų ir mažiau 1500 my
lių nuo pietines Japonijos, pie
tinės Korėjos, SiAgaporo ir Ho- 
landijos Rytinių Indijų uostų. 
Apskaitliuojama kad apielinkė- 
je 3,500 mylių nuo Maniląs gy
vena trįs ketvirtdaliai bilijono 
gyventojų —! daugiau trečdalis 
visos žemės gyventojų.”

GARI B? 
(Iš “Trimito”,

\7E kodėl padėti į Cleveland Trust 
’ taupymui pinigai yra patogumu, 

ypač šitokiuose bedarbės laikuose. Ne 
tik jie bus paranku 'bet ir saugiai pa
dėti ir uždirbs jums 4%. _.

Jūsų Pinigai 
Kada Jų Reikia

šalip to eina Cleveland Trust patarna
vimas, ir tai reiškia mandagus apsiėji
mas ir ekspertų patarimai apie užru- 
bežinių pinigų reikalus tokiais žmonė
mis kurie moka jūsų kalbą.

Zbc Cleveland 
Crust Company

Jūsų Kaimynystėje Randasi Skyrius

Kalėdoms Prisiartinant

Klausimas: — Kas bus kal
tas jei pas mane neateis į na
mus bonų pardavėjas ir jeigu 
aš bono nenupirksiu?

Tautos atsakymas: — Tu pats 
busi kaltas, hes juk žinai kur 
buna paskolos stoties iždinin
kas.

“E už jūrių Ga 
Miišt maskolių a 

(Y.R-nis — Kaun 
| ijhwniy dainos 1863

'J Pažista d 
į i’nnlį ar žino kokiu 
| jį&inetu toji pavarc 
į jtįanpasauliui garsi? 
1 jjiriiaiis pusę visi k 
I (g fiiiiiles valstybes 
10&HĮ teisių, visi kas 
1 grisaro gyvybę, ture 
1 įjg, Nors visą savo ii 
j g pavedė karėse del j 
j g Italijos išvadavimo, 
jįthiys, tik žmogus i 
i pi sakant; griebėsi gi 
j įd g savo namo žmogži

U® šeimininkavo. ZT; 
I įžjjj Italija, tie žmogži 
| iiAos valstybės — 
j į, taip kurių buvo Ita 
| -či Tai buvo žmoj 
į įridavo visą save, sa 
I irisam kraujo lašą, nie 
į snhas kaip tik ma

’ 1 Bffikrafiusią. Todt 
| sffiau gerbiamo vž 
| Bjšifs ir tamsiausiu
n Ir 1863 metų suk 

jsukilėlių lupose < 
*J asaaugščiau pade 

1 lĮoj musų liaudis ne 
j japimogus, kur jis 
J ėę Bet kartu su v: 
į ižais buvo įsitikiu 
1 bšį žmonės prieš 
J ’’Bis savo dvasia; 
I iitįj" _ ateiti. 1 
l^kii?

i W metais Nicco 
| Vitalijos ir Franc 
J jurininkų šeimy 
J ‘usinprato jūrėse su 

.] hjuojo neigti. Kiek 
j Utenai gerokai pris: 
j islamai susipažįs 
1 ssspietusiais vi, 
^“Jaunoji Italija 
Uite buvo pilnai Ital: 
Osetino jungo atsida 
•gilėja susipažinęs, l 
•pvĖassavo jaunas 
dešimts metų ištik:

T ZlSAME pasaulyje, yra priimta sveikinti savo gimines, 
* savo artimus, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas 

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

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

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

BALTIC STATES BANKAS užtikrina kad per jį 
siųsti pinigai kuogreičiausia pasiekia Lietuvį BALTIC 
STATES BANKAS duoda pilniausią gvarantiją už pini
gų čielybę. < ,

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

SHORE

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigal'padedamb 

taupinimui >

LAKE

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

4% ■
St. Clair ir East 55-ta gatvK 

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

12000 Superior Ave.

Adresuokite mums šitaip: 1 į

■ BALTIC STATES BANK- Į
294 Eighth Avenue * New York, N. Y. »
ĮTHiiiTTTHiiniiiinniiurrrniinniiiininrf

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

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

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street

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

Miles Avenue, kampas E. 123rd Street 
West 25th Street, kampas Wade Ave.
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DIRVA 5

GARIBALDI
(Iš “Trimito”, Kaune)

“Iš už jūrių Garibaldi
Mušt maskolių atsibaldė.”

(V. R—nis — Kauno “Trimite” 
(Iš žmonių dainos 1863 m. dainuotos)

ant
gimines, 

iekvienas
kurie su 
ikalingos 
>inti kad 
ų. Nebe 
paramos, 
r skurdo, 
•s kurias 
reiga yra

i su per- 
<ra labai 
bet daug
kas turi 

>ja žemu

na išzže- 
čios kaip 
:ama per 
IC STA-. 
156 auk.;' 
2,640,861 
mėn. —

pos mėn. 
>0 auks.; 
nesiūs iš- 
378 tuks- 
tų pinigu

id per jį 
BALTIC

i už pini-

.togumais,
BALTIC 

jus į Lie- 
daug auk-

,NK-
k, N. Y.

vardą, ar žino kokiu budu per kelias 
dešimtis metų toji pavardė buvo daugiau-

- šia visam pasauliui garsi? Per visą antrą 
XIX amžiaus pusę visi kas tik sukildavo 
prieš didžiules valstybes del savo tautos 
paniekintų teisių, visi kas nešė savo tautos 
aukurui savo gyvybę, turėjo tą vardą savo

( lupose. Nors visą savo ilgą amžių Gari
baldi pravedė karėse del jo numylėtos tė
vynės Italijos išvadavimo, tačiau jisai ne
buvo karys, tik žmogus kuris, jo paties 
žodžiais sakant; griebėsi ginklo kad galėtų 
išvyti iš savo namo žmogžudžius, kurie ta
me name šeimininkavo. zTas namas — tai 
jo tėvynė Italija, tie žmogžudžiai — tai vi
sos svetimos valstybės — Austrija, Fran- 
■cuzija, tarp kurių buvo Italija tais laikais 
padalinta. Tai buvo žmogus kuris savo 
tautai nešdavo visą save, savo šeimyną, pa
skutinį savo kraujo lašą, nieko kito sau ne
reikalaudamas kaip tik matyti ją svetimo 
jungo nusikračiusią. Todėl nebuvo tais 
laikais didžiau gerbiamo vardo, kuris net 
buvo pasiekęs ir tamsiausius Lietuvos už
kampius. Ir 1863 metų sukilimo metu su
skambėjo sukilėlių lupose dainelė, kurios 
vieną posmą augščiau padėjome. Ir tuo
met plačioji musų liaudis nežinojo net kas 
jis toks per žmogus, kur jis yra, iš kur jis 
ateiti gali. Bet kartu su visomis prislėg
tomis tautomis buvo įsitikinusi kad visur 
kur tik sukįla žmonės prieš svetimus val
dovus- ten; nors savo dvasia,jis turįs- kad 
ir “iš už jūrių” — ateiti. Tat kasvgi tai' 
ištikrųjų buvo?

Gimęs 1807 metais Niccos mieste, prie 
į dabartinės Italijos ir Francuzijos sienos, 

neturtingoj jurininkų šeimynoj, jis nuo 
pat mažens inprato jūrėse su pavojumi ko
votu tą pavojų neigti. Kiek jurėje prisi- 
keliavęs ir tenai gerokai prisikentėjęs, Ga-

- ribaldi pripuolamai susipažįsta su Italijos 
patriotais, susispietusiais vienon slapton 
organizacijon “Jaunoji Italija” vadinamon, 
kurios vadas buvo pilnai Italijos išvadavi
mui iš po svetimo jungo atsidavęs Madzini.

' Tik su taja idėja susipažinęs, Garibaldi ati
duoda jai visas savo jaunas dienas ir jai 
per penkiasdešimts metų ištikimas palieka, 
aukodamas jai visa ką brangiausio turėjo 
— savo kraują.

Jau 1834 metais jisai dalyvauja pir
moj ekspedicijoj iš Genevos į Italijos dalį, į 
Savoją> Tačiau toji ekspedicija, kuriai va
dovavo Lenkas generolas Ramosino, mažai 
tesirūpinęs jos laimėjimu, baigėsi pat pra
džioje nepavykimu: surinkti už Italijos sie
nų savanoriai buvo išvaikyti anksčiau ne
gu jiems pavyko tėvynės stėną peržengti. 
Vienas tik Garibaldi, su mažu būreliu drau
gų, nieko nežinodamas apie tai jog ekspe
diciją jau pasibaigė, laivu atplaukė Genuos 
ėostan ir čia vienas pats sausumon išsėdęs 
ko tik nebuvo pagautas ir pakartas. Ta
čiau jam pavyko-išsprukti. Šį kartą jis pa
rodė tą drąsumą ir pasiryžimą savo planą 
vykindamas, kuris vėliau, irgi kiekvieną jo 
žingsnį lydėjo.. Už akių' mirties bausme 
nuteistas, jis išspruko iš Austrų rankų ir 

/ laimingai atsidūrė už Italijos sienų.
Čia vėl jis imasi savo senojo darbo — 

jurininkėstės. 1835 m. nukeliauja Ame
rikon. Ten irgi ėjo tuo pačiu laiku smar
kios kovos del nepriklausomybės prieš Is
panus ir Portugalus senovės, tų kraštų val
dovus. Tos valstybės kurios jau buvo iš
sivadavusios iš po jungo dar galutinai nu
sistovėti negalėjo, vis ėjo ten nuolatinis 
bruzdėjimas ir tarpusavios kovos. Gari

baldi palieka Pietų Amerikoj ir visas savo 
jiegas ffetdeda kovai už dviejų respublikų 
— Rio Grande ir Montevideo — nepriklau
somybę ir už respublikinę jose tvarką.

Per keliolika metų, kuriuos jam teko 
Amerikoj išgyventi, jis negavo nei vienos 
ramios valandėlės, nuolat persimesdamas 
iš vietos vieton su ginklu rankose, visur, 
net priešų, augštai gerbiamas už savo nar
sumą, karinius gabumus ir kiltą dvasią, del 
kurios jis amžinai būdavo be skatiko, daž
nai badaudamas ir didžiausį vargą varg
damas, nes visa ką tiktai turėjo jis atiduo
davo savo draugams iki paskutinių marš
kinių. Tie jo Amerikos žygiai ir padarė jį 
jau iš karto garsingą kultūriniam pasau
liui ir ypač jo tėvynei Italijai kuri, stenė
dama po nežmonišku svetimtaučių jungu, 
atidžiai sekė kiekvieną jo žingsnį, būdama 
tikra kad, išmušus Italijos išvadavimo va
landai, jisai pirmas stos tėvynės gelbėtojų 
eilėse. Ir neapsiriko.

x 1848 metai išjudino visą Europą. Kiek
vienoj valstybėj, kiekvienam beveik mieste 
sukildavo žmonės prieš savo imperatorius 
ir karalius. Ir, žinoma, Italijoj, kur dau
giau negu kitur kur buvo priežasties ir me- 
degos sukilimui, pradėjo ■ visi nerimauti. 
Italijos valstybėlės valdovas buvo priver
stas paskelbti karę Austrams valdantiems 

Į tuo laiku Lombardiją ir Veneciją. Tuomet 
su mažu savanorių būreliu Garibaldi at
plaukė tėvynėn, kovoti su Austrais. Te- 
čiau del jo aiškių respublikoninių pažiūrų 
jam nebuvo duota suvaidint čia savaran
kiškos rolės ir teko tik veikti su savanorių 
buriu. Kuomet Austrai laimėjo, Garibaldi 
vyksta Rymon. Tenai 1849 metais buvo 
susidariusi laikinoji valdžia, kuri buvo pa
ėmusi miesto ir apielinkės valdymą Į savo 
rankas. Prieš juos stojo laivais atgaben
ta Francuzų kariumenė. Garibaldi, surin
kęs ir kiek sutvarkęs negausingą kariume- 
nę, kad ir negaudamas vyriausios Vadovy
bės, keliuose mūšiuose sumuša priešą, ku
ris ir galę butų čia radęs jeigu ne svyravi
mas laikinosios valdžios kuri davė Prancū
zams ne tik susitvarkyti bet ir susilaukti 
paspirties. Atstumiamas kitų nuo vado
vavimo, Garibaldi neturėjo galimybės per
spėti Francuzų netikėtą puolimą ir paga
liau Rymas po kruvinų mūšių ir žiauraus 
miesto bombardavimo buvo Francųzų pa
imtas. O pačiam Garibaldžiui pavyko su 
nedideliu vburiu atsidavusių jam kareivių 
prasimušti per Francuzų ir Austrų eiles į 
Piedmontą, kur tačiau jis irgi prieglaudos 
nerado, nes Francuzai su Austrais reikala
vo jį išduoti. Tuomet jis vėl apleidžia tė
vynę ir išvažiuoja Šiaurės Amerikon. Čia 
ėmėsi jis darbo, vedė prekybos laivus ir 
pagaliau kiek pinigų sutaupęs užpirko Ka- 
presos saloj, netoli Italijos, sklypelį žemės 
ir tenai apsigyveno, atidžiai sekdamas vi
sus Italijos Įvykius, laukdamas to momen
to kada vėl jis bus tėvynei reikalingas.

