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Augs. Silezija Padalinta 
Vokiečiams ir Lenkams

AUGŠTOJI SILEZIJA BEVEIK LYGIU SKAI
ČIUM APSKRIČIŲ PADALINTA TARP 

VOKIEČIŲ IR LENKŲ.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

GELŽKELIŲ KRIZIS
Chicagoj darbo taryba pata- 

I ria gelžkelių kompanijoms ati
dėti algų numažinimą iki kitų 
metų liepos mėnesio.

San Antonio, Tex. — Spalio 
22 d. sustreikavo dalis gelžkelio 
darbininkų.

Washington. — Tarpvalstiji- 
nė komisija įsakė gelžkeliams 
numušti kainas javų, javų pro
duktų ir šieno vežiojįmo ant 16 
nuošimčių.

Chicagoj spalio 26 d. prasi
dėjo Ikonferencija gelžkelių ir 
darbininkų unijų atstovų; kom
panijos siųsdamos atstovus kon- 
ferencijon nędavė jokių taiky
muisi planų, tas reiškia jos nori 
savo keliu eiti. Telegrafistai pa
sirengę štreikuot spalio 30 d.

Valdžia pasiryžus visoje ša
lyje varyti gelžkelius nors dar
bininkai ir streikuotų.

Atlanta, Ga., 21 gelžkelių at
stovai iš pietinių valstijų prita
ria dar tolimesniam numažini
mui darbininkų algų.

Rengiamasi prie būdų sutiki
mui darbininkų streiko.

Ohio valst. industrijose perei
tą savaitę pasirodė keletas per
mainų.

E. Liverpoolyj puodininkystė 
veikia su 80 nuošimčių normalio 
darbininkų skaičiaus.
, Grąsinantis gelžkelių streikas 

sujudino geležies ir plieno dirb
tuves baigti duotus užsakymus 
pirm streiko.

Akrono gurno darbai eina tuo 
pačiu pamatu kaip ėjo per kele
tą pastarų savaičių, permainų 
nenujaučiama.

Stiklo darbai Steubenville pa
sigerino.

Limą, O., nuo lapk. 1 d. atsi
daro Ohio Steel Co. dirbtuvė ta
me mieste, darbo bus 250 darbi
ninkų mažiausia mėnesiui.

Newlastle. Pa., plieno vagonų 
dirbtuvė skelbia veikianti su 90 
nuošimčių savo darbininkų. Da
bar turi jau 600 paėmusi atgal.

Chicago. — 35,354 Chicagos 
mėsinyčių darbininkų nubalsa
vo už streiką.

Ottumwa, la., streikuoja apie 
tūkstantis mėsinyčios darbinin
kų.

Manoma jog bus numušta an
gliakasiams algos kada vasario 
mėn. 1922 m. pasibaigus kon
traktui eis derybos su operato
riais apie kitą kontraktą su dar
bininkų unijų viršininkais.

Angliakasių unijos preziden
tas Lewis vėl atsišaukia į Kan
sas valstijos streikuojančius an
gliakasius gryžti nuo savo ne- 
legališko streiko, kurie nedirba 
nuo to kaip jų vadas Howatt 
nuteistas kalėjiman. Lewis ra
gina angliakasius rengtis ben
drai kovai kuri atsibus vėliau.

Senato darbo komitetui Wa
shingtone tardant West Virgi- 
nijos angliakasių streiko riau
šių liudininkus, daugelis priro
dinėja jog tas įeraujo pralieji
mas ir negerovės paėjo delei val
stijos valdžios neužžiurėjimo įs
tatų pildyme, delei ko kasyklų 
savininkai iššaukė visus blogu
mus, elgdamiesi savotiškai, ne
leisdami darbininkams naudotis 
jų teisėmis, samdydami valka
tas darbininkus persekoti, išme
tinėjo iš namų streikuojančius 
ir tt.

| AUGŠTOJI SILEZIJA 
PADALINTA

Paryžius. — Tautų Sąjungos 
tarybos nusprendimas Augšto- 
sios Silezijos klausime, kaip ga
lutinai paskelbta, padalina ple
biscitui leistą sritį pusiau Vo
kietijai ir Lenkijai.

Kad ateityje butų taiku ir ra
mu ir ekonominis gyvenimas ei
tų pasekmingai padalintoje že
mėje, ambasadorių taruba pa
taria kad Vokietija ir Lenkija 
sudarytų tarp savęs tam tik
ras sutartis. Privatinių gelžke
lių administracija pasilieka ta 
pati, gi Vokiečių gelžkeliai bus 
abelnam naudojimui per pen
kiolika metų. Vokiečių markė 
palikta kaipo pamatinis 'pinigas 
neilgiau 15 meta, Per tris me
tus įvežimas produktų iš Lenkų 
pušės į Vokiečiams priskirtąją 
Silezijos .dalį bus liuosas nuo 

I mokesnių. Vokiečiai ir Lenkai 
laisvai galės įvežti ir išvežti vi
sokius daiktus į jiem prigulin
čius ruožtus. Gyventojams to
se padalintose pusėse bus leista 
pereiti rubežių be jokių forma
liškumų. .

* ♦ • ♦
Rezignavo Vokietijos ministe

rija. Berlinas. — Spalio 22 d. 
rezignavo ministerių kabinetas 

(buvęs po vadovybe Kanclerio 
Wirth. Tas padaryta delei Si
lezijos svarbiųjų dalių atėmimo 
nuo Vokietijos ir smarkaus puo
limo markės.

Revoliucija Portugalijoj
Londonas. — Pereitą savaitę 

Portugalijoj prasidėjo revoliu- 
cijoniškas bruzdėjimas: nužu
dyta trįs kabineto nariai-minis- 
teriai, atsibuvo daug riaušių. 
Nuvertus buvusią ministeriją 
susidarė kita ministerijai

, Iš nužudytų vienas yra buvęs 
Portugalijos respublikos įkūrė
jas ir prezidentas, Dos Santos.

Spalio 22 d. prasidėjo naujas 
sukilimas Lisbone, Portugalijos 
sostinėje. Gatvėse atsibuvo di
deli mūšiai.

Varžytinės eina tarp politiš
kų partijų, nėra tai bolševikiš
ka revoliucija.

Anglijos admiralterija pasiun
tė savo karišką laivą į Lisboną 
apsaugojimui tenaitinių Anglų 
įstaigų ir gyventojų.

Sukilėliai reikalavo rezignavi- 
mo respublikos valdžios, vienas 
norėjo juos perkalbėti, tada jie 
sugriebė jį nusigabeno ant ka
riško laivo nelaisvėn, paskui su 
juo ir kiti ten buvo nužudyti.

BOLŠEVIKAI GRASI
NA AMBASADOMS
Paryžius. — Pereitą savaitę 

bolševikai pasiuntė bombą Ame-

ATŠAUKIA AMERI
KOS KARIUMENĘ 

Washington. — Amerikos ka
riumenė stovinti ant Reino, Vo-

Amerikos komitetas Rusijoje 
maitina 114,000 vaikų. Tas bol
ševikams nelabai patinka: vai
kai apie bolševizmą nieko nesu
pranta, jie išliks gyvi, o “tikri” 
bolševikai turės badu išmirti ir 
bolševizmui galas.

Lietuviai Išvaikė Lenkus 
Užpuolikus

Washington, spalio 18 d.
L. I. B.). — Eltos pranešimu, 
spalio 12 d. Lenkai dvyliktą 
vai. nakties Varėnos šiaurė
je užpuolė Lietuvos sargybą 
prie demarkacijos linijos, bet 
gi tapo išvaikyti.

Francuzijos Skolos 
Didėja

Paryžius. — Nuo sausio 1 d. 
11920 m. Francuzijos valstybės 
skolos padidėjo ant 11,876,000,-' 
000 frankų. Abelna skolų suma 
siekia 264,341,000,000 frankų.

Dabar dar reikia užlaikyt po
nų Lenkų kariumenę,'kitokiems 
savo grobimų tikslams, taigi už 
šios metus skolos dar labiau pa
sididins.

Francuzijos premjeras Briand 
smarkiai kritikuojamas dviejų 
kraštutiniųjų partijų: buvusio 
premjero Clemenceau pasekėjai 
jam užmeta permažą dar užgu
limą Vokietijos, socialistai at
stovai užsipuola už “peržiaurų 
militarizmą Syrijoje”.

Rusijos Rojus ‘Šlapias’
Maskva. — Vyriausia ekono

minė taryba nusprendė leisti iš
dirbinėti alkoholinius gėrimus 
sovietų Rusijoje. . Vodka ir ki
ti gėrimai Rusijoje buvo ' už
drausti nup caro laikų, jau pen
ki metai laiko.

Dabar dar labiau musų “ko
munistėliai” į sovietus važiuos: 
mat, Amerikoj tie “kaiptalistai” 
viską draudžia....

Buvęs Prezidentas Wilson už
prašytas dalyvauti lapkr. 11 d. 
Arlington© tautinėse kapinėse 
paminėjimui nežinomų žuvusių 
Amerikonų pasaulinėje karėje.

Delei Serbų kariumenės už
puolimų ant Albanijos rezigna
vo pastarosios šalies ministerių 
kabinetas.

Karoliui Nepasisekė Sos
tas Atgauti

Bernas, Šveicarija. — Buvęs 
Austro-Vengrijos imperatorius 
Karolis, nuverstas karės pabai
goje, iš Šveicarijos orlaiviu pri
buvo į Burgenląndą, kur eina 
varžytinės tarp Vengrų ir Au
strų. Tuoj prie Karolio prisidė
jo Oedenburgo (Burgenlando) 
sukilėliai kareiviai ir apšaukė 
jį karalium. Tenai susidarė lai
kina valdžia; po vadovyste bu
vusio Austro-Vengrijos premje
ro ir ji remia Karolį. Prie Ven
grijos rubežiaus nukirsta tele
fonai, telegrafai ir suardyta ge
ležinkeliai.

Austrija irgi sujudo tokiu sa
vo buvusio valdovo žygiu. Ei
na gandai jog čekai, mobilizuo- 
jasi nepasiduoti atgal jo 'val
džion.

Santarvės atstovai Viennoje 
bendrai išleido protestą Veng
rijos valdžiai prieš sugryžimą 
buvusio imperatoriaus Karolio į 
Vengrijos teritoriją.

Kaip iš Berlino ateina žinios, 
Vengrijoj paskelbta karės sto
vis. Spalio 22 d. ėjo gandai jog 
Karolis jau traukia į Vengrijos 
sostinę Budapeštą priešakyj po
ros divizijų kareivių.

Karolio kariumenė sumušta
Spalio 24 d. Vengrijos kariu

menė sutiko ateinantį į sostinę 
Karolį su savo armija ir jį su
ėmė, nuginkluodama jo kariu
menę. Vengrijos valdžia išlei
do jam šitokį pareiškimą: Pasi
duoti beišlyginai; visiškai atsi
sakyti savo karališkų teisių 'ir 
savo sunui; bus interiiuotas iki 
bus priruošta planai jo depor
tavimui; jo kareiyiai bus nu
ginkluoti, bet dovanota už mai
što kėlimą; jo vadai bus karės 
teismo teisiami ir politiški pa
tarėjai tinkamai baudžiami.

Šįmet Karolis jau antru kar
tu kėsinosi atgauti sauo senąjį 
sostą.

rikos ambasadoriui Francuzijai, 
M. T. Herrick, ir (jo name bom
ba sprogo, tik Sužeidė tarną, 

i paties ambasadoriaus nebūta vi
duje. Tarnas gavęs pakelį; ant 
kurio buvo užrašyta perfumų 
firmos vardas kaipo dovana am
basadoriui, pradėjįo atrišinėti jį 
ir paleidus šniūrelį išgirdo tar
škėjimą: tuoj suprato blogą to 
pakelio tikslą ir metė lauk per 
duris, tuo tarpu bomba sprogo.

Po to pasikėsinimo nužudyti 
Suv. Valstijų ambasadorių at-l 
ėjo žinios iš kitų šalių irgi apie 
bolševikų demonstracijas z prieš 
Suv. Valstijų ambasadas su pro
testais prieš tai kad Amerikoje 
nuteisti du Italai, Sacco ir Van
zetti už nužudymą balandžio m. 
1920 m. pačto viršininko Brain
tree miestelyje, Mass, valstijo
je. Kadangi tie du žmogžudžiai 
prigulėjo prie bolševikų organi
zacijos čionai, ' tuoj jų ginėjai 
pakėlė didelį lermą, buk juodu 
teisiama dėlto kad jie esą radi
kalai, o ne už žmogžudystę, ir 
kad tik už jų idėjas jie nuteis
ti mirtim Tas gandas patrau
kė plačiai bolševikų ątidą ir iš 
visų pusių jų bylos vedimui su- 
aukauta $60,000.

Kaipo už 'bolševikus, už juos 
užsistojo ir'Europos komunistai 
ir net grąsino mirties bausme 
Amerikos ambasadoriams Euro
poje, jeigu tų dviejų Tyrų Ame
rikos valdžia nepaliuesuos. Lie
pos 14 d. jiedu nutęsti, už tai 
po laiškų ir protestu padaryta 
pasikėsinimai anG^Anerikos at
stovų kitose šalyse;

Daugelyj miestų Francuzijoj , 
radikalai laikė susrinkimus su . 
protestais prieš tų Italų nutei
simą. Policija danohstracijas ( 
išvaikė. Spalio 21d. Paryžiuje , 
toki demonstracija pradėta vai- j 
kyti, tada kas tai netė bombą ir 
sužeidė apie 20 žmmių.

kietijoj, nuo karės pertraukos, 
bus tuoj atšaukta į Suv. Valsti
jas. Tenai jų yra apie 15,000.

Bet kaip girdisi, Francuzija, 
Anglija, Belgija ir Vokietija 
tokiam atšaukimui nepritaria. 
Pirmosios šalįs nujaučia lead po 
ištraukimo sunku jau bus Suv. 
Valstijų kariumenės prisišaukti, 
gi Vokietija mato kad Amerikos 
kareiviams iš ten išėjus bus 
tuoj nuvaryta Fraricuzų kariu
menė: taigi Vokiečiams geriau 
turėti Amerikonus negu Fran- 
euzus.

Užlaikyti svetimą kariumenę 
Vokietijai atsieina daug bran
giau negu reikėjo savai armi
jai, nors dabar, Vokiečiams už
draudus turėti didelę armiją, 
nekurie sakė kad Vokietija tu
rės daug naudos /iš liuosų vyrų 
pristojus jiems prie darbų, o 
atlikę pinigai nuo jų užlaikymo 
mažins valstybės skolas.

Bet yra priešingai: 1912 me
tais Vokietija išleido 1,318,231,- 
000 aukso markių armijai ir lai
vynui užlaikyti. Gi 1920 metais 
užlaikymui svetimų karlumenių 
išleista 5,000,000,000.

“America’s-MaJcing” 
Komitetas Užkvietė

VILNIAUS PADĖTIS BLOGA
Aukas Siųskit Lietuvos Atstovybės .Skyriun 

New Yorke

Geriau ■ vėliau negu niekad — 
geriau pirkti boną vajaus pa
baigoje negu visai nepirkti.

Dvasios kankynė bus tam ku
ris neturės Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bono.

Airių-Anglų Derybos 
Eina Netai p

Londonas. — Peeitą savaitę 
prasidėjusios Airii-Anglų de
rybos už Airijos likimą buvo 
nutrauktos. Spali' 21 d. kon
ferencija vėl pradėa. Pertrau
koj komitetai dirbt naujus pla
nus apsvarstymui. į

Spalio 22 d. De Vlera pasiun
tė Popiežiui iBeneditui telegra
mą kritikuodamas Anglijos ka
raliaus popiežiui panešimą Ai
rijos reikale. Tok De Valeros 
pasięlgimą Anglų sauda smar
kiai kritikuoja, smekia, kiti ap
gailauja kam jis t darė.

Prasidėjus konfrencijai an
tru kartu, pasirodtpirmaS aiš
kus krizis Airijos laušime de
lei De Valeros užkrinimo po
piežiui jog Airija iri būti ne
priklausoma. Angjos valdžia 
apie tai (nei girdėtinenorėdama 
negali žinoti kaip igtis su Ai
rijos delegatais. Svrbiausia vi
so, Anglijos atstoki konferen
cijoje pareiškia joj Did. Brita
nija skaitysis su Sm 
Airija kaipo dalia 
imperijos, o ne kaio 
vais nepriklausom;
kos, todėl esą Aiams reikia 
jieškoti būdų padiymui išve
dimo kaip geriausi sutvarkius 
savo krašto padėjią sąryšyje 
su Anglija.

Washing tun, "Spalio 19 d. 
I. Biuras). — Spalio 15 d. 
vyko iš New Yorko “America’s 
Making” Komitetas 
Prezidentą Harding’ą dalyvauti 
Amerikos Padarymo parodoje 
kuri įvyks New Yorke praside
dant spalio 29 d. iki lapkričio' 
12 d.

Užkvietimo Komitetas susi
darė iš delegatų nuo 18 tautų. 
Tarp kitų tautų 'buvo delegatai 
Lietuvių, Francuzų, Italų, Is
panų, Grekų, Airių, čekoslavokų 
ir Jugoslavų.

Be kitko Prezidentas Harding 
savo kalboje delegacijai yra pa
sak s:

“Aš neturėčiau geros nuomo
nės apie pilietį kuris nors ir di
deliu pasišventimu ir energija 
darbuotųsi Amerikos respubli
kos gerovės sukūrimui, jei jisai 
neatsimintų ir neatjaustų savo 
giminėms toje šalyje iš kur ji
sai paeina.”

Prezidentas pareiškė kad 
atvyks parodon jei bus jam 
Įima.

Prie “America’s Making” 
rodos Lietuviai energingai ruo
šiasi ir yra viltis kad rengia
mos parodos Lietuvių skyrius 
bus patraukiantis ir indomus 
plačiai publikai aplankiusiai pa
rodą.

P-lė Marijona Kižiutė atsto
vavo Lietuvius šioje delegacijo-

(L. 
at-

užkviesti

jis
ga-

pa-

Feiniečių 
Britiškos 
su atsto- 
'respubli-

New Yorkan priivo Venize- 
los, buvęs Grekijo premjeras, 
karės laiku numeti nuo sosto 
Grekijos karalių Kistantiną.

Liko dieduku pa savo vai
kų. Cedar Rapids la., vienas 
žmogelis (apsivedė i savo pa
čios motina. Su paa persisky
rė delei nesutikimi; Jo pačios 
motina skaitėsi jų pikams mo
čiute, dabar pats paidamas mo
čiutę sau už pačią slieką savo 
vaikams dieduku. * nauja pa
ti yra 48 m. amžiai, jis gi 44 
m. amžiaus.

Pirmoj Amerikos gimdymų 
kontroliavimo konferencijoj 11 
d. lapkričio pažymus vyrai ir 
moterįs stengsis išnešti reikala
vimus Washington© nusiginkla
vimo konferencijai kad sykiu su 
nusiginklavimu butų įvedama ir 
gimdymų kontrolė, tada tik bu
sią galima tikėti jog pasaulinė 
taika pasilaikys. Perdidelis ne
kuriu šalių prisiveisimas verčia 
kelti kares, — konferencijos .su
manytojai skelbia.

Organizacijoj Galybė
Milžiniška valstybė Chinija, 

su beveik trečdaliu visos žemės 
gyventojų, ant kelių klaupusi 
prašo leisti ir jai dalyvauti Wa- 
shingtono konferencijoje. Ko
dėl — tą kiekvienas gali supra
sti. Todėl kad jos keturi šim
tai milijonų gyventojų nėra ap
ginkluoti, tauta neprisirengus, 
iširus ir pačioje šalyje eina vi
dujiniai kivirčiai. Mažutė Ją- 
ponija su ja daro ką nori.

T ENKAI pradėjo Vilniuje' 
aršią kovą su visu kas 

Lietuviška. Jie uždarinėja 
Lietuvių įstaigas, virš 400 
mokinių buvd iš Lietuvių 
gimnazijos išvaryta gatvėn 
ir žiauriai mušama šautu
vais; vaikai mušami nega
lėjo pasipriešinti, tai savo 
protestui išreikšti giedojo 
Tautos Himną “Lietuva, Tė
vynė musų”. Taip pat žiau
riai elgiamasi su Lietuvių 
našlaičių prieglaudomis, ku
rios, kaip pavyzdžiui Didžio
ji Vilniaus prieglauda su tri
mis šimtais našlaičių, pir
miausiai apiplėšiamos o pas
kui uždaromos, Inteligen
tija sukišama į kalėjimus, o 
liaudis terorizuojama.

Kad nebūtų girdimas kan
kinamos aukos balsas, užda
romi iLietuviški laikraščiai 
ir Lietuvius užjaučiantieji 
laikraščiai.

Lietuvos miestuose ir mie
steliuose masiniuose susirin
kimuose keliama protestai 
prieš Lenkų žiaurumus Vil
niuje.

Visoje Lietuvoje renkama 
aukos sušelpimui nukentė
jusių nuo Lenkų persekioji
mų. Gražią pradžią pada
rė Kauno miesto taryba, au
kodama 50,000 auksinų.

Lietuvos Vyriausybė jau 
ėmėsi atatinkamų žingsnių 
ir kreipėsi prie Tautų Sąjun
gos prašydama jos interven
cijos.

Kaip atsilieps į visa tai 
Amerikos Lietuviai?

Geriausis atsiliepimas — 
tai kiekviename susirinkime 
prisiminti Lenkų žiaurumus 
Vilniuje ir aukoti kuovei- 
kiausiam Vilniaus iš po Len
kų okupacijos išvadavimui.

Vilniaus atvadavimui au
kos priimamos: 
Representative of Lithuania 

New York Office
370 Seventh Avenue, 

New York City.
Aukos siunčiamos Valsty

bės Iždui Kaunan.
V. ČARNECKIS, 

Lietuvos Atstovas 
Amerikoj#^ 

Spalio 19 d.

