
s Raudonojo 
ms Darbai 
oje ir Kitur 
itaud. Kryžiaus vei- 
ų Rusijoj, imant ir 
>niją. ir Latviją, per 
užsibaigusi birže- 

21 m., daugiausia 
nimą vaikų sveika- 
o, kuris aprūpino 
priežiūra 450,000 

dymą tų kurie to

inio laiko atidary- 
ttos stotįs, jos in* 
rčių gydyklas, ku- 
ivirš 13,000 vaikų

>s komisijos veiki- 
iš steigimo' dirbtu- 
vaikiškų drabužių; 
;šų virtuvių vai- 
ėjimas Rusijos ra
iškų vartų apsau- 
?s ir kitų užkrečia- 
:iurėjimas pabėgė- 
medikališka pašal- 
i, .Lietuvoje perei- 
•nesį vesta pasek- 
s kuomet ten plė- 
ipidemija; Ameri- 
is Kryžius įsteigė 
rantinos stotis ir 
žinių klinikų. k 
ikatos programai 
štuose ne vienodi, 
tuvoje, kur Ame- 
idmmistration ve- 
tinimo programą, 
udonasis Kryžius 
ines klinikas apie 
klas. Latvijos iš- 
lyse buvo reika- 
kilnojamas klini—1

cos įsteigta visur, 
iterįs tapo orga- 
rengimui 31,000 
nėšio.
Amerikos Raudo- 
daiino pašalpą ir 
reikmenis 240 li- 
kitoms įstaigoms 
i-valstybėse. Ci- 
į teikta keturioli- 
! miestų ir mies
tus Latvijos mo- 
irbtuvę kuri kas 
apie 8,000 drabu- 
dalis vaikų svei- 
o trįs vasariniai 
vaikų buvo ati- 

■ių kranto, 
udonasis Kryžius 
•0 Rusų Finlandi- 
ų ir sugrąžino į 
Cekoslovakų.
i Petrogrado vai- 
iš Vladivostoko 

Canalą ir Finlan- 
strogradą yra tai 
latiškų Amerikos 
■yžfaus istorijos 
si jau skaitė apie 
•ąžinimą. Išviso 
Petrogrado tėvij 
alkai ir 42 vaikai 
ams (tėvams) už

Amerikos Rau- 
rs prižiūrėjo visą, 
iemos 1918 meta 
a. žiemai.
iius metus Lietu-

Raudonojo Kry- 
kimas bus tai už- 
ų gerovės vienu- 
sugrąžinti vaiku- 

), kurie netinka- 
inami arba kurie 
s ir jos pasekmių. 
Amerikos Raudo- 
galės duoti šešis 

(Į00,000) dolarių. 
imas ir padidini- 
o Kryžiaus veiki- 
svetur priklausys 
is pagalbos, kaip 
į “Narių Priraš/- 
is metais bus lai— 
kričio 11 iki 24 d. 
ė Amerikos Rau
lis kainuoja vieną
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Bolševikai Mokes
Caro Skolas

SOVIETU UŽRUBEŽIN1Ų REIKALŲ M1NIS- 
TERIS Č1ČER1N PRANEŠA MASKVOS SU
TIKIMĄ, TIK NORI PRIPAŽINIMO UŽ TAI.

DARBAI
IR DARBININKŲ žinios

Ohio valstijos industrijos per- 
, eitą savaitę parodė tolimesnį ne

didelį pažingėjimą pirmyn.
Plieno' ir geležies produkcija 

Youngstotvno distrikte pasiekė 
augščiausio laipsnio pirmu kar- 

L. tu po buvusio nupuolimo.
Akrono gurno dirbtuvės skel- 

.. bia apie gerinimas! biznio ir nu- 
L jaučia nuolatinį pirmyn kilimą 
L nuo dabar tolyn.

Puodininkystės darbai savai- 
? tės bėgiu dirbo su 75 nuošim- 
f čiais normalio darbininkų skai- 
B čiaus.

Anglies industrijoje padėji
mas neaiškus, nors iš Hocking 

■ klonio pranešama apie greitėji- 
r mą veikimo.

Kaip atšaukta geležinkeliečių 
streikas. Padarius nutarimą su- 

l laikyti gelžkelių darbininkų nu
skirtą ant spalio 30 dienos strei- 

i| ką, iš vyriausios raštinės Cleve- 
Į landė unijų skyrių vadams pa- 
I leista šitokie be reikšmės saki- 
I niai (Anglų kalba):
I Dailė yra ilga. Gyvenimas yra 

® trumpas.
i į Pusėtinai sunkus tokiam len- 

| gvam darbui.
Kur yra bičių ten yra ir mė

lį daus.
Kalvis yra galingas žmogus, 

iff Jūsų sąskaitos buvo peržiurė- 
i tos ir atrastos teisingos.

Daugiau išnęšesnis negu brun- 
| za (žalvaris), ’

šitokie sakiniai buvo' paduo- 
f ti.uždarytuose laiškuose pirm to 
į visų unijų skyrių viršininkams. 
,■ Gavę telegramus su šitais saki- 
t niais, viršininkai atplėšė savo 
į" laiškus kuriuose tam tikrų žo- 
L džių po raidę buvo sužymėta iš 
h kurių jie .išskaitė jog streikas 
| atšaukiamas. Taip yra daroma] 
į ir kitokiuose bizniuose ar rei- 
I kainose, kad kartais kas tyčia, 
į ar kompahjjų šnipai, nepaleistų 

i kokias melagingas žinias darbi- 
k ninku sudemoralizavimui.

Gelžkelių darbininkų viršinin- 
I kai šį streiko užbaigimą laiko 
.1 pergale savo unijoms. Darbi- 
L ninkams algų numušimaš atidė- 
į ta mažiausia metams laiko.

’ Viena iš didžiausių plieno iš- 
f dirbysčių Suvienytose Valstijo-' 
| se,skelbia pradėsianti dirbti, o 

j I kadangi geležis-plienas biznyje 
c' yra įaip kaulai žmogaus kunui, 
M tas reiškią jog visas biznis pra- 

t dės augti,'darbai 'kils, viskas eis 
| geryn; nors lėtai.

McKeesport, Pa. — Didžiau
sia zinko išdirbystė pasaulyje, 

į esanti šiame mieste, pradėjo pa- 
f nedėlyje veikti su pilnu skaičiu- 
t mi savo darbininkų. Visos 44 
F dirbtuvės pradėjo veikti; trįs 
f tūkstančiai darbininkų paimta 
į atgak

Cannonsburg, Pa., irgi pradė- 
I jo veikti zinko blekių išdirbystė, 
į paimdama atgal visus 2,400 sa- 
f vo darbininkų. Užsakymų turi 
g iki sausio' I d. *

Chicago. — šio' miesto bedar- 
I bių skaičius palengva eina ma- 
t žyn. Valdžios darbininkų sam- 
F dymo biurai vis daugiau suran

da darbų ir mažesnis skaičius 
į ^neturinčių darbo kasdien krei- 

piasi. Žinoma, mažėjimas labai 
| % lėtas. x

New Yorke, sąryšyje su gelž- 
keliečių streiku,- rengėsi nuo 1 

f d. lapkričio sustreikuoti ir au- 
I tomobilių trokų vežikai.

Marion, O., garinių kastuvų 
I dirbtuvę pradėjo dirbti po pėn- 
f kias dienas savaitėje, valandos 
r. numažinta nuo 16 iki 8 į dieną.

šilko ąudinyčia tame mieste 
L vėl numarino savo darbininkams 
I algas ant 10 nuoš. Dirba visi 
| pilnai;

Dennison, Oi, ant gelžkelio už- 
į mušta yienias /darbininkas — jį 

suspaudė, ;du I Vhgonai, laike tai- 
g kymp juos sukabinti,

RUSIJA PRIPAŽĮSTA 
CARO SKOLAS 
UŽRUBEŽIAMS

Ryga; — Oficialų bolševikų 
žinių agentūra Rosta praneša 
oficialį užtvirtinimą žinios jog 
Rusų sovietų Valdžia sutiko, su 
tūlomis išlygomis, pripažinti se
nas caro skolas kitoųis šalims. 
Sulyg Rostos pranešimo, sovie
tų užrubežių ministeris Cičerin 
spalio-28 d. paleido Britanijos, 
Francuzijos, Amerikos, Italijos 

I ir Japonijos valdžioms notas pa
reikšdamas jog sovietų valdžia 
sutiktų pripažinti senas skolas, 
padarytas iki 1914 metų, su iš
lyga kad “Rusijai butų suteik
ta tam tikros privilegijos sulyg 
kurių galima butų tas skolas 

įmokėti.” Sovietai nori, sutik
dami priimti ant savo pečių še
rias skolas, kad valstybės pripa- 

| žintų sovietų respubliką, čiče- 
. rin siūlo tuoj sušaukti tarptau- 
tihę konferenciją ( persvarsty
mui ko kas iš Rusijos reikalau
ja ir ko Rusija iš jų reikalaus 
ir išdirbimui galutinos taikos 
sutarties.

Vienok Rusijos bolševikų su
tikimas mokėti caro skolas, nors 
gautų pripažinimą sovietų res
publikos, bus galas sovietams, 

‘nes Rusijos liaudis nesutiks im
tis ant savęs naštos kurios jie 
buvo nusikratę, — taip jau se
nai “Dirva” yra rašius."♦ ♦
Nori duot Sovietanis mašinų.
Washington. —Artimųjų Ry

tų gelbėjimo komisija pataria 
Amerikos komercijos sekreto
riui Hoovėr. sudaryti kreditą iš 
$500,000,000 sovietų valdžiai su 
kuriuo ji galėtų pirkti Ameri
koje ūkio mašinų dirbimui že
mės'kad tokiu budii šalis galėtų 
atsipeikėti.

\. . >
Serbija Šaukia Senus 
Kareivius Tarnybon 

Belgradas. — Serbijos valdžia 
šaukia atgal visus kareivius pa
leistus iš kariumenės nuo 1918 
metų.

Vokietiją Priėmė Sile
zijos Nuosprendį

Paryžius, spalio 27 d. — 
" Francuzų premjeras Briand, 
kaipo pirmininkas santarvės 
augščiausios tarybos, gavo ži
nią iš Vokietijos valdžios -jog 
ji priėmė Augš. Silezijos nuo
sprendį.

Lenkija apie savo sutikimą 
. pranešė diena pirmiau.

♦ * *

Bėdinas. — Rezignavęs Vo
kietijos Kancleris Wirth vėl ta-- 
po atkviestas ir susidarė sau 
naują ministeriją. Visa Vokie
tija buvo nuleidus vėliavas pu
siau, 'kaipo apgailavimą Augs. 
Silezijos dalies nustojimo.

Airiai Nori Prijungti Ul
ster) savo Respublikon

Londonas, lapk. 1 d. — An
glijos premjeras Lloyd Geor
gė nesusitaikymo su Airiais 
delei manė rezignuoti nuo sa
vo vietosi Jo atvažiavimas 
Amerikon nusiginklavimo ap
kalbėjimui sulaikyta. 

♦ • »
Londonas. — Airijos respubli

kos delegatai derybose su Ang
lijos premjeru reikalauja panai
kinimo valdžios akto link šiau
rinės Airijos dalies Ulst'erio,' 
kur sudaryta paskirai nuo visos 
Airijos Anglijai paklusni val
džia; Airių-norima kad visa Ai
rija 'butų išvien ir kad Anglijos 
užsimanymas ją skald/ti reiš
kia tiktai didesnį kėblinimą su
sitaikymo. šešios šiaurinės Ai
rijos valstijos, Airių reikalavi
mu, turi arba susivienyti su Ai
rija arba joms turi būti leista 
nusib,alsuoti kur jos nori: prię 
didžiosios Airijos ar paskirai, ir 
tada butų galutinai sudaryti jų 
rubežiai.
x Kitų Anglijos valdininkų bi
jomasi 'kad nesutikimas su Ai
riais iškeltų Airijoje karę ka
me Anglijai dabai brangiai ap
sieitų ir kova užsitęstų ilgus lai
kus. Net nekurie mano kad Ai
rijai pagalbon stotų Amerika.

AMERIKONAI IŠŽU
DĖ 2,.5OO>HĄITI ŽM.
Washington. — (Nuo pradžios

FRANCUZŲ TAUTA 
ŽYMIAI NYKSTA

Šį mėnesį daktarai kongrese

KOKIOS YRA AMERIKIEČIO SKOLOS 
JO TĖVYNEI LITUVAI

Suv. Valstijų okupacijos Haiti 
salos, apie šeši metai atgal, ka
da tenai prasidėjo sukilimai ir 
pakenkta Amerikonų bizrfiams, 

[išžudytą 2,500 tepaitinių žino
mų, — paaiškino |Iaj. Turner, 
iš jūreivių korpusų, liudydamas 
senato tyrinėjitno Komitetui tos 
salos padėjimo.

Jau ilgas laikas kaip eina nu
siskundimai ir garniai apie bai
sius Amerikos laivyno jūreivių 
persekiojimus, žudymus, įkali
nimus Haiti gyventojų.

Japonija Sutinka Mažint 
■ ' Laivyną

Atvykdamas į Ameriką nusi
ginklavimo konferencijon, Japo
nijos admirolas Katė tikrino jo- 
gęi Japonija stovi gatava maži
nimui savo laivyno jeigu .vals
tybės pasieks susitarimo toli
mųjų rytų klausiniuose.-

Japonija siunčia savo atsto
vus' Washingtono konferencijon, 
tikrina Kato, su noru derėtis ir 
taikytis kiek tik galima.