(Bus daugiau)
w

JAUNYSTE - PAIKYSTE 
jy/ĮUSŲ jauni vyrukai laiko nuomonę jog 

yra labai vyriška turėti įkištą cigarą 
lupų kamputyj, arba apskritą kamuoliuką 
vidurius verčiančios Ižolės, kurios šuva ne
liestų, besiritinėjant tarp žandų. Vaiki
nai, kai beždžionės, apskritai turi didelį no
rą pamėgdžioti didesniuosius, ir nevienas 
vaikinas iš saVo liuoso noro perkentė mi- 
zernų valandų kad tvirtai prisiimti šitą 
garbingą siekį ir apsivilkti vyriškumo sa
vybėmis. Ištikro, yra kas tokio iškilmin
go vaizde žmogiškos esybės su ilgu vamz
džiu rudų lapų laikomų dantyse ir iškištų 
aštuonis ar dešimtį colių į priekį, ar ne? 
Tūlas 'satiriškas asmuo yra pareiškęs kad 
meškerė — tai daiktas su kabliu viename 
gale, o kvailiu kitame; o apie cigarą su di
desne teisybe gali sakyti kad tai daiktas 
kuris apskritai viename gale turi rūkstan
čią ugnelę, o kitame pasiputusią durną ki
birkštį. —Walt Whitman.

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

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para-, 
še kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 ......‘........... ................. 75c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Kas su manim nusidėjo?
Bene likau vaiku vėjo, 
Kad be mylimos Onos 
Negaliu išbūt nei valandos ?
Seniau buvau aš ramus vaikas, 
Ir be rūpesčio man plaukė laikas; 
Bet dabar Onos žvilgsniai- 
Neduoda man pavalgyti ramiai/

Na, bernyti mano brangus, 
Kliuvai meilei į ’žabangus.
Gali jau sau sveiks sakyti, 
Ir į upę kur nors lysti. 
Nes kurs žmogus įsimyli, 
Viską brangaus jis palydi: 
Anei mokslas, anei kitkas 

neberupi,
Nes širdyj, mintys’ Onutė tupi..

Atos.

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

į žabangas pridėjo įkliūti Jr tik 
tada eiles ėmė rašyti?

Gudrus seni žmonės sako: ka
da jaunikliai pradeda mylėtis 
tada tik yra svarbiausia poezi
jai laikas. Ir paukšteliai sma
giausia dainuoja pavasarį kada 
lizdelius suka, ir kiti sutvėrimai 
tada linksmiausi jaučiasi.

Bet kur gerb. Audra, kuri čia 
ankstyboj vasaroj siautė, kur 
gerb. Prometėjus, kur kiti, kur 
kitos?

Juk ir ruduo turi savo gra
žybes, neatsiduokit tik ant 
kių "šaltinių” poezijai kaip 
bar pasitaikė gerb. Atui.

to- 
da-

Paikas klausimas:
Su kuria' ranka geriausia val

gyti zupę: kairia ar dešine?
Atsakymas tilps sekančiame 

numeryje.

įuvą tėvams ar broliams pini-l 
gai nenueitų į sovietų rojų, išl 
skyrus tokius kurie rūpinasi aJ 
pie bolševikus Rusijoj, o ne apie 
savuosius Lietuvoje.

Y
Mes matom kaip musų rašyba 

šiandien smarkiai keiičasi: ji 
niekad ant vietos nestovėjo ir 
pirmiau, štai mums pasitaikė 
gauti,seną maldų knygą, išlei
stą'Juozo Paukszezip 1886 m J 
“Apie Keturis dajktus paskutyj 
nius”. Pasiėmę pusi. 158, pas/ 
kutinę giesmę skaitome šitaip/: 
Stroks, stroks kada žmogus /

(aby ejli po du kartu) 
Dangų nutrotijej pekla užsm- 

žijej,
Jau, jau esmių gadnas,

Kad degeze amžinaj,
Vaje, vaje, kaip dabar

nam, kokie tada nemokyti buvii 
redaktoriai (reikia žinot, tada i ■ 
laikraščiai taip rašė.....).

Astronomai tikisi patirti la
bai daug naujų dalykų apie 
Marsą 1924 metais', kadangi tuo 
laiku Marsas bus tik 35,000,000' 
mylių nuo žemės. Tai jau be-’
veik užtektinai artį pamatyti-' 
■kokios žuyįs Marso kanaluose’ 
plaukioją.

darėm tai padarėm 1 
darbavosi prie pirmos 
ir neišpardavė dviejų 
o mes išplatinom net

kad meš 
Liberalai 
paskolos 
milijonų,
tris šimtus tūkstančių! Ar ne 
teisybę mes sakėm kad mes su
darom Amerikoj Lietuvių didu
mų.'?!!!

^Musu paskolos komitetams ir 
'Misijos vedėjams dabar taip ir 
vaizdinas! jog kas boną perka 
tai kožnas yra “geras katali
kas”, o “liberalų” pirkimui jau 
nėra.

Taip ir prošepanai mano: kas 
Vilniuj gyvena tas ir Lenkas, ir 
užtai jie visam pasauliui skel
bia jog Lietuva — tai Lenkų 
dalis.

ir tt.
misli

J Kad Chicagoj lijo laike At
stovybės atsilankymo, o Cleve- 

■ 1-ande buvo gražiausia diena, tą 
gerb. Statkunas išaiškina šitaip: 
Chicagoj Atstovybės laukiant, 

' “Draugas” ruošė planus -kai-p 
[čia ją pasigriebus nuo kitų sro- 

Fiau4,.vO t>LWZ.MU3. uar novu-L,ių priėjimo, o Clevelande visi 
vd ir tos pradžios kuri gerb. |§vjen sutiko/ tai yra tautinin- 
Atos į šitokias žabangas įvedė, jr katalikai, tautininkams 

'Bet nors tiek smagu mums-Vadovaujant. i
kad gerb. Atos pirmutinis pra-j Matai, ką Dievulis myli tą i/ 
bilo tose savo meilės dienose ka-, gaudžia.... 
da jam “vilties žvaigždutė” ži-l 

i ba, kada “.gyvybės fontanai” 
muša pilnu smarkumu, kada ■

I '‘loimūo aolf-iniap* iam lio

Nuo Juokų Red.: Štai yrai 
tos gerb. Atos eilės apie kurias! 
sakėme jog tai “eilės be pra
džios”. Jos, matot, neturi ant-į 
galvio. Bet ne tame visa “be- 
pradžios” priežastis: dar nebu-

Cleveland© Melagis “Darbi
ninke” paskelbia buk “Dirvos” 
administratorium yra -kokis ten 
Simonavičius, ir jis- taipgi nori 
kad “Dirvos” korespondentai jo 
melagingais žingsniais Sektų: 
rašytų jog Lietuvos Atstovas 
gėrėjosi bažnyčia tuo atveju ka
da Atstovas gėrėjosi "Dirvos” 
įstaiga.

Kokie paiki! tie smertelni 
žmoneliai.

Lietuvos Atstovybes
LITHUANIAN LEGATION 

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

p
Gerb. Yčas būdamas Cleve- 

Į “laimės šaltiniai” jam liejasi iš Įan^e> Per prakalbas pasakė ši-' 
pat gelmių. Ne taip kaip gerb. I jokią pasaką: (Vienas Sibiro 
Cirineušas, ar gerb. Mučelnin-1 |ietuvis klebonas turėjo parapi- 

I kas kurie prabilo tik kada vis-' fe penkis sykius didesnę už 
įkas užgęso: kada “vilties žvaig- Jrancuziją. Nuvažiuot pas ku- 
ždelė paliovė mirgėjus, o šir- f! savo parapijoną imdavo kelis 

l'džiai ^ramumo' neduod’ šiaurės feėnesius, 0et jie gyveno per 
Į vejąs”. Jiedu tylėjo visą laiką, pūkštančius mylių atstu. Atsi- 
j kolei gerb. Meilė . jiems ta'kus ro- lankyt . pas savo parapijonup 
dė ir Gausybė .teikė jiems viską kunigui tekdavo į keletą metų 
džiaugsmingo, paskui tik pra 
ko gaida sopulinga, kad net

sugraudino be saiko, ir tik to-!v° moterį ir sako: 
L. • . . . » . •• i • I tri nXixj tm'lr tyiiko** L?kia ir tokia nata jie dainavo — 
.praradę džiaugsmą savo.

Antra iš pirmo prašnekus į 
mus tai buvo p'-iė Kleopatra; 
tik jos tema, tiesa, buvo kito
kia : vietoj kaip gerb. Atos -apie 
meilę, ji prašneko apie savo jau
nystę, savo svajones ir troški
mus, nieko neužsimindama kas 
jos širdyj slepiasi: tai yra ne
minėjo apie jokį 'bernelį....

Tas buvo'apie pustrečių me
tų atgal, kada ji buvo tik šešio
likos. ... dabar juk ji jau mer
ga kaip reikia ir 'gal su ja kas 
nors stojosi — juk jau šenai 
čia sstvo eilėm’s mus žąvėjo, ar 
jos miritįs kur užtruko, kaip 
dabar gerb. Atos — žabangose, 
ar kitaip kaip stojos, bet jau 
senas laikas čia jos nematyti.

V
Dabar vėl mums prisimena 

vieno žmogaus mums išstatytas 
klausimas: “Jeigu poetai tokiais 
užgema, tai kodėl p-lė Kleopą- 
tra laukė iki šešiolikos metų ka
da parašė pirmas eiles:?” Taip Į Darbininkai visgi turėtų ap- 
ir su geri). Atos.: kodėl gi jis sisaugot kad jų paduoti komu- 
laukė iki beveik šio laiko kada nistų “Vilniai” siuntimui į Lie-

lankyt -pas savo parapijonus

| džiaugsmingo, paskui tik praviri Kartą 'klebonas nuvažia- 
t vi- vo i ^ufe parapijos kraštą, ten 

įsų širdis, kas sį skyrių skaito, stuboj vienas vyras atsivedė sa- 
I--- i-,. x_ vo moterį ir sako: “Tėveli, su-

vinčiavok mus". Kunigas davė 
jiems moterystės 'sakramentą. 
Paskui tas pats žmogelis atsive
dė penketą vaikučių ir prašo: 
“Dabar, tėveli, pakrikštyk mu
sų vaikus”. — Tie Lietuviai bu
vo 1863 metais ištremti.