Lloyd George apie Dar
bų Pagerinimą

Londonas. — Kalbėdamas at
stovų bute, Ąnglijos premjeras 
pareiškė jog' visas dabartinis 
blogas padėjimas yra pasekmė 
karės ir kad tam panaikinti rei
kalinga geras susipratimas tarp 
visų tautų, sykiu su prekybos 
atnaujinimu. Anglijoj bedarbių 
padėjimas yra aršesnis kokis 
buvo nuo Napoleoniškų karių. 
Dabar Anglijoj yra 1,750,000 
žmonių neturinčių darbo. Pre
kybos atnaujinimui visose šaly
se neturi būti neapikantos vie
nų tautų prieš kitas. Anglijos 
valdžia pasiryžus gerinti daly
kus ir, premjero pareiškimu, jo- 
kis Anglas neprivalo badauti — 
turi būti surasta žmonėms užsi
ėmimas.

Lietuvos Atstovybės
LITHUANIAN LEGATION

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

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

PINIGŲ KURSAS I 
I į

-Spalio 26 d. 
100 markių-auksinų 62c
100 Lenkų markių 3c

Pereitą savaitę buvo: 
100 markių-auksinų 60c
100 Lenkų markių 2c

PAMINK I ^V-LŽUVU- 
SIEMS UŽ LAISVŲ
Washington, spalio 18 d. 

(L. I. B.). — Eltos praneši
mu, spalio 16 d. Kaune bu
vo atidengta paminklas žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę. 
Prie paminklo atidengimo 
dalyvavo svetimų valstybių 
atstovai.

Kauno Miesto Tarybos 
Protestas PiTes Lėnkų

Žiaurumus Vilniuje
Washington, spalio 18 d. (L. 

I. B.). — Eltos pranešimu, spa
lio 13 d. Kauno Miesto Taryba 
išnešė protestą prieš žiaurų Len
kų okupantų pasielgimą Vilniu
je su Lietuvos kultūros įstaigo
mis. Taryba asignavo nukentė- 
jusiems 50,000 auksinų pašal
pos.

Vokietija pirma orlaivininky- 
stėje. Italų laikraštis rašo jog 
Vokietija šiandien stovi pirmu
tinė orlaivininkystės panaudoji
me. Ji turi daugiausia orlaivių 
naudojamų įvairiems tikslams 
ir jos orlaiviai yra galingiausi.

PASIRŪPINK 
APIE 
DOVANAS 

TIK 
LAPKRITIS ir 
GRUODIS 
TELIKO -

Kurie tuo trumpu 
laiku nepasiskubins 

atnaujinti savo prenu- 
iheratas ant visų metų 
daugiau niekados nesu
lauks tokios progos kaip 
dabar gauti tokias dide
les DOVANAS.
CĮ Visiems ‘Dirvos’ skai

tytojams — seniems 
ar /naujiems — iki galo 
šių 1921 metų yra duo
damos dovanos kurie už
simokės metines prenu
meratas tiesiog patįs ar 
per agentus, nežiūrint ar 
jau pasibaigę ar dar ne, 
duodama viena šių dide
lių knygų:

Attilos Siaubimas 
Lietuvių Kraštais

205 pusi., su paveikslais. 
Apdaryta — $1.50.

Cas Slepiasi už Žmonių 
] ’ašakų

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

O Dovanos duodama vi
siems kurie užsirašo 

sau arba užrašo gimi
nėms "Dirvą” į Lietuvą.

Prenumeratos Kaina:
Amerikoje .......... $2.50
Kanadoje ............ $3.00
Lietuvoje ............ $3.50

PASIRODĖ kad Lietu
vos žmonės, ypatin

gai jaunimas', labiausia 
Amerikiečių prašo išra
šyti jiems “Dirvą” — ją 
labiausia mėgsta del to
kad “Dirva” talpina ge
riausius raštus, populia- 
riškus moksliškus straip
snius ir viską rimtai ir 
pamokinančiai veda.
Užrašykit saviškiams į 
Lietuvą “Dirvą” ir pasi
imkit patįs sau Dovaną.
Visokiais reikalais adre
suoki! ir pinigus siųskit:

'DIRVA" 
7907 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio.



Is Lietuvių Gyvenimo g
išleidimo praėjo laiko. Kadangi 
bonai turi visus kuponus ir me
tams suėjus nuo spalio mėne
sio kuponus galima bus nukir
pus gauti už juos procento $5 
už $100, taigi pasistengkit pa
baigti mokėt už savo 'bonus. Gi 
kurie dar neturi bonų būtinai 

l privalo įsigyti, nes kas do Lie
tuviai busim jei reikalui esant 

I savo. šaliai neskolinsim ?
Taigi, Pittsburgiečiai,

PITTSBURG, PA. i
Spalio 15 d. L. M. D. salėj * 

buvo surengtos “progresisčių” 
prakalbos. Kalbėtojais buvo ko
kia ten Juozaitienė iš New Yor- ' 
ko ir J. Sliesoriunas, čeverykų . 
dirbtuvės agentėlis. Juozaitie- . 
nė, matyt, iš "Laisvės” išsimo
kinus deklamaciją tai ir dėklą-1 
mavo buk ši šalis negera, visos' 
kitos negeros, o jau už Lietuvos 
buožių valdžią tai jau nesą nie
ko prastesnio ant svieto, žino
ma, neužmiršo išrėkti kad ne
duotų niekas nei cento Lietuvai, 
o tik Rusijai, ir renkant aukas 
surinkta 14 dol. Nerašyčiau a- 
pie šias prakalbas nieko, rnes tai 
nėra vertos atkreipti atidos į 
Lietuvos atmatas kurie agentau- 
ja Rusams. Bet tik štai kame 
dalykas. Metai kokie atgal iš- 
tikro būdavo daug žmonių ku
rie ištikro tiems Rusijos garbin
tojams pritardavo; būdavo ren
kasi skaitlingai į Jų parengi
mus, ką jie čia dirbo po L. N. 
P. S. ir L. D. L. D. . Bet jau 
žmonės persitikrino ir pradėjo 
šalintis nuo tų apmokamų 'bol
ševikų pinigais agentėlių. Dau
giau žmonės ima stot prie San- 
dariečių, ir supranta -kur tie 
draugučiai veda ką darbininkų 
vardu šneka, o tik žiuri kad pir
miausia jų kišeniui tektų. Da
bar neva renka aukas badaujan
tiems Rusams, bet kada L. M. 
D. paaukavo $100, o nedavė į 
jų rankas, tai jie tokių badau
jantiems aukų nepripažįsta, sa
ko; kam L. M. D. siunčia per 
Lietuvą. Taigi tų veidmainių 
mažai kas susirinko ir paklau
syti, vos kokiA 25 žmonės buvo. 
Po pirmos kalbos pertraukai ir 
tų beveik pusė išėjo lauk.

Turbut jau žmoneliai pama
tė kaip bolševikai ir jų bernai 
rūpinasi baduoliais: kada Ru
sijoj žmonės badu miršta, bol
ševikai iš Maskvos siunčia mi
lijonus rublių į Lietuvą, Latviją, 
Estoniją ir kitas šalis varymui 
propagandos kad žmonės tenai 
darytų suirutes ir kad tų šalių 
žmonės paskui badu butų mari
nami, viską “komunistiškai su
valgius”. .To Amerikos Lietu
viai matyt negeidžia savo gimi- 
hėms ir šalinasi nuo Rusijos 
agentėlių. Pittsburgietis.

Pranešimas' PHt«hnrgn T.i.ęĮii- 
viams dplft^^^nnr1
stočiai tapo pranešta kad visi kus yra “Vienybės1 
kurie užsirašė Lietuvos Pasko- direktorius, ir svečiai beveik vi
los Bonus, o nebaigė už juos už- si buvo ‘Vienybės” ir “Dirvos” 
mokėti, dabar norėdami užbaig- skaitytojai.
iti mokėti turės prie sumos da- kė: “Gyvenkit ir platinkitės”. 
dėti ir procentą, tai yra damo- Paskui klebonas Remeika irgi 
kėt tiek viršaus kiek nuo bonų tą pat pareiškė, jog ir raštas

šventas sako: givenkit ir dau
ginkitės, ir man bus biznis ge
resnis. Paskui iššaukta P. Buk- 
šnaitis, ir jis visai kitaip šakė: 
daugintis jau nereikia, jau ir 
taip daug žmonių, nepareina ant 
žemės ir tt. Tai vedėjas nesu
tiko su tokiu pareiškimu ir pra
šo kad K.' širvydienė tą klaidą 
pataisytų. Ji sako: tokią klai
dą sunku taisyti, bet, sako, vi
sai nesutinku kad nereikia dau
gintis, ir tai tuščia kalba ir tuš
čias gyvenimas jei kurioje šei
mynoje nėra vaikų: ta pora jau 
dingus pasaulio draugijai ir nie
kam nereikalinga. Ypatingai

pasi-.Įtas turėtų apeiti vyrams, kad 
stengkim savo kvotą išpirkti, daugiau paliktų savo inpėdinių. 
Bonus galima užsirašyti 
.šias ypatas: J. Virbicką, 
Moultrie St.; P. Pikšrį, 
Penn Avė.; 
Penn Avė. 
Watson St.
James St., S. S.; J. Navalinską, 
2710 Spring Alley.; J. Kuziną, 
2118 Carey Alley, S. S.; J. Pa- 
lecką, 219 Carrington St., N. S.; 
G. Samulį, 1815 Mariman St., 
S. S.; V. Stačinską, 2221 Jane 
St1., S. S.; ir pas stoties iždinin
ką, ten ir bonus gausit — 1807 
Carson St., S. S.

Stoties Sekr. J. Virbickas.

!!"’■ Pillsburgo j

K. Vaišnorą, 
K. Brazaiti, 
Ed. Paurazą,

pas 
149 

1331 
2852 
2220 
2014

BROOKLYN, N. Y.
Spalio 16 d. atsibuvo Juozo 

Ginkaus ir Onos Kairiutės ves
tuvės. Lygiai 5 v. vakare Kun. 
Remeika surišo juodu tampriu 
ryšiu. Bažnyčia priėjo pilna 
žmonių, kaip ant Velykų. Pa
sitaikė diena labai graži. Iš 
bažnyčios jaunavedžius išlydėjo 
Operetės Choras ir kiti, pildami 
ant jų ryžiais. Paskui nuva
žiavo į Knapp Mansion kur bu
vo parengta vakarienė; svečių 
susirinko į pusantro šimto, visi 
linksmi, geram upe, šoko, juo
kės, kožnas prisimindami tai sa
vo praeitas vestuves, tai lau
kiančias ir nežinančias kada 
bus. Pilietis Augunas pranešė 
svečiams rinktis aplink stalus. 
Visi susėdo, sykiu buvo ir Kun. 
Petkus ir Kun. Remeika. Ap
tilus, fotografas pareiškė sve
čiams b'uti ramiai, imsiąs foto
grafijas. Tik dulktelėjo ir. vis
kas. Prasideda vakarienė ir lin
kėjimai. Vakaro vedėjas Atigu- 
nas, “Vienybės” manadžeris, iš
šaukia pirmiausia J. O. Sirvy
dą, “Vienybės” bendrovės pirmi
ninką. Jis pareiškė jaunai po
relei vardu visos “Vienybės” ge
riausius savo linkėjimus. Na 
ir turėjo tiesą, kadangi J. Gin- 

bend rovės

PASTABUKĖS
(Rašo DARGVAINIS)

Pirmučiausia — sudarykime 
tvirtą politinės akcijos fondą, 
kurin kiekvienas susipratęs tau
tininkas turi aukoti bent po pen
kinę kas metai.

Toliaus — sujungkime Sanda
rą su T. M. Draugija.
. Toliaus — priglaUskime prie 
Sandaros tas draugijas ir orga
nizacijas kurios nesijungia nei 
su juodomis, nei su raudonomis 
Amerikiečių armijomis.

Pagaliaus — veskime tvirtą 
kampaniją parėmimui savo vien
minčių Lietuvoje!

QiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuutaiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiuiH

Juk Onos Kairįutės vardas din
gsta, jos niekas nevadins Kat
riute, bet Ginkiene. Taigi Gin- 
kui reikia kad jo vardas liktų 
iy ant |oliaus.

■ žinoma, buvo ir daugiau lin
kėjimų; kada alėjo eilė senber
niams, jų linkėjimai buvo trum
pi, daugiausia' tik sako: aš ne
žinau ir tiek. Bet gal tik taip 
jie nuduoda, bet iš praktikos 
geriau žino ir už vedusius. Vie
nas iš tų “nežinėlių” senbernių 
net vežimėlį jaunavedžiams pa
siuntęs : mat šelmis, pats tai 
nenori vesti ir sau vežimėlio 

r f urėti, bet žino kad kitiems jo 
reikės. Garbė jums, senberniai, 
kad taip sumanus esat.

Ant galo vedėjas .paprašė J. 
Ginkaus parodyti katrą iš dau
gelio šį vakarą esančių jis iš- 
tikrųjų myli: nagi jis atsistojo 
ir pabučiavo Oną Katriutę, sa
kydamas: myliu šitą ant visa
dos. ... Ir choras . užtraukė 
Lietuvos Himną, tada svečiai 
ėjo nuo stalų, vėl šoko ir-links
mai kalbėjosi, gi apie 1 vai. na
kties visi linksmai išsiskirstė.

Jaunavedis J. Ginkus daug 
metų žinomas Brooklyne gabus 
tautininkų veikėjas, iš amato 

' fotografas.
Pareiškiu dar jauons porelės 

1 tėveliams pagyrimą kad išaugino 
! savo vaikelius tautos meilėje.

Ten Buvus Sena Mergelė.

Gerb. Sirvydas sa-

AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA?
II i Jei taip — gal greičiausia jo maistas g j 
; ; jam netinka. Jeigu negali žindyt sa-
9 I .................................j • vo kūdikio ir jeigu jis netarpsta ant 
j jūsų krūtų pieno — duok jam

I

Hvnte/wS
EAGLE BRAND

(CONDENSED N ILK)

Tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugi
no šimtus tūkstančių kūdikių. Lengvas 
prirengimui — tik pridėk virinto vandens, 
kaip nurodyta.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiysk ŠIAN- 
dien ir paūši DYKAI musu knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kudi- ! 
kj sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jūsų kalboje', 0103 į

j^g^EBRK^Sj

Vardas

Adresas

OPERETĖ
žodis prie Clevelande ruošiamos 1 

statyti operetės “Čigonai”. 
Operetė — tai žodis Clevelan- ] 

dieęiams visai svetimas.. Opere
tė yra teatralis veikalas prie ku
rio pridėta muzika, dainos, di- ■ 
desnė dalis veikalo lošiama kal
bant, kita gi dalis dainuojant.

Operetė buna daugiausia vier 
no, dviejų aktų, didžiumoj ko
miškos, yrą lyriškų, ir tragiškų 
kaip operetė “čigonai” , užsi
baigianti baisenybėmis, liūdesiu.

Taipgi yra teatrališkų veika; 
lų kurių žodžiai perdėm gieda
mi; toks muzikalia veikalas va
dinasi opera.

Pirmą operą parašė Italas. Pe
ri, vardu “Daphne”, v 1597 m. 
Vėliau pradėjo atsirasti operų 
Vokietijoj, Francuzijoj, Rusijoj 
ir kitur. Pirmas Lietuviškas 
operas parašė Mikas Petrauskas 
— “Birutė”, žodžiai Žemkalnio; 
“šienapjūtė”, žodžiai Jasukaičio. 
“Birutė” parašyta 1906 m. ir 
tais pačiais metais sulošta Vil
niuje. “šienapjūtė” parašyta 
1907 m., sulošta pirmu kartu 
Chicagoj 1910 m.

Mikas Petrauskas yra parašęs 
keletą operečių, daugiaušia ko
miškų, kaip “Kamina'krėtis ir 
Maluninkas”, “Lietuviškas Mili
jonierius”,' “Apvesdink ir Ma
ne” ; “Užburtas -Kunigaikštis”; 
“Girių Karalius” ;^‘Velnias Išra
dėjas’.’ ir kt. (Operetę “Kamina- 
krėtis ir Maluninkas“ neužilgo 
pęrstatyg Clevelande Liuosybėš 
Choras). (

Apie 15 metų atgal ne tik kad 
opera ir operetė Amerikos Lie
tuviams buvo nežinomi žodžiai, 
bet ir konertas tais laikais bu
vo svetimas žodis.

Turbut 1908 m. M. PetrausT 
kas pradėjo važinėti po Lietu
vių kolonijas duodamas koncer
tus ; pasekmės buvo prastos, ma
žai kas lankėsi, nes musų žmo
nės nesuprato, kas tai koncertas. 
Bet M. Petrauskas buvo paten
kintas įr mažuma, dainuodamo 
daugybes dainų, pradedant nuo 
liaudies dainelių iki operos vei
kalų. Jo tikslas buvo pakelti 
Amerikos Lietuvius dailės sri
tyje. M. Petrauskas pralavino 
daug gabesniųjų dailės mylėtojų 
kurie šiandien užima vadovau-1 
jančias vietas, daugiausia cho
rų vedime. Taigi vieni gavę 
pradžią, kiti imdami išJPetraus- 
ko pavyzdžius, sudarė chorus, 
taigi šiandien turime daugybes 
chorų, kurie rengia koncertus, i 
operetes ir kitokius muzikalius ; 
veikalus. Koncertas šiandieną : 
tai paprastas dalykas, bet ope
retė — nevisur galima perstaty
ti. Dabartiniu laiku perstato
ma daugiausia Bostone, atlieka 
Gabijos Choras, vedamas paties i 
Petrausko; Brooklyne, Operetės 
Draugija, vedama Ks. Strums- 
kio. , I

Bet ir Clevelandas nepasilie-

“Varnas Varnui Nekirs į Alfį” ] 
šitoji žmonių patarlė gavo

priparodymą s Kun. Petkkus po
lemikoje su “Garso” redakto
rium šimučiu. 1

Dalykas, matai, tame, šimu
tis, SLRKA. redaktorius, dang
stydamas savo draugus nuo ‘Va
nago’ ir Kun. Januso, taip, pras
tai sakant, įsizovadavo kad dry- 

įso Kun. Janušą ir jį remiančius 
I kunigus skaudžiai įkąsti. Tarp 
Januso rėmėjų yra Milukas, 
šimučiui ausį. “Ar tu 'nežinai 
kus per tą pačią “žvaigždę” ir 
drožia šimučiui, iš viso peties, 
per pakinkęs!....

šimutis, lyg tas pono nuplak
tas šunytis-, pripuolęs prie Pet
kaus, kad aiškinasi, kad teisi
nasi, kad atsiprašinėja! Ak tu 
“■melkaja dušionka!”

“Kur tavo, šimuti, krikščio= 
niškas > išauklėjimas?” rėkia 
“žvaigždėje” Petkus, sukdamas 
šimušiui ausį. “Ar tu nežinai 
kad nevaliu blogai rašyti apie 
Kristaus inpėdinius kunigus'?...”

šimutis, akis išvertęs, dar 
drysO paklausti:

“O kaip daryti, jei, leiskime 
sau, sugautum 'kunigėlį rugiuo
se, kaip prelatas Rusteika Šau
kėnuose sugavo kunigėlį kurs 
dabar Chicagoje klebonauja.... 
Ar galima ką Sakyti ?....”

“Tylėk, ieliau”, — šūkterėjo 
Petkus ir dar patraukė už au
sies smarkiau.... “Ar dar tu 
neįsikalei į galvą kad kunigai 
atsako už savo nuodėmes tiktai 
prieš Dievą, o ne prieš ‘Garso’ 
redaktorių ?....”

Ir pagrąsino šimučiui išmeti
mu iš vietos, iš “Garso”.

i O šimutis-Liurbutis nemokė
jo pavartoti logikos. J ’ 
jos pavartojęs, butų neišsišo^j 
kęs. Mes jam galime pagelbė
ti : Anot jo — “Vanagas” su Ja- 
nušu eina prieš SLRKA.;
nagą” su Janušu remia Milu- tam 'kad tokių ‘.‘geradarių” į 
kas su “žvaigžde”; Petkus už
stojo Janišą su “Vanagu” ML j 
luko “žvaigždėje”, todėl

Kadangi Petkus yra SLRKA. 
i Dvasinis Vadovas, ir

Kadangi, Dvasinis Vadovas 
' kontroliuoji visos SLKRA. vai-' 

tlybos ir visos' organizacijos są
žinę, tat

Petkus, visa SLKRA. valdy
ba ir' visa SLRKA. organizaci
ja eina su ‘Vanago” Janušu ir 
su “žvaigžeės” Miluku, todėl

šimučiui įveikiau yra prikąs
ti savo lietuvį, remti Januso 
“Vanagą” i:, eiti “Garse” prieš 
SLRKA."

Ar nė?

S GERB. f
PRAGILO KAMPELIO^ |

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiuimšjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiis
Gerb. Spragilas atbėgo su 

šitokia “istorija”:

Mi- 
agi- 
Ma- 
rei-

Jau Išeina su Agitacija “už’ 
SLA.

Tūlas R. Mizara (ar gal 
zerija) išėjo “Laisvėje” su 
tacija prieš SLA. Centrą, 
tai, ateina nominacijos, —
kia vėl sukelti trukšmo ir įvesti 
į SLA. Centrą bolševikus kurie 
“gina” darbininkų reikalus.

Darbininkų “užtarėjai” turi 
gerą rekordą: jie ne vieną orga
nizaciją jau pakrikdė, tat da
bar sėlinasi prie SLA., kuriame 
darbininkai sukrovė savitarpi
nio susišelpimo reikalams arti 
$300,000.

Bolševikai tvarkė Rusiją, ir 
taip ją nutvarkė kad 20 milijo
nų žmonių miršta iš bado.

Bolševikai iš principo yra 
priešingi tokiam “kapitalisti
niam” darbui kaip savitarpinis 
susišelpimas, nes, anot jų mok
slo, — juo didesnis skurdas, 
juo greičiau bus revoliucija, — 
tat jiems SLA. narių reikalai 
rūpėtų tiek kiek užpernykštis 
sniegais.

Bolševikai net savo vargstan
čias Lietuvoje motinas apleido 
ir užmiršo, rinkdami dabar au
kas tik Sovietų Rusijai, *— kas 
gali garantuoti kad jie nepasiųs 

Jei butų Sovietų Rusijai tų $300,000 ku- 
riuog SLA. nariai sudėjo savo 
susišelpimui nelaimėje?