Kitaip esant, saiko Kato, Ja
poniją tęs savo laivyno didini
mo programą.

Tą turėdama mintyje, Japoni
ja mano išsistoroti 'sau geriau
sias aplinkybes Pacifike (žiur. 
pusi. 4-tą, “Japonijoj vieta 'Pa
cifike”).

Bordeaux mieste,- Francuzijoje, 
susirinkę tarsis apie.labai ser
gantį ligonį. Jo liga tęsiasi per 
kokį 100 metų. Bėgyj kitų 100 
metų gali prieiti liūdno galo jei 
kas nors žymaus1 nebus padary
ta. Tas ligonis yra Francuzija. 
Francuzija dabar turi apie pus
ketvirto milijono gyventojų ma
žiau .negu buvo dešimts metų 
atgal, neskaitant Elzas^Lotarin- 
giją. 1873 m. gimimų skaičius 
Francuzijoje buvo žymiai virš 
mirčių skaičius. Kuomet visų 
laiku mirtįs laikėsi vienodame 
laipsnyje, gimimų skaičius žy
miai puolė. 'Žemas gimimas už
ėmė visą šalį kaip kokia liga.

Po Francuzų-Vokiečių karės, 
1872 m. Vokietija privertė Fran- 
cuzus mokėti keliolika bilijonų 
donės, tada Francuaai pradėjo 
spaustis ir mažinti šeimynas kad 
tik ištektų pinigų mokėjimui 
taksų, vienok tas atsiliepė ant 
šalies augimo, b dalbai- inpratę 
Francuzai taip ir toliau eina.

Prašo Portugalijos Pre
zidentą Nerezignuoti 
Lisbonas. — Portugalijos mie

stų valdybos susitarę prašo ša
lies prezidentą Almeida neatsi
sakyti nuo vietos akivaizdoje to 
kas ištiko pereitą savaitę, kada 
po'.sukilimo ir nužudymo keleto 
ministerių susidarė naujas ka
binėtas. Vienas sužeistas per
eitą savaitę valdininkas šiose 
dienoste mirė.

* * * )
Madridas, Ispanija. — Portu

galijos karališka šeimyna, kaip 
nujaučiama, rengia planus at
gauti savo teises ir įsteigti' te
nai monarchiją.

Visoj Portugalijoj dabar esa
ma ramu.

5 Besarabijoj Sukilimai
Ryga. — Iš Maskvos šteiną 

žinios jog Besarabijoj sukilimai 
prieš Rumanijos valdžią didėja. 
Besarabija 'buvo nuo Rusijos at
imta ir atiduota Rumanijai, ka
rei pasibaigus.

šiose dienose Amerikoj vieši 
Francuzijos karės vadas >Foch. 
Jis atvyko į Amerikos Legiono 
kongresą St. Louis, Mo. Pirm 
to ir paskiau aplankys, kitus di
desnius miestus. .

Tvano ir Audros Aukos
Vancouver, B. C, — Trisde

šimts penki žmonės mirė ar ki
taip dingo pasekmėje smarkaus 
liėtaus mažame angliakasių'kai
melyje netoli šio miesto. Nuo 
lietaus užtvino upė ir nunešė 
nakties laiku dalį kaimelio. Žu
vusių skaičius gal sieks 50. Iš 
110 namuku 50 nušluota, šioje 
srityje, augščiau paupiu taipgi 
išsiliejęs vanduo padarė daug 
nuostolių kitiems kaimeliams; _

♦ * * .
Audros Floridoj

Tampa, Fla. — Pereitą savai
tę užėjus didelei audrai žuvo 
netoliese penki žmonės, nuosto
lių padaryta už apie du milijo
nu dolarių. /

Lakeland? Fla. — Pietinė Flo
rida nuo praėjusio uragano pa
nešė nuostolių ant keleto milijo
nų dolarių. Tar-pais audros ėjo' 
po 70 mylių į valandą;

Vėl Ambasadoriui 
Grąsinama

Lisbonas, Portugaliją. Lap. 
1d. — Prie Amerikos konsu
lato durų sprogo bomba. Ma
noma tai bus komunistų pro
testui už nubaudimą Sacco ir 
Vanzetti Suv. Valstijose.
Paryčius. — Suv. Valstijų am

basadorius gauna daugybes .lai
škų nuo Francuzijos komunistų 
su reikalavimais intekmėti Ame
rikos valdžią kad paleistų du 
nuteistus radikalus, Sacco ir1 
Vanzetti,' pasmerktus mirtim už 
nužudymą pačto viršininko ma
žame Mass, miestelyje. Tarp 
laiškų yra juodrankiškų grasi
nimų ambasadoriaus Herr-iCk’o 
gyvasčiai. ' /

Denham, Mass. — Paduota 
reikalavimas pemaują teisti Sac
co ir Vanzetti. Raita, pėkščia 
ir motorcikliais policija saugo
ja teismo budinką nuo (galimų 
radikalų susprogdinimų.

Brusselis. — Belgijos komu
nistai savo susirinkimuose pro
testuose prieš Amerikoje nutek 
simą Sacco ir Vanzetti. Buvo 
surengta demonstracija prieš 
Amerikos ambasadą,' bet polici
ja išvaikė.

Vengrai prieš Monarchą
Budapeštas, Vengrija; — Pa

sikėsinus, 'bet nepasisekus, bu
vusiam Aūštro-Verigrijos kara
liui Karoliui atgauti savo sostą, 
pasirodžius jam .Vengrijoje, vi
si sujudo su protesto demon
stracijomis ir grasinimais ne
užsileisti daugiau karalių val
džios.

Santarvė reikalauja Karolį iš
gabenti kur ant salos, kaip bu
vo padaryta su Napoleonu.

Ambasadorių taryba Paryžiu
je padavė prašymą Jugoslavijai, 
čeko-Slovakijai iri Rumanijai 
liautis .nuo ginklavimosi .prieš 
Vengriją dėlei Karolio žygių;. * * *

Pragą. — Eina kalbos kad 
busią siūlyta Vengrų karalium 
Italijos karaliaus pusbrolis, ku
nigaikštis d’Aosta. Esą jau ei
na tarybos taip Budapešto ir 
Romos tame reikale.

Eksplozija Italijoj
Italijoje padeginėjama miš

kai ir vieno tokio - gaisro pasek
mėje įvyko baisi skeplozija St. 
Elena tvirtovėje. Menama jog 
miškus padeginėja 'bolševikai: 
Iš tos eksplozijos griuvėsių iš
imta apie 25 lavonų, daug dar 
esą dingusių; 250 žmonių buvo 
sužeista. Padaryta daug nuo
stolių, sugriauti namai, kiti ap
ardyti ir liko' be stogų.

Surasta būdąs ’susekti kiek 
buna į pieną inpilta vandens. -— 
Chemikai sako jog vandens esu- 
mas piefle didina pieno užšali
mo laipsnį, taigi naujas išradi
mas leis visuom’enės -sveikatos 
perdėtiniams susekti piene net 
3 nuošimčius vandens.

Žmones Neteks Kojų
Londono1 laikraščiai pradeda 

raginti žmones vaikščioti, sako 
jog nuolat važinėjant pagaliaus 
žmonės nemokės vaikščioti, ne
galės daugiau paeiti, o ateinan
čių kartų kojos vis bus menkes
nės ir trumputės.

Prezidentas Nepritaria 
Kareivių Atšaukimui 
Washington. — Kaip supran

tama, Prezidentas Harding ne
pritaria staigam atšaukimui S. 
Vaisi, kariumenės iš Vokietijos. 
Prezidento noru yra atšaukti ka
reivius po biskelį, sulyg tenaiti- 
nio padėjimo reikalavimo.

Athens, O., sustreikavo apie 
300 angliakasių.

Lietuvos Atstovybes
LITHUANIAN LEGATION 

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

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

Amerikos R. Kryžius' 
Gelbsti Rusiją

Kaipo pirmą žingsnį teikti 
medikališkai pagalbai milijo
nams ligotų Rusijos moterų; ir 
vaikų, Amerikos Raud. Kryžius 
surinko virš $700,000 vertės 
medikališkų ir ligoninių reik
menų iš savo sandėlių Europoj 
ir čia Amerikoj, ir išsiuntė į Ru
siją. Iš to siuntinio, 40 torių gy
duolių ir vaistų, apie 600,000 
vertės, paimta iš Europos san
delių ir siųsta tiesiog į Rygą.

Apart medikališkų reikmenų, 
pasiųsta už $50,000 abrusų ir 
vilnonių užklodžių ligonbučiaips 
ir 75 dėžės chirurgiškų aprišiu 
mų del žaizdų.

Kad nors pašalpinį darbą Ru
sijoj ‘ves American Relief Ad
ministration, bet Amerikos Rau
donasis Kryžius apsiėmė aprū
pinti medikališ'komis reikmeni
mis. Dr. Henry W. Leuwkes, 
kuris buvo narys,Pershingo šta
bo Francųzijoj,' prižiuręs medi- 
kališką veikimą Rusijoj.

Svarsto Paleidimą Poli
tiškų Kalinių

Socialistų vadas Debs, nuteis
tas 16 metų kąlėjimari už prieš
karinę agitaciją savo prakalbo
se Clevelande ir kitur, manoma 
bus paliuosuotaš tuoj kaip tik 
galutinai bus paskelbta taika šų 
Vokietija. Prezidentas taipgi 
svarsto kitų politiškų kalinių 
paliuosavimo peticijas.

Bėda kad esama daug skoli
ninkų kurie nesijaučia esą sko
lingi, kurių sąžinė laukia pabu
dinimo.

Taip ir daugelis Lietuvių iš
eivių nesijaučia esą Lietuvai 
skolingi. Užkalbinti apie Lie
tuvos rėmimą, jie starto klausi-' 
mą ką Lietuva jiems gero davė. 
Jie žiūri į savo gimtąją žemę 
kaip nuomininkas į savo skly
pą. Tam sklypui jisai nori duo
ti kuomažiausia; gi gauti iš 'jo 
geidžia kuodaugiausia — ir api
plėšęs nesijaučia jam dėkingu, 
nei gi jį pamyli.

Visiems mums, .Lietuvos išei
viams, reikėtų atsiminti štai ką: 
musų' skolos Lietuvai yra taip 
didelės kad jas tik kelios, kartos 
įstengs išmokėti. ,

Tos šimtinės rublių ką mes 
išsivežėm iš Lietuvos kelionės 
iš'kaščiams — tai; gali sakyti, 
tik mažmožis ; nors ir mažmo
žis, tas sudaro bent apie T00 
milijonų rublių. Daug svarbes
nė ir sunkesnė skola — tai mes 
patįs. Mes buvome Lietuvos da
lis, jos vaikai,1 paveldėję iš sa
vo prabočių visus tuos kūno ir 
dvasios turtus 'kurie buvo krau
ti per kelis tūkstančius metų. 
Musų sveiki, stiprus1 ir dailus 
kun^i, musų Lietuviškas krau
jas, musų kalba, musų dvasios 
turtai ir gabumai, musų talen
tai — visa tai buvo Lietuvos 
nuosavybė, prigulėjo Lietuvai 
ir visą tai mes iš j.bs aitėmėm, 
išsivežėm. Ar tuos turtus gali
ma apvertinti pinigais?' Ne, jie 
brangesni už auksą; skaistesni 
už deimantą. Amerikoje žmo
gaus vertę priimta yra nustaty
ti dolariais. (Bet neria pasauly
je kvailesnio prasimanymo kaip 
pastanga apkainudti pinigais 
žmogaus sielos' ir kūno turtus. 
Morales skolas tik moraliu keliu 
-ir atlyginti tegalima. Kad su
kūrus didžią Amerikos tautą, 
Lietuvių tauta davė arti milijo
no savo geriausių vaikų. Vienus 
tik paškolino laikinai (tuos ku
rie gryš į Lietuvą), kitus gi vi
sai pavedė Amerikai, bet sū są
lyga kad tie jos vaikai nepamir
štų savo motinos ir reikale atei
tų jai į pagalbą. Ko įverti yra 
riksmai tų pigių Amerikos šo
vinistų patriotų kurie prisispy
rę iš ateivių įeikalauja visiško 
užmiršimo savo' pirmosios tėvy
nės, sAvo kalbos, budo, papro
čių, kurie šaukia už 160% Ame- 
rikonizmo? Argi čia nereika
laujama išsigimimo? Ir- kokia 
bus nauda Amerikai iš išsigimė
lių? Ir argi nešviečia Ameri
kai daug skaistesnis idealas — 
paveldėjimo visų gražiųjų ypa
tybių 'kurias čia atsinešė įvai
rios tautos sukųrimui iš jų nau
ją didžią tautą*? Argi tat nėra 
šventa Amerikos priedermė pa
dėti ateivių gimtinėms žemėms 
atsiekti tai ko jie, ateiviai, se
nai troško ir veltui jieškojo, ir 
ko surasti atėjo čia sau ir savo 
tėvams tenai; pirmojoj tėvynėj ? 
Ir ar nėra tame ypatingas, di
džiausias ir istoriškas Ameri
kos pašaukimas? Ar jie tasai 
pašaukimas puošia skaisčia au
reole Kolumbijos galvą? Ar ne 
taja liepsna žėri Laisvės Stovy- 
la? Gerai darėme kad pildėme 
priedermę šiai šaliai, remdami 
Dėdę Šamą jo kovoje; dar nese-< 
nai užbaigtoje. -Bet neužmirš
kime išpildyti lygiai svarbią ąa- 
vo priedermę — paremti savo 
tėvų žemę jos kovoje už laisvę. 
Visi pirkime' laisvės- bonus/

L. P.

Pietinėj Amerikoj prasideda 
dideli žemės drebėjimai. Tenai 
turės įvykti permainos žemės 
paviršių, kaip atsibuvo šiauri
nėj Amerikoj, taipgi Europoj ir 
Azijoj ne taip jau senas laikas

IZAnterikos Lietuvių Tautinės 
[X-r-^§ANDAROS 

fr-teg^SEIMAS
' Atsibus So. Bostone, Mass.