Tas faktas, išvedė gerb. Yčas, 
rodo kad ar Lietuvą kas pripa
žįsta ar ne, bet Lietuva gyvena, 
kaip tie penki Sibiriečio' vaikai, 
nors nekrikštyti buvo.

A Jeigu dabar pasisektų išpildy
si Amerikoj antros- -paskolos 
j tvotas, “Draugas” Suriktų: Vot

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

New York, N. Y.
Chicago, Ill.

Minneapolis, Minn.
Boston, Mass.

Scandinavian=American Line
J PILTA VĄ

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 i vieną iš Kompanijos ofisų:

Scandinavian-American Line
27 Whitehall St.,
117 N. Dearborn St.,
123 S. 3rd St., 
248 Washington St.,

LIETUVQS LAIKRAŠČIAI
PADU0DA-TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

APIE LIETUVĄ

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

Mes patėmijome du dalyku: 
žmonės abelnai, kur nebuvo, 
kalbose savo bando pasakyti ką 
juokingo ir net paiko, vietoj pa
sistengti rimtai kalbėti.

Kiti žmonės vietoj daryti ge
rą stengiasi daryti blogą, ar net 
kriminališką.

Clevelande yra žydas Jonas 
Steinberg, ir yra Lietuvių John 
Smith ir tt.

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

Adresųokite: > i
Lithuanian Press Association

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

po

SKAITYK IR 
PAGALVOK

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

12%.
CĮĮ Ši įstaiga yra ant vietos, 
kurie ją vadovauja žinomi

žmones 
nuo se

ni} laikų šio miesto biznieriai ir vi
suomenes veikėjai. Neturėsi ru- 
pescič ir tavo pinigai bus čia pat 
ant vietos, o ne kur kitur, tau ne
žinomuose kampuose.
<ĮI Atliekamą šimtą ar kitą dolariu 
įvestink Į šią saugią Lietuvišką įs
taigą, galas metų parodys skirtu
mą ir busi užganėdintas.

Reikia sumokėti visus antsyk.
Kreipkitės šiuo adresu:

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



i 6 DIRVA
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HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog' i 

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ
ORBITA ................ Lapkr. 12
OROPESA Lapkr. 26
ORDUNA .............  GruočžU 10

Paskiri uždari kambariai mote
rims ir šeimynoms.

The Royal Mail Steam Packet Co.
26 Broadway New York 

117 W. Washington St. Chicago 
arba vietinėse laivų agentūrose.

•X*X»J

B ■ ■ ■ B b|
Kur seniausia.
Ten geriausia.

■t
SENIAUSIA

AnftntiirA1 lyviiuui 11
;■ VIENYBE
>■ arduoda laivakor- $ g

H* tęs ant visų pa-
x Tankiausių Lini- (5)
jų į Lietuvą ir iš Lie- ■I
tuvos arba ir visur ki-■ tur per Antverpą,

u Rotterdamą, Breme- ihS
ną, Hamburgą, Liepo-
jų, Karaliaučių ir ki-
tus portus į Eidkū- ■i
nūs ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvoj. ■s

■ K. ■, S
Pinigus siunčia Į Lietuvį

fl ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai 15-
mokami artimiausioje vle-
toje nuo priėmėjo gyve-
nimo.

Pinigus i Lietuvą
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus

maino ant visų
šalių pinigų.
s n s

’’VIENYBĖS”
Y SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar-
bus atlieka greitai,

pigiai ir gražiai. si
Spausdina konstitucijas, I
knygas, laiškams popieras, ■i
plakatus, vizitines korteles, ■i
baliams tikietus ir tt.

H sį b s
M ’’VIENYBĖ”

EINA DU-KABT -iJ SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raS- sin tus, vėliausias žinias Iš ■g

9 Lietuvos ir visur Ir turi e!
juokų skyrių g

I ’’TARKA”'
AMERIKOJE $3.50 MET. ■i
LIETUVOJE ............ 4.50

■ ffi ■ S
Pirkite ’’Vienybės” Ben*
drovūs Šerus. Dividendai G?

■ mokami. Ateityje bus di- ■f 'delis s pelnas.
a Vienas Šeras $10. “1
K Ui D S ■Š f

Užlaiko didelį knygyną. c98 kur galima gauti vi-
šoklų knygų.

a f
Reikalaukite platesnių in- si 1
formacijų apie visky, ra-* @ tšykite mums laiškus, rei-

n kalenkite musu piniginio s
B kurso ir knygų katalogo. ■I I

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

a 
b 

e

n
LITHUANIANn VIENYBE PUBL. 60.

E
193 Grand St. ■S 1

H Brooklyn, N. Y.
« Kur vienybė,

I Ten galybė.

l1

LIET. SUNŲ KAR. ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS 
25 METŲ GYVAVIMO DARBAI IR BĖDOS

CLEVELAND, OHIO
Lietuvos Sūnų Kareivių šv. 

Kazimiero Draugija rugsėjo 18 
d. apvaikščiojd savo 25 metų 
gyvavimo jubilerjų. Iš ryto vi
si nariai suėjo į bažnyčią iš
klausyti mišių, o po pietų apie 
trečią valandą prasidėjo apvai- 
kščiojimas, ant kurio buvo už
prašytos visos katalikiškos drau
gijos. Taigi visi apvaikščiojime 
dalyvavo, tik nežinia del kokios 
priežasties Vyčių 25 kuopa atsi
sakė dalyvauti. Turbut vyčiai 
pabūgo kad šv. Kazimiero Drau
gija nurodydama savo visus 
labdaringus darbus visuomenei, 
nenurodytų ir savo visų paneš
tų skriaudų nuo savo oponentų 
prie kurių prisidėjus buvo ir vy
čių 25 kuopa. Negana kad vy
čių 25 kuopa skriaudė šią drau
giją žodžiu, bet dar palietė ir 
finansiškai. Taipgi kaip šv. Ka
zimiero Draugija su visomis ki
tomis katalikiškomis draugijo
mis parodoje pradėjo maršuoti 
nuo šv. Jurgio bažnyčios ir nu
ėjo j Lietuvių Salę, dalyvavu
siems parodoje į salę įžanga bu
vo liuosa, tik pašaliniams rei
kėjo užsimokėti įžangos po 25c. 
žinoma, maršuoti galėjo kas tik 
norėjo ir kiekvienam buvo duo
dama ženkleliai su užrašu pa- 
minėjiiąui 25 metų sukaktuvių 
šv. Kazimiero Draugijos.

Suėjus visiems į salę, apie 
penktą valandą prasidėjo pro
gramas. Pradžioje Lietuvių be- 
nas sugrojo Amerikonišką him
ną, po tam ant estrados pasiro
dė šv. Kazimiero Draugijos tvė
rėjai bei organizatoriai kurie 
nuo pat jos susiorganizavimo iki 
šiai dienai uoliai darbavosi jos 
gerovei: Povilas Skunskis, An
tanas Daneliayičia, Stanys Vaiš
vila ir Juozas Montvila. Drau
gijos pirmininkas Juozas Urb- 
šaitis juos perstatė publikai, gi 
publika atsistojimu išreiškė pa
garbą bei geriausius linkėjimus 
sušukdama tris kartus valio! 
Paskiau jauna mergina, p-lė E. 
Miliauskiutė, prisegė kiekvie
nam draugijos darbuotojui po 
pundelį gyvų gėlių. Draugijos

šelpimui Lietuvos per
Tautos Fondą $1,110.00 

Vietos šv. Jurgio parap. 772,60 
Pavargėliams surinkta

D-jos narių 
Našlaičiams Amerikoje 
Vilniaus Atgavimui 
Dr. V. Kudirkos raštams 
Vienam ligoniui auka 
Auka organizavimui Lie

tuvių tautiško beno 
Našlaičiams Lietuvoje 
Moksleivių fondui 
Ant knygų Amerikos ka

reiviams
Rymo Katalikų Federaci

jai Amerikoje 
Viso del labdaringų

darbų $18,678.60

Reikia paminėti kad draugija 
turi pirkus Amerikos Liberty 
Bonds už $800 ir Lietuvos Bo
nų už $300.

Draugijos turtas pabaigoje 
1920 metų buvo $6,081,16, da
bar Draugija turi $6,252.16, ša
lip Draugijos padargų. Sykiu 
reikia paminėti kad draugija 
turi puikų knygyną su 300 eg
zempliorių knygų. Visos kny
gos randasi gero turinio; kiek
vienas (draugijos narys gauna 
dykai pasiskaityti.

Po nurodymo viršminėtų lab
daringų darbų, pirmininkas J. 
Urbšaitis perstatė kalbėti vieti
nį kleboną Kun. V. Vilkutaitį. 
Jis savo kalboje pagyrė draugi
ją už jos tokį prakilnų darbavi- 
mąsi ir ragino žmones rašytis 
prie katalikiškų-draugijų ir lai
kytis visiems vienybėje. Pa
baigęs savo kalbą, Kun. Vilku- 
taitis perstatė kalbėti miesto 
tarybos narį A. Damm; šis sa
vo trumpoj kalboj pagyrė Lie
tuvius ir jų papročius. Sekan
tis buvo perstatytas kalbėti ir
gi miesto tarybos narys John 
Sulzmann, kuris savo karštoje 
kalboje gyrė Lietuvius ir ragi
no būti genais katalikais ir ne- 
sigėdinti savo tikėjimo kad ir 
prieš didžiausį svietišką valdo
vą—neturit niekur gėdintis pa
sakyti jog esat katalikai.

Paskui sekė kalba vyriausio 
miesto teisėjo J. Dempsey. Jis 

organizatoriai atsistoijmu išrei-1 jaUg nupiešė apie Lietuvos nu- 
škė padėką draugijai į^ad ji ir kentėjimus nuo kitų kaimyniš- 
visa publika nepamiršo jų ir kų valstybių, ir ragino visus 
padarė tokią jiems garbę už jų tapti gerais piliečiais Amerikos, 

kurie nori pasilikti šioje šalyje. 
O kurie sugryš į Lietuvą — kad 
mokėtų save apsiginti ir nesi
duotų niekam svetimam save iš
naudoti.

' Toliau sekė dar kiti keli kal
bėtojai. Pabaigoje Teatrališ
kas Choras sudainavo keletą 
dainelių ir galop >benui prita
riant choras ir visa publika su
stojus sudainavo Lietuvos Him
ną. Su tuo ir užsibaigė progra
mas, po to gi tęsėsi balius iki 
vėlumai.