Kiekvienas sveiko proto žmo- 
‘Va- gus turi dėti visas pastangas

buntavoja. Pamislijau, nu
gi ištikrųjų aš klystu. Da
bar jau sakau kad aš labai 
abejoju ar bolševikai gali 
svieto šonkauliais naudotis. 
Mat jie niekuo ir niekur ne
prisideda prie ko nors patai- • 
syti ar pastatyti. Tai gal 
jie neprisidėjo ir prie Jie- 

I vos tvėrimo. Jei taip, tai aš 
visa burna rėkiu kad jiems 
nevalia šonkaulių čiupinėti. 
Bet del tikresnių žinių tai
gi aš labai prašyčiau gerb. 
Spragilo kad pagautum kur 
gryno bolševikiško kraujo 
bolševiką ir suskaitytum jų 
visus grobus. Jei bent vie
no truktų tai žinotum kad 
kitą davė Jievai, tai ir turi 
teisės prie Jievos. Bet jei
gu jie visus turi, tai jau už
baigta: nei artyn prie šon
kaulio. Taigi aš ir lauksiu 
iš gerb. Spragilo tikrų ži
nių.

(Pasirašau) A. Dulkytė. 
Brūklys, Ne Jork.
- Atsakymas:
Tamistos, gerb. Dulkyte, jau 
viskas pralaimėta: reikėjo 
čia prasitart kad esi sena: 
juk ant kaktos neparašyta 
metai ir dar butų tekę ko- 

I kį jaunikaitį prisivilioti. Tik

SAND/

-GERB. SPRAGILAS GAVO 
ŠITOKIĄ GROMATĄ APIE 

ŠONKAULIUS IR 
KELINES

Man užėjo mislis ir mis- 
linau štai apie ką: jokis liu- 
bertas grūdas nelieka neiš
leidęs diego, ir jokis išleis
tas ir lupų žodis nelieka ke- 
no nors nenugirstas. Ir su- 
gryžęs iš darbo vakare na
mon randu gromatą kurią 
skaitant radau marguojant 
šitaip:

Gerb. Spragilėli. Malonėk | kfjaunikaitį prisivilioti Tik 
priimti mano šitą gromatėlę saugokis nuo senų, ba jie 
į savo rankeles. Nors aš ži- perdaug gudrus, o su jaunu- 
nau kad bus sunku ją skai-1 čiais visada gali turėti gerų 
tyti, nes aš prastai rašau, laikų, kaip jau jūsų mieste 
bet kad niekas pasaulyj priel ‘ — * "
klaidos neprisipažįsta, tai ir 
aš ne. Mat, man nebuvo lai
ko išmokt: reikėjo plauke
liai nudažyti, -veideliai nu- 
maliavoti ir, milteliais išsi- 
ibarstyt—tai nelengvas dar
bas. Nugi kam? Tai vis 
del tu nedorėlių Adomų: vis 

įsu mislia maž koks ateis... 
Taip darant ir mislijant ir 
nebuvo kada mokintis, ir 

■ praėjo visas gražumas. Da-

musų organizacijas neįsileidus. 
Jei kas statys savo kandidatūrą I 
i SLA. Centrą, tai tegul parodo į 
savo rekordus: kiek šiai ir ki
toms organizacijoms pasidarba
vo, ką gero nuveikė, kokiais sa
vo darbais užsipelnė pasitikė
jimo žmonėse, koki yra1 jų do
rinė reputacija.

Bet pirma viso — susirinki
muose nominacijai ir rinkimams 
turi dalyvauti visi sveiko pro
to žmonės kad bolševikai nepa
naudotų savo “steam-rollerio”, 
kaip pernai, pervarydami Dun-'gelė ir niekam nenaudinga, 
dūlį, kurį net “Naujienos” sar-' jau pas senus Adomus aš 
matijosi remti....

! tokios mergelės praktikuo
ja iš seno.

Kaip visas taip ir tamis- 
tą apgavo milteliai ir dažai 
veideliams': kolei buvai jau
na manei kad dažai ir milte
liai jauna padaro, o kada 
pasenai tai kad ir visą aptie- 
k-ą sau ant veidų sukrautum 
vis tik aptieka matysis, o 
jaunystės nėr ir gana....

Apie bolševikėlius kalbant 
Įnoriu pasakyti kad jie visa-ir ----- —v. noriu pasakyti Kau iie visa-

1^5.^,au,senmerge, Įja skelbdami lygybę sako '
I vilties kad jau man Adomą - g jjems priguli tas ką jie ' 
.Dievas nesutvėrė.^ Taigi ir tur-j įr (jar ^as jęas kitam prj_\ į 
labai žemai prašau tavęą, klauso Taip ir apie §on_ < 
gerb. Spragileh,_paąigailek kaplius Ošimui užėjus-jie 

įmanęs, senmerges, ir kan- — ’ 1 z
I trial perskaityk šį mano ra
ščiuką. 'Aš labai norėčiau) 
kad mane pasauli,o Adomai I

■ žinotų ir kad už jų neran
gumo aš palikau sena mer-

jog jiems priguli tas ką jie

Taip ir apie šon-

Prieš Sandaros Seimą
Sandara — politinis Tautinin

ku Centras-Padarykime tą Cen
trą didžiauia tvirtove prieš ku
rią sutrųpėų juodųjų ir raudo- Į 
nųjų kanucįų šoviniai.

ka. čia suispietęs būrelis dai
lės mylėtoį stengsis perstatyti 
šiame sezne keletą operečių, 
gal mes tip gerai neatliksime 
kaip Gabi j. Bostone ir Operetės 
Draugija Ėooklyne, bet tai nie
ko nuostabus, nes mes jaunes
ni muzikoanokiniai kaip anieji. 
Pagyvensiu pasimokinsim — ir 
mes su ana susilyginsime.

Jonas Butėnas.

Lietuvos Atstovo Kelio
ne ir Prakalbos

Washington, (Liet. Inf. įžiū
rąs). — Lietuvos Atstovas V. 
Čarneckis, spalio 22 ir 23 d. ap
lankė Worcesterio Lietuvių ko
loniją. Spalio 24 d. apsilankė 
So. Bostohe; sp. 25 d. — Mon
tello, Mass.; 26 d. — Cambrid
ge, Mass.; 27 d. — Waterbury? 
Conn.. Spalio 28 d. lankysis 
Hartforde, Conn.; 29 ir 30 d. 
— Philadelphijoj; lakr. 3 d.' — 
Newarke ir Harrisone, N. J.

Kartu su Atstovu .važinėją 
Atstovybės Sekretorius M. Vi- 
nikas ir Juriskonsulas B. Mas- 
tauskas.

OPERETE
D vie j Veiksmų Tragedija — Muzika sutaisyta 
vienos geriausių musų kompozitorių St. Šimkaus. 

Sulos “LIUOSYBĖS CHORAS”
po vdovyste JONO BUTĖNO. Lošime dalyvaus 

pts BUTĖNAS ir kiti atsižymėję solistai.
■ ĮVYKS SUBATOJ 

Lapkričio-Nov. 5 d. 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

6835 Superior Avenue 
CLEVELAND, OHIO 

Drįs atsidarys 6:30, pradžia 7:30 vai. vakare.

B programo bus šokiai iki vėlumai nakites.
Tikini: 50c. ir 75c. 1 Vien tik ant šokių 35c.

Karės taksų nebus.
Kviečia visus ir visas KOMITETAS.

užtarimo nebetikiu gauti, tai 
kreipiuos prie tavęs, dar 
prašau turėk širdį ir pasa
kyk pasauliui kad aš nelai-: 
minga sena mergelė. Lieku I 
su meile kokia dar liko, ir su 
viltimi kad tą man padary
si ko aš prašau.

Va kame dalykas:
Perskaičius tavo, gerb. 

Spragilėli, svajones apie ge
rus ir negerus šonkaulius, 
nepajutau kaip pradėjau da
lintis su Spragilo bėdomis. 
Kad šonkauliai ne visi geri 
aš neginčysiu. Bet tik pa
sakysiu kad ir mums, šon
kauliams, sunku-lopyt Ado
mų pančiakos, o dar keli
nės fufufu. Tai mums la
bai patinka kad atsiranda 
geraširdžių žmonių, nu kad 
ir bolševikų, kas čia blogas. 
Jei šonkauliui nusibosta A- 
domo kelines lopyt ir pasi
taiko geraširdis bolševikas 
ir ištraukia šonkaulį iš ne
valios, tai tas niekis; juk 
bolševikų darbas yra pasau
lį sulygint — kas turi tai iš 
jo atimt ir sunaudoti. Bet 
man vėl mintis kįla: ar aš 
čia teisingai sakau. Man 
kažin kas ausin tik ką da
bar pasakė kad tik gerb. 
Spragilas tą dalyką ištirs, 
ir mįslių kas gi mane čia

|išras'kad jiems išlaužta net 
du šonkauliai ir su jais ro
dos negausi.

Jie prisilaiko tos prakti
kos kokia nuo svieto sutvė
rimo dienos buvo įvesta: iš- ’ 
vien gyventi visiems sykiu ' 
ir nesijausti kad kas yra 
svetimo kada jį sau nori pa
imti. Užtai jie ir pragarsė
jo kaipo svieto lygintojai ir 
rojaus ant žemės vykinto
jai. Niekas kas ką turi ne
turi laikyti savu, ir niekam , 
niekas negali priklausyti, 1 
bet visiems.

Ale visi šonkauliai turi ži- ■ 
not kad jeigu nusibosta vie- ■ 
nam Adomui guzikus siuvi- > 
nėt, pančiakas ir kelines lo- 
pyt, kad ir kitas Adomas be 
guzikų marškinių nevilki, : 
nevaikščioja be pančiakų ir 
be kitų dalykų .... Ba tada < 
ir šonkaulius Adomai pra-^ 
dės skaityt' lygiais su bolše
vikais: bolševikai sako kad i 
dabar negerai kur yra bur- 1 
žujiška, p kada įveda rojų— v 
pasidaro dar blogiau. Šon- j 
kauliai mano kad su vienu -1 
Adomu perdaug darbo jam-I 
skyles lopyt, o kai nueina su_ j 
kitu — dar dar daugiau lo- ' 
pų užsiut suranda....'.

rANDARIEČI/ 
' turės Seimą,, 
atsibus vėl Nauji 
Tas jau pasidarė 
tradicija, bet tas 
liepia ant visos 
jos. Sandariečiai 
BĖlyti ir apie vj 
tane šone juk S 
padėjimas kur k. 
uis: tik viena “E 
riiam plote kaip 
nb nuo New Y 
tarus. Naujoji 

į Keir Yorkas jau • 
oiį gana, turi ten 

| aro laikraščių si 
Iriau gali plėsti 

riejas. Sudrutinim 
riedy, reikia nore 
■unislyti padaryt 
Seimą kur Penn 
epie Pittsburgh,- k 
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IPemsylvanijos ki 
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Bostoniečiams p 

jot tarpu nieko ki 
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Ii rūpintis Sandar 
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į pigos užsimename 
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j pŠymiii jo gyvu 
1 Įraukiančiu ir sykiu 
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I Ū Sąryšio naria 
S įfi“Artoją”: tas p 
s s mėnuo apie Sąrj 
' trim; ir verstų ži 

I‘ iAp Kitaip, be ni 
&į tik -kaip su T1 
pįros ar kitų orį 
įipskričiais: už m 
žangus daugiau jt 
k Be to nei prad 
ra. Bet ir pradeju: 
į ar ką kitą pa 
šiišlaukėje politi 
įduoti žmonėms 
orio žinelių. Veny 

| raliariškŲ. Savaįtii 
I Ėraičiai galėtų polit 
I ani vesti 
I & Įsitėmykite: je: 
1 Darysime ’padarye 
I įtik ir laukia pral 
I i tautininku idėjų, j 
| jĖ pasinaudoja.I Jakiti skiria Tcultu 
l 2i, leiskime Jr me 
I ini kultūrai ir apši

raįĄbelnos Tautos Fo 
1" Atskaitos^.

wiubnvo paduota “Dar 
ir šiose dienose “Dre 

aite Fondo abelnos iš 
BUo tokios delei kuri 
j geras žmogus negal 
Į ži ir kantriai toliau au 
I Volą
I lute Fondo orgahiza 

Iš metu, pakilus šauk 
lietuvis karės nuk 

p amanė rinkti tam 
iiis. Bei čia įsimaiši 
rifriragalvis ir pravedi

DK. J. SEMOLIUNAS 3 kad iš kiekvieno 
1 Š ūkaujamo dolario 

tm
plėšoms) ir politišk

Akių Gydytojas
Ofiso valandos:
10 ryte iki Z į
3 iki 5 po pieta.j

Nedeldieniais
nuo 10. iki 12 |

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

NAUDOKITE įhtffleS
Ar Jums Galvos Ootį Niekti? Ę 
NAUDOKITE Ry^fles 
Ar Jtpų Plaukai 31enka? 
NAUDOKITE įįuffles .

Ar Jus Norite Apsau^oIF Juos? A
NAUDOKITE c • /

I^lmlQrmux »xvo plaukų ^razuus ir lanloait
NAUDOKITE įįjEtfffCS 

galvos odos įveikiu ir kvanaš
NAUDOKITE [įtiffleS f

Ruffles galim* gauti visose aptiekose po 65c. bonka, arba tiesiog 
iš išdirbėjo per paštp už 75c. banką.

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

2,8& 
$482,281 
$21,98f

tiiitos skamba visai j 
fe'

kančiai':E $295,81
112,92 

šitsreik. (?) 45,37 
Mai, t. y.

Fondo reik. 25,28! 
parduodant

‘žaly Bonus 
•>8ėta

'taėjo būti šitaip:
tik 10f/i $72,343 

i 5MUI $409,943 
’ Apolitiškai akcijas T; 

■ 'Aa išleido daugiau ne 
oykiy tiek turi 

Jonienei nelemta žinc 
> 'Au & visvisų gizelių pa
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nislijau, nu
slystu. Da- 
cad aš labai 
ševikai gali 
lis naudotis, 
r niekur ne- 
> nors patai- 
ti. Tai gal 
ir prie Jie
ji taip, tai aš 
u kad jiems 
ių čiupinėti, 
ių žinių tai
syčiau gerb. 
įgautum kur 
iško kraujo 
skaitytum jų 
Jei bent vie- 
žinotum kad 
ii, tai ir turi 
os. Bet jei- 
■i, tai jau už- 
,yn prie šon
as ir lauksiu 
’ilo tikrų ži-

A. Dulkytė. 
irk.

. Dulkyte, jau 
lėta: reikėjo 
tad esi sena: 
s neparašyta 
lutų tekę ko- 
risivilioti. Tik 
senų, ba jie 

ts, o sujaunu- 
ili turėti gerų 
j jūsų mieste 
ės praktikuo-

taip ir tamis- 
teliai ir dažai 
>lei buvai jau- 
dažai ir milte- 
daro, o kada 
i ir visą aptie- 
dų sukrautum 
sa matysis, o
ir gana.... 
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ir apie šon- 
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uvo įvesta: iš- 
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Ii priklausyti,
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guzikus siuvi- j 

is ir kelines lo- į 
itas Adomas be 
škinių nevilki, 
be pančiakų ir 
kų.... Ba tada I 
s Adomai. pra-_jj 
ygiais su bolše- ; 
jvikai sako kad 1 
ai kur yra bur- į 
da įveda rojų— | 
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o kad su vienu 
iaug darbo jam • 
, o kai nueina su ’ 
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jranda ....',
LMOLIUNAS 
Gydytojas

Clair Avenue I

5o. bonk*, arba tiesiog 
. bonkp.
& co.

Brooklyn* N. Y.

SANDAROS SEIMUI ATEINANT
CANDARIEČIAI neužilgo 

turės Seimą, Seimas gi 
atsibus vėl Naujoje Angliję. 
Tas jau pasidarė lyg kokia 
tradicija, bet tas labai atsi
liepia ant visos organizaci
jos. Sandariečiai turėtų pa- 
mislyti ir apie vakarus. Ši
tame šone juk Sandariečių 
padėjimas kur kas sunkes
nis: tik viena “Dirva” tėra: 
visam plote kaip plati Ame
rika nuo New Yorko į va
karus. Naujoji Anglija ir 
New Yorkas jau turėjo sei
mų gana, turi tenai didesnį | 
savo laikraščių skaičių, ge-1 
riau gali plėsti Sandaros! 
idėjas. Sudrutinimui Sanda-I 
riėčių, reikia nors sykį vėl 
pamislyti padaryti sekantį I 
Seimą kur Pennsylvanijoj, 
apie Pittsburgą, kad galėtų 
dalyvauti ir Illinois, ir Mi
chigan, ir Ohio ir tos pačios Į 
Pennsylvanijos kuopų at-- 
stovai.
. Bostoniečiams patariame 
šiuo tarpu nieko kito nevei
kti — seno ar naujo — kaip 
tik rūpintis Sandaros Sėimu 
ir laukti jo pasekmių. Prie 
progos užsimename jog mes 
pritariame gerb. Dargvainio 
sumanymui: prijungti TMD. 
prie Sandaros ir sutraukti 
visas kitas draugijas į vieną 
centrą — prie Sandaros.

Tą Seimas lai kalba. Prie 
to rengkitės delegatai, kurie 
Seiman parinkti

Jei butų sudaryta vienas 
musų organizacijų ęentras, 
palaikymui jo gyvu ir pa
traukiančiu ir sykiu naudin
gu — gera butų visiems to 
didelio Sąryšio nariams pa
imti “Artoją”: tas primintų 
kas mėnuo apie Sąryšio gy-; 
vavimą ir verstų žmones į 
darbą. Kitaip, be nieko tai 
išeitų tik-kaip su TMD. ar 
Sandaros ar kitų organiza-l 
cijų apskričiais: už metų pa-l 
sidžiaugus daugiau jų nerei- Į 
kia. Be to nei pradėti ne- ' 
verta. Bet ir pradėjus/ “Ar- ■ 
toją” ar ką kitą palaikyti1 
visai išlaukėje politikos, o į 
tik duoti žmonėms grynai | 
mokslo žinelių. Vengti ne-| 
populiariškų. Savaitiniai gi 
laikraščiai galėtų politiką po 
senovei, vesti.

Tą įsitėmykite: jei mes 
nepadarysime 'padarys kiti: 
jie tik ir laukia praktiškų i 
iš tautininkų idėjų, paskui! 
jomis pasinaudoja.

Jei kiti skiria ‘kultūroms’! 
sumas, leiskimejr mes, betj 
tikrai kultūrai ir apšvietai. ,

Abelnos Tautos Fondo Į 
■ Atskaitos

Kaip buvo paduota “Darbinin
ke”, ir šiose dienose “Drauge”, 
Tautos Fondo abelnos išlaidos 
pasirodo tokios delei kurių nei 
vienas geras žmogus negali nu
tilti ir kantriai toliau aukauti 
Į tą fondą.

Tautos j Fondo organizatoriai 
karės mėtų, pakilus šauksmui 
gelbėti Lietuvos karės nukentė
jusius, sumanė rinkti tam tiks
lui aukas. Bet .čia įsimaišo ne- 

, kuris gudragalvis ir praveda su
manymą kad iš' kiekvieno šel
pimui aukaujamo dolario butų 
atimama po 15 centų (dalis agi
tacijos lėšoms) ir politiškiems 
reikalams. 1

Atskaitos skamba visai prie
šingai :

Išleista sekančiai':
Politikai $295,815.16
Šelpimui 112,926.37
Kultūros reik-. (?) 45,377.29 
Organizacijai, t. y.

’Tautos Fondo reik. 25,282.71 
Nuostoliai parduodant

Liberty Bonus 2,884.42 
Viso išleista $482,285.95 
Fonde liko $21,986.10

z Gi turėjo būti šitaip: 
Politikai tik 10% $72,343.00
ŠELPIMUI $409,943.00

Kokiai politiškai akcijas Tau
tos Fondas išleido daugiau negu 
du iš pusę sykių tiek turbut 
jau višuomenei nelemta žinoti. 
Tik žinoma iš visų gizelių pasi-

DIRVA

važinėjimo po Paryžių, Šveicari
ją, Lietuvą, užlaikymas didelio 
būrio tinginių čia pat Ameriko
je, neturinčių ką veikti, taip pat 
desėtkai tūkstančių Gabriui, ki
tiems vyreliams ant kelinių, ir 
kitokiai “politiškai” akcijai su
ėdė netoli tris šimtus tūkstan
čių dolarių.
, Kokią kultūrą mini ir kokiai 

išleista $45,377.29 tik galima 
spėti. Greičiausia bus tie pini
gai sudėti leidimui prie “Drau
go” 'buvusio, o dabar paskirai 
einančio, “Laivo”, ar gal dar ki
tokių lapelių spausdinimo kaip 
čia taip ir Lietuvoje.

Kada organizacijai turėjo už
tekti iš tų pirmų 15 centų ati
trauktų nuo dolario, atskaitose 
matome dar išleistus $25,282.17 
ir tai turbut kalbėtojų kelio
nėms, vakarienėms^ hoteliams 
ir kitiems galams, paskui algos 
nieko neveikiantiems viršinin
kams.

Nuostoliai prie Amerikos bo- 
nų pardavimo yra aiškus vi
siems, bet jie maži ir to nebuvo 
galima išvengti.

Dabar dar vis teberenkama 
aukos į Tautos Fondą po šauks
mais apie vargingą Lietuvos pa
dėjimą, pinigai gi siunčiami vie
nai' ypatai ir ta ypata juos lei
džia vis tik “politiškai akcijai” 
ir “kultūros reikalams”.

Niekas nieko nesakytų jei to 
fondo pinigų ubagautojai skelb
tų jog tai ne šelpimui renkama, 
bet ‘'politiškai akcijai” ir “kul- 
turps reikalams”, ir tada žmo
nės visai jiems nieko neduotų, 
šitokis suvedžiojimas jau tęsia
si kelinti metai. 

▼ ▼

Kokiu Greitumu Saulė 
Keliauja

Saulė per dausas keliaudama 
su visomis savo planetomis ei
na greitumu po 12 mylių į se
kundą, 1,000,000 mylių į dieną, 
arba keturias astronomiškas vie
nutes Į metus. Astronomiška 
vienutė lyginasi tolumui žemės 
nuo saulės. Per pastarus 15,500 
metų saulė praėjo tiek kiek švie
sa perlekia Į metus laiko (švie
sa prabėga* 860,000 mylių j se
kundą). Pasiekti artimiausią 
mums saulę, Alpha Centauri, 
jeigu ji ant vietos stovėtų ir lin
kui jos saulė bėgtų, imtų 68,250 
metų, šviesa ateina iki musų 
nuo Alpha Centauri Į keturis ir 
vieną trečdalį metų.