Sandariečių Svetainėje 
Lapkričio 24, 25 ir 26 ,dd.

327 E Street. *
Seimo sesijos bus augš

čiau minėtoje salėje, o Sei
mo vakarai su programais 
bus

'Lietuvių Svetainėj
Kampas. E. ir Silver Stš.
Tat visos kuopos rinkite 

atstovus, darykite įnešimus 
ir visu smarkumu rengki- 
tės Seiman. Seimo vakarų 
programo išpildyme daly
vaus Muzikos ir pramos D- 
ja ‘‘Gabija” po vadovyste 
M. Petrausko ir sulos pui
kų veikalą “Sugryžo”.,

Columbus,. O. — Netoli šio 
miesto kapsulių dirbtuvėj eks
plozija užmušė tris moteris, "ki
tos trįs sužeista.

pinigų Bursas

Lapkričio 2 d.
166 markių-auksinų 52c
100 Lenkų markių 3c

Pereitą savaitę buvo:
100 markių-auksinų 62c
160 Lenkų markių 3c

PASIRŪPINK 
APIE 
DOVANAS

TIK
LAPKRITIS ir 
GRUODIS
TELIKO — ,

Kurie tuo trumpu 
laiku nepasiskubins 

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

tytojams — geniems 
ar naujiems — iki galo 
šių 1921 mętų yra duo
damos dovanos kurie už
simokės mėtines prenu
meratas tiesiog patįs ar 
per agentus, nežiūrint ar 
jau pasibaigę ar .dar ne, 
duodama aviena šių dide
lių knygų:

Attilos Siaubimas 
Lietuvių Kraštais

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

Cas Slepiasi už Žmonių 
i ’ašakų

156 pusi., sų. paveikslais! 
Apdaryta — $1.25.

O Dovanos duodama vi
siems kurie užsirašo 

sau, arba užrašo gimi
nėms “Dirvą’r į Lietuvą.

Prenurhęratbs 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 dėl to 
kad “Dirva” talpina ge
riausias raštus, populia- 
riškus moksliškus straip
snius ir viską rinitai ir . 
pamokinančiai veda.
Užrašykit saviškiams į 
Lietuvą “Dirvą”, ir paąjg 
imkit patįs sau Dovaną.

Visokiais reikalais adre
suoki! ir pinigus siųskit: 

", DIRVA 
7907 Superior .Avenue

Cleveland, Ohio,



t'imą L. N. š. noriai priėmė tį^ 
kėdami kad ateityje galės dai
giau nuveikti;1 Abi draugijos 
sutarę sunešė po lygiai turto; 
Bet kadangi L. N. š. 26 buris 
•buvo daug turtingesnis, todėl li
kusius savo pinigus, $307, pa
skyrę Lietuvos reikalams, šioms 
įstaigoms: Liet. Raud. Kryžiui 
$153,-59 ir L. Gynimo Komitetui 
$153.50. Aukas pasiuntė per L. 
Misiją. Čia turiu pažymėti kad 
L. N. šalininkų 26 buris nuo sa
vo gyvenimo pradžios vien tik( ____ _____

tokių draugijų, iš jų vienos yra iš saVo iždo (nerenkant visuo- Į Lietuvos valdžia amnestijos jaip 
naudingos, nešančios naudą vi- menėje) yra aukavęs Lietuvos ^paskelbė, — vienok gi jis Lie- 
sHomenei ir musų Tėvynei Lie- reikalams $1,030.50. Už tokįjtuvos sostinėje, viešai, niekeno 
tuvai, kitos gi kenksmingos, ne-'prakilnų .pasidarbavimą priguli Į nekliudomas, 
šančios blėdį ne tik visuomenei 
bet ir visai musų tautai, vien 
tik svajojančios apie Rusijos 
žydišką rojų ir suvedžioja nesu
sipratusius darbininkus. Apie 
■tokias draugi Jas ir-jų pasekėjus 
čia nemanau kalbėti, lai jie ke
liauja į tą rojų ir persitikrina 
jo gerove, p kuomet sugryš tai 
galės ir draugams apie jį pasa
kyt. Mano mintyje yra jauni
mo draugijos tokios kurios neša 

’naudą visuomenei ir musą Tė
vynei —- apie tokias manau pa
minėti, ypatingai apie L. N. š.
26. kuopos veikimą.

Kuomet dar 1919 m. visoje 
Amerikoje pradėjo tvertis L. L. 
S. 'būriai, tais pačiais metais 
New Britaino jaunimas maty
damas reikalingumą teikti pa
galbą Lietuvai, nesant tam tin
kamų draugijų, birželio 22 d. 
sutvėrė L. L. S. kuopą. Lietui 
vos Laisvės Sargams ūžsibrie- 
žus savo tikslus, kuopa žymiai 
.pradėjo augti, ir sekančiais me
tais kuopa jau turėjo virš 100 
narių, pilnų energijos veikėjų. 
Toks skaitlingas jaunimo -būre
lis susijungęs į vieną nepasili
ko be darbų, pradėjo vykinti 
savo prakilnų, naudingą ir mu
sų Tėvynei reikalingą darbą. Po 
:h aug pradėjo skleisti ir apšvie- 
lą savo narių tarpe. Kad pato
giau veikimas eitų, išsiriuoma- 
wo kambarius, įsitaisė^ nors ne-1 
didelį knygynėlį, į dvi savaiti jį 
pradėjo lankyti apie 8 įvairus 
musų laikraščiai, kuriuos už-pre- 

Dabar, numeravo musų apšvietą" mylin
ti nariai. ' Vykstant į Lietuvą 
kaiiumenėn pirmiems L. L. S. 
būriams, kuopa išleido apie de- 
sėtką liuo'snorių., Nekurie ir da
bai? tarnauja Lietuvos armijoje. 
'Likusieji nariai darbavosi Anie-' 
rikiečių tarpe ir į pora metų sa
lvei veikimo kuopa suteikė Lietu
voj reikalams $3,225.40 aukų. 

Paskutiniu laiku kuomet L.

t Iš Lietuvių Gyvenimo t
C. BROOKLYN, N. Y. i skrajojančia krSsa, buvo pora 

:XT . . , , ,dovanų;• Nustojus man per tūlą laiką 
rašyti žinutes iš musų koloni
jos, niekur ir nesimato jokių 
pranešimų, rods kad C. Brook- 
lyhas butų amžinai Lietuvių ap-1 
leistas. Nors kartais ir. .tenka 
pamatyti ką pranešta apie šiokį 
ar tokį atsitikimą, bet trumpai 
ir dar kartais netikrame" stovy
je kaip reikėtų būti.

'Tiesa, jei išskirtam Lietuvių 
Neprigulmingą Klubą tai ir ne
būtų apie ką rašyti, ries kitos 
organizacijos pas mus snaudžia. 
Nors Liet; Paskolos stotis nibi 
atgijo ir pradėjo veikt, bet toks 
još veikimas kad -riet vietiniams 
nežinpma. Praeitais metais sto- 
ti$ buvo bepartiviška, susidėjo 
iš: daugumos katalikų, ir pora 
buįvo pažangesnių, bėt dabar vie
ni; klerikalai su aavo 'klapčiukais 
pradėjo (dįrbti, kitus aplenkda
mi, nors-vienas iš tų aplehktų- 
jų yra-praeitais metais daugiau
sia musų kolonijoj bonų užsira
šęs, ir taipgi yra katalikas, bet 
nešoka pagal kitų dūdelę. Da^ 
bar vyčįų tikslu yrrif .pasinaudo
jant mažos paskolos sukėlimu, 
kiek padirbėjus, rėkti: “Matot 
kaip mes vieni šukelėm pasko
lą, visi laisvamaniai yra Lietu
vos priešai” ir tt. Matysim kaip 
jiems nusiseks tokių pasigyri
mų' atsiekti, nes tokiems veikė
jams žmopės nesimpatizuoja.

Taip Jcitos organizacijos pas 
mus, galima šakyti, miega, • tik 
L. N. Klubas veikią 'kaip savo 
reikalams, taip ir Lietuvos rei
kalų neužmiršta. Kada “Ame
rica’s- Making” komitetas atsi
šaukė paramos surengimui Lie
tuvių skyriaus, čia Klubas irgi 

''nebuvo kurčias; paaukavo $15.
Rugsėjo 24 d. turėjo suręngęs 
“Block Party”, gi spalio 2 d. 
'susirinkime nutarė to baliaus 
pelną pasiųsti Lietuvos našlai
čiams : išsiųsta p. Šleževičienės 
vardu 3,C65 auksinai.
spalio 22 d., Klubas turėjo’ ba
lių So. Brooklyne, kuris, galima 
sakyti, gana puikiai pavyko, 
nors, tiesa, turėjo ir kenkėjų, 
bet tas nieko nekenkė, jaunimas 
skaitlingai atsilankė. Dalinant 
to i baliaus garsinimus pas Kun. 
Rameikos bažnyčią, pats kuni
gas išbėgęs ištraukęs iš dalin
tojo plakatus sudraskė-; iš ki
tos pusės", raudonukaį, kaip ži-jN. šalininkų centraš likvidavo 
ridina; nutarę kad jei Klubas ką jr nustojo veikęs, L. N. š. arba 
reijgs ir jie tą pačią dieną tari | Sargų 26 buris dar ilgai sąva- 
rengti, kad tuomi kenkus; Bet I rankiai darbavosi, iki, birželio 
vargšai -nieko negali padaryti, mėnesyje D. Dr-ja Varpas, irgi 

' vis daugiau žmonių lankosi Klu- daug .pasidarbavus ypač dailės
bo'parengimuose. Klubo balius srityje, pakvietė kuopą vieny- 
spąlio 22. d. buvo paįvairintas tis į bendrą draugiją. Pakvie-

j (Rašo DARGVAINIS)

Lietuvos Sūnūs.

NEW BRITAIN, CONN.
Nors šioj kolonijoj yra kėlios 

jaunimo draugijos ir keletas ki-

GebryB-ParjĮaiiiaUa^mFhivoie 
/Suderinkite šituos faktus:

Gabrys su Bartuška buvo ap
skelbtu valstybės nusikaltėliais. 
|Abu turėjo iš Lietuvos išsikrau
styti. Bartuška paspruko Ame
rikon. Gabrys bastėsi Šveica
rijoje ir Vokietijoje. Pagaliaus 
Klaipėdoje apipirko sau namus 
ir piečius. O dabar — Kaune.

garbė nė vien tik L. N. šalinin-1 
•kų nariams, bet ir visai New 
Britaino visuomenei, nes ji prie 
to irgi daug prisidėjo, tai skait
lingai lankydama L. N. š. pa
rengimus, tai kitaip. Už tat ži
nokite visi kad L. N. š. savo 

I turtą sunaudojo vien tik Lietu
vos reikalams.

šios susijungę draugijos ir
gi nusistatė gražius obalsius ir 
rėmime 'gimtosios šalelės Lie
tuvos ir dailės ir apšvietos sri
tyse. Jau tik pačioje- pradžioje 
■susivienijus, L- Nepriklausomy
bės Varpo Draugija (toks dabar
tinis vardas) nutarė pirkti Lie
tuvos boną už $50. Dailės sky
rius irgi puikiai veikia. Orui 
atvėsus rengiasi prie didelių 
perstatymų. Lapkričio 13 d. 
bus statoma scenoje didelis ke
purių veiksmų veikalas “Sugry- 
žo”; lapkričio 24 d. (Padėkavo- 
nės Dienoję) rengiama didelis- 
koncertas.

Tik apšvietos skyrius bent 
kiek silpniau veikia; buvo pra
dėta lavinimosi vakarėliai, bet 
kažin kodėl toliau nevykdomi. 
Rodos reiktų valdybai ir apšvie
tos komisijai apie tai pasirūpin
ti. Reikia stengtis skleisti ap- 
švietą narių tarpe, tada pradės 
nykti iš jaunimo tarpo blogi in- 
pročiai, kaip tai kortavimas ir 
kt. kuriė tik žemina Lietuvių ir 
draugijos vardą. Naujai L. N. 
Varpo Draugijai galima' tik pa
linkėti geriausių pasekmių, nes 
galima daug ko iš jos laukti.

P. K—us.

stoti Tėvynės gelbėjimo darban. 
, “Namų vagis yra bjauresnis 

už išlaukinį plėšiką”, sako žmo- 
s, nes nuo tokio vagies nėra 

užrakto. Savo tautos pardavi- 
kas yra aršesnis už apsiginkla
vusį priešą. Priešą mes žinome 
priešu esant, bėt savas pardavi- 
kas moka apsimesti tautos mei
le, moka nuduoti savo 'tautos, 
liuosybės mylėtoją, bėt tuo tar
pu kasasi po tos liuosybės pa
matais arba parduoda ją už Ju- 
došiaus Trisdešimtį Sidabrinių.