Kaip matot, gerbiami skaity
tojai, iš statistikų, kiek daug 
labdaringų darbų yra šv. Kazi
miero Draugija nuveikus, nors 
mes čia stengėmės nurodyti tai 
tik paviršutinai, pačius stam
biuosius veikimus, neminėdami 
visų mažesnių, nes tas daug už
imtų laiko ir vietos laikraštyje. | 
Trumpai sakant, reikėtų sura-

rė tokią jiems garbę už jų

Toliau Draugijos .pirmininkas 
F. Urbšaitis pasakė trumpą pra- 
calbėlę apie draugijos veikimą 
rirmiau ir dabar, ir ragino vi
lus jaunus vyrus rašytis prie 
Iraugijos, nes draugijos įstaty- 
nai tokio amžiaus (nuo 17 iki 
>6 m.) senumo velija priimti, 
’irmininkas visiems aiškiai ras
ti nurodinėjo kiek daug labda
ringų darbų yra šv. Kazimiero 
draugija nuveikusi ir šiaip vi- 
okių pašalpų nelaimėse šutei-) 
:usi ne tik čia Amerikoje, bet 
let ir Lietuvoje, kuriuos čia iš- 
lalies stambesnius paminėsime: >

’ašalpų lipoje draugijos 
nariams per 25 m. iš
mokėta $12,201.90

’omirtinių per tą laiką 
išmokėta $2,925.10

’alaidojimai narių, karie
tos, automob., vainikai 300.001

Laivakortes
TIESIOG I KAUNĄ

IR IS LIETUVOS
Siunčiame Pinigus Į Visą Lietuvą,
PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

iš
680.90
325.00
120.00
10.00 

5.00

100.00
40.00
50.00

15.00

23.00

atrališko. Dabar gi išeina kad. 
jam viskas negera kas nėra vy
čių, nors publika Teatrališkam 
Chorui plojo nesulyginamai la
biau ir trukšmingiau plojo ne
gu vyčiams.

Bet tai ne mukų reikalas. — 
svarbu butų kad korespondentai 
kitais atvejais geriaus apsipa- 
žintų su keno nors štabais, gi 
rėdakcijos žiūrėtų ką jos talpi
na, kada apie tokius apsižiurę— 
jimus suvažiavę tariasi.

K. S. K.

butų iškreipęs gerb. Atstovo 
kalbą jei butų parašęs kad gerb. 
Čarneckis gėrėjosi bažnyčia toj 
vietoj kur buvo pasigerėjimas 
“Dirvos” įstaiga.

“Dar-ko” korespondentas vie
toj daręs užsipuolimų ant “Dir
vos” ir tiek niekniekių prirašęs, 
to vietoj galėjo “Darbininkui" 
parašyti gražų pranešimą iš At
stovybės pasigerėjimo bažnyčia, 
bažnytine mokykla' ir kitais da
lykais, nes matyt jis apie tai 
žinojo: nereikėjo laukt kolei kas 
praleis ar “pražiopsos”, nes juk 
vienam tas apeina, kitam tas.

Jeigu korespondentas nori pa
sigerėti vyčių choru, tai irgi 
užtektų to pasigerėjimo be pa
niekinimo antrojo choro — Te-

pusei rašinėti, taip pat pavelija 
ir kitai, o jeigu neduoda *— tai 
nei vienai neduoda, ne taip kaip 
daro “Darbininkas” ir “Gar
sas”.

Draugijos įgaliota Komisija: 
I Finansų Raštininkas 

Juozas Valaitis.
Finansų Raštininkas 

Adomas Padegimas.

syti knyga norint viską sumi
nėti. Nevienas skaitydamas ap
rašymą apie šv. Kazimiero Dr- 
jos nu veikimus manys sau kad 

j tai viskas labai gerai šiai drau
gijai sekėsi ir taip ramiai ji per- 

| gyveno 25 metus, niekeno 
kliudoma.

Brangus skaitytojai, taip 
1 nydami apsiriksite. Mes 

pat nors trumpai pasiryžome 
apipiešti jums visus nepersenai 
paneštus šv. Kazimiero Draugi
jos vargus, šmeižtus ir užpul
dinėjimus. Nors draugija iki 
šiam laikui kentėjo neduodama 
atsakymo niekam, bet dabar, 
progai atėjus, kuomet viešai 
prieš visuomenės akis drįstam 
nurodyti savo gerus darbus, čia 
pat ant vietos nurodysime ir sa
vo vargus kuriuos suteikė mu
sų priešai.

štai jie:% 1918 metų pabai
goje čia buvęs tuomet Kun. J. 
Halaburda su savo agentais pra
dėjo didžiausį užpuldinėjimą ant 
Draugijos, rašė didžiausias ko
respondencijas į laikraščius, k. 
t. į "Darbininką” ir “Garsą”, iš
vardindami draugijos narius ir 
pačią draugiją šlykščiausiais žo
džiais, net paduodami draugijos 
narių vardus ir jų antrašus laik
raščiuose, lyg didžiausių .prasi
kaltėlių; žodžiu sakant, stojo į 
kovą kad tik suardžius Draugi
ją

Bet Lietuvos Sūnų Kareivių 
šv. Kazimiero Draugija stojo j 
eilę kaipo tikri Lietuvos Sūnus 
ir kantrybės kareiviai, kantriai 
kentėjo savo persekiojimus ir 
vis laukė šviesesnės ateities. Ir 
atėjo laikas kuomet tada buvu
sia Kun. J. Halaburda tapo taip 
negarbingai išlydėtas iš Cleve- 
lando, po kurio pėdsakais tik 
sudrumsta atmosfera pasiliko; 
dingo jis ir jo visi pakalikai ir 
vėl ateitis prasiblaivė, rodos kadi 
čia nieko ir nebuvę.

Bet ar ilgai taip buvo? Ne. 
Dabar vėl kokis tai Bepartyvis 
pradėjo rašinėti korespondenci
jas į “Darbininką” ir “Garsą” kia melagyste: juk “Dirvos” ad- 
šmeiždamas šią draugiją. Bet ministratorius Jankauskas nuo- 
draugija nieko bendro neturi su 
jokiais pabaldomis kurie net gė
dinasi savo tikrą .pavardę pasi
rašyti. Matyt kad yra koks 
žmonių skriaudikas. Mums la
bai nuostabu kodėl “Darbinin
kas” ir “Garsas”, kurie save 
vadina katalikų vadais <prie ap- 
švietos, paveda didžiausias špal- 
tas tokiems korespondentams 
kurie net vardus ir antrašus 
drįsta paduoti sau nepatinkamų 
ypatų, o (savo tikros pavardės 
nedrįsta pasirašyti? Kuomet ši 
draugija parašė tokią pat kores
pondenciją kaip šioji į minėtus 
laikraščius, tai .tų laikraščių re
daktoriai korespondencijas ap
kramtė (o gal ir suvalgė — Ko- 
resp.) kur tik buvo ne pagal jų 
norą.

L. S. K. šv. Kazimiero Drau
gijos nariai spalio 9 d. savo su
sirinkime vėl nutarė išrinkti ko
misiją kuri vėl parašytų kores
pondencijas apie draugijos vei
kimą į tokius laikraščius kurių 
redaktoriai korespondencijų ne
kramto: jeigu pavelija vienai

ne-

ma-
taip

II

“Darbininko” kores-

Negražus “Darbininko” 
Užmetimas “Dirvai” 
“Darbininkas” No. 118 įsilei

džia labai nešvarų užmetimą 
“Dirvai” pasekmėje Clevelande 
atsilankymo Lietuvos Atstovo 
V. Čarneckio.' To atsilankymo 
aprašymą ir rašytoją “kritikuo
damas”,
pondentas “Tiesą Mylintis” tie
siog nori paskleisti Amerikos 
Lietuviams tokią melagystę ko
kios nei bolševikėliai neišmisly- 
tų. Tenai sakoma: “Kitas p. 
Dalyvavusio pražiopso jimas, tai 
kad ‘Dirvos’ krautuvės vedėjo 
Simonavičiaus moteris atsinešė 
pundą komunistiškos literatū
ros, laikraštį ‘Vilnis* ir pradėjo 
dalinti”. Ir pirma to ‘Tiesą 
Mylintis” pasigiria gerai pažįs
tąs “Dirvos” štabą. Jeigu pa
žįsta “Dirvos” štabą, reikėjo ir 
žinoti kad “Dirvos” krautuvės 
vedėjas (administratorius) yra 
A. Jankauskas ir jo žmona, tai
gi, vadinasi p. Jankauskienė, o 
ne Simonavičienė. Tada butų 
“Tiesą Mylintis” neįleidęs tokios 
huliganiškos melagystės savo 
aprašyme. Kita, nors “Tiesą My
lintis” mini buk “Dirvos” ko
respondentas tą žinią praleido, 
vienok turėjo geriau atsidaryti 
akis ir butų matęs kad apie tą 
bolševikiškos literatūros ir “Vil
nies” platintoją tilpo kitoje vie
toje papeikianti žinelė. Ir tai 
yra Simanauskienė, o ne Simo
navičienė, nors “T. M.” giriasi 
visus "štabus” pažįstąs.

Bet čia matosi ir noro iš pa
ties “Darbininko” pasigerėti to-

lat su “Darbininku” rašosi tai 
knygų, tai kitokių dalykų rei
kale, ir “Darbininkas” turėjo 
nors kiek sąžiningiau elgtis to
kią bevertę žinelę gavęs. Prie 
to, kaip tik tuo laiku tilpo “Dir
voje” pačto Statementas, kame 
irgi pasakyta: “Business Mana
ger, Aug. Jankauskas”. Visa
pusiškai akis badomų vienok, 
“Darbininko” vedėjai neįstengė 
matyti kame tfeisybė.

Kiti “Darb-ko” koresponden
to užmetimai neturi reikšmės: 
jo nuomone, kadangi gerb. Čar
neckis yra katalikų partijos na
rys, iš jo lupų neprivalėjo išei
ti toks sakinys, kad “kiti turė- 
Itų iš ‘Dirvos’ pavyzdį paimti.” 
Bet kad gerb. Čarneckis taip 
pasakė, ir tai kitiems girdint, 
geriau reikėjo pradėti prieš jį 
tokią smerkiančią agitaciją, o 
ne prieš “Dirvą”, kaip ir pernai, 
Vileišiui išsitarus ką tokio 
patinkamo Clevelandiečiams 
čiams.

“Dirvos” korespondentas
tų pasakęs didelę neteisybę ir

ne- 
vy-

bu-

Prospect 2420 Central 1766

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

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

it

Lietuviškas slekeris arčiau ir- 
už vištą mato: višta pamato 
grūdą, o jisai nei Laisvės Bono 
negali pamatyti.

CLEVELANDO LIETUVIU 
NAMU IR PASKOLOS 

BANKAS
Moka 5% (penktą nuošimti) už pa

dėtus taupymui pinigus.

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

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

CI NTOK t NEPAPRASTO PASIŪLYMO IR PROGOS TT TO IA 11! 
SKAITYK IR PASINAUDOK Iš ŠIO 1 .

Nesiųsk pinigų iškalno. Tik iškirpk šį paveikslų ir prisiųsk su savo vardu 
ir adresu ir mes prisiųsim jums šiuos keturis naudingus dalykus kaipo iš
bandymų dešimčiai dienų Dykai. Buk pirmutinis tuo pasinaudoti. Jei nori 
suprasti didę šių dalykų vertę, naudokis proga ir busi musų paskui atstovu.

9 J

g 5®

b

m

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 mažytes duris kukuoti valandas ir pusvalandžius, 
gi varpelis po kiekvieno kukavimo išduoda melogindą garsų.
2. Geros Rūšies Gelžkelio Pavyzdžio Laikrodėlis. Jis turi gerus, vidurius pa
darytus iš geriausio materiolo su akmenėliais. Padirbdintas garo laiko ro
dymui. Indėtas į sidabro-nikelio viršus, gražiai išdailintus ir nužibintus. 
Sis laikrodėlis garantuotas daugeliui metų.
?. Automatiškas Pištalietas. Labai naudingas dalykas savęs apsaugai.
4. Barometras ir Termometras Išvieno. Jis rodo orų diena iškalno. Instru
mentas pritaisytas prie gražiai išdrožinėto medžio. Termometras, kuris ro
do temperatūrų, randasi viršuj Barometro. Tokis naudingas dalykas be ku
rio nei vienas neturėtų apsieiti.