Nuo to kaip.saulinė sistema 
susidarė saulė su savo planetų 
šeimyna turbut prakeliavo dau
gybę t šimtų šviesos metų per 
erdves. Senos.konsteliacijos, ar
ba žvaigždžių grupės, pranyko
ir u^eso ir naujos laipsniškai 
užėmė jų vietas, nors nuo isto
rijos pradžios konsteliacijos tė-, 
ra visai nežymiai pakeitę savo 
formas.

Kokius ypatingus vaizdus 'ši 
sistema — j r žemė — regėjo 
tokioje savo ilgoje kelionėje, ir 
kaip ypatinga kad'jokia kata
strofa per daugybes milijonų 
metų musų žemelei neištiko. Iš
rodo kad visatos Įstatymas yra 
tokis jog, abelnai, žvaigždės ei
na savo skirtingus 1 kelius per 
laiko eonus nepasipainiojlamos 
viena kitai, nesusimušdamos ar 
kitaip nesusitikdamos kokiai ne
laimei.

Žuvįs‘ tai Geriau Žino
Pacifiko okeano gilumose su

sekta atsibuvęs didelis žemės 
drebėjimas — tą parodė valdiš
ki seismografiški instrumentai. 
Koks keistas dalykas: drebėji
mą jautė ir gal matė tiktai žu
vis, kurios šitame atsitikime už 
mus visus geriausia žino kaip 
tenai atsibuvo. Galima numa- 

Įnyti tik iš apsireiškimų saus- 
žemiuose — plataus okeano dug
nas lankstėsi, kilnojosi, traukė
si, skendo ir kilo. Niekas nega
li pasakyti kokie kalnynai, kal
nai ar kloniai pasidarė tenai po 
vandeniu. Tada tik pasiseks 
mums apie tokius dalykus žino
ti kada mokslininkai submari- 
nais leisis į vandenis ir ištyri
nės kiekvieną pėdą jūrių dug
ne.

HOLANDIJA
Holandija yra lyginamai ma

ža šalis — vos 14,648 ketv. An
gliškų mylių Europos kontinen
te, su apie 6 milijonais gyven
tojų. Guli iš rytų šonu su VoT 
kietija, pietuose yra Belgija; o 
iš šiaurės-vakarų krašto banguo
ja šiaurinė jure, kuri taipgi 
skalauja vakarinį Danijos ir 
Norvegijos kraštus. Skersai į 
vakarus tos jūrės pietinio galo, 
sueinančio į Anglišką Pertaką, 
randasi Anglija. Vidutin visos 
teritorijos (iš šiaurvakario įsi
veržus Zuider jūrė, tuomi apma- 
žindama taip mažą Holandijos 
žemės plotą. Iš senų laikų iki 
1830 m. ji buvo bendrai su BeL 
gija ir abelnai vadinosi Neder- 
landais.

Svarbiausias Holandijos mie-, 
stas ir sostinė yra Amsterdam, 
per kurį daug Lietuvių Ameri
kon yra važiavę ir dabar gryž- 
ta į Lietuvą.

Holandija pergyveno ,daug ir 
indomių istoriškų nuotikių.

Yra sakoma: “Dievas sutvė
rė jūres, Rolandai padarė že
mę”. Dalykas tame. Holandi
ja yra žema šalis, pusiau paner
ta vandenyje, pusiau nusken
dus; patįs žmonės užpildinėjo 
pelkes-, vandenis, darė užtvaraą, 
kasė kalnelius ir kaip barsukai; 
gyveno virš beveik skįstos že
mės. Vėliaus Rolandai pasikin
kė savo naudai jurę. Atmesta* 
nuo jūrių ir žemės sritis paga
lbaus privertė jurę ir žemę jai 
dirbti ir dabar turi derlingiau
sią žemę pasaulyje.z Visa šalis 
išvedžiota kanalais, upės ir ka
balų krantai sudrutinti nuo už
tvinimų. Sausinimui pelkių kas 
metai valdžia leidžia dideles su
mas ir. iš to turi daug naudos.

Holandijos gyventojai paeina 
nuo žmonių kuriuos Romėnai va
dino Batavais, gyvenusiais ant 
salos tarp dviejų Reino šakų, ir 
Frisų, gyvenusių toliau šiaurėje.

Romėnų valdžią ant,jų buvo, 
iki 4 šimtmečio, kada Frankai 
tą šalį užplūdo ir užėmė.'Aštun
tame amžiuje Frankų karalius 
tenai buvo įsteigęs sau gyveni
mą. Įvedus fėudalizmo siste
mą, šalis buvo išsidalinus į ma
žas sritis. Už tūlo laiko vėliau 
apskričiaį susivienijo ir buvo po 
grafų Rolandų valdžia. Bėgy
je ‘'penkių feudališkų šimtme
čių” miestai pradėjo augti ir 
Įgauti sva/Są ir prasidėjo kilti 
Holandijoj pasaulinės svarbos 
komercija. 1384 m. šalis pate
ko nuosavybėn Burgundijos ku
nigaikščio, o po daugiau šimt
mečio vėliau buvo prijungta prie 
Ispanijos. Kova už liuosybę ir 
už tikybos ir pilietišką laisvę 
prasidėjo apie šį laiką, kam 
lemta buvo užsitęsti labai ilgai, 
ir pasiekė savo krizį laike Is
panijos karaliaus Pilypo II, ka
da žmonėms tapo uždėta inkvi
zicija su visais jos baisumais ir 
įvesta nuolatinė kariumenė. Vi
lius Tykusis, Ispanijos karaliaus 
leitenantas šįoje žemėj, atsida
vęs žmonių gerovei ir teisėms, 
padėjo šaliai iškovoti liuosybę. 
Daug reiktų vietos aprašymui 

l žmonių kovos prieš politišką ir 
I religišką tiraniją.
L 1572 in. užėmimu Buelio Is
panija gavo pirmd smūgį, ir su
minti į purvą žmonės pradėjo 
atgauti viltį. 1579 m. sudaryta 
Utrechto unija, kurion susidė
ję šiaurinės provincijos kovojo 
prieš Ispaniją ir 1581 m. Nfeder- 
landai pasiskelbė savo laisvę. 
1584 m. nužudymas Viliaus ne
sulaikė- žmonių atsispyrimo ir 
kovų prieš (Pilypą jo užsidegi
me atimti nustotas provincijas. 
Kelis sykius Pilypas buvo su
muštas jūrėse, ir jo inpėdinis 
tūrėjo prašyti pertraukos karės 
dvylikai metų. Tie metai lei
do (Holandams atsipeikėti ir im
tis prekybos; bet jų brangiai 
kainavus laisvė nuo išlaukinių 
religiškų persekiojimų nepaši- 
liovė viduje, Atnaujinta karė 
su Ispanais prasitęsė iki 1648 
metų, kada Ispanija pripažino 
Holandiją neprigulminga. Tai 
kovai besitęsiant, Holandija pa
tapo jūrių galiūne. Jos laivai 
buvo visuose okeanuose. Am
sterdamas patapo turtingiausiu 
pasaulyje miestu. Tuo laiku Ho
landija įgavo galę Rytinėje Ih-

dijoje kur ir dabar pasilaiko. 
Prekyba sutiko lenktyniuotojus, 
taigi turėta dvi'dideles laivynų 
kares su Anglija, 1652-54 ir 
1664-67 m. Pastarais metais 
net inplaukę į Thames upę Ro
landų admirolai sunaikino An
glų laivus. Po to vėl turėjo ka
rę su Francuzija ir Anglija iš
vien prieš tą respubliką išsto- 
jusiom.

Apie šį tarpą vėl prasidėjo 
vidujiniai sumišimai tarp dvie
jų politiškų partijų vadų, vie
nas laimėjęs paliko valdonu, ir 
vedė Anglijos kunigaikštytę, iš 
ko užsivėrė draugingi i ryšiai su 
Anglija. Rolandų valdovas Vi
lius tada buvo apvainikuotas ir 
Anglijos karalium Vilium III ir 
tada bendrai kariavo prieš Fran- 
cuziją ir nuveikė. 1713 m. ka- 
įė užsibaigė, ir taipgi užsibai
gė Holandijos pasaulinė galy
bė. Pabaigoj 18sšimtmečio Ho
landiją sutrempė Napoleono ka- 
riumenės ir privertė ją' mokėti 
Francuzijai donį. 1810 m. Ho
landija buvo prijungta prie Na
poleono imperijos. Napoleono 
žygiams priėjus galo, sugryžo 
senoji Holandijos karališka šęi- 
myna ir vėl šiaurinės ir pietinės 
provincijos susivieniję sudarė 
karalystę. Unija nebuvo pasek
minga, ėjo vidujiniai vaidai ir 
religiški skirtumai. 1830 me
tais pietinė' dalis atsiskyrė ir 
susidarė nepriklausoma (Belgi
jos karalystė.

1848 m. Holandijai įvesta kon
stitucija, 1862 m. panaikinta| 
vergija Holandijos Vakarų In- 
dijose. Luksėmfourgas nuo 18151 
m. buvęs po Holandijos valdžia 
1868 m. padarytas nepriklauso
ma valstybe; 1887 m. įvesta 
nauja konstitucija. 1890 m. da
bartinė karalienė Vilhelmina; 
tada dar buvus kūdikiu, patapo i 
sosto iri&ėdine. Holandijos val
džia yra apribotą monarchija, j 
žmonės turi balsavimo teises.

Holandijos mieste, Hagoj, 
1898 m. atsibuvo pirma pasau
linės taikos konferencija, kada 
prasidėjo visasvietinės taikos 
palaikymo idėja formališkai.

Bėgyje savo didybės laikų 
Holandija pridėjo' pasauliui ke
letą žymių vardų; Spaudos lai
svė-, tais laikais - sutraukė -į Ho
landiją labai daug užrubežinių 
spausdinių.

Rolandų kalba, nors bendra 
Vokiškai ir Angliškai, yra visai 
paskira. Iš 11 amžiaus kalba 
ir dabar' esanti vartojama,' ji 
taipgi vartojama Belgijoj ir net 
dalimai šiaurinėj Francuzijoj.

Mokslas nuo 1900 m. yra ver
stinas.

Pietinės Afrikos Boerai yra 
16-tame amžiuje tenai apsigyve
nusių Holandijos kolonistų ai
niai:

Agrikultūra yra svarbiausia 
Holandijos vertimos! šaka. Pie
nininkystė plačiai varoma, su-i 
ris ir šviestas išgabenamą,ir ta 
šaka Holandijos vertimosi yra 
pragarsėjus nuo’senai. Daug 
auginama avių, galvijų ir ark
lių. Iš seniau Rolandai žymėjo
si šilko audimais, taipgi kito
kiais audimais. Dabar tenai iš
dirbama popiera, oda, stiklas; 
varoma visokie gėrimai ir alus, 
bei daroma cukrus, žuvininky
stė ir silkių taisymas yra dide
lės svarbos užsiėmimas. Daug 
savo valgome produktų ekspor
tuoja Anglijon ir Amerikon.

(Sekančiame num. bus : ISuo- 
miją-Finlandija.)

IŠ KUR TABAKAS 
GAVO SAU VARDĄ

A KARTOJAMA rūkymui žolė 
’ vadinama “tabakas”, kaip 

tradicijos kalba, savo tuo vardu 
Įsigavo pirmiausia į Ispanų kal
bą, paskui į Anglų,' pasekmėje 
Kolumbo atsilankymo Ameri
kon, kada jis ant Tobago salos 
rado Indijonus naudojančius tą 
žolę. Bet tas aiškinimas nebū
tų teisingas delei to kad taba
kui vardą davė pats Kolumbas 
ir dėlto jis turėjo tą vardą pir
ma žinoti negu tabaką matė.

Teisingiau yra jog nuo paties 
“tobago” vardo, ne'kaip nuo sa
los vardo, pasaulis gavo taboką 
(Angliškai tobacco); mat, sala 
ant kurios Kolumbas taboką ra
do išrodo panaši, kaip Indi jonų 
pypkė į kurią jie dėdami taba
ką rūkė. O Indijoniškai pypkė 
vadinta “tobago”, nuo to iy pa- 
pavadinta ta žolė tabaku ir sa
la Tobago vardu:

KANDIDAS
VOLTAIRE

a  ........ ..... ■ ——

(Tąsa iš pereito num.)
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Kas Jiedviem Atsitiko Suriname ir 
Kaip Kandidas Suėjo Pažintin 

su Martynu.
USU keleiviai pirmąją diena praleido 
labai linksmai. Jiedviem buvo malonu 

žinoti, kad jųdviejų rankose buvo daugiau 
turto, negu galėtum surinkti visoje Azijo
je, Europoje ir Afrikoje. Antra keliones 
diena dvi jųdviejų avi, paklydusi krūmuo
se, žuvo drauge su našta; už keliu dienu 
dar dvi pastipo iš nuovargio; septynios ai’ 
aštuonios pastipo iš bado tyrlaukiuose; gi 
kitos viena .po kitai nupurtė nuo atskar
džiu ir užsimušė. Pagaliaus už šimto die
nu jųdviejų keliones beliko tiktai dvi avi. 
Kandidas ir tarė Kakam'bui:

“Mano prieteliau, matai, kaip greitai 
pražūva pasaulio turtai; čia nėra nieko 
amžino, jei bent tiktai dorybe ir laime dar 
syki paregėti panele Kunegunda.”

Ir Kakambas atsake:
“Teisybe tamsta sakai, bet mudu turi

va dar dvi avi, ir jos neša turto daugiau, 
negu kadanors jo turėjo Spanijos Karalius; 
ir antai matai miestą, kurs turi būti Suri- 
nam’as, priklausąs Danams. Jau mudu 
prieinava savo vargu gala ir laimes pra
džia.”

Prisiartindamu prie miesto, jiedu pa
mate išsitiesusi ant žemes negrą, vienu tik
tai šmoteliu drabužio, tai yra trumpom 
melsvom kelinaitem; vargšas neturėjo kai- 
reses kojos ir dešines rankos.

“Gerasai Dieve!” sušuko Kandidas da
niškai, “ka gi tu, prieteliau, darai čia to
kioj baisioj padėty?”

“Laukiu savo pono, MynheeY Vander- 
dendur’o, garsaus pirkėjo”, atsake negras.

‘‘Ar tai Mynheer /Vanderdenduras taip 
tave išdirbo?” klausė Kandidas.

“Taip, pone”, atsake negras, “tai jau 
toks čia iprotys. Jie duoda mums dvi po- 
ri drobiniu kelnių ištisiems metams. Mums 
dirbant prie cukriniu lendrių, pasitaiko, 
kad mašina nutraukia piršta, tada mums 
nupjauna visa ranka; o jei bandai pabėgti 
iš vergijos, jie nupjauna koja; abidvi ne
laimi ištiko mane; (Šitokia kaina apmoka
mąjį cukru jus valgote Europoje. O gi-ma
no motina, parduodama mane už dešimti 
patagonu* Guinejos pakrašty, sake- man: 
‘Mano sūneli, laimink musu dievaičius ir 
kunigus, mylėk juos visados; jie padarys 
tavo gyvenimą laimingu; tau teko laime 
būti vergu pas musu viešpačius, baltuosius 
žmones, ir tas atneše turtą tavo tėvui ir 
motinai.’ Deja! Nežinau, ar aš daviau 
jiems turtus, ar ne; tik tiek žinau, kad jie 
nedave ju man. Suneš, kates ir papūgos 
yra tūkstanti kartu laimingesnes už mane. 
Danu kunigai, itraukusie mane int ju tiky
ba, kas sekmadienis skelbia, kad mes visi 
—•juodi ir balti, esame Adomo vaikai. Aš 
nesu genealogijos žinovas, bet jei tie ku
nigai sako teisybe, tai mes esame labai to
limi gimines. Juk ir tamsta pripažysti, kad 
vargiai kai apsieina taip žiauriai su savo 
giminėmis.”

‘Ak, Bangiose!” sušuko Kandidas, “tu 
neįspėjai “.ūkiu dalyku. Štai kur tikslas. 
Nors daoar matau, kad turiu atsižadėti 
optimizmo.”

“Kas-gi yra tas optimizmas?” paklau
sė Kakambas.

“Deja!” atsake Kandidas, “tai yra kvai
lybe, tvirtinanti, buk viskas esą gera, kuo
met viskas ištikruju yra bloga.”

Žiūrėdamas i negrą, jis šluoste sau 
ašaras ir, verkdamas, iženge i Surinamo 
miestą.

Visupirmiausia jiedu klausinėjo, ar nė
ra uoste kokio laivo, kurs plaukią i Buenos 
Ayres. Žmogus, i kuri jiedu pirmiausia 
kreipėsi, buvo Spanas kapitonas, sutikės 
patarnauti jiedviem už tinkama atlygini
mą; Susitarė susitikti tūloje užeigoje, kur 
atėjo Kandidas su ištikimuoju Kakambu ir 
atsivedė sayo dvi avi ir lauke kapitoną at
einant.

Kandidas, kurio širdis visados buvo 
ant lupu, išpasakojo Spanui visus savo at
sitikimus ir pasisakė esąs pasiryžęs pabėg
ti su panele Kunegunda.-

“Tad aš ir .žiūrėsiu, kad nugabenus 
Tamstus i Buenos Ayres”, atsake kapito-

* Ispanijos pinigas.

Verte Karolis Vairas
------------ -------------- ■ -------------H
nas, “nes ir aš pats liksiu pakartas, kaip 
ir tamsta. Gražioji Kunegunda yra mano 
pono mylimoji.”

Šitie žodžiai buvo perkūno trenksmas 
Kandidui: jis ilgai-ilgai verke. Pagaliaus 
pasikvietė Kakamba i sali ir tarė jam:

. “Klausyk, mano brangus prieteliau, 
štai ka tu turi padaryti. Kiekvienas mu
dviejų turiva savo kišeniuosė po penkis ar 
šešis milionūs vertes deimantu; tu esi gu
dresnis už mane; tad tu ir turi keliauti i 
Buenos Ayres ir išgabenti iš tenai panele 
Kunegunda. Jei Gubernatorius darys ko
kias kliūtis, duok jam miliona; jei jis jos 
nepaliuosuos, duok jam du milionu; kadan
gi tu neužmušei Inkvizitoriaus, tad niekas 
tavęs ir nęnužiures; aš-gi imsiu kita laiva, 
plauksiu* i Venecija ir tenai tavęs lauksiu; 
tai yra laisva šalis, ten nėra jokios pavo
jaus nuo Bulgaru, Abaru, Žydu ir Inkvizi
torių.”

Kakambas pritarė šitam gudriam su
manymui. Rods jam buvo labai skaudu 
skirtis su savo geru ponu, kurs liko arti
mas jo draugas, bet iš kitos puses ji džiu
gino ir masino galimybe ponui patarnauti. 
Apsikabino, pasibučiavo, apsiverke; Kan- 
didas liepe jam neužmiršti ir senukes mo
ters. Kakambas iškeliavo ta pat diena. Ta
sai Kakambas buvo labai sąžiningas žmo
gus.

Kandidas užgaišo dar kelias dienas Su
riname, laukdamas kito kapitono, kurs ji 
nugabentu su likusiomi dviemi avimi Ita
lijon. Po to, kaip jis pasamdė sąu tarnus, 
prisipirko ko reikia ilgai kelionei, atėjo pas 
ji Mynheer Vanderdendur, kapitonas dide
lio laivo, ir pasiūlė savo patarnavimus.

“Kiek tamsta reikalausi”, paklausė 
Kandidas to žmogaus, “už nuvežimą manes 
i Venecija —- manes, mano tarnu, mano 
bagažo ir šitų dvieju aviu?”

Kapitonas pareikalavo dešimts tūks
tančiu piastru. Kandidas nei nemane de- 
ret-ies. į--~

“Oh-ho!” pagalvojo sau išmintingas 
Vanderdenduras, “tasai svetimžemis moka 
dešimti tūkstančiu piestru, nei nepasidere- 
jes! Jis turi būti labai turtingas.”

Sugryžęs už valandėlės, jis pranešė ap
svarstęs, ir negalis leistis tokion kelionėn 
pigiau, kaip už dvidešimti tūkstančiu pias
tru.

“Gerai, aš mokėsiu tiek”, atsake Kan
didas.

“Anavai” vėl pamastė pats sau kapi
tonas, “tasai žmogus tinka mokėti dvide
šimti tūkstančiu taip pat lengvai; kaip ir 
dešimti.”

Jis ir vėl atėjo pas ji ir sako negalis 
keliauti Venecijon pigiau, kaip už trisde
šimti tūkstančiu piastru.

“Na, tai aš užmokėsiu trisdešimti tūk
stančiu”, atsake Kandidas.

“Na, na”,. Danas kapitonas pamastė, 
“trisdešimts tūkstančiu piastru tam žmo
gui nieko nereiškia; tikrai tos avys, tur 
būti, apkrautos neapsakomu turtu; nebe
sakykime nieko daugiau. Pirmučiausia, te
gul jisai užmoka man trisdešimti tūkstan
čiu piastru; o paskui — pamatysime.”

(Bus daugiau)

REIKALAUKIT “DIRVOS” 
KNYGYNE

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškaa
ŽODYNAS ;

Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam i 
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didėlis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudošit, parvežkit saviškiams, nės Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ....'.. $10.00 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ......... $11.00
Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 

svarbi knyga merginoms ir moterims, męs 
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 
grovų A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa........................... ...... 10c

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios lėtojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais ___ :______-________ 1.50

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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Scandinavian-American Line

BANKOJ
Ir subjektas sulyg reguleci- 
Jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

DIRVA

Ecuadoras no-

šią sritį kal-
jog tai yra 

Įvardijį-

Lietuvon metams $1.25.

Cleveland, Ohio.

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

vas piešinys dideles atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai— 1.00

T Y PAS
Rašo ŠLAITAS

JAUNAS Jancius pradinę mokyklą su brū
klio pagalba šiaip netaip užbaigė. Gi 

gimnazijoje jam visai nesisekė. Mat, jis 
ne j žinojimo pasaulį, bet į blogumų klam
pynes mėgino patekti. Gimnazijoje būda
mas jis prigulėjo prie ištvirkėlių šaikos, 
kurių tikslas buvo iš gimnazisčių išviliot 
nekaltybę. Už tai Jancių iš gimnazijos 
išmetė. \ . •

Tėvas dabar tą savo užlį neturi kur 
dėt. Nors jis nuo galvos viršaus iki kojų 
padų niekšysčių nuodais persisunkęs, -bet 
gi tėvui vis vaikas. Radęs būdą įspraušt 
vaiką į kitą gimnaziją, tėvas pasiėmė brūk
lį ir rodydamas tarė:

— Jei nesimokinsi gerai, vaike, tai ve 
nuo šito busi visas mėlynas ir sutinęs. At
mink!