Kam brangus yra liuosybės 
principas; kam brangi yrą Tėvy
nės laisvė — tas tuoj stos pir
myn. Kolonijose reikia šaukti 
draugijų atstovų susirinkimai ir 
sudaryti kolonijų centrai kurie 
kontroliuotų žmonių ūpą ir jų 
luodamas fondams aukas. Rei
kia sekti Lietuvos politika. Rei
kia neduoti nei skatiko Tautos 
Fondo politikai. Reikia,‘šluoti 
lauk kunigų intekmė į draugijos 
ir politikos darbus, — jų vieta 
prie altoriaus, ne politikoje! Pa
galinus, gavus instrukcijas -iš 
musų Centrų čia ir Lietuvoje, 
dirbti taip kaip įsakoma.

; <-• -r. \ u.'-• n 4 iri irtu
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JŪSŲ KŪDIKIS PRIVALO TURĖTI 
GERIAUSI MAISTĄ

Lietuvė motina’iš Philadelphio rašo: 
“Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir 
nei kiek nepasunk'ėjo per kelias savaites. 
Po išbandymo daugelio visokių maistų, ja"., 
gydytojas užrašė

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK) S

ir kūdikis paaugo vogoj suvirs pusantro 
svaro pirmoj savaitėj, ir miegoj o* gerai pir
mu sykiu, iš viso suvirs "mėnesio laiko gy
venimo.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iškirpk šj kuponų DABAR—ir prisiysk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ. 
GEROVE, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
ki"*veiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas Jūsų kalboje. 0103

Vardas __________ _____________________

k LAWRENCE, MASS.
Spalio 23 d. čionai buvo atsi

laki kymas Lietuvos Atstovo V. 
Čarneckio, bėt tas atsitikimas 
taip nebuvo niekam žinomas, 
kad tik kėli vyčiai žinojo. Tą 
dieną pamatėm nuo 'stoties su 
muzika marinuojant būrelį vy
čių ir važiavo vienas automo
bilis; Viens kito Lietuviai klau
sinėja kas čia tokio. Tik turbut 
kas iš netyčių žinojo, saiko: tai 
Lietuvos Atstovas atsilanko.

Ta “paroda” numaršavo į Ar
mėnų salę. Salėh atėjo ir kele
tas tautininkų, kuriems teko su
žinoti, bet -iš pašalies žiūrint į 
tokį vyčių užsikirtimą atsiskir
ti nuo visuomenės riet gaila da
rėsi: taip prastai pasirodyta to
kiai skaitlingai Lietuvių koloni
jai! Vyčiai neturėjo nei choro 
sudainuoti Lietuvos Himno,, be- 
nas tik atgrajino Amerikonišką 
himną.' Bonų vyčiai irgi nupir
ko visai mažai.

Taipgi šiose prakalbose buvo 
balsuota-'kaslink protesto kurį 
kas tai paskleidė visų Lawren
ce draugijų vardu-prieš Lietu
vos Valdžią. Pirmininkui papra
šius atsistoti kurie atmetą tokį 
protestą — atsistojo dauguma; 
gi už; protesto priėmimą atsisto
jo keli. Kaip jau visiems žino
ma, musų komunistėliai, kurj'i 
nei cento nėra davę Lietuvai ir 
inori knistis kaip deglosios po 
svetimas bulves, tokį protestą 
pagamino b.e kitų draugijų ži
nios. šiuomi jie gavo per nosį.

Tautaininkai gi labai pasipik
tino’ šitokiu vyčių pasitikimu 
Lietuvos Atstovo; ir jie dar ren
giasi parodyt gerb. Atstovui jog 
Lawrence'gyvuoja Lietuvių tau
tos žmonių,’gi kada antru kartu 
Atstovas atvažiuos'jį patiks vi
sos draugijos ir visi Lietuviai, 
ne kaip saujelė vy£ių, bijodama 
kad niekas 'apie tai nesužinotų.

Spalio 23 d. Panos Marijos 
Choras statė veikalą “Daktaras 
iš Prievartos”; lošėjai savo už
duotis atliko 'neblogiausia,- po 
perstatymo choras ’ sudainavo 
keletą dainų, vadovaujant var- 
goninkui Diržai. Choras daino
je labai gražiai išsilavinęs — 
galima sakyti" gerjaųsfiš šios 
kolonijos Lietuvių choras. Sa
lė buvo užsikimšus žmonėmis.

Lawrencietis.

Kokiais tikslais Gabrys yra 
Kaune — niekam nėra sekretas, 
— ypatingai ne sekretas tiems 
kas žino Gabrio plauką: Lietu
von jį parsikvietė ir “darban*’ 
pastatė Lietuvos klerikrilai, ku
rie vijomis į jėgomis stengiasi 
sudaryti su Lenkija! federaciją. 
Gabrys, kurs už Amerikiečių 
klerikalų pinigus mokėjo tar
nauti Francuzijai, Vokietijai ir 
Ispanijos Infantui, mokės pa
tarnauti ir Lietuvos-Lenkijos 
federalistams.

Gabrys yra toks žmogus kurs 
bile kuom nesite^a: jei siekti,' 
tai siekti padangių! Jei jis sa
vo laikė neliko Lietuvos prezi
dentu, tai visvien jis stengsis 
juo likti, kadir federacijoje su 
Lenkija.

Rašoma laikraščių kad Gab
rys “spacieruoja” Laisvės Alė
ja Susikabinęs su Purickiu ir su 
Žukausku.

, Paanalizuokite situaciją. Ga
brys mito klerikalų pinigais nuo 
pat 1915 metų; gal ir dabar jo 
neužmiršta dar Tautos Fondas. 
Jis yra atkviestas Lietuvon tų 
žmonių, (kuriems rupi Lietuvos 
dvąnponija, -— tos ligotosios 
dvarponijos gyvenimas yrą su
skaitytas prie dabartinio Lietu
vos liaudies politikos kryps-! 
nio, — bet ta dvarponija gali| 
dar pagyventi, jeigu jai pasi
seks,. su Lenkų (pagalba, pasi-l 
maudyti Lietuvos biednuomenės I 
kraujuose. Dvarponijos pečiais 
ir bažnyčios hierarchija Lietu-* 
voje išsilaikys, — baltų ranke
lių kunigužiams nereiks darbe- 
lyj susitepti. Toliaus, — su-, 
demokratėjimas Lietuvos žibo-j 
hių negali bhti sveikas aristo
kratinei katalikų bažnyčiai; —

EstonijaHčZkija“,’ Fta- 
lancija,* ir Jcitos, leidžia Anglų1, 
tai Francuzų kalbose savo laik
raščius, kJomi supažindina svie-

RED. ATSAKYMAI
Lietuvos Sunui. — Dalį ko

respondencijos apie “Vienybės” 
atsinešimus linkui Klubo {aplen
kiame: klaidos skaitlinėse pasi
taiko visiems, jei kalbame apie 
technišką pusę. Apie kitokias 
puses mes negalėtume talpinti 
užmetimų “Vienybei”, nes gal 
jos pusėj blogo nėra, o tas lyg 
keltų musų tautinės spaudos 
tarpe vaidus, kada labiausia kei
kia santaikos.,

Kun. J .Halaburdai. — Atsa
kymą į šv. Kazimiero Dr-tės ko
respondentų pranešimą patal
pinsime sekančiame num.
♦ P. K—ui. — Meldžiame tan-| 

kiau suteikti mums žinučių iš 
abelno jūsų kolonijos gyvenimo.

FREE-INDEPENDENT 
LITHUANIA

Apie reikalingumą Lietuviško 
žurnalo Anglų kalboje yra kal
bama. virš 2) metų, kurio nau
dingumą pripažįsta kiekvienas, 

Įbet įkūrimais tokio žurnalo yra 
Į toje pačioje vietoje kaip buvo 
|20- metų atgal.1 šiandien visos 
.buvusios verguvėje tautos, kaip

musų Steigiamojo Seimo Dele
gacijai Romoje pasakė per sa-l 
vo Sekretoriaus Gasparri lupas:' 
“Vaikeliai, taikoje sugyvenkite | “tur
sų Lenkais .... Nėra abejo
nės kad Jo šventybė dar aiškes-j 
nį įsakymą skelbė musų kuni
gijai. Kad taip yra — turime, 
faktų: Bučys, vedęs Ameriko
je anti-Lietu.višką politiką, jau I 
redaguoja. Kauno “Laisvę”, nors 
ir buvo pasiskelbęs eisiąs į vie
nuolyną, pasitrauksiąs Į iš poli-, 
tinio veikimoJ Jis jau gąsdina 
Lietuvą; jis jau “Laisvėje” skel
bia: nesipriešinkite, girdi; Tau-/ 
tų Sąjungos norui, dėkitės fe-Į 
deracijon su Lenkija.... Jei,1 
girdi, galingoji Vokietija nusi
lenkė .prieš Sąjungą, tai kaip 
gali mažytė Lietuva šiauštis! vi| 
Bučys taip dainuoja kaip anais'' 
metais šnipšlys Dambrąuskas' 
dainuodavo, sakydamas kad Lie-' 
tuviai tai tik įnąmiai turintie 
Rusijoje kampelį iš caro malo
nės!. ... Iš viso to — Gabrio!
misija Lietuvoje yra aiški: pa- ;pi7ūš7ū“‘klauSim7-"t^‘‘gimi‘ 
dėti Lietuvos ir Amerikos kle
rikalams nuversti 
džią, pakasti po 
sunkiai iškovotą 
nepriklausomybę, 
aristokratine, ir 
Lenkija federaciją, pajungti Lie
tuvos sermėgių nugaras dvar
ponijos ir jos sesutės kunigijos 
jungui.

Keli milijonai auksinų pažer
tų Lietuvoje agitacijai ir pro
pagandai bematant pridarytų 
žjnnų plyšį1 nepriklausomybės 
sienoje, t __ _, __
dispozicijoje yra apie 22,000 do- jaj rašyti, 
larių, arti 4 milijonai' auksinų, tų " ’’ 
Prie tų milijonų Gabriui prieiti 
nesunku;

Dar ko gero susirinksim “Uni
jos Garliaviškės”, — Gabrys de 
Garliava “garbei" paminėti. /.

I tais-vargais, mokslu, pramone, 
I ekonomija, literatra ir visu kuo
mi kas galėtų informuoti apie 

|jų -gyvenimą, tikslus, politiką. 
Lietuva neturėdama tokio laik
raščio yra it nebyle svieto šei
mynoje. nes nežingaudaująnti 
svieto inteligentija negali su
gaudyti jokių žinių apie Lietu- 

žinelių iš sveti- 
tankiai neteisin- 
Lietuvai. 
leidinėliais 
asmens:

vą, apart f etų 
mų laikraščių, 
gų ir blė 'ingų 
k Tiesa, tūlais 
ėmė pavieniai

j Kaulakis, Hertmanavičius, 
__j. Bėt mano minčia yra su

vienijimas visų pajiegų 
teratinių ir piniginių — 
dimas gerai redaguojamo 
diško žurnalo, njėnesihip, 
me galėtų 'būti atvaizduotas vi- 

Isas Lietuvos gyvenimas, žodžiu, 
paveikslais ir statistikomis, ir 

InrUaiicin Irlmi.cirnn   tai orimj.
I nyste su mūšų senais kaimynais 

Lietuvos vaJ-1 Lenkais, ant kurių mes tarime 
siera žemele | jaug_^aug nusiskųsti delei pa
mušų krašto j (jarytų ir daromų mums skriau- 
padaryti sui^ų( apje įą svięto inteligentija 

imperialistine | nežino, permanai žino, tai 
tikrumo nežino, nes Lenkai pa
sistengia visur Lietuvius apkal
tinti, kada jie yra kaltininkais.

Leidimas tokio žurnalo turė
tų būti Londone arba New Yor
ke. Redaktorius turėtų būti 
Anglas, literatas, bendradarbiais 

■ —r—butų daugumoje Lietuviai, visi
O juk Tautos FondA.įįg tiktai galėtų Angliškai spau- 

Jzi ■į?’;11. Ekspediciją atlik
tų patįs Lietuviai.

Dabar pinigai tokio žurnalo 
leidimui? Geriausia butų leisti 
valstybės lėšomis, o> jeigu tas 

į /tegalima, tai musų Amerikie- 
;xi'ų priederme yrą įkurti tam 
tikrą Fondą leidimui tokio žur
nalo, be kurio busime ir toliau 
nebyliais.

Kam* rupi šitokią klausimas, 
išreiškite savo (nuomones (per 
spaudą ir prie gerų norų gal to
kį žurnalą pasiseks- įkurti. -

Ar Kas Darytina ir Kaip?
Kam .brangi tėvų žemės lais

vė, kas nori palaidoti savo kau
lus laisvoje Lietuvoje —tas tu
pi sukilti, ir galingai, apatijos 
snaudulio nusikračius, pakelti 
balsą, sujudinti musų minias.