ATMINK, NE VIENAS BET KETURI DALYKAI TIKTAI UŽ $9.00 
Neabejok! Rašyk šiandien! Indėk 50 centų stampomis padengimui pusės 
siuntimo lėšų ir mes prisiųsim šitų nepaprastos vertės Setų. Kada daiktai 
bus pristatyti pastoriui užmokėsi $9.00. Parodyk juos savo draugams ir 
kaimynams. Lai jie apsprendžia jų gerų vertę. Jei prirodysi jog jie nėra 
dusyk tiek verti mes atgrųžinsime jūsų pinigus. (43)

UNION SALES COMPANY
673 W. Madison Street CHICAGO, ILL.
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Dr. Ray R. Smith, Dentistas
► 6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St.
k Darbų gvarantuoju dešimčiai metų.

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

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

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

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

Vietose
7907 Superior Avenue

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue 

Central 6488
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IŠ DARSŪNIŠKIO
Trakų apskr.

(Specialiai “Dirvai”)
Kai kas pasakoja jog Ameri

koje augštai kultūra stovi ir 
ten tamsuolių nebėra ,bet pasi
rodė priešingai, ne tik kad tam
suolių ten esą, bet ir “tamsy
bės apaštalų” -kiek nori.....

Gegužio mėnesyje šiais me
tais į Darsūniškio miestelį at
vyko iš Amerikos neva koks, 
pasak jo, delegatas, Kun. Ci
bulskis, kuris iš pirmų dienų 
buvimo pas mus atsirekomenda- 
vo tikru, silpnu Amerikos “tam- 
sunėliu”.

Pirmoje eilėje jo pasikalbėji
me su vietos mokytoju išpeikė 
Amerikos kultūrą, civilizaciją; 
pasak jo, “Amerika — tamsy
bės pakalnė.... Reikėtų Lie
tuvai iš Amerikos pavyzdžių ne
imti. ... Bet deja, sulyg jo nuo
monės, Lietuvoje tamsybė yra 
plačiai varoma. Kas gi1 varo ? 
Gi mokytojai visi Lietuvoje 
bedieviais, pirmeiviais, kai 
tiktų Amerikos mokyklai, 
ne Lietuvai. Jis girdėjęs
balandžio mėnesyj Kaune butą 
Lietuvos mokytojų kongreso; 
Kaune mokytojai nutarė tiky
bą iš mokyklos išvaryti ir baž
nyčią nuo valstybės atskirti. 
Sulyg jo, Lietuvos visus moky
tojus reikia varyti lauk iš Lie
tuvos mokyklos.... ” Kol abu 
jiedu kalbėjosi nebuvo niekam 
kenksminga, bet....

Gegužio 5 d. buvo šventadie
nis ir Kun. Cibulskis bažnyčio
je viešai iš sakyklos įsigilino 
kritikuojant dabartinę musų 
tvarką Lietuvoj ir kitą syk bu- 
buvusius rinkimus į Lietuvos 
Steig. Seimą, bei Lietuvos mo
kytojų luomą. Gal Amerikoje 
priimta šmeižti savo artimus, 
bet pas mus kai tik priešingai.

Vietos šaulių organizaciją pa- 
siviaį negalėjo klausyti jo teo
rijų griaunančių Valstybės pa
mato rūmų.... Negalėjo klau
syti ramiau jo šmeižtų musų 
valdžios bei garbingųjų Lietu
vos mokytojų, kurie yrą daug 
pasidarbavę organizacijoje mu
sų mokyklos bei šaulių organi
zacijos šioje srityje, — šauliai 
protestavo, bet už protestą kliu-

daugiausia kenkė vietos moky- 
vo šauliams “iš augšto”, nes 
Lietuvoje kunigams niekas ne
privalo prieštarauti, prieš juos 
privalo visi nusilenkti ir klau
syti jų — ne bažnyčios ar tiky
bos dalykuose, bet politikoje.... 
Gal kitą syk galima paklausyti 
kunigo, ibet kuomet jis griauna 
valstybės rumus tuomet nepri
valoma tylėti. Pas mus atbu
lai .... Iš Kun. Cibulskio pra
kalbos išėjo rezultatas visai ne
geistinas. Šauliai gavę papei
kimą “iš augšto” už protestą, 
visai nusiminė, ir (Vietoj toli
mesnės organizacijos — priėjo 
prie dezorganizacijos, nes pažan
gesnieji' šauliai pradėjo šaltai 
žiūrėti į pareigas. Bet daugiau
sia nukentėjo vietos mokytojas, 
kuris turėjo nelaimės, kaipo na
rys šaulių organizacijos, tame 
proteste pasirašyti.

Prieš mokytoji Kun. Cibuls
kis sukėlė beveik visą parapiją, 
nurodinėjant žmonėms 'kad mo
kytojai abelnai kenksmingi as
menis esą; mokytojas neprivalo 
dvi pareigi eiti — šaulio bei mo
kytojo (reiškia'' mokytojas -pri
valo būti ne žmogumi). Tam 
tikslui Kun. Cibulskis surengė' 
du mitingu, kame bjauriausiu

tojui, kuris čia! mokytojauja 
treti metai. Jo pastangomis ta
me laikotarpyj sutvarkyta mo
kykla tinkamai, kame žiemos 
metu mokosi apie 100 vaikų ir 
vakarais 40—50 suaugusių va
karinėse pamokose. Taipgi pa
stangomis mokytojo Darsūniš
kyje gyvuoja šauliai. Surengta 
nekartą linksmų vakarėlių, ku
rių pirm to 'niekas pažinti ne
pažino. Gyvuoja artistų kuo
pelė dailės mylėtojų. Įsteigta 
jo Gamtos Istorijos muzejus bei 
iš 3—4 šimtų knygų knygynas; 
prie mokyklos skaitykla, vardu 
“Biliūno”. Be to įsteigta stalių 

|'klasė vaikams amato'pasimoky
ti. Neatsižvelgiant į mokytojo 
darbuotę, nuo lankymosi Dar- 
suniškyj Kun. Cibulskio, pradė
ta visoj parapijoj mokytoj) boi
kotuoti ir kenkti jam, net gra
sinti mirtimi....

Mokytojas turbut šįmet tu
rėsiąs išeiti į kitą mokyklą.... 
kur gal vėl apsilankys 'koks “ci
vilizuotas” Amerikietis ir suar
dys jo darbuotę. Prašoma Ame
rikiečių daugiau neva “delega
tų” nesiųsti Lietuvon, nes jos 
iškovota neprigulmybė būtinai 
turės žūti nuo panašių “svečių” 
kaip šitas.

Laisvas Lietuvis.

LENKŲ TERORAS VILNIUJE 
^Jlūusllliigloii, spalio 11 d. (L. 
I. B.). •—■ Lietuviai Vilniuje 
persekiojami visu frontu. Lie
tuvių gimnazija ir didžioji vai
kų prieglauda Vilniuje Lenkų 
uždarytos. Taip pat šiomis die
nomis Lenkai uždarė Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės banko 
Vilniaus skyrių.

Gimnazijos direktorių ir ži
nomą Ir visų gerbiama 'Lietuvių 
danbulotoją Vilniuje, Mykolą 
Biržišką, ir jo šeimyną Lenkai 
pajiega išmetė iš buto gatvėn.

Buvęs Lietuvos Valstybės Ta
rybos pirmininkas Lietuvos' at
gimimo žymus darbuotojas, Sta
sys šilingas, vis dar tebelaiko
mas Lenkų kalėjime.

Lietuvos Vyriausybė, nors ir 
galėdama -tokias pat priemones 
pavartoti Lenkams šiapus de
markacijos linijos, vienok jų ne
vartoja, nes skaito tai. nesude
rinama su humanizmu ir civili
zuotos valstybės supratimu. Del 
negirdėto Lenkų .teroro Vilniu
je Lietuvos Vyriausybė kreipė
si su energinga nota prie Tau
tų Sąjungos, prašydama suval
dyti Lenkus.

VISIEMS GRYŽTANTIEMS Į 
LIETUVĄ ŽINOTINA

uv. _________ Bendrovė kurios vardu mes
budu tamsiai miniai aiškino vie- kreipiamės į visus Amerikiečius 
tos šaulių kenksmingumą, va- yra granai Lietuvių įstaiga, ku- 
dino juos “bedieviais”, o visus riai rupi vien Lietuvių preky- 
mokytojus vagimis, girtuokliais bos ir pramonės klausimas, ši 
ir kitaip. Kurstyte kurstė žmo- bendrovė savo darbuotėj išeina 
nes neleisti vaikų į vietos mo
kyklą — aplamai į valstybines 
mokyklas, kame, jo pasaka, ti
kyba silpnai įšguldoma, o dau
giau gamtos mokslas bei kiti 
nereikalingi dalykai.... Ragi
no žmones steigti savas mokyk
las, kaip* pavyzdžiui Amerikoj e kad mes dar toli esame nuo eko- 
esama, ir iš jų išeina žmonės nominės nepriklausomybės. Iš 
augštai civilizuoti (turbut Kun. Priežasties žalingos mums Rusų 
Cibulskis panašaus tipo mokyk- ekonominės politikos, (Lietuvos 
lą yra išėjęs). Kurstymai bu- Prekyba ir pramonė yra atsi- 
vo pasiekę augščiausio laipsnio, durusi svetimtaučių rankose, ku- 
net jam jpo tam išvažiavus iš r*e milžinišką tų gyvenimo ša- 
Darsuniškio į Ameriką (Day- kų pelną apverčia arba grynai 
ton, Ohio), minia jo sufanati- savo asmeniniams reikalams, 
zuota pradėjo daryti užpuoli- arba savo tautų reikalams, dąž- 
mus ant šauliu, kurie net ture- nai griežtai priešintiems musų 
T<T nelaimės imti-ginklą -prieš įUu.tai iš kurios išimtinai jie

iš ito supratimo kad (Lietuvos 
politinė nepriklausomybė nie
kuomet nebus tvirta, jei Lietu
va neturės ir ekonominės nepri
klausomybės. Jei mes pažiūrė
sime šiandien į Lietuvos preky
bą ir pramonę, tai pamatysime

LENKAI -NENORI APLEISTI
vtEnIaus ,

WasMng‘tbn“špaTIo“‘ll d. (I. 
I. Biuras). — žeigowskis, ma
tydamas kad jau atėjo galas jo* 
viešpatavimui Vilniuje, griebia
si visokių priemonių savo buvi
mui Vilniuje pailginti, šiomis 
dienomis jis išsiuntė Varšuvon 
Kapitoną Pr is torą, intakingą 
žmogų Belvedere, gauti naujų 
instrukcijų. Tuo tarpu Lenkų 
spaudai įsakyta agituoti už šau
kimą Vilniuje seimo, kuris pa
skelbtų Vilniaus prijungimą 
prie Lenkijos. Be to dar žel- 
gowskis šaukia Vilniaus srities 
seimelių vykdomųjų komitetų 
suvažiavimą seimo rinkimams 
pravesti. Manoma kad Varšu
vos valdžia formaliai nesikiš, 
bet faktinai rems.

LIETUVOS DIDŽIŪNU 
---------KLAIDOS

1386 metais^ Lietuvos valdo
nas Jagaila daro pradžią Lietu
vos nelaimių, 'kurios tęsėsi per 
penkis šimtmečius suv'iršum. 
Už gražią svetimtautę, už savo 
bajorų titulus ir privilegijas, 
parduoda svetimiems Lietuvių 
'tautos dvasią, laisvę ir turtus.

1921 metais Lietuvos liaudies 
I atstovai Amerikoje perka 'Lie
tuvos Valstybės Paskolos Bonus.

Ar yra koks sąryšis tarpe tų 
dviejų įvykių kuriuos skiria 535 
metų tarpas ?