Vaikas prisiekė mokintis. Tat tėvas 
ir išvežė į Vilnių. Dar Jancius vakacijų 
nesulaukė iš čia neišvytas. Per vakacijas 
pas tėvą būdamas, sulaukė svečių: atvažia
vo jo pusseserė, taipgi gimnazistė, su tė
vais.

— Tegu jiedu sau pasišnekučiuoja, — 
pasakė Janciaus dėdė.

Jancytė buvo pusėtinai graži. O ka
dangi čia giminės, tai tėvai jų nei neser
gėjo. Janciui to tik ir reikėjo, t.. Jis ap
sidirbo su savo sesere....

Po vakacijų sugryžęs į Vilnių, Jancius 
pUsiėmė sau už tikslą apsidirbti su viena 
gimnaziste.... Tą gimnazistę ištvirkusių 
studentų šaika vadindavo “pasiutėle”. Mat, 
ji buvo labai graži ir ištvirkėlių šaikos .na
rius neprisileisdavo ištolo. Jancius dasi- 
gavę į jos namus ir arbatą begeriant inpy^ 
lė vaistų kurie suskystintų jos kraują. Rei
škia, užsidegs jos kraujas ir ji liks auka 
pasiutėlio. Bet gimnazistė tą šposą užtė- 
mijo ir stiklą su arbata nunešė į chemijos 
laboratoriją. Jos manyta, mat, kad jis no
ri' užnuodint. .Vėl Jancius iš gimnazijos 
likosi išdrėbtas.

Pas tėvą.
Ar jau tu, rakali, išmokai?

. — Susidėjau su revoliucionieriais ir už 
tai valdžia pradėjo gaudyt. Jei sugautų — 
sušaudytų.

— Šitaip! Aš ir maniau kad tu kur 
nors turi įkliut.
. — Duok, tėvuli, pinigų—bėgsiu į Ame
riką, o kad 'ne — aš greit šio pasaulio ne
matysiu..

Tėvas pasigailėjo vaiko ir išleido į 
Ajneriką. Čia jis apsigyveno pas savo gi-1 
mįnaitį — Jurą. Kadangi jis dirbti neno
ri, o pragyvenimas lėšuoja, tai Juras turė
jo Jancių išvyt nuo gaspados. Dabar jis 
prisiplakė prie Arbuzienės. Ta vyro už
darbiu jį šeria ir lošia romansą....

- — Tu išvyk tą rupužę, o jei ne — aš 
tau nugarkaulį sulaužysiu! — šaukė užsi
gėręs Arbūzas.

— Tokį vyrą tik užnuodint! — atsilie
pė Jancius.

Kadangi šitą girdėjo namiškiai, tai Ar
būzas turėdamas liudytojus suareštavo Jan
cių. . Janciui kas tai pasakė kad už tai gali 
patekt į pataisos namus. Jis šaukėsi pa-' * \ * < Jiainvajuū uanviuo huuhv.

gąlbos, vieno smuklininko, o tas nugirdė i^ jMat, jis gėdijosi kad kas negirdėtų jo Lie-

cius. Jancius žinojo kad Tadas turi pini
gų-

— Ką tu manai apie šitą namą? — 
klausė Jancius.

— Nieko, — atsakė Tadas.
— Aš numanau — tu jį pirktum.
— Jei nebūtų laibai brangus, kodėl ne?
— Savininkas jo turtingas žmogus, ir 

todėl, jei tu norėtum, aš tau namą įsukčiau 
pamestinai.

Tadas žiuri į namą.
— Tu nepasakok niekam. To namo 

tyko jau keli. Jei jie žinotų kad jis taip 
pigus tuojau pagrobtų.

— Baisus čia daiktas. Kiek už jį?
— Kiek gi tu manai?
— Nesu susipažinęs su tokiais daly

kais — nežinau.
— Aš ten buvau, tai man tas žmogus 

parodė pirklių agentūros laišką. Ir matyt 
kad už tiek pat padėčiau aš tau jį fšlaužt.

Jancius užsidegė paperosą ir tęsė:
— Suprask! Jei pirkliai tiek siūlo, tai 

namas daug daugiau vertas.
Jancius riuputė pelenus nuo paperoso 

ir sakė:
— Atsidurkim pas savininką.
— Aš nenusprendžiau dar tokį žingsnį 

padaryt.
— Čia. broluži, aklas nusprendimas.
— Kaip tai? ■
— Reiškia pamestinai gautum puikią, 

inteligentišką rezidenciją.
Laikas slinko. Vieną subatos vakarą 

Jancius pasitiko Tadą ir sako:
— Jau po namo.
—'Nupirko?
— Dar ne, bet nupirks.
— Tai tegu perka.
— Bet žinai ką?
— Na?
— Tu dar gali pasinaudot proga.
— Aš tiek nemokėsiu.
— Tai žmogus! Savo laimei suka už

pakalį.
-- Baisi čia laimė — pinigus sukišt.
— Ta tavo vaikiška baimė. Jei visi 

tokie žmonės butų tai čia, kur dabar mies
tas, butų tyrai.

Nuo Janciaus pasakos Tadui net šonai 
kaito. Matydamas kad nieko nepadarys, 
Jancius atsisveikino su Tadu ir persiskyrė.

Nedėlioję po pietų Jancius ir vėl pas 
Tadą. Tuomet Jancius dirbo tramvajų 
bendrovės dirbtuvėje ir turėjo pasiglemžęs 
tikietų knygelę. Tą knygelę iš| kišenės iš
siėmęs tarė:

— Šia! Ir huvažiavimas veltui. Čia 
tavęs niekas neatkąs. Matysi neprieinama 

1—galėsi nepirkt.
Dabar jau Tadas neturi žodžių atsisa

kymui ir jiedu važiuoja pas McFe derėt 
namą. Tadui kelis syk dinktelėjo į širdį 
tas Janciaus noras kad jis pirktų tą namą. 
Tačiau jis negalėjo patėmyt rubežiaus kur 
pasibaigia jo taip geras draugas ir prasi
deda vagis kuris susitarė už dideles maga
ryčias Tadą į žabangus įvelt. Važiuojant 
Jancius prabilo:

— Netikėtai vakar mačiau McFe. Pa
siutusiai piktas žmogus. Už pergreitą au- 
tomobilium važiavimą užsimokėjo bausmę. 
Priėjęs sušnekau apie namą.

Tramvajus staptelėjo ir Jancius nutilo.

PERU — PIETINES AMERIKOS 
TRANSVAALIS

pęrprašė Arbūzą, ir taip tas gyvūnas išsi
suko — rišnešė kudašių.

■ Tūlą laiką jis nerado(skylės, nors mė
tėsi tai šiam, tai ten. Lošė ir dabar jis ro
mansą su giminaičio žmona, bet tas dide
lio armyderio nesukėlė.

Tadas matė gražų namą. Jis pro jį 
eidavo ryte, per piet ir vakare. Antgalo 
pasirodė lange iškaba kad tas namas par
duodamas. Ir ėjo pro šalį Tadas ir Jan-

tuviškai kalbant. Paskui vėl tęsė:
— Tai jis, girdi, tu žadi, žadi atvest tą 

pirkiką ir kaip iiėr taip nėr.
(Bus daugiau)

“TZUOMET ašarojanti gazai, 
1 *• bombiniai orlaiviai ir toli 

nešančios kanuolės dabar pla
čiai aprašoma Europos karės 
žiniose, vienas sukilimas prasi
muša į laikraščius kuris turbut 
labiausia atsižymi užnuodyto
mis vilyčiomiS1, buožėmis žino
momis kaipp.- ‘galvų skaldyto- 
jos’ ir savotiška forma ‘bevieli
nio telegrafo’ kuris buvo naudo
jamas pirmiau negu išrasta ci
vilizuoti komunikacijos budai, 
kada tuose mūšiuose ima daly- 
vymą tehaitiniai gyventojai”, 
rašo mums prisiųstas buletinas I 
iš National Geographic Society 
Washington, D. C., raštinės są
ryšyje su ateinančiais praneši
mais apie revoliuciją šiaurinėj 
Peru.

Sukilimas apie kurį kalbama 
yra tai Yurimaguas miestelyje, 
Peru Valstybėj, gulinčiame piet
ryčiuose nuo Iquitos, didžiau
sio Peru žemėj uosto.

“Yurimaguas guli taip vadi
namame Pietų Amerikos Trans- 
vaalyje — Transvaalyje kuris 
tebelaukia kokio nors Cecilio 
Rhodes arba- Danieliaus Boone 
būti jo pionieriumi”, buletinas 
rašo toliau. “Ispanai rado auk
so smėlynuose Montanos, kaip 
ta sritis vadinama, bet moder
niškos komercijos žmonės dau
giau yra užinteresuoti ‘juoduo
ju auksu’, tai yra gurnu, kurio 
labai daug yra jos giriose.

“Maranon upė, kaip Peruvie- 
čiai vadina Augštutinęją Ama
zone upę, persitiesia per Mon
tana sritį, gi jon Suplaukiančio^ 
kitos upės Studaro gausų tink
lą natūralių vandens kelių ku
rie jau pradeda | nešti turtais 
apkrautus laivus. Yurimaguas 
guli pietuose nuo Maranono, 
prie vienos iš šios upės svar
biausių Peruviškų intakų, Hual- 
laga upės. Tolimas Yurima
guas yra 500 mylių nuo Iquitos, 
kur kroviniai yra perdedami į 
jūrių garlaivius kurie turi plau
kti skersai kontinento taip to
li kaip kad nuo New Yorko iki 
šiaurinės Dakotos pirm negu 
pasiekia sūrų vandenį. Vaka
ruosi Ančiški kalnynai užkerta 
vandens kelią į Pacifiką; vie
nok jau padaryta planai tiesi
mui trans-Andiško gelžkelio ku
ris perskrios Lorenzo, prie ku
rio Huallaga išsilieja į Marano- 
ną, ir eis linkui Paita, šiauri
nės Peru Pacifiko uosto.

“Didėjantis apkainavimas ši
tos gerą komerciją žadančios 
žemės išrodoma National Geo
graphic Draugijos išleistame 
naujame Pietų Amerikos žemla- 
pyje, kur matosi plati teritori
ja, daug didesnė negu Montana 
Valstija šioje šalyje, j r apsupta 
iš pietų Maranon upe, Ecuadoru 
iš vakarų, ir Colombia iš šiau
rės, dabar savinamasi, dalimis, 
trijų valstybių. Iquitos, kur 
revoliucioniškas veikimas pra
sidėjo anksti šią vasarą, yra po 
Peru globa, bet guli toj Maro- 
nono pusėj kurią 
ri turėti sau.

“Tankiai apie 
bant primenama
‘Incas žmonių žemė*, 
mas gal but teisingesnis jei bu
tų vadinama ‘Incas žemės išlau
kęs’, kadangi stebinanti jų civi
lizacija buvusi pirm negu Piz- 
zaro tą žemę užėjo turėjo savo 
centrą bent už 600 mylių to
liau į pietus, prie Curzo, netoli 
kurio vakarinio pasaulio Pom- 
pejus, Machu Picchu, tapo at
kastas po National Geographic 
Draugijos ekspedicija.

“Ilgai buvo abejojama ar tie 
žmonės kurie budavojo balto 
granito palocius, dievnamius, ir 
laipsniškas ukes ant kalnų iš- 
lankų Urubamboj, ir gal but 
padovanojo 'pasauliui paprastą 
maistą bulvę; toli didesnę dova
ną negu auksas kurio Ispanai 
jieškojo — ar tie žmonės su 
Romėnų mėgimu (savo gyveni
mų ir miestų intaisymų galėjo 
persimušti per tyrynus Mara
nono ir Huallaga upių srityse.

“Čionai geografiški tyrinėto
jai buvo pranešėjai turtų jieš- 
kotojams, kadangi ekspedicijos 
į šiaurinę Peru sugryžo atgal 
ne tik su pranešimais apie gy
ventojus kurie buvo po Incų 
valdžia Cuzloj, bet ir pelnesniais 
apsakymais apie medžių tur
tus kurie laukė jų sunaudojimo, 
ką išskerdė pirmuosius Ispanus

įvairybių jieškojusius svetimose 
žemėse ir tokiu budu atėmė jų 
norą dasiekti iki Andiškų kal
nų pašonių, labai gausiai žole 
apaugusių klonių, ir nepereina
mų girių kurios sudaro didu
mą šios teritorijos.

“žmogžudiški Chunchos, te
roras (keleiviams [per Montaną, 
yra viena iš daugelio tenai esan
čių skirtingų genčių; taigi geo
grafiški tyrinėtojai 'tenai sura
do sandėlius savo srityje turtų 
tų žmonių papročiuose patyri
mui kaip jie gyveno daug pir
miau negu Kolumbas užkėlė sa
vo -koją ant Amerikos žemės. 
Tos gentės padengia visą okta
vą civilizacijos einantį nuo va
dinamų Inje injes, kurie turi 
vos tik du žodžiu savo kalboje, 
iki keleto kurie turi taip vadi
namą ‘bevielinio telegrafo’ bū
dą kaip buvo viršuj pasakyta.

- “Kiekviename šitų genčių gy
venamame bute randasi po kiau
rą medį, su įvairaus didumo 
skylėmis ir skirtingame tolume 
vienas nuo kito. Gyventojai gi 
turėjo instrumentą su penkio
mis skirtingomis gaidomis, ne 
del muzikos, bet signalavimui 
tam tikrais ženklais iš vienos 
stubos į kitą. Akivaizdoje aug- 
štos ir ypatingos civilizacijos 
atrastos Machu Picchu srityje 
nestebėtina sužinoti kad tenai- 
tiniai gyventojai turėjo budus 
susikalbėjimui, ir gal but preky
bai, pirm negu balti žmonės 
pradėjo naudoti telefoną. Ka
da tie jų instrumentai buvo iš
statyti lauke buvo galima duo
ti ir gauti iš tolimų sričių sig
nalus; didelės svarbos buvo tie 
instrumentai laike skirtingų 
genčių karių. Vienas tyrinėto
jas praneša apie jų draugingą 
pasikalbėjimą skersai Marano- 
no, kuri ties ta vieta yra netoli 
trečdalis mylios pločio.” ■

(Nuo Redakcijos: Garsusis 
šių laikų Transvaalis randasi

Pietinėj Afrikoj, iš kur ateina Į žygių — jisai kaip tik pataikė 
daugiausia aukso, deimantų ir j čia suminėtų Incas (Inkų) že- 
kitų 'brangenybių, šį straipsne- mę, apie kurios turtingumą jr 
lį skaitydami sulyginkit jį su ąngštą civilizaciją vis naujesni 
pereitame ir šiame numeryje ištyrinėjimai atskleidžia stebi- 
telpančiais aprašymais Kandyto nančių žinių.)

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgšit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaiširiamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau-, 
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.50. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

Į PILIAVĄ, 
Laivas "UNITED STATES” 

LAPKRIČIO 1 
Laivas “FREDERIK VIII” 

LAPKRIČIO 18
Visa trečia klesa susideda iš kamba
rių del 2 ir 4 žmonių. Del informa
cijų kreipkitės prie vietinio agento 
arba j vienų iš Kompanijos ofisų: i 

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

Kalėdoms Prisiartinant

DABAR LAIKAS
plRMA Lapkričio dieną gatavas vienuoliktas š. m. “AR-
1 TOJO” numeris tam mėnesiui. Visi kurie užsisakot 
“ARTOJĄ” pavieniais numeriais skubinkit, nes paskui 
visada nelieka. Kurie manote užsisakyt “ARTOJĄ” 
ant metų, taipgi nepraleiskit Lapkričio numerio, nes ja
me telpa daug įvairių raštų, taip pat paveikslas garsaus' 
pasaulinio poeto-istoriko-dramaturgo Schillerio.

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

“ARTOJAS” yra 28 puslapių, didelio formato žurnalas, išeina ne
vėluojant kiekvieno mėnesio pradioje.
Kaina Metams $1.00.

“ARTOJAS”
Pusei Metų 60c,

7907 Superior Ave.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE

St CTair ir East 55-ta gatvA 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
St. Clair ir East 125-ta gatyi 

12000 Superior Are.

VISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines, 
savo artimus, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas 

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

Dabar kaip tik gera proga yra pasiskubinti sii 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 musų knygų parodančios kaip 
su kiekvienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per 
musų Banką. Taip, išsiųstą Lietuvon per BALTIC STA
TES BANKĄ: 19^1 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. 
— 4,934,886 auk.; Rugpjūčio mėn. — 5,696,650 auks.; 
Rttgsėjd mėn. — 5,114,750 auks. Viso per 9 mėnesius iš
siųsta per musų Banką į Lietuvą 31 milijonas 678 tūks
tančiai ir 25 abksinai, ir nei vienas skatikas iš tų pinigų 
nėra žuvęs!

BALTIC STATES BANKAS užtikrina kad per jį 
siųsti pinigai kuogreičiausia pasiekia Lietuvą; 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.

Adresuokite mums šitaip:

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

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

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

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Euclid Avenue prie East 14th Street

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

Miles Avenue, kampas E. 123rd Street 
West 25th Street, kampas Wade Ave.
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muša Austrus visoj eilėj mūšių, iš kurių la
biausia pragarsėjo mušis prie Lordaso, ir 
išvaduoja veik visą Tyrolį. Nors ištikusi' 
taiko dar paliko dalį Italų po svetima vai-'

(V. R—nis — Kauno “Trimite”)
(Tąsa iš pereito num.)

"T'UO tarpu Italija buvo vėl rengiama nau
jai kovai. Turino ministeriui, Kavu- 

rui, pavyko patraukti Italijos pusėn Napo
leoną III, Francuzijos imperatorių, ir jo pa- 
.gąlba pasitikėdamas jisai iššaukė naują ka
rę su Austrais 1859 metais. Žinoma, ir 
čia be Garibaldi negalima buvo apsieiti, jj 
tuojau iššaukia ir jo vadovybei atiduoda 
vadinamus “Alpų savanorius”.

Su savo savanoriais jisai veda karę su 
dešimts kartų gausingesniais Austrais, vi
soj eilėj atskirų mūšių sumušdamas juos 
kiekviename žingsnyj.

Kuomet Austrai buvo priversti paga
liau taikintis su šiaurinės Italijos miestais, 
Garibaldi važiuoja viduriniojon Italijon, 
norėdamas sužadinti žmones prie sukilimo 
prieš Austrus. Visa eilė miestų prisideda 
prie sukilusios Italijos, ir pagaliau jau žy
mi dalis Italijos buvo suvienyta. Tik deja. 
Prancūzai ne dykai Italijai pagalbą teikė: 
reikėjo jiems užsimokėti prijungimu prie 
Francuzijos savojo krašto ir Niccos mies
to, Garibaldi gimtinės. Tat taip įžeidė pa
tį Garibaldį kuris tuo budu pasidarė lyg 
svetimtaučiu savo tėvynėj. Jis vėl laiki
nai pasitraukia nuo darbo ir apsigyvena 
savo Kapresoj.

Po taikos Villafrankoj su Austrais dar 
didelė dalis Italijos nebuvo suvienyta vie- 
nan kunan. Tačiau del tam tikrų politinių 
apistovų kuriam laikui Kavuras negalėjo 
toliau savo planų vykinti. Tuomet sava
rankiškai imasi jo Garibaldi ir Madzini. 
"Tais pačiais 1859 metais Garibaldi suren
ka išgarsėjusią vėliau “tūkstantinę” ir slap
ta permeta ją Sicilijos salon, kuri jau bu
vo pradėjusi sukilimą prieš nuožmią Fran- 
ciško II Burbono, Neapalio karaliaus, val
džią. Ir čionai, kaip visur, Garibaldžio žy
gius lydi vieni laimėjimai. Per trumpą lai
ką visa Sicilija buvo išvalyta nuo Franciš- 
ko II kariumenės ir faktinai prijungta prie 
Italijos. Jis rengėsi iš salos persimesti Ne- 

į apolin baigti savo išvadavimo darbą, tačiau 
gavo įsakymą iš Kavuro sustabdyti žygius. 
Tačiau pasitikėdamas daugiau savo vardu 
ir jam atsidavusiais sukilėliais, jis šį kartą 
nutarė to įsakymo nepildyti ir veikti sa
varankiškai. Jis atvažiuoja Neapolin, ku
ris sutinka jį su didžiausiu entuziazmu, ir 
mūšyje prie Voltumo sumuša Franciško ka- 
riumenę. Jau liko iš visos Neapolio vals
tybės paimti vien Kapuą, vėliau Rymą ir 
Veneciją — ir visa Italija butų'suvienyta. 
Tačiau Kavuras pabijojo atsakomybės už 
tuos žygius Europos akįse is nutarė Gari
baldį sulaikyti ir tam reikalui išsiuntė ka- 
riumenę į Neapolį. Garibaldi noroms ne- 
noroms, kad neiššauktų naujos dabar nami
nės karės, turėjo susivaldyti, ir paėmęs 
Kapuą prijungė Siciliją ir Neapolį prie Ita
lijos. Tą atlikęs, nepriimdamas jokių pa
dėkų ir dovanų, vėl su nedideliu būreliu 
jam atsidavusių žmonių gryžta Kapresos 
salon, palikęs neišvaduotą tiktai Austrų 
užimtą Veneciją ir Francuzų kariumenės 

-saugojamą Rymą.
Geribaldi nerimauja. Jis negali laukti 

diplomatinių žygių vaisių, ir 1862 metais, 
pusketvirto tūkstančio savanorių prieša
kyje, įsiveržia Kalaibrijon.. Tik jam čia 
kelią pastoja Italų katiumenė ir pirmam 
susidūrime Garibaldi buvo sužeistas ir su
imtas, ir jam teko vėl Kapreson gryžti, kur 
jis imasi literatūros ir žemės darbo ir kiek 
laiko paveda kelionėms, tarp kitko Angli- 
jon, kur jisai dideliausiu entuziazmu visos 
tautos buvo sutiktas.