GERB. SPRAGILAS APIE 
ŽEMIŠKĄ ROJŲ

Kada atsimeni, žmogus, 
apie senas rojaus dienas net 
saldu ant širdies pasidaro: 
gyvenk .sau, .vaikščiok -.po 
šilta saule, miegok po dide
lių lapų pavėsiu, skink žem
uoges, agurkus, rauk mor
kas, ir cibulius jei nori, ir 
valgyk, pavalgęs vėl gulk 
arba eik pasivaikščiot ar į 
upelį meškeriot ar maudytis. 
Valgyk sau nuo visų me
džių vaisius, tik nuo vienos 
obęlės nerušiok — ir viskas 
gerai.

Gerk pienų, vynų ir laižyk 
medų — ir visada buk link
smas ir užganėdintas, ir .tau 
nieko netrūksta, nei pirkti 
reikia.

Ir dabar, misliu sau, ar 
negalėtų būti rojus: kam tie 
žmogui rūpesčiai, pinigai, 
darbai?

Žinoma, dabar mums anų 
dienų rojus nepatiktų,<ba ja-j 
me nebuvo minkštų lovų, 
gražių, namų, elektros švie
sos, autųjjiobilių, tranvajų, 
gražių drapanų (net gerb. 
Jieva ir labai mėgdama nau
jas madas tegalėjo kasdien 
po naujų lapų mainyti, ne
buvo šilkinių jekių per ku
rias viskas matyt), nebuvo 
guminiais kulnais čeverykų, 
keptų valgių ir marinavotų 
žuvų. Bet užtai gali būti 
rojus pagal šių laikų civili
zacijos reikalavimo.

Užgemi, žmogus, pradedi 
augt, tuoj tau’ ir rūpinkis kų 
veiksi, kuo pramaitinsi du
selę ir kuo padengsi griešnų

ba gražių marškinių, ar nu
sibosta viena skrybėlė — iri- 
ei'ni į kitų krautuvę — tau 
prikrovė pundus pagal nu
rodymo, padėkavojo už at
silankymų — ir vėl išeini.

Apsiredai sau, vėl eini pa
sivaikščioti: Išeini ant gat
vėj pamatai stovi automo
bilius; prieini, įsisėdi ir pa
sakai: “Vežk mane ant Juk
libyčių” arba “į Lunaparką” 
ar kitur. Ir tik čpk-čuk-čuk! 
ir atsiduri kur nori; Veži
kas gražiai nusilenkia už pa
darytų jam malonę — pava
žiavimų su juo, ir gryžta iš 
kur išvažiavo. Ant bycių 
visokie vežimukai ir arkliu
kai sukasi, muzika groja ir 
bubnai bu'bnija: sustojus ra
tui suktis, užsėdi ant arklio, 
sloniaus ar levo — ii- apsu
ka tave aplinkui kelis sykius 
ir kada nulipi —- padėkavo- 
ja už atsilankymų, ir eini to
liau. Ateini prie vežimukų 
kurie veža į augščiausias 
pagaires ir kur intaisyta 
kad lengvai gali sprandų nu
sisukti ir čia tave apvežė, 
padėkavojo, paleido, ir vėl 
eini toliau.

Jeigu nenori automobiliu 
važiuot namon; laukia tavęs 
gražiai išpuoštas elektriš
kas tramvajus: gražiai prie 
jo žmonės sueina', pats atei
ni, niekas nesigrudžia, nesi- 
mindžioja kojų ir nesikum- 
ščiuoja už gavimų viduje 
vietos. Netrukus irrandie- 
ši namie.

Pareini namon, tau vis-, 
kas paruošta, visur apšvies
ta, minkšti krėslai ir pūkų 

I lovos ištaisyta. Šilto van
dens kubilai prileisti — nu
sirengei, šmurkšt, nusimau- 
dei, numazgojai dienos nuo
vargį, ir ištiesęs kojas ilsie
si, o šeimininkai tik sukinė
jasi aplinkui, tik dėkuoja 
kad dar neužmiršai pareiti, 
kad kitur jau nenuėjai, ir tt.

Užsinori nuvažiuot į New 
Yorkų — nueini į stotį, sėdi 
į, traukinį; tave -užšnekina 
kodėl taip retai, meldžiame 
tankiau. Arba jei nori į De
troitu — nuėjai prie ežero, 
sėdai laivan — per naktį ir 
Detroite. Ir čia' tau ųžsi-

, KAS UŽU 
Įį/UN. Garmi

Lietuvos, ; 
bose Amerikoj 
kas steigimui 1 
talikiškoms m< 
surinkimo auk\ 
tai yra Tautos

Bet tas mei 
dalykas. Kuni 
ko žmonių užk

“Ar norit k 
mokyklos butų 
ar bažnytinės?

Visi jo klau: 
na pastaroms.

Ir tas dar m
■ Svarbiausia i 

gu* iš Lietuve 
svečiai kunigai 
rikiečių aukų 1 
kykloms ir net 
esančių Lietuvi) 
balsuoti kokių 
nių ar bažnytini 
lų jie nori, tas 
Lietuvos krikšč 
ratų partija vis 
savo jiegoms L 
pasitikėtų, klau 
gtas: įstato save 
vo Seimą, padai 
mus įstatymus - 
los liekasi po b; 
nia. Tada Amei 
jus busit čia, ar 
svarbu: Lietuva 
moka už savo m 
jūsų aukų nerei 
jūsų balsavimai p 
bas nieko nereiški

Kadangi Kun.. C 
kiti jb partijos s’ 
kms klausimus ūži 
nujaučia turbut k 
roję “liberalai” per 
Irius Įstatus kaip . 
je: valdžia turi įste 
šas mokyklas, kas 
diia savo vaikus Į 
nori padeda palaik 
pinigais privatines 
lasir j> jas savo va

savo kūną. 'Vis tik rupin- naena,^ su padėka, kad pasi* 
kis ir rūpinkis.

Parėjęs vakare iš darbo.
stengtum tankiau važinėti.

Tokis tai rojus šiais lai-
‘ pavalgai, prisikrapštai dan- kais turi visiems būti: nie-
• 'tis, dar nespėjai laikrašti kas neprivalo vargt, rupin-
■ peržiūrėt — tuoj jau dang! tis, jięškot, mokėt, dirbt ir 

dang! iki sudangsoja dfešim-1 pirkt, ba tada ^visada bus
i tį ir jau mislyk apie miegą, -1“ ‘
• ba ant š^sių reiks keltis, o 

daktarai liepia miegot ma-
■ žiąūsia astuonias valandas.

Kam reiktų žmogui to rū
pesčio: daug geriau butų 
kad ar laikrodis dkngsi de
šimts ar dvylika — tau ne
rupi kėlimas, o kada atsigu
li kad nereiktų keltis kada 
nenori ir kolei dar šonų rie- 
paskaųsta.

Kaip apmislini, po visą šią 
mizęrną žemelę visi žmonės 
tik rūpinasi, tik gula, tik 
miega, tik kelia, tik skuba 
Į -darbą, tik kruta, tik Varg
sta ir lekia vienas už kito.

Paskui vėl, kam reiktų tų 
pinigų1: 'del jų visi tik muša
si, už juos vienas kitą stum
do, vaikosi ir neapkenčia.

Ar negalėtų but šitaip: 
eini -žmogus sau gražiai iš
puoštomis gatvėmis, jose 
pridėta visokių vaisių, gėri
mų, keptų karvelių, mėsos, 
dešrų ir pyrago (dtionos ne
turėtų visai but). Kada iš
alkai — čia pristoji, užkan
di vieną daiktą, eini toliau pana* jo -nau
— kitą, dar toliau — kitą; ant žemės butų rojus, jeigu 
prisiragauji Visko, ant galo mes visi tik norėsime tame 
iŠsigeri pieno arba vyno (ko rojuje būtį, o prie jo nepri- 
kam labiau jnorisi) ir eini 
riaugėdamas ir dantis krap
štydamas.

Kada biskį nusinešioja če- 
verykai — prieini krautuvę, 
ineini į vidų, pasakai krau- 
tuvninkui kad tau tokių ir 
tokių reikia, tuoj atneša, už
mauna ant ko'jų, užraišioja, 
atsistoji, jis tau padėkavoja 
už neužmiršimą ateiti — ir 
išeini sau.

Kada užsinori naujų dra-
P. Mikolalnis. I panų, šilkinių pančiakų ąr-

užsi-
Kun.
Sha-

ir lei- 
perio- 
kuria-

skurdas ir išnaudojimas, ne
gerovės ir priespauda.

Ir, aš manau kad visiems 
.tas patiktų ir visi męs to no
rim.

Alė palauk, gerb.'Spragi- 
lėli: atbuk savo ausį ir pa
klausyk :

Kas iškęps tuos karvelius;
Kas užaugins kopūstus ir 

kručkus ir pristatys ant ga-4 
tvių;

Kas prigamins j krautu
ves čeverykų, drapanų, "ke- į- 
purių, pančiakų, marškinių;

Kas užlaikys automobilius 
ir kas jais vežios; 1

Kas suks Juklibyčių ratus 
ir kas juos užžiurės ;

Kas vežios tramvajus ir 
kas elektrų padarys;

Kas ištaisys puikius na
mus ir šildys vandenį,-

Kas padarys puikius krės
lus ir minkštas lovas;

Kas padirbdins pečius ir 
katilus vandens šildymui;

Kas statys ir užžiurės lai? 
vus ir traukinius;'1

Kas prikas jiems anglies;
Kas padarys tų viskų kad

sidėsime?
.Kas? kas? kas.?
Visi norėsime jį turėti, juo 

naudotis, bet nebus kam jį 
parengt. O jeigu visi prie' 
jo padarymo turėsim dirb
ti ir vienas kitam paeiliui 
būti padavikais, vežikais, 
sukikais 'ratų ant byčių, ir 
konduktoriais tramvajų — 
nors ir po porų 'valandų i 
dienų — tai vistiek kęiksim 
tokį surėdymų kaip ir ikšib- 
lei. .

Jeigu tik tokį pt 
m? savo jiegoms kr 
cokratų partija tui 
rikiečiai partijos šai 
fane balsuoja už 1 
bb mokyklas, nieką 
bugs mokėję j Taut 
ia Lietuvos mokykit 
tymui, nežiūrint to 
patįs žmonės čia pal< 
ties, gražias bažny 
taikstančiais dolarių 
ir taipgi turi išstat 
nokyklas, nenorėdan 
Ii vaikus į miesto vieš 
failines.

i Už ką Sandari© 
Turės Balsuot

j ^Sandaroje” Sekretorių 
I Šilanskas paskelbia pa 
' i. L T. Sandaros Centro 
/ ta nominacijų:

Ant Pirmininko:
I A. Mikalauskas, 
j V. K. Račkauskas, , 
I F. živatas.

Ant Vice Pirmininke
1 J. Gotautap, 
Julius Baniulis, 
S. Mockus.
lai Sekr.-Administrator
t J. Paulauskas, 
k Matulis, 
l Jurgeliunas.

Ant Iždininko:
L Pra tapas,
1 Ivaškevičius, 
t A. Makarevičius.

Ant Iždo Globėjų:'
j Juzė Rauktytė,
Į L Sidabras,
1 F. J. žiūrisi
j i P. Osteika,
I 'hbelė Savilioniutė, 
j S. Jokubauskas.

Mamė krizio laike, 
kovos už partijų įsigi 

jį % kas gali lemti ir Liet 
ant ilgų laikų atei

Mariečiai privalo gerai; 
Myti laike balsavimo ui 
kj) balsus atiduoti. Nors 
’•» partijoje neturėtų būti 
!"Įa politika, vienok kurie 
Miat tinkamesnius kandidi 
waflekit už juos paagiti

noraij^lŲmti vienodi 
Fvisus vienodi tilralafSandi
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kinių, ar nu- 
jrybėlę — in- 
i-tuvę — tau 
is pagal nu- 
avojo už at- 
r vėl išeini, 
i, vėl eini pa
jini ant gat- 
:ovi automo- 
įsisėdi ir pa- 
ane ant Juk- 
Lunaparką” 

čųk-čuk-čuk!
nori. Veži- 

lenkia už pa- 
onę — pava- 
ir gryžta iš
Ant bycių 

rai ir arkliu- 
:ika groja ir 
sustojus ra

di ant arklio, 
j — ir apsu- 
i kelis sykius 
— padėkavo- 
ną, ir eini to- 
•ie vežimukų 
augščiausias 
ur intaisyta 
. sprandų nu- 
tave apvežė, 
leido, ir vėl

uo Redakcijos
KAS UŽLAIKYS LIETUVOS MOKYKLAS?

automobiliu 
laukia tavęs 

;as elektriš- 
gražiai prie 

ra, pats atei- 
rudžia, nesi- 
ir nesikum- 

vimą viduje 
us irTandie-

an, tau vis- 
isur apšvies- 
slai ir pūkų

Šilto van- 
ileisti — nu- 
št, nusimau- 
dienos nuo- 

s kojas ilsie- 
i tik sukinė- 
tik dėkuoja 
iršai pareiti, 
muėjai, ir tt. 
ižiuot j New 
į j stot j, sėdi 
e užšnekina 
., meldžiame 
jei nori į De- 
i prie ežero, 
per naktį ir 
ia tau užsi- 
;a, kad paši
au važinėti, 
ius šiais Tai
tis būti: nie- 
rargt, rupin- 
kėt, dirbt ir 

visada bus 
idojimas, ne- 
spauda.
kad visiems 
si mes to no-

jerb.'Spragi-
> aus| ir pa-

os karvelius;
i kopūstus ir 
:atys ant ga- v

ris į krautu- 
drapanų, ke-|- 
1, marškinių; 
automobilius 
)S; - 
libyčių ratus 
urės; 
ramvajus ir 
arys;
puikius na- 

andenį; 
puikius krės- 
lovas; , 

ris pečius ir 
i šildymui; 
užžiurės lai-
ląp
ėms anglies; 
tų viskų kad 
rojus, jeigu 

rėsime tame 
rie jo nepri-

is?
jj turėti, juo 
ebųs kam jį 
igu visi prie' 
iirėsim dirb
tam paeiliui 
s, vežikais, 
.nt byčių, ir 
tramvajų — , 
ą ’valandų -Į . 
tiek keiksim 
taip ir ikšio-

I taipgi randama aukso, gi Piter- 
lako granito kasyklose gaunama 
puikaus akmens.