Yra, ir tai didžiausią ir musų 
tautai linksmiausis. Tuodu įvy
kiu- ženklina dvi skirtingas epo- 
kas musų tautos istorijoje: 1) 
tautos puolimo, 2) tautos atgi
mimo. Jie prirodo Lietuvių dva
sios gajumą ir stiprybę.

Didžiūnai padaro klaidą, liau
dis ją atitaiso.

Didžiūnai parduoda tautos lai
svę, liaudis ją po kelių šimtme
čių išperka (bonų pirkimu rem- 
dama savo valstybę).

Didžiūnai primeta musų tau
tai rodos nebenuplaunamą dė
mę; amžinos vergijos likimą. Po 
kelių šimtmečių liaudis pasipur
to ir tą dėmę nusikrato.

ČEKOSLAVIJOS ATSTOVAS 
LIETUVOJE-------- -
,_Wasbingtrmr spalio 12 d. (L.
I. Biuras) ) — Spalio 4 d. Lietu
vos atvyko čejtoslavokijos 
stovas Lietuvai Galia.

At-

savo brolius.... Ačiū tik liki
mui, pasibaigė be aukų.

Pasėti to Amerikiečio nuodai

“Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietę”

Prakalbos
IR MASS MITINGAS

KALBĖS
JAMES R. HINCHLIFFE
KANDIDATAS ANT MAJORO

IR KITI
Rengia All-American League

Spalio-Oct. 23 d. 1921 m
GRD1NA HALI

6025 St. Clair Ave. Pradžia 7:30 vak.
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Įžanga Dykai. Ateikit Vyrai ir Moterjs.

<► ''

| Apsaugok Savo Turtą
Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti 

Atsitikimai gali Sunaikinti
Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolj, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima 

arba

O

tuos turtus išėmė, darydami tuo 
mūsų kraštui neapsakomą pra
gaištį ir nualinimą.

ši Bendrovė kaip priešprie- 
monę šiam reiškiniui stato tiks
lą įkurdinti Lietuvius į musų 
krašto prekybą ir pramonę. Iš 
Amerikos gryžta į Lietuvą šim
tai jmusų tautiečių trokštančių 
įsikurti Tėvynėj. Jie parsiveža 
dažnai su savim didelius kapi
talus: Iš kitos pusės, iš Rusų 
gryžta ir jau nuo kelių metų 
yra sugryžūsių į Lietuvą daug 
Lietuvių inteligentų, labai aug
štai išsilavinusių ir prityrusių 
specialistų, kurie kartais turi 
būti be darbo arba dirbti visai 
svetimoj jiems šakoj. Todėl iš- 
kįla būtinas reikalas sujungti 
tos dvi grupės — kapitalas ir 
iniciaįiva Lietuvių prekybos ir 

i pramonės kūrimui. Tam tiks
lui yra įkurta musų Bendrovė, 
Įsteigusi Informacijos Biurą 
“Kūrėjas” kad jis tarpininkau
tų tarp dviejų minėtų grupių ir 
apskritai visus Lietuvius norin
čius ir išgalinčius eiti į preky
bą ir pramonę įkurdini tose ša
kose, duodant jiems rimtų, ge
rai patikrintų patarimų.

Todėl Bendrovė “Kūrėjas” 
nuolankiai kviečia visus savo 
autoritetu ir intaka padėti jai. 
Lai buna žinotina kiekvienam 
gryžtančidm į Lietuvą Ameri
kiečiui, ar tai turinčiam kapi
talą, ar sumanymą, ar stačiai

(L.
Vi-

SUGRYŽO Iš GĘNEVOS 
KAUNAN KLIMAS

- Washington, spalio 12 d. 
I. B.). — Užsienių Reikalų
ce Ministeris ir Lietuvos dele
gacijos Tautų Sąjungoje narys 
Klimas spalio 6 d. sugryžo iš 
Genęvos Lietuvon. Kiti dele
gacijos nariai laukiami šiomis 
dienomis sugryžtant.

Mėnesine Lietuvos At
stovybes Atskaita

RUGSĖJO MĖN. 1921 M.

Valstybės reikalams 
Kariumenės sanitarijai — 
Pittsburg, už knygas “Su 
Lietuva ar prie Lenkijos” 
per J. Petckevičių $14.00 
Pittsburg, auka Liet. Raud.
Kryžiui, per Gurevičiūtė 300.0,0

Viso . $314.00

i.

II. Liet. Raud. Kryžiui 
Youngstown, O., surinkta 
prisiuntė Stupinkevjčius į 1,8.00
III. Liet. Gynimo Komitetui 
Worcester, Mass., auka šv. 
Jurgio Dr., per Dailydą 46'58
IV. Liet. Šaulių Sąjungai 
Providence, R. 'L, surinkta
prakalbose, Bankauskas 33.11 

Pittsburg, už 
Patckevičius
Torrington, Conn., 
Kašuba aukavo 

Viso

<►
O

esančiam specialistu kokioj nors 
pramonės ar prekybos srity j, 

4> kad jis privalo kreiptis į Lietu
vių Informacijų Biurą Bendro
vės “Kūrėjas”, kur jam nuodug
niai suteiks visas reikalingas ži
nias ir palengvins jam surasti 
sau atatinkamą pelningą užsi
ėmimą.

Kaunas, Laisvės Alėja, 34.
Valdyba.

apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:
MULIOLIS? ' P

O Ofisas 2006 St. Clair Avenue
a Prospect 953 Central 6488
V Gyvenimas: 6721 Edna Ave. Rose. 3775-J.
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LIETUVIŠKA 
APTIEKA

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

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

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

DR. J. SEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

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

Nedčldieniais 
nuo 10 iki 12

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

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen

“Trimitas”
4.40 

Juozas
2.00

39.51
V. Rusijoj Badaujantiems 

Lietuviams
Silver Creek, Pa., I
apskričio, per Bulotą
Abelnai aukų priimta

SLA.
25.00

$443.09

LaikeAuka Moksleiviams.
vakacijų moksleivis A. Kalvai
tis- lankėsi Clevelande, kur susi
tiko su Dr. J. T. Vitkum, buvu
siu Valparaiso Universiteto mo
kiniu. Kaipo Valparaisietis, Dr. 
Vitkus puikiai apsipažinęs su 
Valparaiso Universiteto moksl
eivių padėtimi ir jų draugija, 
taigi Liet. M. L. Draugijai pa
aukavo $5, kuriuos A. Kalvaitis 
perdavė Draugijai. Draugija 
savo pirmame po vakacijų susi
rinkime auką priėmė ir ištaria 
Dr. Vitkui nuoširdų ačiū už tai.

L. M. L. D. Rašt. K. Margis.

Ką Jagaila pagadino, tą liau
dis, nors ir svetur prisiglaudu
si, pataiso.

Musų didžiūnų -klaidos buvo 
didybė neapsakoma. Toji klai
da padarė musų tautą nebile per 
penkis šimtmečius, suviršum. 
Buvo tai tarsi stiprus nuodai 
paimti, iš Lenkiškos aptiekos, 
užmigdžiusieji musų tautą pu
sei tūkstančio metų. Toji klai
da keliems amžiams sulaikė Eu
ropos pažangą, nes davė .progos 
išaugti carizmui ir Lenkijos feo
dalizmui. Jei ne toji klaida, Eu
ropai toną butų davę ne auto
kratija ir imperializmas, bet 
Lietuvos statutas su savo tole
rancijos ir teisingumo dvasia. 
Toji klaida išgabeno musų dai
lės turtus į Varšavą, į Kroku
vą, į Rusijos miestus, išgaudė 
musų talentus dirbti svetimiems^ 
išplukdė musų girias, pagaliaus 
arti milijono Lietuvos vaikų iš
varė į svetimas šalis, į Vokieti
ją, svetimiems pelnų krauti.

Bet amžiams praslinkus, at
budo milžinas, Lietuvos liaudis; 
apžiurėjo tautos žaizdas ir ėmės 
jų gydymo. Tarpe pirmųjų at
budo duonos ir laisvės jieško- 
tojai Amerikiečiai Lietuviai. Jų 
tai pagalba pasiskubinta suža
dinti iš miego visą tautą. Jei
gu atbudome, jeigu savo valsty
bę vėl sudarėme, jeigu prabočių 
didžiūnų klaidas supratome, —

COLL VER - MILLER CO.
Laivakortės ir Pinigu Siuntimas 

Mes vartojam jūsų kalbų.
2033 E. 9TH ST. ir 1198 W. 25TH ST.
Netoli Euclid Ave 1 Kampas Franklin Ave.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

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.

Nedčldieniais nuo 3 iki 4 v.al

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

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

Pamėginkite naujo.

Su užregistruotu vftisbnžonkliuSuv. Valit. 
Patentu Blare.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užninkan

čios ypatybes Siame vaiste įdėtos, 
bu priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo.

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

STOPSDANDRUff 
‘į- 7 PftOMOTtS - ‘įię 

iHEOWsCALP 
luXurianthair
'CO^ėni^Įnuio.ažs ’. J

EAbJaČHTERfcCO. 
*BUSH TCJtMINAt^BLDG.S
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Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKABO 
▼ais- 
beženki is.

tai lemta mums gyventi. Len
kime |galvą prieš liaudies sūnūs 
ir dukteris kurie savo prakaitu 
Lietuvai laisvę perka ir užtvir
tina.

Daugiau jau niekas musų ne- 
beįvilios į žabangus, niekas ne- 
besupančios: tautos kamienas- 
liaudis atgijo ir ima į savo ran
kas tautos likimą. Jei randasi 
atsilikėlių, dabar gera proga pa
sivyti žengiančius pirmyn. Sto
kite eilėn, įsigydami Laisvės 
Paskolos Boną. L. P.

LOUIS EISENBERG I
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, s

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

Princeton 1337-K

REIKALAUJAM
AGENTŲ 

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

“DIRVA” 
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

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

Dr. J. T. DUHIGG
Gydytojas ir Chirurgas ,

1395 E. 9th St., tarpe St. Clair ir Superior Ave.
Pradėjo vėl gydymo praktiką po prabų /imo suvirs 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienyti) Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Specialiai prirengi m ai gydymui vyrų li^ų ir .davimui Salvarsan 606.

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

EC

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

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

iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš

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

303 West 30th Street New York City

iiaM>sį!taiiiaaia<ii

GRIGAS 
KUNASAUSKAS 

TIESUOTAS
AGENTAS VISŲ

GARLAIVINiy
LINIJŲ

Agentūra Uždėta 
1910 m.LAIVAKORTES į LIETUVĄ

ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Antverpeną, 
Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus ir Liepojų, ant 
geriausių ir greičiausių laivų. Išreikalauju Pasportus vi
siems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir 
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 seną ir užtikrinta agentaG. KUNASAUSKAS
yisuotiną užsitikėjimą Įgijau teisingu ir geru patarnavi

mu užgandėdamas daugumą, užganėdinsiu ir jus.

IS

I



DIRVA

Kas Qirdet Clevelande-Apiejinkese Į:
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157 ;■

Karės paliaubą dienoje, lapk. 
11 d., miesto darbininkų unijos 
rengia didėlį apvaikščiojimą.

Gražus TMD. 20 kuopos va
karas. Pereitoj nedėlioj Lietu
vių salėje atsibuvo gražus Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 20 
kuopos parengtas vakarėlis. Bu
vo statoma Scenoje trijų aktų 
komedija “Balon Kritęs Sausas 
Nesikelsi”. Lošime dalyvavo: 
Dauderio rolėje — V. P. Banio
nis;'jo žmonos — J. M. Baltru - 
koniutė; Ponaičio — Iz. Samas; 
Lapkaus — A. Lapinskas; tar
naitės — A. Aržuolaičiutė; Ra- 
dzivįlo — A. šmigelskis; Radzi- 
vilienės — L. Banionienė; Tar
no — J. Vidugiris.