1866 metais prasidėjo karė tarp Vokie
čių ir Austrų. Italija, turėdama tikslą at
vaduoti likusią po Austrais Veneciją ir Ty- 
rolį, irgi skelbia karę. Ir pašauktas Gari
baldi, kaip visada, savanorių priešakyj su-

džia, tačiau didesnė Tyrolio dalis ir Vene
cija buvo Italams grąžinta. Dabar vienas 
tik Rymas, Papos valdomas, sudarydavo 
atskirą savarankišką valstybę. Italų val
džia norėjo taikos keliu jį prijungti. Ta
čiau visoj Italijoj pradeda organizuotis ko
mitetai Rymui išvaduoti. Garibaldi vėl 
renka burius tam darbui, tačiau pakeliui 
jis vėl areštuojamas ir išvežamas Kapre
son. Iš čia jis slapta pabėga, ir vėl įšiver- 
žia su buriu savanorių Rymo apielinkėn ir 
surengia ten sukilinąą. Sukilimas ne pilnai 
pavyko. Napoleonas III atsiuntė Papai 
gelbėti kariumenę ir Garibaldi buvo pri
verstas trauktis, o perėjęs Italijos sieną 

[buvo net suimtas. Bet jo vardas turėjo to
kią garbę jog areštas iššaukė dideles Itali
joj suirutes. Vis del to Garibaldi vėl turė
jo gryžti Kagreson ir čia išbuvo iki 1870 
metų, kuomet Francuzų-Vokiečių karės 
laiku Vokiečiams visur laimėjus, jisai at
važiavo Francuzijon kad ir čia savo žinio
mis ir energija galėtų patarnauti silpnes
niems prieš stipresnius. Nors liaudis ir 
sutiko jį tenai dideliausiu entuziazmu, ‘ta
čiau Francuzų valdžia skersavo ir davė jam 
tik vadovauti keliais šimtais savanorių, su 
kuriais ir čia, prieš stipresnius kelis kar
tus Prūsokus, dar kartą parodė visą savo 
karvedžio gabumą, nors jo laimėjimai kitų 
Francuzų karvedžių nebuvo tinkamai iš
naudoti. Vis del to apie jį viena tegalėjo 
pasakyti Francuzai jog jis niekados Prū
sokų nebuvo nuveiktas.

Karei užsibaigus jis gryžd į savo tė
vynę ir čia pagaliau susilaukė žinios del 
kurios visą savo amžių buvo padėjęs — 
Italų kariumenė užėmė Rymą ir visa Ita
lija galutinai buvo suvienyta. Nuo to lai
ko jis ant visada jau atideda kardą į šalį, 
likusius kelioliką savo gyvybės metų ati
duoda taikiam krašto atstatymui. Mirė 
1882 metais, visos tautos su didžiausia šird
gėla laidojamas.
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RUDENS DVASIA
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Štai jau nuvytus graži gėlelė, 
Galvą nuleidus, į žemę žiuri, 
Jau negaivina jos nei saulelė, 
Jaučia numirti vargšė ji turi....
Josios kaimynės — daržo seselės, 
Baltos, raudonos, margosi—- visokios 
Liūdi sulaukę rudens dienelės, 
Gyvom’s išlikti progos nėra jokios.
Vėjai ir lietus plaka įžėlę,
Muša prie žemės visą gražumą, 
Purvas padengia žalią žolelę, 
Visur tik skleidžia rudens rūstumą.
Kurios dar gėlės Stengias laikytis, 
Lietų ir vėją pernešti gali, 
Šalnos užėję ims jas karpyti — 
Sutiks jos taipgi liūdną sau dalį.

II
Lapai po kojų guli ant tako 
Mindomi kožno, purvan sulipę, 
Liūdną ir jie mums pasaką sako — 
Tas tik iš grožės jųjų telikę.
Vasarą ilgą medžius dabino,, 
Vartesj plasnojo supąmi vėjo, 
Savo pavėsin visuš vadino, 
Žalumu savo visus žavėjo.
Apnuogę šakos dabar vaitoja, 
Nuo rūsčių vėjų aštraus siautimo, 
Rudenio dainą graudžiai kartoja, 
Prasidėjimui gamtos mirimo.
Kur akįs kreipias visur nykumas, 
Viskas tik reiškia pabaigą savo: ‘ 
Koks pasidarė didis skirtumas — 
Dar nesenai juk viskas žaliavo.

III
Viskas sutverta gyvent kad mirti, 
Laikui atėjus trauktis-iš vietos: 
Kaip kam ilgesnio tenka patirti, 
Kitiems trumputės butįs žadėtos.
Žmogaus likimas viskam tam lygus: 
Sprogsta, prąžydi, noksta ir nyksta, 
Ir kokius bando daryt kas žygius — 
Vis tik prie vieno galo atvyksta.

K. S. K.

J UO K I S 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

Musu buoževikams nėra dides
nio Amerikoj “buržujiško” nuo- 
tikio kaip "Naujienų” teismas.

M
Vargas tiems socialistų laik

raščiams kurie nepavirto į Le-

I KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kuriu ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos, narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais ’ nlačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit ^Dirvos” Knygyne. Sū prisiuntimu kaina $3.09 Nedaug jų tėra.

APLEISTA
Nėr’ sviete man linksmumo, 
Nėra kam suramint, 
Diena-naktis verkiu tik, 
Baigiu nusikankint.
Jau džiūsta akįs mano, 
Nėr’ ašarų jose, 
Bet širdis verkia tavęs 
Suspausta kančiose.
Sugryžk pas mane, brangus, 
Leisk man tave mylėt, 
Vienai man likus liūdna, 
Ilgu, sunku kentėt....
Prabėgo jau daug laiko; 
Nemiela nieks visai, 
Sveikatą baigiu savo, 
Vaidinas vien kapai!....
Sugryžk pas mane, brangus, 
Leisk man tave mylėt, 
Vienai man likus liūdna, 
Ilgu, sunku kentėt....

Kregždutė.

Nuo Juokų Red.: Nors sykį 
mums ant širdies geriau pasi
darė kad ir antroji musų lytis 
verkia: tai retas šiame skyriu
je atsitikimas. Linksma ne del 
to kad yerkia, bet kad j šį sky
rių parašė tokia žmogaus pusė 
kuri turi teisę pasivadinti mo
teriškos lyties paukštele. Ir p-lė 
Kregždutė, kaip pasirodo, nors 
poete užgimus, laukė iki jos 
paukštelis nuo jos nuskris.... 
Nors tiek persikeičia monotoniš
kumas: pirma tik gerb. Cirineu- 
šas, tik gerb. Mučelninkas, tik 
gerb. Maižiešius 'čia ašarų upe
lius liejo.

Bet vėl koks keistumas: vy
ras poetas čia rašydamas eiles 
sako: “Kad aš turėčiau sparnus 
paukštelio, skrisčiau, nulėkčiau 
į tą kraštelį kur šiandien ran
das mana mergelė”, ir net gaila, 
rodos, kad ne paukštis: nulėktų, 
^atrastu, apsikabintų.... ir vėl 
linksma, ir vėl tylu, ir vėl ra
mu .... P-lė Kregždutė niekur 
neprasitaria: skrisčiau, lėkčiau, 
ar tam panašiai. Tik prašo su- 
gryžti jo, norą vargu .-jau kada 
kam pasiseka prisiprašyti.... Ir 
ji pati pasisako kad daug laiko 
praėjo, bet matom dar ji nepri
siprašo. Ir taip jos meilės ug
nelė širdužėj turės užgesti, ko
lei kitas tuo tarpu malkų prisi- 
skaldys ir naują ugnelę sužiebs, 
sukurs....

Gerb. Melagis andai “Darbi
ninke” užsikalbėjo apie tuščias 
“Dirvos” bačkas ir pilnas savo 
bačkas. Bet, anot žmonių prie
žodžio, tuščią bačką dar galima 
geriausiais daiktais pripildyt, o 
jau gerb. Melagiaus niekų pilnoj- 
bačkoj niekas nei geras netilptų.

4/
Jonas Jazminas, 53 m. am

žiaus, apsivedė su p-le M. Valio- 
niute, 49 m. amžiaus, abu Bos
tone. Linkime jaunai porelei 
linksmo ir ilgo šeimyninio gy
venimo.

Netikėkit jei nenorit. Cleve- 
lande vienas žmogus tapo nutei
stas kalėj iman iki gyvos galvos, 
bet pusę laiko teišbuvęs jis nu
mirė, tada jo sūnūs -tapo areš
tuotas Sr pasodintas kalėjiman 
baigti tėvo bausmę.

nino buoževikus, nesą jie negau
na Maskvos palaiminimo (auk
so). 

-
Andai gerb. Dargvainis, rašy

damas apie tai ar reikia seimo 
ar ne, užsiminė apie tai kad tau
tininkams reikia pasimokinti iš 
klerikalų disciplinos. O vyčiai 
vis bus vyčiai. Gerb. Dargvai
nis, kaip visiems rodės, pagyrė 
klerikalus ir jų gerą susiorgani- 
zavimą, lyg tyčia norėdamas iš
gauti kaip klerikalai jaučiasi sa
vo tarpe. Pasirodo štai kaip:

“Vytis” No. 15 tuoj prieš tai 
iššoka ir sako:

“,0 ar ištikrųjų ar pas mus 
taip yra? (Ištikrųjų mes dar 
nesame gerai susiorganizavę. 
Musų augščiausia įstaiga — Fe
deracija ■— neapima hiei pusės 
visų Lietuvių kolonijų; šimtus 
katalikiškų draugijų laiko pasi
žaboję liberalai ir išnaudoja sa
vo partijos tikslams. Discipli
nes pas mus maža. Užteko vie
nam kitam liberalų kąlbėtojui 
ką nors papliaukšti apie Tautos 
Fondą, dauguma katalikiškų 
draugijų surinktas aukas jau ir 
siunčia Lietuvon he jper Tautos 
Fondą....” ir tt.

Iš to išeina kad niekas nėra 
patenkintas tuo kaip pas jį na
muose yra ir mano kad pas ki
tus visada viskas geriausia....

DžiaugkitČs ir linksminkitės, 
“liberalai”, nes Idar toli jums 
galas: vyčiai jau tik -pusę kolo
nijų tevaldo.... Kitos visos 
jums liko.

Gerb. Dardanius atsiuntė ši
tokiu antgalviu straipsnį: “Jei 
bolševikai nebūtų kvaili jie bu
tų protingi.”

Kadangi antgalvis' viską pa
sako, straipsnio nematome rei
kalo dėti. Ačiū.

4/
Atsakymas ant pereitame n. 

tilpusio klausimo:
Su kuria ranka geriausia val

gyti zupę: kaire ar dešine?
Su ŠAUKŠTU.

Tautiški laikraščiai mėgsta 
pasigerėti tautininkų darbais vi
sose kolonijose, bet tik tada ka
da tie darbai padaryti: prieš pa
rengimo įvykinimą bijo prasi
žioti kad ta žinelė neišrodytų 
apgarsinimu ir kad to miesto 
žmonės nesužinotų kas ten dė
sis. Nes tada gali rengėjams 
(draugystėms) perdaug pelno 
būti.

Tą reiktų mesti: reikia nuo
lat iškalno garsinti kas kur bus

veikiama, tas eis ant naudos ir 
rengėjams ir laikraščiams (nes 
tie .patįs rengėjai tuos laikraš
čius platina ir skaito).

&
M. B—nienė atrašė: Moteris 

kuri visada yra vėliausioje ma
doje retai kada esti kuo nors 
daugiau.

, Ūkininkas atvažiavęs į mies
tą, iškrovęs krautuvninkui ką 
turėjo atgabenęs, paėmęs pini
gus, sėdėdamas prie stalelio 
galvojo:

Keista kad tie krautuvninkai 
visada bėdavoja jog jiems ne
gerai ir vargais praskursta: kad

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos

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

ff)

Reikalaukit !
1922 metų 

“DIRVOS” LAIDOS 
KNYGŲ KATALOGO

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
tSt DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street

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

Pradėjo vėl gydymo praktiku po prabų rimo suvirš 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Specialiai prirengimai gydymui vyrų liį/ų ir davimui Salvarsan G06.

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

Dr. Ray R. Smith, Dantistas
6701 ST; CLAIR A VE. Kampas E. 67 St.

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

skausmio Dantų Traukimo.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

taip mano ta krautuvė butų, aš 
tuojau milijonierium palikčiau.

Krautuvninkas daiktus dėsti- 
nėdamas manė:

Dar vis tiems ūkininkams ne
gerai: kad taip aš bučiau ūki
ninkas ketvertu arklių vadinė
čiau,' ne taip kaip šis — sušlu- 
busiu kuinu vos atvažiuoja.

Išvedimas: visada žmogus ki
to vietoj mano geriaus padary
tų, nes nežino kokiose aplinky
bėse anam reikia suktis.

' Kokie paiki tie smertelni 
žmonęliai....

Iš pusėtinai diktos Clevelan- 
do vyčių (varlamušių, anot “Va
nago”) tiktai du išvažiavo į Lie
tuvą, vienas tikrai žadėjo pa- 
stot kariumenėn, o visi kiti čia 
gatvėse žmones užpuldinėja.

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog i

DANZIGĄ IR VARŠAVA
ORBITA ........ Lapkr. 12
OROPESA Lapkr. 26
ORDUNA ...- .. Gruodžio 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.

PASIŽIŪRĖK VEIDRODIN IR TĖ- 
MYK SAVO DANTIS

švarus dantįs parodo gerą' sveikatą, kada ne
švarus dantįs yra ženklai blogos sveikatos. 
Daug kartų blogi dantįs pasidaro iš priežas
ties nerūpestingumo ir nepaisymo.
Pasižiūrėk į veidrodį ir tėmyk ar tavo šva
rus dantįs nepadaro nusišypsojimo linksmu. 
Paklausk savo dentisto, kodėl.švarus, sveiki

dantįs yra priežastimi geros sveikatos.
Priprask nušveisti juos du kartu į dieną su 
gaivinančiu “COLGATE'S” Dantų Valytojų.

“GERI DANTIS — GERA SVEIKATA.”

Vardas “Colgate’s" ant toiletinių dalykų gvarantuoja 
Teisumą, Grynumą ir Rūšies Gerumą. įsteigta 1806.

r^ucioj^



6 DIRVA

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

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

Vokiečių Markės
Vokietijai (ir Lietuvai drau

ge) labai daug pakenkia netikė
tas jr smarkus pinigų puolimas. 
Laike dviejų savaičių pinigai 
nukrito žemyn apie 30 punktų.

Delei tos priežasties Vokieti
jos finansinėse sferoSJę'iškilo 
beveik panika. Kiekvienas kas 
tik turi prisikrovęs markių sten
giasi jas išleisti ir pirkti už jas 
Amerikos dolarių, ar kokių ben
drovių serų ar šiaip kokių pa
stovios vertybės popierių. Pa
nika pasiliuosuoti nuo markių 
esanti taip didelė kad Vokieti
jos bankai iki minimumo su
trumpino savo biznio valandas; 
Berlino gi Birža, pavyzdžiui, 
pereitą savaitę buvo atdara tik
tai per dvi dieni.

Galimybė — ir noras — grei
tai praturtėti tiesiog veda iš

Puolimo Atbalsiai
.proto daugelį spekuliantų. Kai- 
' kurių bendrovių šėrai kįla neti- 
I ketinu smarkumu —«taip žmo
nės juos perka ir j ieško. Pa
vyzdžiui, per vieną dieną šitaip 
pakilo vertė šių korporacijų šė- 
|rU: / ' •

Audimo B-vės šėrai pakilo 
ant 270 markių per vieną dieną;

Vokietijos Petroleum© Bend- 
! rovės — ant 285 markių;

Reino Plieno — ant 239 mar.;
Vokietijos šiaurės Vilnų B- 

vės — ant 408 markių;
Heckman Lokomotivų G-vės 

— ant 1,000 markių!
Kurlink nuves Vokietiją ši

toji finansinė panika — niekas 
nežino. Visi su nekantrumu 
laukia lyg ir kokio stebuklo 
kurs išvestų Vokietiją iš tos 
vergijos kurion ji pateko.

PASIRŪPINKIME LIE- 'Gugienė, Valerija Bručienė, M. 
TUVOS VAIKUČIAIS Gaškienė J. Kulienė, M. Juo- 

, . l 'zapaitienė, Zimontiene, M. sat-
Atėjo laikas mums pagalvoti; kaU9kienė> 0 Kirienėi į,. Girai. 

apie Lietuvos našlaičių padėt}. | 0. Pieržinskienė, M. Var-
Kaip žinome, kiekviena šalis telkienė> Mickevičienė, švariienė, 

ir kiekviena valstija turi tam|A Valančauskienė, Bugailiškie- 
tikrus prieglaudos namus, tam! j. Ilgaudienė, J. Urbonienė, 
tikrus fondus ir paskirtas die-|j Gulbinienė K Ratkevičienė, 
nas joms aukų rinkimui. Tatai Q gaudargienė, M. Pišnienė, L.

Sulyginamasai Pasaulio Pinigų Kursas
1921 m., spalio 18 d., piųigų kursas buvo sekantis (skait

menis paduodami už 1,000 pinigų):
Senoji vertė: Spalio 18 Savaitė Metai

Anglijos (atgal atgal:
Sterlingai (1,000) $4,866.00 3,905.00 3,856.00 3,430,400

Francuzijos
Frankai (1,000) $193.00 71.65 73.31 64.20

Italijos
Lira, (1*000) $193.00 38,95 4o.op 37.90

Belgijos
$193.boFrankai (1,000) 70.75 71.95 68.15

Vokietijos
Markės (1,000) $238.00 6.00 8.20 14.50

Austrijos V 4
Kronai (1,000), $203.00 .70 .51 3.50

Čekoslovakijos
Kronai (1,000) $203.00 10:55 10.90 s 12.40

Danijos \ t

Kronai (1,000) $268.00 191.00 • 190.50 138.00
Finlandijos

Finmarkės (1,000) $193.00 16.20 15.00 26.50
Grekijos -

Drachmai (1,000) $193.00 44.50 42.50 98.00
Holandijos f

Florinai (1,000) $402.00. 341.30 , 322.00 107.00
Vengrijos

Kronai (1,000) $203.00 1.45 1.50 1 —
Jugoslavijos \

Kronai (1,000) $203.00 3f.7O 4.10 —
Norvegijos

Kronai (1,000)' $268.00 132.00 121.50 137.50
Lenkijos

Markės (1,000) $283.00 .21 20 3.80
Rumanijos

Leu (1,000) $193.00 7.35 8.60 17.40
Serbijos

Frankai (1,000) $193.00 14.80 . 16.40 32.50
Spanijos

Pesetai (1,000) $193.00 131.90 134.20 141.40
Švedijos

Kronai (1,000) $268.00 230.70 234.00 197.00
Šveicarijos

Frankai (1,000) $193.00 " 185.00 183.00 157.40

ir mums, gerbiamieji, ar nebūtų 
laikas pasirūpinti nelaimingais 
Lietuvos našlaičiais? Mes žino
me kad siaučiant pasaulinei 
karei, Lietuva daug nukentėjoj 
daug žuvo tėvų, šeimynos penė
tojų; daug mirė motinų del ne
pakenčiamo vargo ir visokių bai
senybių ir daugelis nelaimingų 
vaikelių liko be savo gimdytojų 
ir globėjų. Ir jie Šiandien tiesia 
.savo sudžiuvusias rankutes į 
mus Amerikiečius ir prašo iš 
musų duonos kąsnelio.

Argi mes galim nusiskuti nuo 
jų? Ar galime apsimesti kur
čiais ir neištiesti jiems savo pa
galbos rankos?

Ypatingai mes, moterįs ir mo
tinos, turėdamos švelnesnius ir 
jautresnius jausmus negu vyrai, 
ar galime ramiai sau- tūnoti ir 
neatjausti tų našlaičių vargo?

Tiesa, yra moterų kurios tam 
tikslui daug pasidarbavo. Ry
tinėse valstijose buvo sutver
ta tam tikras komitetas ir jisai 
daug nuveikė ir tebeveikia. Taip 
gi irChicagos moterįs nekurto
se draugijose tam tikslui rengė 
vakarus ir likusį pelną siuntė 
Lietuvos našlaičiams. |Bet *to- 
Jcia darbuotė susiduria su dau
geliu keblumų/ Pa v., jei kokia 
draugija rengia tam tikslui va
karą, .tai kitų pažvalgų žmonės 
neremia jos darbo del to kad 
jiems toji draugija nepatinka.

Išvengimui šito ir padarymui 
labdaringojo darbo pasekminge- 
sniu, šių metų balandžio 1 d., 
pasidarbuojant gerb. Dr. D. Al
seikai, kuris apie tą laiką, buvo 
Chicagoj, ir kelioms Chicagos 

| moterims, tapo įkurtas Chica
gos Komitetas (Lietuvos Našlai
čiams šelpti. Tuo tarpu šitas 
komitetas yra po Lietuvai Gel
bėti Draugijos čarteriu, bet pi
nigai Lietuvos našlaičiams Su
dėti bus siunčiami ne į kokį 
fondą, o stačiai į Lietuvą, Lie
tuvos našlaičiams šelpti.

šitas komitetas yra nutaręs 
šios žiemos metu parengti bent 
porą vakarų ir likusį pelną pa
siųsti Lietuvos našlaičiams. Pir
mam vakarui, kuris įvyks lap
kričio 27 d. American-Bohemian 
Slovak salėj, 1436 W. 18th St., 
Chicagoj, yra rengiama didelis 
koncertas kur pasižadėjo daly
vauti visos didžiosios Chicagos 
Lietuvių meno spėkosi

Chicagos Komiteto Lietuvos 
'Našlaičiams šelpti nariai: Jąd. 
Jozavitienė, M. Zolpienė, P. Pet
raitienė, P. Beleckienė, CL Ber
žinskienė, M. Mišeikienė, Nora

Sabonienė, M. Janušauskienė, L. 
žilvičiutė, S. Olševskiutė, Mari
jona Rakauskaitė, V. Rušinskas, 
S. Valančius, A. žymontas, A. 
Stankauskas, J. Kruša, A. Gre- 
belis, J. Šimkus, Dr. A. Mont- 
vidas, Dr. S. Biežis, Dr. S. Nai- 
kelis, Dr. Cery, Dr. Zimontas, 
Dr. M. Stapulionis, P. Stankai
tis, S. Grisius, S. Zolpis, J. Uk- 
tveris, J. Pišnis, J. Strumskis, 
B. F. Kubilius, M. Jozavitas, 
Adv. A. Olis, S. Sabonis, A. Sto- 
gis, M. Meldažis, K. Vilkas, A. 
Mickevičius, R. Gechus.