; žemdirbyste ysa svąsbiausias 
didumos gyventojų užsiėmimas. 
Daugiausia auginama rugiai, pa- 

i skųi avižos, miežiai ir kviečiai.
Auginama galvijai, daug išga
benama sviesto ir kitų pieno

■ produktų į užrubežius. Valdžia 
’ teikia pamokas laukų darbuose 
1 ir pienininkystėje. Pietinėj ša-
■ lies' dalyj daug auginama vėisįų
■ ir daržovių, žuvininkystė yra 
1 plati industrija pavandenų gy- 
’ ventojų; miestuose išdirbama 
’ popiera, oda, .audiniai, mašine

rija. Vilnos, medžio, storo po-
1 pierio, odų ir kt. išgabenama į 
’ kitas šalis.

žiemos laiku Suomija turi la- 
' bai žiaurų klimatą, net pietinė
je dalyje, kur sausio mėn. sie
kia 20 ir 30 laipsnių F, Žięmos 
tęsiasi labai ilgai. Birželio, lie
pos ir rugpjūčio mėnesiuose įdie
nos yra labai ilgos, oras sausas 
ir tvankus, šiaurėn vykstant, 
vasaros laiku jau pradeda maty
tis saulė visas 24 vąlandas per 
šiuos mėnesius.

Mokslas Suomijoj stovi augš- 
tame laipsnyje; Helsingforse y- 
ra universitetas; 1905 m. turė
jo jis 3204 mokinius, iš jų 500 
buvo moterįs. Yra daug poli- 
techniškų, komercijos, jūrinin
kystės ir agrikultūros mokyklų. 
Moterįs turi lygias politiškas 
teises.

Suomijos gyventojai susidaro 
iš 'Finų, Uralo-Altaiškos rasės; 
kiti yra švedai, Laplandai, Ru
sai ir Vokiečiai. Didžiausia pra
siplatinus religija yra Liutėrio- 
niška, yra katalikų, pravoslavų 
ir kitų.

Suomiai, kaip istorija rodo, 
apsistojo Fihlandijoje bėgyje 8 
amžiaus, išvyti iš jų namų palei 
Volgą. Iki 12 amžiaus jie buvo 
pagonįs, paskui buvo švedų už
kariauti h" priėmė krikščionybę. 
Po Švedų yaldžia Suomiai išbu
vo apie 500 mėtų, turėdami na
minę autonomiją. Rusija ke
liais atvejais bandė tą šalį nuo 
švedų atimti, gi 1721 m. Nyša- 
do sutartimi Petrai Didysis lai
mėjo dalį Švedijos sudarančios 
Viborgo gųberniją.t=^Į743 m. tai
kos sutartimi Aboj, Elzbieta 
Rusijos rubežių praplėtė jau iki 
Kymmeno. 1809 m. Švedija už
leido visą Suomiją Aleksandrui
l, sykiu su Alando salomis, už 
kurias po šios karės Švedija ir 
Suomija turėjo ginčų. Iki 1897
m. Suomija palaiką savo seną 
konstituciją, tuo gi laiku Rusi
jos valdžia, pradėjo grąsinti jos 
autonomijai. 1899 m. caras pa
siskelbė sau platesnės teises ant 
Suomijos, nežiūrint kad buvo 
Suomių Seimas ir tas tvarkė ša
lies reikalus. Tarp 1900 ir 1902 
m. Suomijos kariumenė padary
ta Rusijos armijos dalimi, gi 
Rusų kalba įvesta oficiale sena
te ir viešuose departamentuose, 
šalyje apsireiškė nepasiganėdi- 
nimai, ir 1904 m. nužudyta Ru
sijos uždėtas general gubernato
rius. 1905 m., einant betvarkei 
Peterburge, socialistai ir konsti- 
tucionalistai susivieniję išgavo 
iš naujo general gubernatoriaus 
sau nekurias teises. Visų buvo 
reikalaujama spaudos laisvė, iš
metimas Rusų viršininkų, peror
ganizavimas Seimo, balsavimo 
teisė vyrams ir moterims-. Tie 
reikalavimai pavelyti, ir susida
rė šalies atstovybė. Betvarkė 
vėl prasidėjo 1908 m., kada Ru
sija vėl bandė varžyti Suomijos 
Seimo teises, ir 1910 m. buvo 
uždrausta Seimui nustatymas 
taksų, policijos tvarka, mokyk
lų vyriausybė ir spaudos kon
trolė, nesą tas palietė “imperia- 
liūs interesus’. 1911 m. Rusi
jos Dūma priėmė įstatymą pa
dedantį Rusus civilėj lygybėj su 
Suomiais toje didkuriigaikštijo- 
je.

šios karės! pabaigoj, carą pa
šalinus, Finai tuoj pasiskubino 
paskelbti savo šalies nepriklau
somybę ir ją gynė sykiu su'ki
tomis' nuo Rusijos atsimetusio- 
mis Baltiko šalimis.

KANDIDAS
VOLTAIRE Vertė Karolis Vairas

SUOMIJA
Suomija arba Finlandija tik 

šios karės gale visiškai pasiliuo- 
savo nuo Rusijos. Pirmiau ji 
buvo didkunigaikštystė, 1809 m. 
prijungta prie caro imperijos. 
Iš vakarų per pusę ir iš šiaurės 
prie Suomijos guli Švedija,-siau
ru -ragu šiaurvakarėje ji pasie
kia ir Norvegiją. Vakaruose ir 
pietuose ją apgaubia Bothnijos 
ir -Finlandijos užlajos, susijun
gusios su Baltiko jure; Pietuo
se Finiškos užlajos guli Estoni- 
ja, paskui Latvija, dar pietuo
se Lietuva. Per Suomijos-Esto- 
nijos tarpą eina vandens kelias 
f Petrogradą. -Rusija Suomijos 
pakraščiuose, turėjo intaisius la
bai tvirtas apsaugas priešų ne- 
užleidimui į Petrogradą-iš Bal
tiko. Rytiniame Ęstonijos šone 
randasi Rusiją,

Abelnas Suomijos,didumas y- 
ra apie'126,000 ketvirtainių: An
gliškų mylių! Gyveptojų turi 
suvirš 30.0,00.0. Sostinė vadina
si Helsingfors,- randasi, pietinia
me šalies krašte, prie Finiškos 
užlajos. .

Suomijos pakraščiai nuo jūrių 
pusės yra labai iškarpyti ir apie

ilZUN. Garmus, svečias iš 
Lietuvos, savo prakal

bose Amerikoje renka au
kas steigimui Lietuvoje ka
talikiškoms mokykloms, po 
surinkimo aukų praneša jog 
tai yra Tautos Fondui;

Bet tas menkos svarbos 
dalykas. Kunigas dar štai 
ko žmonių užklausia:

“Ar norit kad Lietuvoje 
mokyklos butų valstybinės; 
ar ’bažnytinės?”

Visi jo klausytojai prita
ria pastaroms.

Ir tas dar menkniekis.' 
^ Svarbiausia štai kas: jei
gu“ iš Lietuvos atvažiavę 
svečiai kunigai prašo Arne- sino jame iš Člevelando prane- 
rikiečių aukų Lietuvos- mo- Šimą kame melagingai iškraipy- 
kykloms ir net šaukiasi Čia j ta laike V. Čarneckio, Lietuvos 
esančių- Lietuvių padėti nu- Atstovo Clevelande prakalbų a-t- 
balsuoti kokių — valstybi- Litikimae: kokia ten Simanaus- 
riių ar bažnytinių — mokyk- kienė dalino tą vakarą bolševi- 
lų jie nori, tas parodo kad kišką'“Vilnį”, “Darbininko” gi 
Lietuvos krikščionių-demok-- korespondentas pagarsino jog 
ratų partija visai nepasitiki ta moteris yra “Dirvos” krautu- 
savo jiegoms Lietuvoje. Jei vės vedėjo žmona, nors “Dirvos” 
pasitikėtų, klausimas UŽ'bai- krautuvės vedėjas yra Jankaus- 
gtas: įstato savo valdžią, sa- kas. Apie tokį korespondento 

x._ meiagjngą pranešimą 'buvo su- juos randasi daugybė salukių, 
teikta žinia’ ir prašyta “Darbi-1 gi viduje šalies yra daugybė

je riša — bet pareigų suprati
me, dar labiau jų pildyme, rei
kalingi tikri, pakantrus, viską 
panešą žmonės.'

Tokie žmonės yra tie kurie iš 
senų laikų jau žinomi mums ir 
iki šiolei nenuilstamai kovojo 
už musų srovės , reikalus. Pa
sirinkite tokius kurių vardai nė- 

!ra jums nauji. Sandarietis.

Žemas ir Nekulturiškas 
“Darbininko” Pasi

elgimas
Keletas savaičių atgal “(Dar

bininko”. korespondentas pagar-

vo Seimų, padaro sau tinka
mus įstatymus — ir mokyk
los liekasi /po bažnyčios ži
nia. Tada Amerikiečiai, ar 
jus busit čia, ar ten — ne
svarbu: Lietuva pati apsi
moka už savo mokyklas, iš

ninko” klaidą atitaisyti, kadan
gi “Vilnies” dalintoja nieko ben
dro su “Dirva” ar kuo nors prie 
“Dirvos" esančiu neturi.

Vienok “Eterbininkas” matė------  -- ----- — -- ------- -- y y
jūsų aukų . nereikalauja. ir negalimu tokios klaidos ątitai-
jūsų balsavimai per prakal
bas nieko nereiškia.

Kadangi Kun., Garmus, iri 
kiti jb partijos svečiai, to
kius klausimus užduoda, jie 
nujaučia turbūt kad Lietu
voje- “liberalai” pervarys to
kius įstatus kaip Ameriko
je: valdžia turi Įsteigus vie
šas mokyklas, kas nori lei
džia savo vaikus Į jas, kas 
nori padedą palaikyti savo 
pinigais privatinės mokyk
lai ir į. jas savo vaikus lei
džia.

Jeigu tik tokį pasitikėji
mų savo jiegoms krikšč.-de- 
mokratų partija turi, Ame- 

kurie balsuoja už bažnyti- • '■■■' ■
nes mokyklas, niekados ne- • -
baigs mokėję į Tautos Fon-b • ~ 1
dų Lietuvos mokyklų palai- įag .trikampis matosi viršuje,

syti.
Tai yra žemas iš žemų mūšų 

neva redaktorių pasielgimų: bi
le tik priešui ką užmetus, nežiū
rint kaip tas neteisinga ir ne
gražu.

ežerų ir pilnų vandens skaluotų 
skylių; nekurie ežerai suvesti 
kanalais. Yra taipgi keletas ne
visai mažų upių, žemė abelnai 
yra plokšti, augščiausia vieta 
yra kalnas Haldefjall (4126 pė
dų,), Laplandijoj. Tris penkta
daliai visos Suomijos ,padengta 
gerais miškais.

Mineralų Suomijoj yra mažai; 
anglies visai nesusekama; gele
žies rudos gaunama pusėtinai.;

LAPKRIČIO MEN.
< DANGUS

(Tųsa iš pereito num.)
Kandidas padavė du mažu deimantu, 

kiekvienas ju buvo vertas daugiau, negu 
kapitonas reikalavo atlyginimo už važma. 
•Jis užmokėjo -jam iškalno. Ant laivo už
kelta avys. Kandidas seke mažoj vaitely. 
Kapitonas pasinaudojo proga, iškėlė bures 
ir pasileido jurosna, vėjo boginamas. Kan
didas, nustebęs ir nusiminęs; žiurėjo i lai- 
varkol jis dar buvo matomas.

“Deja!” sušuko jis, “šis šposas yra ver
tas {senojo pasaulio!”

Jisai sugryžp atgal, rupesnio suimtas, 
nes ištikruju jiš neteko tokio turto, kokio 
neturėjo dvidešimts karalių. Stengėsi pa
simatyti su Danijos teisėju ir, sūsirupines, 
garsiai pabarškino i duris. Inejo •vidun ir 
garsiai eme pasakoti apie savo nelaimė. 
Teisėjas pirmučiausiai nubaudė ji dešim
čia tūkstančiu piastru už kėlimą trukšmo; 
paškųi, kantriai išklausęs, prižadėjo išty
rinėti visa dalyka, kaip tik kapitonas bus 
sugryžes, ir pareikalavo dar dešimts tūk
stančiu piastru tyrinėjimo išlaidoms.