Veikalas gražiai nusisekė' ir 
publikai labai patiko, šita ko
medija yra visSi nauja Lietuvių 
scenoje, skirtinga nuo kitų juo
kų — geriau sakant, tai grau
dinga komedija.

Perstatymas prasidėjo kiek 
vėliau negu buvo nurodyta dė
lei publikos lėto rinkimosi. Bet 
laike perstatymo neperdaugiau- 
sia ir buvo, vėliau prisirinko 
jaunimo ant šokių.

1 DALYVAUS DVIEJUOSE VAKARUOSE

Svečias iš Lietuvos, šiose die
nose Clevelande lankosi svečias 
iš Lietuvos, Kun. Garmus.

Nedėlioj, spalio 23 d., Lietu
vių salėje bus įvairiais pamargi-
nimais Dr. V. Kudirkos Drau
gijos vakaras. Bus margas pro- 
gramėlis, paskui tęsis šokiai.

Lietuvos Sūnų Kareivių šv. 
Kazimiero Draugijos 25 metų 
sukaktuvių paminėjimo aprašy
mas telpa ant pusi. 6-to.

Sandaros 18 kuopa rengia 
statyti “Undinę”.

Visi rengiasi į “Artojo” va
karą. Apie jo programo įvai
rumą žiūrėk pagarsinimą šiame 
puslapyje.

Tikietus ant operetės “čigo
nai” galima gauti “Dirvos” ad
ministracijoj ir pas Liuosybės 
Choro narius, ši įspūdinga ope
retė bus statoma scenoje lapkri
čio 5_d., subatos vakare, nuo 8 
vai., Lietuvių salėje, po vado
vyste žinomo Lietuvių daininin
ko Jono Butėno.

Veikalas perstato vienos čigo
nės meilę su keliais vyrais, pas
kui tragingą nekuriu galą.

Perstatyme dainuos pats Bu
tėnas, reikalingi asmenįs bus 
pasirengę įvairiais margais či
goniškais rubais.

Dr. J. šemoliunas persikelia 
į naują vietą. Apie lapkričio 
1 d. Dr. J. šemoliunas, akių gy
dytojas, persikelia iš Savo ofi
so 8115 St. Clair avė. į naują 
vietą — Garfield Bank Budin- 
ką, kampai St. Clair avė. ir E. 
79th st., ant antrų grindų, čia 
taipgi uždeda ir akinių dirbimo 
Skyrių.

Subatoj, nuo 7:30 vai. vaka
re, salėj po num. 7017 Superior 
avė., atsibus .prakalbos temoje: 
“Ar tiesa kad prasideda prisi
kėlimas iš numirusių”. Kalbės 
J. R. Muzikantas iš Detroito.

Jeigu kiltų gelžkelių streikas, 
miestui pristigtų šviežių mais
to reikmenų ir daržovių. Mėsos 
ir anglies nepritruktų taip grei
tai. Miesto šviesos ir vandens 
varymo departamentai turi už
tektinai kuro. MaJbilizuojama 
automobiliai» trokai, skaičiuje 
10,000, privežinaui reikalingų 
dalykų, gelžkeliams sustojus.
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.

JONAS BUTĖNAS
DLAČIAI žinomas vi- 
1 soje Amerikoje Lie
tuvių dainininkas-bari- 
tonas, dalyvaus dvie
se dideliuose Clevelan
do vakaruose:

Spalio 30 d. J. Butė
nas dainuos “Artojo” 
vakare, kuri rengia L. 
Apžvietos Draugija. — 
Tai bus nedėlioj po pie
tų, nuo 4 vai.

Lapkričio 5 d., šuba- 
tos vakare, nuo 8 vai., 
po jo paties vadovyste 
rengiamoj operetėj “Či
gonai”, kame jiš turės 
Roto, čigonų vado rolę.

Abu šitie parengimai 
bus

LIETUVIŲ 
SALĖJE,

6835 Superior Avenue.

Clevelande laipsniškai atida- 
rinėjant plieno ir geležies dirb
tuves, ir joms žadant pasilaiky
ti veikmėje ant toliau, palengva 
bedarbės padėjimas mieste pra
deda atgryžti “atgal į normalį”. 
Darbininkų samdymais industri
jose pasirodo kiek geresnis negu 
■buvo trįs savaitės atgal.

Lorain, O., beveik visi 6,000 
National Tube Cd. geležies dar
bininkų sugryžo į savo vietas.

Belle Vernon pieno kompani
jos darbininkai-išvežiotojai pa
siryžę streikuoti delei numuši- 
mo jiems 20 ‘ nuoš. algų. Nu- 
mušimas įvesta nuo spalio 1 d.

Iš 21-mo wardo kandidatu į 
miesto tarybą yra Lietuvis Juo
zas Staškevičius (Joseph Stash- 
kevich).

Spalio 21 ir 22 d. yra paskuti
nė piliečiams užsiregistravimo 
diena. To nepadariusieji nega
lės balsuoti miesto rinkimuose 
lapkričio 8 d.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Didelis J IIšpardavimas
Išpardavimas tūkstančių likučių šilko, velvetų, velvetinų, suknioms 
audimų, skalbiamų audimų ir pamušalams; visokio ilgumo: suk
nioms, bliuskoms, siutams, andarokams ir apsiulėjimams. Visi li
kučiai pažymėti kainomis ir padėti ant stalų pasirinkimui. Yra ir 
dirbtuvių likučiai del dresių, andarokų, ir bliuskų. Visi yra labai 
atpigintomis kainomis. Kožnas gabalas gerame stoVyje.

fO

◄>O o

Publi

J No 43

M
Vol

MIESTO KNYGYNAS PRAŠO 
BALSUOTOJŲ PARAMOS 
Specialiuose balsavimuose jau 

1912 metais buvo nubalsuota iš-, 
leidimas $2,000,000 Ibondsų ant 
statymo Didžiojb Knygyno, ka
da Knygyno Taryba sutiko bu- 
davoti knygyną vietoj senosios 
miesto rotušės.

Buvo reikalinga palaukti iki 
nauja miesto rotužė bus pasta
tyta ir nugriautas senas budin- 
kas knygyno statymo vietai. 
Tuo laiku, po geriausiais archi
tektų patarimais, buvo laikoma 
kompeticija parinkimui archi
tektų, ir planai buvo dirbami.

Rugpjūtyje, 1916 m., bondsai 
buvo išparduoti, su premija iš 
$52,220. Senoji miesto Votužė 
nugriauta pavasarį 1917 m.'Ko
vo mėn. 1917 m. apskaitliavi- 
mai naujam budinkui paduota, 
pasirodė kainuosiąs $2,276,093, 
išskyrus įrengimus viduje. Bu- 
dinkas galėjo būti pastatytas ir 
įrengtas už $2,000,000 kuomet 
Taryba tiek prašė, ir po trijų 
metų paskiau, bet 1917 metais 
ankstyviausiu laiku kada vieta 
buvo galima gauti, karės kainos 
kilo smarkiai augštyn, taip kad 
Valdžia patarė sulaikyti staty
mą viešųjų budinkų. Taryba 
nebuvo kalta atidėliojime, nei 
tokiose aplinkybėse kurios pa
darė negalimu darbą pradėti.

Vasarą 1919 m. ir vėl vasario 
mėn. 1921 m., Taryba . gavo, ki- 
_tą apskaitliavimą, kožną sykį 
augštesnį negu paskutinis. Ji 
tiki jog negera butų pradėti bū
davo j imą be užtikrinimo reika
lingų lėšų užbaigimui ir įrengi
mui, todėl jai reikia turėti tei
sę išleisti bondsų dar bent ant 
$2,000,000 daugiau, jeigu ji tu
ri .pradėti budinką netolimoje 
ateityje.

Šita priędinė suma suteiktų 
Tarybai, išviso, tik biskelį dau
giau negu Federalis Budinkas 
kainavo 21 metas atgal (buvo 
apie $4,000,000) kuomet būda
vo j imas buvo daug pigesnis. 
(Manomo statyti Pačtui, priedi- 
nio budinko 1920 metais paduo
tas apskaitliavimas rodo esant 
$5,000,000.)

Išsibaigimas nuomai laiko da
bar užimamoje Knygyno vieto
je Kinney & Levan Budinke jau 
artinasi, gi pati vieta patapo 
visai neatsakanti knygyno rei
kalavimams. Maža progos ma
tosi pagerinimui labai reikalin
gų knygyno apistovių nuomuo- 
jamo je vietoje, kadangi knygy
nas auga ir jam reikia atatin.-- 
kamo budinko.

SVETIMTAUČIŲ SPAUDA 
REMIA HINCHLIFFE

Clevelando sVetimtautiški lai
kraščių leidėjai turėjo savo su
sirinkimą apkalbėjimui majoro 
rinkimų ir kurį kandidatą vi
siems bendrai remti. Po gana 
plačių diskusijų, sutarta palai
kyti James >R. Hinchliffe.

šitas Clevelando svetimtąutiš- 
kos spaudos pasikėsinimas paro
dyti ką Clevelande ateiviai .pi
liečiai,, gali padaryti yra pirmu
tinis žygis visoje Amerikoje.

Tas atidarytų akis Ameri
konams jog ateiviai piliečiai nė
ra nei kiek atsilikę už juos, ir 
gali spręsti miesto reikaluose 
lygiai kaip ir čiagimiai. Kita, 
šitas ateivių piliečių laimėjimas 
priverstų Amerikonus ant visa
dos atkreipti didesnę domę į at
eivius abelnai. Iki šiolei svetim
taučiai buvo laikomi nereikš
mingais, nors Clevelande apie 
70 nuošimčių gyventojų yra at
eiviai arba jų pirmos eilės vai
kai.

Iki šiolei miestas buyo pa
skendęs skolose ačiū tokiai ad
ministracijai kuri ilgai laikėsi 
galėję ir kuri naudojo visus bu
dus viena valdyti miestą. Su- 
steigta visokiems miesto žuli- 
kams kalėjimai kuriuose supir
kta geriausios Amerikoje kar
vės, po $1,000 viena, pienui kri
minalistams, tuo tarpu kada 
gerų miesto piliečių sveikatos 
reikalai neapži urėti. Clevelan- 
das šiuo tarpu turi $83,000,000 
skolų,'tik delei steigimo panašių 
kalėjimu su brangiomis karvė
mis ir visais kitais kaliniams 
patogumais, o visą didelę naštą 
taksų turi gyventojai nešti. Ar 

I dykai šįmet reikia mokėti daug 
didesnius taksus nuo namų ir 
kitos nejudinamos nuosavybės?

Kandidatas Hinchliffe ilgas 
laikas yra miesto tarybos nariu 
ir labai gražiai pažino politikie
rių darbus, todėl išeidamas prieš 
kitus kandidatu ant majqro, pa
siryžęs yra visa tai visuomenei 
apsakyti, o kada bus išrinktas— 
naikinti patogumus prasižengė
lių ir lengvinti gerų piliečių ap
linkybes ir mokesčių naštą.

James R. Hinchliffe yra pa
laikomas šių svetimtautiškų lai
kraščių Clevelande: '

Nekurie politikieriai, nujaus
dami negausią moterų balsų, 
gąsdina jas nesiregistruoti, ne
są reikėsią eiti tarnauti prisai- 
kintų teisėjų eilėse (grand jury) 
ir kitokias pareigas nešti.