Komiteto valdyba: Pirminin
kė P. Petraitienė'^padėjėja O. 
Beržinskienė; užrašų raštininkė 
M. Zolpienė; finansų raštinin
kė J. Jozavitienė; iždininkė P. 
Baleokienė.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lie
tuvės, visi, be pažvalgų skirtu
mo, prisidėkime kuo kas galime 
prie šito prakilnaus darbo. Var
go prispausti musų mažieji naš
laičiai dar nepažįsta nei partijų, 
nei klasių, ar luomų, ir jie dar 
niekam nėra nusidėję. Tatai vi
si kurie turi žmoniškumo jaus
mo, kurie turime jautrią širdį 
savo krūtinėj, padarykime savo 
pareiga šitą darbą paremti, nes 
žmogaus garbė ir sielos balsas 
to reikalauja.

P. Petraitienė, Pirm., 
3233 Auburn Ave., Chicago, Ill.

Kas neperka bono — tą savo 
draugu laiko ponas.

CLEVELANDO LIETUVIU 
NAMU IR PASKOLOS 

BANKAS
Moka 5% (penktą nuošimtį) už pa

dėtus taupymui, pinigus.

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

Cleveland, Ohio

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market 
16617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.

Iš tos lentelės matome kad tiktai Šveicarijos pinigai pakilo, 
sulyginus dabartinį jų stovį su 1920 m.

Turėkit Ją
Kam Pavydėt Geros Sveikatos

ATSINEŠK ŠITĄ SKĘLBIMĄ SU SAVIM IR GAUSI 
VIENO MĖNESIO GYDYMĄ UŽ DEŠIMTS DOLARIŲ

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

Išgydęs
Aš Esu Pasekmingai

Naujas ir Senas Ligas kaip Kraujo, 
Odos ar Nervų Betvarkės, Skilvio, 
žarnų ir Inkstų Negerumus, taipgi 
Reumatizmų, Skausmų Strėnose ir 
Sųnariiuose, Galvoskaudj, Užkietėji
mų, Svaigulius, Pučkus ir Katarų 
Galvoje, Nosyje ir Gerklėje. NEATI- 
DĖLIOK, BET TUOJ PASITARK SU 
MANIM.

TIK ŠIĄ 
SAVAITĘ 

$10.00
Už Mėnesio

Gydymą

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

TIKTAI PASEKMĖS SKAITOSI
Tarp didelio skaičiaus pacientų kurie pas mane gydėsi ir pasveiko yra tokių kurie daug 
handė kitokius budus ir daktarus; bet visurjie bandė ką tik girdėjo, be pasekmių, iki at
ėjo pas mane. Jei gydeiąi kur kitur ir nepagelbėjo nereik nusiminti; buvo klaida pasi
rinkime negero daktaro. Aš specializuoju per dvidešimts metų gydyme naujų ir senų li
gų. Mano gydymas yra beskausmis ir nereiks nustoti laiko iš darbo. Ateik tuoj, Nelak.

OFISO VALANDOS T&p, Įf PMP A T Y NEDĖLDIENIAIS 
9 Ryte iki 8 Vakare • xYXill 1 Uxlld a. 10 Ryte iki 2 Po piet 
Durjs i vakarus nuo Star Teatro ANTROS GRINDYS. Durjs j rytus nuo Bond's Krautuves 

647 Euclid Ave. REPUBLIC BUILDING « Cleveland, 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



ŽINIOS IS LIETUVOS
turinio neprisieina kalbėti. O 
čia jos keliamos tik parodyti 
kaip “draugingai” Lenkai atsi-

LENKAI ^UŽDARĖ AM. LIET. 
PREKYBOS -B-VĖS KRAUTU
VES VILNIUJE

Washington, spalio 18 d. — 
Eltos pranešimu, Lenkai uždarė 
Vilniuje Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovės krautuves.

riuos daug kas galima padary
ti. Dabar .tas žmogus graudina
si kad į banką nebuvo padėjęs 
tų pinigų.

DIDELIS PROTĘSTG-MITIN- 
gas'p'RIEš Persekiojimus 
vilktoje

Spalio 19 d. Kaune buvo tūk
stantinės minios protesto mitin
gas prieš Lenkų persekiojimus 
Lietuvių Vilniuje, šiame mi
tinge dalydavo' Kauniečiai ir 
Vilniaus ibei Gardino tremtiniai. 
Buvo kalbėtojų iš įvairių orga
nizacijų, partijų ir tautybių.

Mitingas išnešė sekamus nu
tarimus:

Protestuoti visam pasauliui 
prieš Lenkų elgimąsi Vilniuje;

Reikalauti Lietuvos vyriausy
bes išrupinimo didžiųjų valsty
bių globos skriaudžiamiems Lie
tuvos piliečiams okupuotame 
Vilniaus krašte;

Ėmimosi priemonių protestuo
ti prieš P. Hymans’o pasiūlymo 
projektą;

Reikalauti, sulyg laisvai pa
reikštos Gudų gyventojų valios, 
prijungimo Lietuvai visos Gar
dino srities su Baltstoge, Lietu
vių Brasta ir Slanimu iki Bugo 
ir Narevo upių;

šaukti visuomenę nesiduoti 
.suprovokuoti nei atkeršyti Len
kams Lietuvoje; ir

šaukti visuomenę aukoti nau
jų Vytauto Gimnazijos rūmų 
Vilnioje pastatymui.
^(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone)

KIAUŠINIŲ PREKYBA
Iš Šiaulių kas savaitė išgabe

na į Londoną po 15 vagonų 
kiaušinių. Kadangi daug -kiau
šinių išvežama, tat 
Lietuvoje dabar yra 
kilus.

jų kaina 
labai pa-

KAUNAS
Spalio 1 d. Kaune 

gailestingųjų seserų kursai Rau
donojo Kryžiaus ligoninėje. — 
Kursai tęsis vienus 'metus.

prasidėjo

si mainų prekyba. Bolševikai 
duodą arklių ir kailių, o gauną 
druskos ir žibalo. Už vieną va
goną druskos gaunama arti 8, neša į Lietuvius tuo metų kai 
arba 12 arklių. Pirmas arklių Į jie neva nori susitaikinti su Lie- 
transportas Vilniaus kraštui tuviais Genevoje! Be to, kas- 
gautas Zagorice. Jau gautą dieninės provokacijos iš “Rižs- 
taip pat ir keli ^tūkstančiai kai- kij Kurjer” mus verčia sustip- 
lių. rinti musų spaudos poziciją Ry-

▼ ▼ ▼ goj ir pasirūpinti galų gale įkur-
, . D . .. ti tą Pabaltjurio valstybių spau-

UNIVERSITETO REIKALU
Kauno gimnazijos namuose 

buvo Augštųjų Kursų susirin
kimas kuriame buvo svarstoma 
universiteto klausimas. Augš
tųjų Kursų vedėjas- Vabalas-- 
Gudaitis pranešė universiteto 
klausimo padėtį. Universitetas 
tegalės būti atidarytas tik po 
Naujų Metų. Universitetui ati
daryti kliudo dar tinkamų namų 
stoka, bet šita kliūtis busianti 
prašalinta. Busią kol kas atida
ryta trįs fakultetai: teologijos, 
medicinos-ir visuomenės bei tei
sių. Priimtoj rezoliucijoj klau
sytojai -nurodo kad -butų visi tie 
fakultetai kurie dabar yra Aug- 
štuosiuose Kursuose, būtent tu
rėtų dar prisidėti — technikos, 
gamtos ir Oct.

PABĖGĖLIŲ GRYŽIMAS
Į Lietuvą iki šiol sugryžo iš 

Rusijos apie 150,000 žmonių, o 
dar žada arba rengiasi važiuoti 
■apie 100,000. Paskutinis sugry- 
žėlių ešelonas, spėjama ateisiąs 
1923 m.

Kai kurie sugryžėliai iš Ru
sijos -manė rasią savo butus ar
ba krautuves Kaune, kur jie 
prieš karę gyveno arba dirbo, 
hiekeno neužimtus. Tačiau at-' 
važiavę pamatė kad jų butai, 
krautuvės kitų žmonių užimta, 
todėl del tokios “neteisybės” su
gryžėliai visiems skundžiasi.

RASEINIAI
Šilavos valsčiuje -buvo toksai 

atsitikimas: tūla moteriškė įsi
mylėjusi į kitą vyrą sumanė sa
vąjį nužudyti, prie to sąmokslo 
prigundė ir savo “mylimąjį” vy
rą. Kadangi vieną gražų vaka
rą nelaimingasai nejausdamas 
pavojaus išjojo ganyti arklių, 
ir ganykloje vieną iš jų pririšo 
su grandine, o kitą palikęs pats 
atsigulė ir užsnūdo, tada pikta
dariai paleido arklį ir taja gran
dine miegantįjį užsmaugė. Pas
kui piktadariai nužudytojo ark
lius nuvedė į kaimyno krumus.

J I | L1 let X dUdllj UI VCUoLjfUių

Lenkųrroyokącijos . dos biurą kaip buvo nutarta
Pabaltjuryj

Gal ne visi žino kad Latvijos 
bustynėj Rygoj eina Rusų kai- tą būtiną spaudos įstaigą butų 
ba Lenkų laikraštis “Rižskij galima pažaboti musų provoka- 
Kurjer”. To laikraščio tikslas torius nors Pabaltjurio valsty- 
aiškus: garbinti Lenkiją ir jpro-1 bėse. J. L—tis.
vokuoti' .Lietuvą tnusų kaimu- 
nuose Pabaltjuryj.; Lietuva ne
pakenčiama valstybė Lenkams. 
Taigi reikia ją šmeižti, bjaurio- 
ti. O jei norime ką šmeižti tai 
reikia rasti tiems šmeižtams 
medegos. Lietuva taikinga ir 
atsargi valstybė. Provokacijų 
politikoj, kaip Lenkija, nedaro. 
Tačiau Lenkams reikią ją. šmei
žti. Jei tikrenybėj nėra progos, 
■tai reikia jos prasimanyti. O 
tai labai lengva.

Kai norima ką šiandien su
provokuoti politikoj sakoma 
kad jis bolševikas arba Vokie
čių bičiulis. Abi šias baidykles 
Lenkai šiandien partoja prieš 
Lietuvius, norėdami jiems įgil
ti, arba prieš pasaulį Lietuvius 
subjaurioti.

Ir “Rižskij Kurjer” visą lai
ką tuo keliu eina: nėra tos die
nos kad neišlietų Lietuviams 
pamazgų kibiro.

Rugsėjo 10 d. numeryje ran
dama Lenkų 
ros P. A. P.

Pirmas:
“Klaipėdos

žurnalistų pasitarime Kaune ge
gužio 30 birželio 3 d. Įkurus

LENKAI TVARKOSI
Vilniaus Lenkai tvarkosi ir 

rengiasi apsigyventi ilgesniam 
laikui. Atremontuojama žalia
sis tiltas, įmūrijama kareivinė
se virtuvės, taisoma kazarmės 
ir tt.

PLATINA BLAIVYBĘ
Pakrojaus valsčiaus taryba 

savo posėdyje rugpjūčio 27 d. 
tarp kitko nutarė uždaryti vi
sas įstaigas pardavinėjančias 
svaiginančius gėralus.

NOČIA, Lydos apsk.
Varu brukama Lenkų kalbo

je Lietuvių vaikams mokykla. 
Už vaikų neleidimą Lenkų mo
kyklon baudžiama pinigine bau
sme. Lietuviai tačiau nežada 
nusileisti.

telegrafo agentu- 
du telegramus.

ŽUVO LENKŲ ORLAIVIS cijos. Matyt,'kaip gyventojai
Ties Kaišedorimis skrisdamas patenkinti Lenkų valdžia. Gy- 

užsidegė Lenkų orlaivis: Vienas (ventojai sako 'kad jų nusistaty- 
lakunas sudegė, antras nukri-lmo ir dešimts sykių tiek agen- 
tęs žemėn ant medžio išliko gy- tų neįstengs pakreipti Lenkų 
vas, dabar guli ligoninėj Kau- pusėn.vas, dabar guli ligoninėj Kau
ne.

TIES SIAURĄ GELŽKELĮ
Žemelių ir Joniškio valsčiai 

trusia pratiesti geležinkelio li
niją Joniškis-Krukiai-žemeliai- 
Linkuva.

PERSEKIOJA GUDŲ 
MOKYKLAS

Gudų Spaudos skyrius prane
ša apie Lenkų persekiojimą Gu
dų mokyklų. Mokslo Viršinin
kai daro įvairių kliūčių Gudams i LIET. MOKSLO DR-JOS 
kurti savo mokyklas ir išjuokia POSĖDIS 
Gudų kalbą, vadindami ją “cha-| 
mu’.’ kalba.

MARCINKONIS
; Į Marcinkonis nesenai atga
benta dar pusantro vagono poli-

PAJIEŠKAU pusbrolį Joną Lat
vį; paskutiniais laikais gyve

no Worcester, Mass. Jis pats 
ar kas apie jį žinote meldžiu at
siliepti. Aš paeinu iš Girkalnio 
vai., Raseinių apsk. (45) 

Pranciška Lisaičiutė
8216 Sowinski Av.” Cleveland, O.

Vilniuje rugsėjo 11 d. įvyko 
L. M. 'D. bute L. Mokslo Drau
gijos valdybos posėdis. Nutar
ta atnaujinti Mokslo Draugijos 
sutarti su “švyturio” bendrove. 
Be to nutarta šiais metais lai
kyti L. M. Draugijos visuotiną-

2033 E. 9TH ST.
Netoli Euclid Ave

COLLVER - MILLER CO.
Laivakortės ir Pinigy Siuntimas

Mes vartojam jūsų kalbų.
ir 1198 W. 25TH ST.

Kampas Franklin Ave.

Laivakortės PABRANGO ?
j Hamburgą ir Bremeną $125.00 J 
j Liepoją ........... $145.00 £ I 
j Piliavg-Karaliaučių .. $135.00 4* /k

War Tax $5.00. T T
PINIGŲ Siuntimas KALĖDOMS t IX 
1000 auksinų už $10.00. Pini- I i SF 
gus Lietuvoje gauna laike 25— 
30 dienų.

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

jį susirinkimą lapkričio 23 d. 
.Toj dienoj sukanka L. M. Drau
gijos pirmininkui Dr. Jonui Ba
sanavičiui 70 metų.

(“Karys”)

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

LOUIS EISENBERG j 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,:■ 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, : 
Lieja ir Stogams dangalų 

1169 East 79th St. N. E.
Princeton 1337-K

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

Didelis Ploščių

PAŠOVĖ KONTRABAND- 
NINKĘ

Jurbarkas. — Rugp. 23' die
ną ties Jurbarku buvo pašauta 
kontrabandininke 'Marijona Ru- 
daitienė, Jurbarko gyventoja, 
kuri nešė iš Prūsų į Jurbarką 
spiritą.

(“Trimitas”)

PUSĖ MILIJONO AUKSINŲ 
VĖJAIS NUĖJO

Vienas Zarasų apskrities žmo
gelis parsinešė iš Amerikos 4000 
dolarių, kuriuos sudėjęs į bon- 
ką paslėpė kamine. Bet nege
rovė davė tam kaminui! užsideg-j KAS 
ti ir sudeginti visus tuos pini- “Unser Frajnd” 
gus. . . ‘ ’ ... _____ - . _____
pusė milijono auksinų, pž ku-[ paskutiniu laiku žymiai pakilu-

ŽELGOWSKIS-ŠMUGLININ-

rašo: “Tarp
Musų pinigais butų apie ‘Vidurinės Lietuvos’ ir Rusijos

paėmimo planas”: 
“Memeler Damfledot” praneša 
kad Lietuva parengusi planą 
Klaipėdos sričiai okupuoti. Vy
riausiu komisaru paskirtas Na- 
svitis. Klaipėdai paimti bus iš
siųsta du pulkai. Laikraštis • 
apibudiną Lietuvą kaip prieša
kinę bolševizmo grupą.”

Antras:
“Vokiečiai rengia pagalbą 

Lietuvai.” ‘Kauno Diena’ pra
neša kad Rytų Prūsuose orga
nizuojasi Lietuvai padėti bū
riai, kurie tūri vardą ‘Wirtch- 
attskompanie”, ir kurie gerai 
Apginkluoti kulkosvaidžiais. Til
žės ąpielinkėse pasirodė vienas 
tų burių, 6,000 žmonių skaičiu
je.1; Vienas svarbiausių organi- 
zuotojų yra rotmistras xStolz- 
berg, gyvenąs Tilžėje.

“Pol-Pres” praneša iš Kauno 
kad Kauno Lietuvos valdžia ren
gia puolimą į Vilnių.

Vokiečių radio stotis skelbia 
kad Lietuvos pasiuntinis paskel
bė jog Lietuva rengiasi kariauti I 
su Lenkija.”

Panašių telegramų Lenkų (pro
vokatoriams nestinga ir del jų I

BALSUOKIT UŽ

Judge Pearce
i ant

Municipal Court Teisėjo 
Šešių metų terminui

BERKELEY PEARCE

Rinkimai Lapkričio 8, 1 92]

IŠRINKIT

Aiva R. Corlett
TEISĖJU Į

Municipal Court
Įgaliojamas didumos viso miesto’ 

^Advokatų

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 
PADUODA TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

ĄP1E LIETUVĄ

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

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

o o o o <► <►

o <► o

Išpardavimas
TIKROS VERTĖS PO $40, $45, ir $50 

MOTERIŠKŲ Ploščių Pardavimo nuotikis 
kaip Šitas sujudins visą miestą galas nuo 

galo. Tai yra vienas iš tokių atsitikimų ku
rie įvyksta retais protarpiais didžiųjų krautu
vių gyvenime, ir paeina nuo pasitaikiusio ne
paprasto pirkimo progris išlaukėje paprastos 
prekybos ribų. Kiekvienas yra puikaus mo
delio, pasiutas kuotirikamiausia, paskiausių 
madų pavyzdžiuose šios žiemos sezonui.

$35.00
Apvedžiojimai 

šaliko pavidalo arba apgaubalo kalnieriais iš Australiško 
opossum kailio, juodo opossum kailio, barsuko 

...pamėgdžiotoju-kailiu, ir .tos, pačius maįęrjjos.
Kiti apsiulėti gražiais mezginiais.

Materijos
Minkštos, turtingai išrodančios, velvetinės materijos, 

kaip Rivolai, šilko plušio Cordana, Bolivia,’ 
Nwmandie.

A7IENAS iš pažymiausių išpardavimų — ir tik 
- pamišlykit jis pasitaiko tolau patogiu 

laiku. Nepąpiastos aplinkybės sutvėrė ši
tą pirkimo progą. Mes netikime jog 

kadą/sie ploščiai bus išparduoti 
a/ pasitaikys tokia proga ka- 
įiįdą nors vėl jų ta pačia 

j- b^aina — po $35 — gauti.;
Kožnas j^’.Si^yra-Jšimtinai pilnai išmuštasKožnas ^“’.ai^yru-išim  tinai pilnai išmuštas šil- 

‘ ku, ke!r,čas geros rūšies satinu, pasiuto sporti
niuose, plačiuose, gaubtuose ar su diržais 

modeliuose: Yra populiariškų spalvų 
kaip mėlynų, rudų, Sorrento, juo

dų ir rainų. Mieros moterims 
ir merginoms.

BAILEY’S—TREČIOS GRINDYS
»»»»»»»»»»»»»«>»»<>»»»»»»»»»❖»«

o o o o o

William S. FitzGerald _

“Geriausia Tinkantis ant Majoro” 
v 4

VEDĖ MIESTO REIKALUS BE PASISKOLINIMO 
VIENO DOLARIO.

JISAI SUTAUPĖ MUMS MILIJONUS DOLARIŲ PER 
PALAIKYMĄ PIGAUS GAZO.

Balsuokit už FitzGerald —
Geriausia Tinkantį žmogų 

ant Majoro

Adresuokite:
Lithuanian Press Association

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

Trečias
Elektriškas Namas
'TREČIAS Moderniškas Elektriš

kas Namas, 1827 Sheldon Av., 
East Clevelande, yra atdaras jūsų 
apžiūrėjimui kasdien nuo 1 :00 po 
pietų iki 10:00 vakare.

Tenai nieko nėra pardavimui. 
Ineiga dovanai.

East Cleveland Karas iki 
Shaw High School

ELECTRICAL LEAGUE 
OF CLEVELAND

GRIGAS 
KUNASAUSKAS

TIESUOTAS
AGENTAS VISŲ

I GARLAIVINIŲ
j LINIJŲ
a Agentūra Uždėta

1910 m.
a

t LAIVAKORTES į LIETUVĄ
§ ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Antverpeną, 
1 Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus ir Liepoją, ant 
1 geriausių ir greičiausių laivų. Išreikalauju Pasportus vi
ii siems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir 
g mainymas pagal dienos kursą. Išgaluojantiems į Lietu
si va mainyti pinigus neverčiame. Atvažiuojančius iš kitų 

miestų patinkama ant stoties ir bagažus pristatome ant 
laivo. Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai ar
ba per laišką pas sena ir užtikrinta agenta

G. KUNASAUSKAS
Visuotiną užsitikėjimą Įgijau teisingu ir geru patarnavi

mu užgandėdamas daugumą, užganėdinsiu ir jus.

g
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

L. L. P. BQNTI i Jeigu norit matyt ką nematėt
Sukruskime. Nuo pradėjimo visi eikit nedėlioj ant “Artojo” 

antrojo vajaus Lietuvos Pasko-! baliaus. Nejučiomis laike-pra
los jau praėjo vienas mėnuo, bet gramo pamatysit kaip pro di- 
bonų neišparduota nei už pusę džiasias salės duris vienas po 
sumos musu kolonijai skirtos, kitam atbėga lošėjai, atvažiuoją 
Žinoma, yra "dar daug laiko, bet pėdė ir Jurgis Spurgis ateina 
kuo greičiau išparduotume tuo i Pas. 'savo mylimąją. Pasisvei- 
bųtų geriau, nes musų kolonija kimmai ir pasibučiavimai bus 
gautų pagyrimą už darbštumą, ■ tiesiog publikoj, ne ant scenos, 
o perkantieji galėtu pigiau įsi-1 Paskui svečius vesis ant scenos, 
gyti boną. Sukruskime! Iarba į namus. Taipgi bus kon-

Bonai smarkiai kįla. Kaip ži- cTe\tfa3’ d,£ny°3 .J°_nasA Butėnas, 
noma, bonų kaina kiekviena mė- H: Baltrukoniute.A.Jankau- 
nesį kįla augštyn. Pakįla ant P™ to ,bus dvigubo kvas- 
$100 dolarių po 42 centu., Ati- t?to „darnoj m gerb. Spragilas' 
dėlioti pirkimas tai darymas sau 
nuostolių, nes vėliau reikės dau
giau mokėti negu dabar tuojau.
Pirkite kaip galima greit. Diskusijos. .