: Kandidas net desparacijon inpuole ; jis, 
ištikruju pakele tūkstanti kartu didesnes 
nelaimes; teisėjo šaltumas ir kapitono ne-' 
sąžiningumas sukėlė jame smarkiausia me- 
lankolija. Žmonių žiaurumas apsireiškė 
prieš jo akis visame savo bjaurume, ir jo 
galva apėmė labai liūdnos mintys. Paga- 
liaus, sužinojęs, kad Prancu laivas rengiasi 
plaukti i .(Bordeaux, pasisamdė sau kamba
rėlį už paprasta1 kaina. Mieste jis paskel
bė apmokėsiąs kelione ir duosiąs dar du 
tūkstančiu piastru sąžiningam žmogui, 
kurs sutiktu drauge su juom keliauti, ta 
sąlygą, kad toks žmogus turi būti labai ne
patenkintas savo padėtim ir jaustųsi, visu- 
nelaimingiausis ’ visoje apielinkeje.

I jo paskelbimą atsiliepe* tokia minia 
kandidatu, kad ju pergabenimui Europon 
reiktu viso laivyno. Kandidas, norėdamas 
pasirinkti geriausiji, išskyrė.apie dvidešim
ta dali tu kandidatu, kurie atrodė draugiš- 
kiausie ir išmintihgiausie. ’ Po .to sukvie
tė visus i savo užeiga ir davė jiems vaka
riene, pareikalavęs, kad kiekvienas ju, pri
saikdintas, teisingai išpasakotu savo gyve
nimo istorija ii- prižadėjo pasirinkti iš ju 
ta, kurs tikrai turi priežasties-būti nepa
tenkintas savo padėtimi, likusiems gi pri
žadėjo duoti dovanu.

Jie sėdėjo ažu-staleje iki ketvirtai va
landai ryto. Kandidas, klausydamas ju pa
sakojimu, atsiminė, ka jam sake senuke mo
teris laike jo keliones i Buenos Ayres’a, ir 
apie tai, kad ant laivo nebuvo nei vieno 
žmogaus, kurs nebutu buvęs ištiktas ko
kios dideles nelaimes. Jis prie kiekvieno 
pasakojimo atsimindavo Panglosa.

“Čia Panglosąs”,. jis maste sau, “turė
tu pagalvoti savo systemui’ priparodyti. 
Gaila, kad čia jo' nėra. Ištikruju, jei visa- 
kąs yra gera, 'tai taip yra tiktai Eldora- 
do’je, o ne kitose pasaulio šalyse.”

Pagaliaus jis pasirinko vargša rašyto
ja, kurs per dešimtį metu dirbo tūliems Am
sterdamo knygų pardavėjams. Jis spren
dė, kad visame pasaulyje nėra kitokios pre
kybos šakos, kuri taip žmogui įkyrėtu, kaip 
knygų prekyba. " ,

Tašai pilosopąs buvo sąžiningas žmo
gus; bet ji apvogė jo žmona, jo sunūs ji mu
šė, jo duktė pabėgo nuo jo su tulū Portu
galu. Nesenai neteko ir savo mažiuko už
siėmimo, kurs jam duodavo duona. Ji per
sekiojo Surinamo kunigai, Įtardami ji pri
klausant’ Socijaus erezijai. Reikia pripa
žinti, jog ir kiti buvo taip lygiai nelaimin
gi, kaip ir jisai; bet Kandidas tikėjosi, kad 
pilošopas gales būti .geras draugas kelio
nėje. Visi kiti kandidatai skundėsi, kad 
Kandidas’ skriaudžias juos, nepasirinkda
mas ju; bet jis visus užgerino, suteikda
mas po šimtą piastru kiekvienam.

Kandidas vis-gi buvo jkiek (laiminges
nis už Martyna tuo atžvilgiu, 'kad jis dar 
tikėjosi, pasimatysias su panele Kųnegun- 
da, ‘gi Martynas nebeturejo jokios vilties. 
Šalę to, Kandidas dar vis turėjo nemaža 
turto; rods, žuvo šimtas dideliu jo raudo
nu aviu su didžiausiais pasaulio turtais; 
rods, Danu kapitono viliugyste giliai ižei- 

. de jb širdi; tačiaus, kiek tik kartu jis pa
svarstė apie tai, kas jam dar liko, kiek tik 
kartu atsiminė apie panele Kunegunda, — 
visados pasijausdavo linkės pripažinti Pan- 
gloso pilosopija.

“O tamsta, pone Martynai”, tarę jis i 
pilosbpa, “ka apie visa tai manai? 'Kokios 
esi nuomonės apie dvasini ir prigimtinį ne
laba?” ■ ’ '1

“Pone”, atsakė Martynas, “musu ku- ' 
nigai apskundė mane, buk aš esąs Socinia- 
nas, gi paktinai aš esu tiktai Mariikenas.”*

“Tamsta juokuoji”, pastebėjo Kandi
das, “juk jau neberia pasaulyje jokiu Mani- 
kenu sektos.”

“Bet1 aš .ėsu vienas”, atsake Martynas. 
“Nė mano tame kalte; aš nemoku kitaip ' 
mastyti.”

“Ištikruju tu turi būti paties velnio ap
sėstas”, patemijo Kandidas.

“Taip, jis labai domisi pasaulio reika
lais?’, atrėžė Martynas, “tad jis gali 'būti 
manyje ir kiekviename kitame žmoguje. 
Bet aš skaitau reikalingu pasakyti tamstai, 
kad, pasižiurejes i ši pasauli, arba, geriau / 
-sakant, i ši mažiuką kamuolėli beribeje, ne
galiu nemanyti, jog Dievas apleido ji, pa
vesdamas kokiai nelabai jėgai. Žinoma, 
išimtis yra su El Dorado.( As tikrai ne
girdėjau apie toki miestą, kurs nenorėtu 
pražūties kitam kaimynui-miestui; negir
dėjau apie tokia šeimyna, kuri nenorėtu 
pražudyti kitos .šeimynos. Visur silpnes
nysis nekenčia galingojo, nors ir šliaužine- 
ja prieš ji; ir galingieji muša silpnesniuo
sius,. kaip avimis, kuriu vilnas ir mesa par
duoda. Miliūnai ręgimentubtu žmogžudžiu, 
nuo vien,o Europos galo iki kito, uždirba 
sau duona tupm, kad išsilavina draskyti ir 
žudyti, neturėdami doresnio užsiėmimo. 
Net ir tokiuose mieštuose, kuri rodos taika 
ir menas viešpatauja, -gyventojus este ėda 
pavydas, rupesnis ir nerimtis daug smar
kiau, negu karo apgultame mieste- Sle
piamoji nerimastis yra žiauresne už aiškia 
nelaime, žodžiu sakant, aš esu matės ir 
patyręs taip daug, kad likau Manikenas.”

“Bet-gi esama ir geru dalyku”,'paste
bėjo Kandidas.

“Gal būti,” atsakė Martynas, -'bet as 
ju nežinau.” (

Besikklbedamu, jiedu išgirdo kanuole 
šaunant; susidomėjo tuom. Fasieme savo 
žiūronus. Pamate du laivu, viens prie ki
to; mūšyje, apie trys mylios atstu. Vėjas 
taip arti prinešė tuos laivus prie ju'kad 
musu pilosopai turėjo progos gerai matyti 
muši. Pagaliaus, vienas laivas taip gerai 
pataikė antram i šoną, kad šis bematant 
nugrimzdo dugnan! Kandidas su Martinu 
aiškiai mate bent šimtą žmonių ant skęs
tančio laivo denio; jie kele rankas aųgštyn 
ir baisiai reke, bet jura tuoj visus juos pra
rijo.

I Nors šio mėnesio dangus yra 
| gražus iš vakaro žvaigždėmis, 
(ryte jis labai patraukiantis pla
netų apsireiškimu. Kas netin- 

4gi atsikelti anksti ryte prieš už- 
' tekėjimą saulės, kolei dar tam

su, rytiniame dangaus krašte 
matys gražų vaizdą. Venus, Ju
piteris, Marsas ir Saturnas — 
visas kvartetas skaisčiausių pla- 
netų — yra šį mėnesį rytinė
mis žvaigždėmis, ir pirmutinį- 
je šio mėnesio pusėje tos pla
netos bus labai arti viena kitos 
danguje, sustojusios į eilę vie
na paskui kitą tolyn. Paeiliui 
jos taip ir stovi nuo apačios au- 
gštyn kaip viršuje jų vardai su
minėta. Venus, suprantama, y- 
ra skaisčiausia, Jupiteris sekan
tis savo gražume. Biskelį žė- 
miaus Venaus randasi skaisti, 
balta pirmo didumo žvaigždė 
Spika, iš Virgo konsteliacijos, 
kuri perstata Dievę Ceres, Pjū
ties dievę. Spika vienok nėra 
tokia skaisti kaip Venus ar Ju
piteris. Ją žiemos laiku matysi
me sykiu su Jupiteriu ir Satur
nu, /kada' jos visos pereis į va
karines žvaigždes. Bet įsį^ėmy- 
kit, kada Jupiteris, Marsas, Sa
turnas ir Spika pasidarys vaka
rinėmis žvaigždėmis ateidamos 
arba užtekėdamas iš rytų, Ve
nus vėliau tiktai, perėjus į kitą 
saulės pusę, pasirodys vakari
niame dangaus krašte.

Visas planetas kiekvienas len
gvai atskirs nuo žvaigždžių dė
lei jų ramaus pobūdžio: jos tik 
taip žiba, kada žvaigždės sping
si ir kruta.

Merkurąs,1 artimiausi prie sau
lės • planeta; taipgi yra rytine 
žvaigžde, geriausia bus matoma 
per dešimtį dienų prieš ir po 16 
šio mėnesio.

Kadangi Jupiteris kelionę ap
link saulę atlieka sykį į apie 12 
metų, šįmet jį sutiksime visu 
mėnesiu vėliau negu pernai. Sa
turnas keliauja į apie 34 metus 
sykį, taigi šįmet tos dvi planetos 
stovės skirtingai negu jos buvo 
pernai, — beveik netoli viena 
kitos.

Vakariniame danguje tėra vie
na planetai, Uranus J augščiau 
žvaigždės Fomalhaut, kurią ma
tome visai pietuose, baltai sping- : 
sinčią. -

Uranus yra antra nuo sauli- i 
nės sistemos planetų ribų, pas- ■ 
kutinę yra Neptūnas, kuri taip- : 
gi užteka vėlai vakare, bet vi- i 
sai negalima matyti. Delei pas
kutinių dviejų planetų didelio 1 
tolunię nuo /emėg, .Jabąį „ip.ąžąi ,Į 
kas apie jas žinoma. :

Į APKRICIO mėnesio vakarų 
J—1 dangus apgaubia žemę su 
didelio indbmumo k'onsteliacijo-. 
mis. Kolei kap tuo tarpu mes 
turime progos prisižiūrėti gra
žioms vakarinio dangaus šono 

..- - ,. . . . Ikonsteliacijoms, kaip šiauriniam
T^ec’ai partljcs sah^ Lyrai ir nuo jų pietūo-

| se Ereliui, kurios visos. turi po 
'/pirmo didumo žvaigždę ir suda- 

j no pailgą -trikampį. Sutemus ši-
I . o

1 toliau į vakarą, jam pradėjus 
leistis, rytuose pamatome kitas 
naujas konsteliacijas.

į Apie 9 vai. vakaro Pegaso ker 
turkampis būna viršuje, jis se
ka; paskui minėtą trikampį; už 
jo randasi keletas žvaigždžių ku
rios sudaro Andromedos, arba 

- buvusios smakui atiduotos ka
ralaitės, konsteliaciją, paskui gi 
ateina Persėjus, kuris tą kara
laitę išgelbėjo. Tos konstelia- 

icijos matosi tuoj sutemus. Iš 
naujų yra maža septynių žvaig
ždžių grupelė Plejados, panaši 
mažam pjautuvui, kurią Lietu
viai vadina Sietynas; už jos ry
tuose netoli matosi rusva žvaig
ždė V-pavidalo Tauto konstelia
cijos, gi dar į rytus, paskiau po 
jų teka didelė-ilga konsteliacija 
Oriono, kurią Lietuviai vadina 
šienpjuviais, iš tų trijų žvaigž
džių kurios lygioj eilėj stovi ir 
sudaro Oriono diržą. Nuo tų 
trijų į šiaurius ir į1 pietus guli ; 
dar keletas žvaigždžių, pora yra 
pirmo didumo, Betęlgeuzę šiau
rėje nuo diržo, Rigel pietuose. 
Još yra labai aiškios ir pagal jų 
ir diržo .galima ajškiai matyt 
visą konsteliaciją.

Iš Ueniau matomų konstelia
cijų rytuose, kurios daug pir
miau pasirodo už pietinės; yra 
arti šiaurės žvaigždės konstė- : 
liacija Auriga, su žvaigžde Ka
pelis. ši žvaigždė jau buvo ma-, 1 
tomą pereitą mėnesį, nes ji pa- 1 
sirodo net kada buna biskį pra- ; 
ėjus į rytus' už šiaurinės žvąig- '1 
įdės, visai būdama 'kitoj žemes 
poliaus -pusėj:

Sykiu su Orionu rytuose, vi- i 
įsai šiaurėje, teka dvi kitos pir- I 
mo didumo žvaigždės, Dangis- 1 
kieji Dvynai, Kastor ir Pollux. 
Jiedu eina greta vienas kito, to- i 
je srityje nėra kitos didesnės 1 
žvaigždės, todėl juos lengva iš- j 
skirti. Apie vidurį mėnesio jie j 
ir Orionas matysis anksčiau ir 1 
kieky ienas galės.. gerai prisižįu- j

kymui, nežiūrint to kad tie 
patįs žmonės čia palaiko di
deles, gražias bažnyčias su 
tuksiančiais dolarių skolų, 
ir taipgi turi išstatę savo 
mokyklas, nenorėdami leis
ti vaikus į miesto viešas mo- 
kslaines.