Bet moterįs to neturėtų bijo
ti, nes iš tiek tūkstančių gyven
tojų, paeiliui piliečius renkant, 
labai retai kuriam ar kuriai pa
tenka. Bet ir tai prievarte nė- 
pristatoma, išrodžius priežastis 
delei kurių negali išlikti iš na
mų.

Kąber’ienės duktė, sykiu kal
tinta nužudyme Kaberio 1918 m. 
vasarą, šiose dienose liko ištei
sinta. Motina sėdi kalėjime.

šią žiemą rengiama pradėti 
statyti dar 21 viešųjų mokyklų 
budinką. Abelnos tam išlaidos 
sieks $15,000,000. _________

NAMAS parsiduoda, ant E. 71 
gatvės, arti Superior, 8 kam

barių, su maudynėmis,, elektra, 
gazu, lotas nedidelis. Rendų ne-| 
ša $55 į mėnesį. Kaina $5,500.1, 
Reikia įmokėti $1,000, likusius 
po $25 Į mėnesi ant 6 nuoš. 
Kreipkitės prie Kulbis & Witha- 
man Realty Co., 1538 E. 33 St. r

<► o

<►

<►<►
<► 
<► o o o <► <*• <►

O

IR MASS MITINGAS
į PANEDELYJ SPALIO 24 |
S KALBĖS |
| JAMES R. HINCHLIFFE j
| KANDIDATAS ANT MAJORO |I HARVEY DRUCKER , S

K. S. KARPAVIČIUS į
FRED GRABIEN S

PETRAS MULIOLIS__ Pirmininkas <
į Rengia AH-American League

| Lietuvių Svetainėje Ii
< 6835 Superior Ave. Pradžia 7:30 vak. į 
į Jžanga Dykai. Ateikit Vyrai ir Moteris. į

S 
ū . -r-r»rrnc.r,"’«R_® b m □ b c s n vi h c n h a n ? s * k b r n n ■ □ □ n ■ r r ne b □ n r'• J • k c ■ HHHHUMenaxtiKUBMB su □ n a a u ua na a ■ ■ ■ ■na■ ifr

Amerika Rumanų
Amerika Bohemų
Dirva Lietuviu
Enakopravnost Slavėnu
Denny Hlas Slavokų
Szabadsag Vengrų
Voce Dėl Popolo Italu
Jutrzenka Lenku
Narodowiec
Wiadomosci

Utarninke Lietuvių salėje bu-
vo politikierių prakalbos: kalbė
jo Dr. F. F. Walter, 23-čio war- 
do kandidatas miesto tarybon; 
kandidatas ant vyriausio miesto 
teisėjo Dempsey; kandidatas ir
gi ton pačion vieton Silbert; bu
vo dar kitų kalbėtojų.

Buvęs vyriausias miesto tei
sėjas McGannon, kaltintas nu
šovime Kagy, nuteistas 20 die
nų kalėjiman ir $100 bausmės 
už suklastavimą liudymų ir pa
kreipimą liudininkų laike jo di
džiojo teismo, kada jis išliko 
nekaltas....

± Tfel. Main 6295 J 
■i i
į P. MIKOLAINIS f 
•£ 53 Hudson Ave. t
❖ Brooklyn, New York | 
į Parduoda laivakortes į Pi- T 
į liavą-Karaliaučių $110. į

Į Liepojų $120. Hambur- + 
Ž gą ir Bremeną $100. ?
Ž .Pinigus siunčia žemiausiu X 
į kursu ir telegramų. į

39c Mercerizuoto Satino — Jardo plo
čio. Likučiai, jardas po ......

49c Spaušdinto Voile, 38 colių pločio. 
Likučiai, jardas po ..........

49c Silkette—Pusšilkis, vieno jardo 
pločio. Likučiai, jardas po ..

$1.25 Storas Serge—Su vatos inauda, 
54 colių pločio. Jardas po .. ?..

69c Spausdintas Pamušalui Satinas— 
jardo pločio. Likučiai, jardas po

79c Navy Mėlynas Storas Serge, jar
do pločio. Likučiai, jardas po ..

39c Silkette—Pusšilkis, 26 colių plo
čio. Likučiai, jardas po..........

79c Venecijos Pamušalai — 32 colių 
pločio. Likučiai, jardas po ....

99c Chiffon Pusšilkio Poplinas, jardo 
pločio. Likučiai, jardas po ....

79c Vienspalvio Chiffon
colių pločio. Likučiai,

59c Vienspalvio Chiffon
colių pločio. Likučiai,

$1.00 Sniuruoto Šilko Marškiniam au
dimas—32 c. pločio. Likučiai jar.

$1.49 Gryno Šilko Marškiniams — 32 
colių pločio. Likučiai, jardas po..

Voile — 38 
jardas po
Voile — 38 
jardas po

25c

22c

29c

89c

38c

55c

25c

44c

69c

39c

33c

59c

99c

59c Taškuoto Empress šilko — jardo 39c 
. .pločio. Likučiai, jardas po........
$1.89 Vilnonis Storas Serge, 48 co

lių pločio. Likučiai, jardas po ..
$1.98 Juodo Satino — jardo pločio.

Likučiai, jardas po
$1.98 Spausdintas Pamušalui Sati- 

’ nas, jardo pločio. Likučiai jardas
$2.25 šilkiniai Foulardai — jardo

pločio. Likučiai jardas po ......
$1.75 Kryžiuotas Messalinas — ge

ruose pavyzdžiuose, Likučiai po
$1.98 Šilkoi ir Vilnos Poplinas—40

40 coliu pločio, Likučiai, jardas
$3.00 Vilnonio Oxford Audimo

Draapnoms, Likučiai, jardas ....
$2.50 Vilnonio Storo Mėlyno Serge,

54 colių pločio, iLkučiai, jardas
$1.95 Vilnonio Francuzjško Serge,

42 colių pločio, Likučiai, jardas
$1.75 Bryžiuoto Chiffon Taffeta,

32 colių pločio, Likučiai jardas po
$1.98 .Spalvuoto Satino Messalinas
. .jardo pločio. Likučiai, jardas po

augštojiČIUM AF1
$1.29

$1.39

$1.33

$1.55

$1.00

$1.39

$1.98-

$1.66

$1.44

$1.00

$1.17

BAILEY’S — ŽEMĖS GRINDYS

9> Teatras, Koncertas ir Balius«
STOVI P. Seinauskas V. P. Banionis A. Praškevičius B. Rakauskas Iz. Samas J. Vidugiris A. Zdanis
SĖDI A. .Lapinskas A. Jankauskiutė A. Aržuolaičiutė A. Jankauskas J. Baltrukoniutė L. Banionienė K. S. Karpavičius

LIETUVIŲ APŠVIETOS DRAUGIJA PARENGIA ŠJ GRAŽŲ ‘ARTOJO’ VAKARĄ 
Statoma scenoje K6medija “DĖDE ATVAŽIAVO”, Dainuos JONAS BUTĖNAS ir kt. 

Atsibus LIETUVIŲ SALĖJE, 6835 Superior Ave. Prasidės nuo 4 v.'po pietų
ClVIAGU yra pranešti Clevelando visuomenei apie 
° musų, LIET. APŠVIETOS DRAUGIJOS, ren
giamą gražų .vakarą Lietuvių Salėj, SPALIO 30 d., 
Nedėlioj, nuo 4 vai. po pietų. Tokio vakaro, kaip 
galime tikrinti iškalno, dar Glevelandiečiai nema
tė. Bus perstatoma komedija “DĖDE ATVAŽIA
VO” ir taipgi bus dainos, gert). Spragilas bus jieš- 
kodamas savo “ŠONKAULIO”.

Komedija, Įsitėmykit visi, bus lošiama ne kaip 
paprastai, ant scenos, bet šitas lošimas bus vi

sai kitoniškas. DĖDĖ VINGYRAS atvažiuos per 
publiką, pro didžiąsias salės duris,_ su juo ateis 
jo vežikas nešinas visus daiktus, taipgi salėj bus 
pasitikimas, ir per salę ateis gert). JURGIS SPUR- 
GIS pas savo mylimąją.

“DĖDĖ ATVAŽIAVO” LOŠ:
Dėdė .......................: A. Lapinskas 
Jurgis Spurgis....... ........./... V. P.. Banionis
Adomas ........................ Iz. Samas 
Garnienė .... \ ............. . .........L. Banionienė
Jievutė-........... '........:... A. Jankauskiutė
Vežikas ....................J. Vidugiris/

' DAINUOS ŠIE ŽINOMI7 SOLISTAI:
JONAS BUTĖNAS JULĖ BALTRUKONIUTĖ 

A. JANKAUSKAS
Taipgi dainuos dvigubas kvartetas iš žymesnių 
vietos dainininkų. O Gerb. Spragilas pasakys mo- 
nojogą “KUR MANO ŠONKAULIS.”

Visus širdingai užkviečia atsilankyti LIETUVIŲ! APŠVIETOS DR-JA

dari
B DARBININ1

GELŽKELIŲ
Ciucagoj darbo 

na gelžkelių korių 
dėti algų numažir 
metų liepos mėnesi

San Antonio, T< 
g d. sustreikavo d 
darbininkų.

Washington. — 
aė komisija įsakė 
mmiišti kainas jav 
dūktų ir šieno veži 
nuošimčių.

Chicagoj spalio 
dėjo konferencija 
dubininkų unijų ai 
[unijos siųsdamos a 
faencijon nędavė 
Euisi planų, tas reii 
aro keliu eiti. Tele 
drengę streikuot sp 

Valdžia pasiryžus 
įje varyti gelžkelii 
įlinkai ir streikuo

Atlanta, Ga^ 21 j 
cvai iš pietinių va 

I" a dar tolimėsnian 
■ darbininkų algi 
lengiamasi prie I 

■ darbininkų stre

Ohio valst. indnsti 
lĮavaitę pasirodė ' 
my.

E. Lirerpoolyj pu 
laba su 80 nuošimč 
artininkų skaičiaus 
Drąsinantis gelžke 

ajota geležies ir | 
ka baigti duotus 
|h streiko.

' Atomo gumo darh 
■u pamatu kaip ė; 
į pastaru savaičių, 

: Hįyaučiama.
i StŪo darbai Steul 
I įerino.

Lina, 0n nuo lapk 
. ta Ohio Steel Co. d 
' s mieste, darbo bus 
s idy mažiausia mėi 

į Nmlastle, P<u plie 
tatnvė skelbia veik: 
atimčių savo darbi: 
Ištari jau 600 paėr 

ffitago. — 35,354 
tėinyčių darbininki 

ui streiką.

Ottumwa, la., strei 
Ritantis mėsinyčios 
į

Haoma jog bus nu 
Rasiams algos kai 
•b. 1922 m. pasiba 
bitai eis derybos si 
^apie kitą kontrak 
*®bĮ unijų viršinin 

hgliakasių unijos 
«Uwis vėl atsišaul 
? valstijos streikuoji 
Uosius gryžti nuo 
Wko streiko, kuri 
50 to kaip jų vada 
Ristas kalėjimai).

angliakasius rer 
® kovai kuri atšibu

J®itb darbo komi! 
^ttone tardant W< 
^ angliakasiu stre 
9 liudininkus, dauge 
jį* jog tas krauje 
JĮir negerovės paėjo 
v* valdžios neužžiu: 
^POdyme, delei k< 
pinkai iššaukė vis 
Įt tlgdamiesi savot 
į®ni darbininkams 
J teisėmis, samdydai 
Wbininkus persek 
į ® iš namų streik

Jj'rikos komitetas 
c®® 114,000 vaiku. 
>ns nelabai >atii 
’ĮPie bolševizmą nii 

lįe išliks gyvi, 
iP’Ąai turės badu i 
trizmui galas.