Užsirašiusieji bonus 1920 m. vju Piliečiu Klubas parengia vie- 
!š apie 700 uzsirasiusių Lietu- gaa diskusijas lapkričio 2 d. Lie- 
yos Paskolos Bonus pernai me- tuvių salėj. 7 30 vaL vakare. Vi
tą yra kelios dešimtis neišmokę-, sj piliečiai yra prašomi atsilaij- 
jusių. Neismokejimo priežastis kyti jr jmy dalyvumą diskusr- 
buvo tai bedarbe. Nekuriu yra jo3e Diskusijų tema: už kurią 
įmokėta po penkis, desimto, dvi- į partjja balsuoti — respubliko- 
dešimts dolarių ir nekuriu dar nu ar demokratu. Gal atsilan- nnurvinit i InlmrTAii ,«• 1 _ * . . . .. . * ... , . .■ .i ir Ine pilni piliečiai, taip ir 

norinti pastoti piliečiais. Salėn
Podraug bus pri-

Kurie turit “naminės” arba 
iš seniau užsilikusios, norėdami 
persikraustyt su tuo skarbu į 
kitą namą, pirmiausia gaukit 
leidimą iš miesto, kitaip 
šit į bėdą.

Suprantat apie 'ką čia 
eina. .'..

Yčo prakalbos. Spalio

patek-

kalba

13 d.

LIETUVIAI!
Jus žinot James R. Hinchliffe — Jus pažinot ji kaipo Pre

zidentą The Merchants Stamp Co. — Jus žinot jį kaipo 
biznio žmogų — kaipo liaudies žmogų — širdingą vyrą 
ir žmogų su tyrų moraliu rekordu;)

Amerikos. Raudonojo 
Kryžiaus 'Darbai 
Lietuvoje ir Kitur

Amerikos Raud. Kryžiaus vei
kimas Vakarų Rusijoj*j imant ir 
Lietuvą, Estoniją ir Latviją, per 
fiskalį metą užsibaigusį birže
lio 30 d. 1921 m., daugiausia 
inėmė išplatinimą vaikų sveika-: 
tos programo, kuris aprūpino 
medikališ'ka priežiūra 450,000 
vaikų, ir gydymą tų kurie to 
reikalavo.

Iki dabartinio laiko atidary
ta 132 sveikatos stotįs, jos in- 
ima 66 beturčių gydyklas, ku
rios gydo suvirš 13,000 vaikų 
kožną mėnesį,

'Kiti Baltijos komisijos veiki
mai susideda iš steigimo* dirbtu
vių siuvimui vaikiškų drabužių; 
įsteigimo viešų virtuvių vai
kams ; prižiūrėjimas Rusijos ru- 
bežių sanitariškų vartų apsau
gai nuo šiltinės ir kitų užkrečia
mų ligų; prižiūrėjimas pabėgė
lių ir abelna medikališka pašal
pa. Pavyzdin, .Lietuvoje perei- i 
tą sausio mėnesį vesta pasek
mingas darbas kuomet ten plė
tėsi šiltinės epidemija.; Ameri
kos Raudonasis Kryžius įsteigė 
astuonias kvarantiiios stotis ir 
dvidešimts lovinių klinikų. k

Vaikų sveikatos programai 
įvairiuose kraštuose ne vienodi, i 
Pavyzdin, Lietuvoje, kur Ame
rikos Relief Administration ve
dė vaikų maitinimo programą, 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
įsteigė centrelines klinikas apie 
vietines mokyklas. Latvijos iš
naikintose dalyse buvo re&a- 
linga įsteigti kilnojamas klini-' 
kas-.
'Dantų klinikos įsteigta visur.

Vietinės moterįs tapo orga- 
drabužius aprengimui 31,000 
vaikų ant mėnesio.

Per metus Amerikos Raudo-

Ohio Utį
i Tai

h*”1??
1 |^S3S3 S3

n
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prakalbas nesenai iš Lietuvos 
atvažiavusiam svečiui M. Yčui. 
Gerb. Yčas, pribuvo į Clevelandą 
iš Chicagos, aplenkė Detroitą. 
Prakalbos atsibuvo Lietuvių sa
lėje. Kalbėjo dviem atvejais. 
Savo žingeidžioje kalboje gerb. 
Yčas nušvietė Lietuvos valsty- 

Amerikos Lietu-/'bes prasidėjimą prie ko jis ir 
pats iš pirmųjų dienų dalyvavo, 

i taipgi apipiešė dabartinį musų 
šalies stovį, ragindamas pirkti 
paskolą geresniam sustiprini
mui valstybės.

Antru atveju kalbėjo apie da
bartinį stovį Lietuvoje ir visas 
progas kokias kiekvienas Ame- 
riketis gali rasti pargryžęs su 
pinigais ir protingais juos pa
naudodamas.

Publikos buvo pusėtinai daug.

jieškos savo šonkaulio.
Pradžia nuo 4 vai. po piktų.

SOVIETŲ 
1ER1SČK 
ĮKIMBI

daųgiau. Galintieji ir norintie-1 kyį, 
ji gali baigt mokėt. Ju seniau!.
įmokėti pinigai nežus nes bus jžanga dykai. luul.ue 
pyispaityti prie dabartinio laiko rašomi nauji nariai prie klubo.
mokamų pinigu. Daugumas ma-
nė kad minėti pinigai liks Lietu-, kurje manote pasilikti ant visa- 
vai kaipo dovana, bet klydo taip dos §įoje šalyje, nebūkit be pi- 
manydami. Lietuva nėra kokia Įįetvstes; šis klubas priima į s'a- 
ubage. Lietuva nori tik pasko- vo tanpa kaip piInus piliečiua 
los, o ne dovanų. Tat skolinkit fajp jr norinčius pastoti pilie- 
jai baigdami mokėti užsilikusią čiais. Klubas neturi nusistaty- 
dalį uz bonus. Lietiiyai bus pa- mo tar,nauti atskirai kokiai par- 
rama, o jums garbe ir nauda. . tijai. Yra labai veiklus, turi ke- 

Nuošimtis už bonus. Kurie ]įs šimtus dolarių banke, trum- 
esate perdavę savo bonų kupo-1 pame laike ketina įsteigti savo, 
nūs stoties raštininkui del gavi- klubruimį.
mo nuošimčių, tai visiems tiems Kiekvieno Clevelandiečio pi- 
yra parsiųsti čekiai. Nuošir- kiečio priederme yra prigulėti į 
džiai raginu kad ateitumėt atsi- A. L. P. Klubą, o ypač čia su
imti. Dabartiniu laiku Lietuvių gūsiam jaunimui, nes klubas yra 
Banke išmoką sykių pinigus už I gerame stovyje, trumpai sakant 
Bonų kuponus. /Lkaip mūras, ir jo ateitis švieti.

Stoties rašt. Jurgis Ruzas// Skaitykit klubo organą “Dir- 
--------- vą”, o kiekviename numeryje

• ■ matysit klubo veikimą. “Dir-
. šįmet, menama, Padėkavonės ya” galit užsirašyti klubo susi- 

dienai bus stoka kalakutų. Bet rinkimuose ir pas klubo kores- 
daugūma darbininkų dėkavotų pondentą 1105 E. 77 St.
labai kad tik jiems duonos ne- a. L; P. Klubo Koresp. 
stokuotų. A. Padegimas.

Taigi Clėvelandiečiai Lietuviai,

DALYVAUS DVIEJUOSE VAKARUOSE
JONAS BUTĖNAS

pLAČIAI žinomas vi- 
1 soje Amerikoje Lie

tuvių dainininkas-bari- 
tonas, dalyvaus dvie
se dideliuose CIevelan
do vakaruose:

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

Lapkričio 5 d., suba
tos vakare, nuo 8 vai., 
po jo paties vadovyste 
rengiamoj operetėj “či
gonai”, kame jis turės 
Roto, čigonų vado rolę.

Abu šitie parengimai 
bus

LIETUVIŲ 
SALĖJE.

6835 Superior Avenue.

Cleveland ui gręsia difterijos 
epidemija, — sako Dr. Rock
wood, miesto sveikatos komisi- 
jonieriųs, — iš priežasties ne
atsakančiai įrengtų gėrimui fon
tanų gatvėse, mokyklose, teat
ruose ir kitokiose 'viešose vieto
se.

Difterija įgaįunama daugelyje 
atsitikimų per bumą, taigi gė
rimo fontanai, naudojami publi
kos, yra turtinga dirva ligos 
plėtimuisi, — sako žoliaus Dr. 
Rockwood. Vanduo iš fonta
nų išbėgantis turėtų pakilti po
ra colių mažiausia, bet dauge
lyje vietų jis nepasikelia pusės 
colio, taip kad geriantiems rei
kalinga pasiekti lupomis pačią 
vandens išbėginio vietą, nuo ko 
ant fontanų vienų paliesti lieka 
ligų perai, kiti juos sau įgauna. 
Buris sanitariškos policijos iš
leista apžiurinėti takius gėri
mų intaisus ir kur tik bus at
rasta neatsakančiai veikią, bus 
uždrausta toliau jais vandenį 
leisti.

šiuo tarpu mieste serga 155 
žmonės difterija. šį mėnesį bu
vo dvylika mirčių, šįmet bu
vo jau 1,069 susirgimų, su 115 
mirčių, pernai gi visus metus 
buvo 1,528 apsirgimų, su 133 
mirtimis.

CIevelando šunų populiacija. 
Sveikatos komisijonierius susi
rūpinęs miešto šunų populiaci
ja. Pastarų dienų apskaitlia- 
vimu pasirodė jog Clevelande 
yra net 30,000 šunų gyventojų, 

i Apžiūrėjimui tokio skaičiaus at
sieina po $15,000 į metus. Di
džiausia to dalis praleidžiama 
užlaikymui nužiūrėtų šunų po 
kvarantina. Dabartiniu laiku 
yra 850 šunų po sveikatos prie
žiūra. Pereitais metais 138 žmo
nės buvo šunų įkąsti.

Akrono gurno išdirbėjai svar
sto apie pradėjimą daryti gat
vių šaligatvių iš gurno — tas ir 
vėl duotų dikčiai naujo biznio 
gurno produkcijai. Pamatysit 
kada nors mieštuose tiesiant gu
rnus žmonėms vaikščioti.

HINCHLIFFE’S KONTRAKTAS SU ŽMONĖMIS.,
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Puikiausias Kokio Dar Clevelands Nebuvo
“ARTOJO”

Koncertas,Teatras ir Balius
RENGIA LIETUVIŲ APŠVIETOS DR-JA

Nedelioj, Spalio-Oct. 30, 1921
Lietuvių Salėje 6835 Superior Ave.

Durįs bus atdaros nuo 4 vai. po pietų

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-I 
tėnas, reikalingi asmenįs bus 
pasirengę įvairiais margais či
goniškais rubais.

<J Komedija, jsitėmykit 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 gerb. JURGIS SPUR- 
GIS pas savo mylimąją,

“DĖDĖ ATVAŽIAVO” LOS:
Dėdė ........................................  A. Lapinskas
Jurgis Spurgis ....................... V. P. Banionis
Adomas ........................................  Iz. Samas
Garnienė ...'..J ................ L. Banionienė
Jievutė ................................ A. Jankauskiutė
Vežikas ................. . r ....', J. Vidugiris

DAINUOS ŠIE ŽINOMI SOLISTAI:
JONAS BUTĖNAS JULĖ BALTRUKONIUTĖ 

A. JANKAUSKAS
Taipgi dainuos dvigubas kvartetas iš žymesnių 
vietos dainininkų. 0 Gerb. Spragilas pasakys mo
nologą “KUR MANO ŠONKAULIS.”
'Užprašo visus KOMITETAS.

Ohio valstijoj, kaip iš gyven
tojų surašo randama, randasi 
131,006 žmonių, virš 10 metų 
amžiaus, nemokančių rašyti jo
kioje kalboje. Iš to skaičiaus 
28,535 čionaitinių Amerikonų, i 
5,191 svetimtaučių ateivių arba 
maišytų, likusieji kitų rasių, ne 
baltosios.

Valstijoje beraščių nuošim
tis, sulyg visų gyventojų, yra 
2.8.

Cleveland ui beraščių priskai- 
toma 33,164 iš 796,836 gyven
tojų.

Aš pasižadu tvirtai stovėsi už principus išdėstytus sekančioje platformoje:
į NATURALIS GAZAS—Pasižadu stovėti prieš, kaip ir praeityje, bile kokiam pa

kėlimui gazo kainos iki East Ohio Gas Company parodys negalimumą mokėti divi
dendų dabartine kaina.

MAJORO PATARIMŲ TARYBA—Pasižadu paskirti patarimų tarybą, susidedan
čią iš svarbesnių biznio žmonių, tarp tų pasekmingus sandėlių ir krautuvių vedėjus, 
bankierius, išdirbėjus, darbo atstovus, prezidentą Moterų Federuotų Klubų, ir kitus 
vyrų ir moterų atstovus, tarnauti be atlyginimp ir veikti kaipo direktoriai įvairių de
partamentų CIevelando mesto. Tos tarybos tikslas patarinėti ir gelbėti majorui tuo 
oudu kaip direktoriai pataria ir gelbsti prezidentus bile pasekmiingų korporacijų.

ŽAISMIŲ VIETOS VAIKAMS—Pasižadu rūpintis įrengti daugiau žaismių vietų 
vaikams, išmėtytų sulyg vaikų skaičiaus, kad. jiems nereiktų būti gatvėse ir pavojuje, 
ir kad jie galėtų turėti sveikatai gelbstinčius patogumus.

FILTRACIJOS UŽVADA—Pasižadu paskubėti užbaigimą kaip greit galima nau
jos srutų nubėgimo vietos, kad miestas galėtu turėti atsakančio vandens gėrimui.

POLICIJOS VIRŠININKAS—Pasižadu žiūrėti' kad policijos viršininkas butų vy- 
riausis policijos užvaizdą be įsimaišymo įš miesto valdybos arba politikierių intakos.

MIESTO ĮSTAIGOS—Pasižadu laikytis to kad miesto įrengimai kaip minkštu 
gėrimų staigos ir tt> bus išnuomuojamos kas augščiausia duos, taip kad miestas galė
tų turėti iš tokių vietų įrengimo pelną, o ne.nuostol įmetu gale.

PILIEČIŲ KOMITETAS—Pasižadu dirbti paskyrimui specialio piliečių komiteto, 
susidedančio iš vyrų ir moterų, kurio pareiga bus tyrinėti miesto ligoninių vedimą, 
bausminių įstaigų, pasilinksminimo vietų ir prieglaudos įstaigų kad visokie negeru
mai butų užbaigta ir nauji išvengta.

TIESOS IR TVARKA—Pasižadu vykinti griežta prievarta įstatymų ir tvarkos 
palaikymą, panaikinimą viešų gemblerystčs įstaigų ir paleistuvystes urvų.

MIESTO AUTOMOBILIAI—Pasižadu uždrausti vartoti miesto automobilius mie
sto darbininkų ypatiškam reikalui ir mažinti miesto automobilius kiek tik galima.

MIESTO KONTRAKTAI-pPasižadu atidavinėti visus miesto kontraktus tiems 
žmonėms kurie pastatys žemiausias kainas.

MIESTO DARBININKAI—Pasižadu kad ioKis darbininkas nebus laikomas mies
to lėšomis jeigu tiesiog neatlieka pilno dienos darbo už algą ir visas nereikalingas 
vietas panaikinsiu.

ADMINISTRACIJOS EKONOMIJA—Pasižadu prilaikyti griežtą ekonomiją mies
to reikalų vedime iki to kad miestas galėtų apmažint savo skolas vietoj kad daugint. 
Miestas dabar turi$S3,000,000 skolų, už ką turi mokėt apie $5,000,000 nuošimčių kas 
metai. Mano nuolatine pastanga gus mažint musų skolas kad taksai ant nuosavy
bės butų numažinti, tokiu budu kad rendų kainos nupultų.

MĖNESINĖS ATSKAITOS—Pasižadu stengtis įkurti miesto departamentų at
skaitų suvedimą kas mėnlio, kad butų galima matyti visos išlaidos ir ineigos tuojau.

DEPARTMENTŲ VEDĖJAI—Pasižadu paskirti miesto departmentų vedėjais tik 
tokius žmones kurie gali tarnauti miestui sąžiningai, atsakančiai ir griežtai savo vie
tose ir kurie jiems tarnaus. Taipgi pasižadu j politikų vietą, pastatyti biznišką at- 
sakantumą visose šakose miesto valdžios.

Pasižadu svarbiausia visko plačioje tarnystes dvasioje jog jeigu aš busiu išrink
tas CIevelando majoru žiūrėsiu šio miesto reikalus iš bizniško atžvilgio. Miestas yra > 
korporacija kontroliuojanti milijonus dolarių nuosavybės. Privatine to didumo kor
poracija butų užvesta nešti pelną. Ji butų protingai vedama, ir kiekvienas išleidžia
mas dolaris reikalautų daugiau negu dolario atgryžtant, kitaip biznis neitų.

Miesto valdžia neturi tikslo daryti pelną doląriais ir centais, bet KAD miesto 
valdžia yra neatsakanti arba netikusiai vedama ji neduoda savo piliečiams, nors ma
žiausia už jų sumokamus taksus miesto valdžiai, didžiausia reikalingos ugniagesių ir 
policijos apsaugos ir plačiausio ir svarbiausio patarnavimo iš visuomenės patarna
vimo korporacijų kurios parduoda šilumą, šviesą ir transportaeją, sykiu su teisingu, 
atsakančiu ir ekonomišku miesto reikalų užžiurėjimu.

Miesto valdžia yra svarbiausia protingo pinigų leidimo klausimas. Jei jūsų pini
gai leidžiami neprotingai, tai dėlto kad balsuotojai neatsargus. Jei jie kada nors 
bus protingai leidžiami, tai kada jus galėsit išrinkti, gerą ir ištikimą vędėją.

Tuo atžvilgiu ir ta dvasia pasižadu vesti miesto reikalus žmonių gerovei, o ne 
partijai ar klikai. Pasižadu vesti miesto reikalus iš žmonių puses augštyn, o ne nuo 
mano administracijos augštyn, ir, nnt kiek tas bus mano galėję, suteikti CIevelando 
gyventojams visa tai kad jie galėtų pasididžiuoti miesto, su gražiu vardu tolumoje 
ir su taika ir gerove viduje, vietoj visad kraunamos skolos, neatsakantumo ir užme
timų. Pasižadu vesti tokią administraciją, trumpai, kokią dauguma CIevelando bal
suotojų nori ir stengėsi gauti.

Su pasitikėjimu atsidavęs CIevelando balsuotojams
JAMES R. HINCHLIFFE.

nasis Kryžius dalino pašalpą ir 
medikališkus reikmenis 240 li- 
gonbučių ir kitoms įstaigoms 
visose Baltijos valstybėse. Ci
viliška pašalpa teikta keturioįi- 
koj iš didesnių miestų ir mies
telių. Per metus Latvijos mo-; 
terįs užlaikė dirbtuvę kuri kas 
mėnuo išleido apie 8,000 drabu
žių. Ir kaipo dalis vaikų svei
katos (programo trįs vasariniai 
namai del 475 vaikų buvo ati- 

i daryta ant jūrių, kranto.
Amerikos Raudonasis Kryžius 

prižiūrėjo 20,000 Rusų Finlandi- 
joj ir Estonijoj ir sugrąžino į 
namus -būrelį čekoslovakų.

Sugrąžinimas Petrogrado vai
kų kolonijos iš Vladivostoką 
per Panamos Kanalą ir Finlan- 
diją atgal į Petrogradą yra tai 
vienas iš dramatiškų Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus istorijos 
aprašymų. Visi jau skaitė apie 
tų vaikų sugrąžinimą. Išviso 
sugrąžinta į , Petrogrado tėvui 
komitetą 735 vaikai ir 42 vaikai 
atiduoti atstovams (tėvams) už 
Rusijos sienų. Amerikos- Rau
donasis Kryžius prižiūrėjo visą 
koloniją nuo žiemos 1918 metu 
iki 1920—21 m. žiemai.

Per ateinančius metus Lietu
voje Amerikos Raudonojo Kry- 

, žiaus visas veikimas bus tai už
laikymas vaikų gerovės vienu
tės pastangose sugrąžinti vaiku
čiams*’ sveikatą, kurie netinka
mai buvo maitinami arba kurie 
sirgo nuo karės ir jos pasekmių. 
Del to [darbo Amerikos Raudo
nasis Kryžius galės duoti šešis: 
milijonus ($6,000,000) dolarių.

Tolesnis tęsimas ir padidini
mas Raudonojo Kryžiaus veiki
mų namie ir svetur priklausys 
nuo visuomenės pagalbos', kaip 
tai, per metinį “Narių Prirašy
mą”, kuris šiais metais bus lai
komas nuo lapkričio 11 iki 24 d. 
Metinė narystė Amerikos Rau
donojo Kryžiaus kainuoja vieną 
dolarį.

faę ataakta ,

hiatsp^oS

teirš).

Springfield, O1., spalio 22 d. 
viename name sudegė keturi ne
dideli vaikučiai.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

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

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

Balsuotojų ir Darbininkų už Gerą Valdžią — Biznio 
Žmogus and MAJORO.

X James R. HincMe

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR PAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198* 

Ohio State Princeton 979-W

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1 304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

ĮpiaĮ tero

Įradrįo v