Už ką Sandariečiai
Tures Balsuoti 

“Sandaroje” Sekretorius K. J.l 
’aulauskas paskelbia pasekmės 

A. L. T. Sandaros Centro Valdy
bių nominacijų:

Ant Pirmininko:
A. Mikalauskas,
V. K. Račkauskais, ,
F. živatas.

Ant Vice Pirmininko:
A. J. Gotauta^, 
Julius Baniulis, 
S. Mockus.

Ant Sekr.-Administratoriaus:,
K. J. Paulauskas,

Matulis,
Jurgeliunas.

Ant Iždininko:
Pratapas,
Ivaškevičius,

K. A. Makarevičius.
Ant Iždo Globėjų:- 

Juzė Rauktytė,
K. Sidabras,
F. J. žiuris,
A. P. Osteika,
Izabelė Savilioniutė, f
S. Jokubauskas.

A.
K.

K.
A.

kadaŠitokiame krizio laike, 
eina kovos už partijų įsigalėji
mą; kas gali lemti ir Lietuvos 
likimą ant ilgų laikų ateityje, 
Sandariečiai privalo geraiv- ap
svarstyti laike balsavimo už ką 
savo balsūs atiduoti. Nors vie
noju partijoje neturėtų būti ya- 
roma politika, vienok kurie jau-' 
jaučiat itinkamesnius kandidatus 
nepagailėki t už juos paagituoti; 
Nors norai jrąli.buti vienodi —r meicvie 
ir visus- vienodi tikslai Sandaro- j rėti.

Suv. Valstijose, iš suvirš 105 
milijonų gyventojų, yra 54,421,- 
832 piliečių-balsuotojų, virų 21 
m. amžiaus, vyrų ir moterų. Di
dėlė jų dauguma neturi nuosa
vų namų, ir didelė daugybė jų 
nežino kame čia viso to balsavi
mo svarba. ' '•

Jie1 yra išskirstyti j‘demokra
tus i?' respublikonus, balsuoja 
sulyg savo paskirstymo, paskui 
žiuri ir laukia kas iš to išeis.

XX
Kas Atsitiko Jurose Kandidui 

Martynui
CENAS pilosopąs, vardu Martynas,

. liavo drauge su Kandidu i Bordeaux-. 
Jiedu buvo mačiusiu daug vargu ir nelai
miu; ir jei tąsai laivas butu plaukes iš Su? 
rinamo per Gerosios Vilties Smailgali, tąi 
jiedviem •pilnai būtu pakakę medžiagos iš 
judviejų gyvenimo. įvykiu pasakojimui vie
nas kitam-, per visa keliones laika.

ir

Sėcinianai -- pasėkėjai mokslo Laliaus ir 
Faust’aus Socinaus (16-to šimtmečio), skelbusių, 
jog nėra Treybes, jog Kristus nebuvęs Dievas, jog 
velnias esąs asmuo, jog žmogaus- prigimtis esanti 
yisiškai sugedusi, jog nešanti reikalinga atgaila ir 
jog nėsa jokioą amžinos bausmes., Socianus da
bar seka Unitarianai. Manikenai — pasėkėjai 
Manes’o (arba Manicheaus) iš 3-jo šimtmečio; jis 
buvo Persas ir skelbe, jog pasaulyje esą du prin
cipu, vienas geras, kitas nelabas, abu lygiai galin
gu, valdančiu pasauli.

(Bus daugiau)' *

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-LietuviškaB
ŽODYNAS

turtas’ žmogui, kuris jį turi; Amerikoj gy- 
Te]pa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam i

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

$10.00
$11.00

Lenky Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
. pjip pradžios 14 to jo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jy šunybes Lietuvo-. 
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi; ' 1.00 
Tvirtais apdarais J.__ "

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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TYPAS
Rašo ŠLAITAS

(Tąsa iš pereito num.)
''TADAS nusižiūrėjo j tramvajuje'T'ADAS nusižiūrėjo j tramvajuje Esantį 

. apgarsinimą ir Jancius manė kad jis 
nei negirdi. Todėl jis Tadui biskį kumšte
lėjo alkūne Į ranką ir. tęsė:

— Jei-jis ir šiandien bus toks piktas, 
tai mes nieko nelaimėsime.
- — Tegui sau pyksta — didelio čia daikto.

Išlipo jiedu iš tramvajaus. Jancius už
sidegė paperosą ir vėl šnekėjo:

— Na dabar apšnekėkim kiek tu ma
nai duot?

— Aš manau dar mažiau siūlyt negu 
pirklių agentai jam duoda. , , r

— Tai neapsimoka nei eiti pas jį.
’— Dar geriau.
— Kodėl tu tokis? _ . / 'fn/‘
— Priežodis sako: “Neturėjo boba bė* 

dos — nusipirko paršiuką”. Tu irgi dabar 
man nori intaisyt paršiuką. '

— JTai, broluži, tavo supratimas !- ‘
—.Pirk tu! — atrėžė Tadas.
— Aš neturiu pinigų.
Dabar jau ir Jancius išbaigė žodžius.
— Žinai ką? — tarė Tadas.

\ — Na? ’■
, — Važiuokim namon.
— Aš nemaniau, Tadai, kad tu tokis 

keistas. Dabar aš tave pilnai suprantu. 
, Nei tu gali apsivesi, nei tu galį įgyt namą. 
Nugyvensi kai stagaras ir kas bus su ta
vim senatvėje?

— Nesuprantu kodėl tu taip trokšti 
kad aš pirkčiau?

— Aš tave noriu pastatyt ant kojų. 
Tu ant šito namo uždirbsi mažių mažiau
sia vieną tūkstantį. Kaip man malonu bus 
tave susitikt, kad aš tau į 'kišenių bUsiū in- 
dėjęs tiek pinigų?

— Naj o jei aš prakiščiau?
. O jei subankrutytų bankas? Tik 

apmąstyki..... Užsidarytų durįs ir už
baigta.

Na ir jiedu atsidūrė pas McFe. Senis 
McFe užprašė į kambarį. Tuojau Jancius 
perstatė dalyką.

— Taip.... — numykė senis. .
Paklausta kiek ir gauta atsakymas.
— Ką manai?
— Reik pasiii^yt pusę tiek kiek prašo.
— Nieko nebus.
— Trauk jį velhiai!
— McFe nesuprasdamas Lietuviškai —Į 

nerimavo. Netekęs kantrybės jis prabilo:
— Ką jis šneka?
— Jis nori pasiūlyt pusę tiek kiek pra

šėte.
— Niekas neišeis, — pasakė 'McFe.
Jancius greitai atsisuko į Tadą ir sako:
— Ar aš nesakiau?
— Tai kas? Jis prašo kiek jis nori, o 

aš siulau kiek man išpuola. Butų labai 1 
kvailas dalykas dupt kiek prašo.

Vėl .senis McFe pradėjo nerimaut. Tą 
pa tent ijęs Jancius sako:
,— Ką darom? , - ' !

Na, sakyk kad aš siulau daugiau.
; Jancius pasakė.
si —* Taip.... — numykė senis McFe.
. — Žinai ka, Tadai?
i.. — Na?

. ... — Iš jo minos atrodo kad mes stovimeIV 
netoli to už kiek jis atiduotų.’*-

,. Man atrodo kad jau jis ir už tiek 
atiduotų.

— Neduos, Tadai.
Jancius su McFe jau pirma to buvo su

sitarę, Tadui nežinant, už kiek atiduos na
mą. Jis gerai’žinojo kad įcuo daugiau 
Įsiūlys, tuo daugiau magaryčių jam teks.

. čia Jancius, kaip ir amžiną atilsį. Judošius, 
bučiuoja už pinigus.

Tadas žino tik tiek kad jis nedasiulys 
tiek kiek pagal Janciaus pasakymą yra įsiū
liusi pirklių agentūra, 'tai jis išeis nuo Mc- 

. Fe be sarmatos. Po ilgo mąstymo Jancius 
' prabilo:

— Siūlai dar?
— Nežinau ką daryt.
Tuojau Jancius atsisuko į McFe ir pa

sakė:
— Jis dabar jau paskutinį pasiūlymą 

daro.
Ir McFe Sutiko.

. Ant rytojaus sutarta prieš pietus ateiti 
į. McFe raštinę su rankpinigiais. .

Atsisveikinta.
Parvažiavęs namon, Tadas tą naktį ne

dali užmigti — rupi. Nusprendė nepirkt i 
ir užmigo. Ryte paskirtame laike dar sykį 
nueis pažiūrėt tą namą. Ateina vyras ir 
moteris tame pat momente imt namą, ant 
nuomos. Tadas turėjo raktus ir tame lai
ke jis atrodė savininku. Jb paklausė kiek 
nuomos už mėnesį, ir gavę atsakymą nusi-

• stebėjo kad taip nebrangiai. Neužilgo jie 
žadėjo sugryžt ir paimt. Tai buvo Tadui 
spąstai. Mat, tie žmonės buvo pasiųsti iš 
McFe raštinės tyčia kad apgaut.

Tas Tadą ir apsvaigino.
Mažai rankpinigių nuo Tado nepriim- 

■ ta, o kadangi jis nepasiėmė advokato, tai 
nebuvo kam padaryt vartus išėjimui iš spą
stų. Jei advokatas but daręs kontraktą, 
tai butų buvę jei nori — pirkt, o jei nė — 
liuosas kelias išeit. Gi dabar Tadas gali 
tik pirk — daugiau nieko. Tat jis pinigus 
šlamšt, lyg į prakeiktą urvą, geležinės du
ris žvangt ir užsidarė.

Tadas - vakare pasimatė su Janciais.
ĮJancienė tarė: ,

— Po piet aš buvau pas McFe. Jis sa
kė kad atėjęs kitas pirkikas ir siūlęs du 
šimtu daugiau. Jei norėtum atsimesti, tai 
jis, sakė, grąžintų tau pinigus ir dar šimtą 
duotų uždarbio.

— Tai nueikim rytoj — aš pilnai noriu 
atsimest.

—r Tu nebūk paikas, Tadai! Kas tau 
darosi? Jei tu tik per vieną dieną gauni 1 
šimtą uždarbio, kas bus už metų?
■/ ' Tadas ant rytojaus atsidūrė pas McFe 
ir gavo atsakymą kad niekas nebuvo derėt. 
Jau Tadui dūrė Į širdį kad čia yra kas ne
gerai. .; .
1 ’ Sutinka jis vieną žmogų 
girdi:

— Permokėjai.
Sutinka kitą, ir vėl:
— Permokėjai.
Sutinka-trečią, ir tas:
— Permokėjai.

(Bus daugiau)

JAPONIJOS VIETA PACIFIKE

ii’ išsišnekęs

Franklinas, būdamas Amerikos krizio 
dienose vedovu, mokino žmones taupyti pi
nigus.

Bte jis išrado elektrą už kurią 
žmonės turi mokėti pinigus, ir taip 
ateityje, vis sumoms dauginantis.

Duktė: — Tėveli, ar* močiutė

dabar 
mokės

sutiko 
. išsykio kada tu jai padavei sumanymą ap- 
jsivesti?

Tėvas: — Taip, dukrele. Bet nuo to 
laiko visus kitus sumanymus kokius tik aš 

I-jai padaviau ji atmetą. ;

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne'
I Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy

vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_

507. žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226............................

1.00
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DABAR LAIKAS
piRMA Lapkričio dięną. gatąvas vienuoliktas š. m. “AR- x
1 TOJO” numeris tam mėnesiui. Visi kurie užsisakot 
“ARTOJĄ” pavieniais numeriais skubinkit, nes paskui 
visada nelieka. Kurie mahote 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” spausdinąma tik keletas daugiau-negu yra 
prenumeratorių, taigi- nebūkit nuskriausti.

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

“ARTOJAS”
Pusei Metų 60c.

7907 Superior Ave.
Lietuvon-metams $1.25.

Cleveland, Ohio.

“JAPONIJA, kuri -»...— ------- - ........... ..
•J jimo Azijos jūrėse pakilo j'jų salų grupių buvusių po Vo- 

vieną iš svarbiausių ir valdan- kietijos globa Pacifike šiaurėje 
čių galybių Pacifike, galima pa-■ nuo Ekvatoriaus, ji pažingėjo! 
vadinti siauresne ir mažiau su- tūkstančius mylių rytų linkui j,I 
grūsta Britanija Tolimuose Ry.i 
tuose”, sako mums prisiųstas 
buletanas iš Washington, D. C., 
National Geographic Society ra
štinės.

“Panašiai kaip Britiškos Sa
los, .Japoniškos Salos sudaru at- 
trupą didelio kontinento; abi bu
vo rankose įvairių smulkių ka
ralių ir išaugo į centralizuotas 
tautas; abi žiurėjo į ięlaukiusl_______
savo prašiplėtimūi; ir. abi per- 2700 mylių, 
matė savo saugumą ir ateities 
gerovę atsidėjimu daugiausia 
ant jūrinėj galybės.

“Vienok tarp šitų salinių tau
tų yra skirtumai kaip ir vieno
dumai. Kaip tik pradėjo išaug- 

' ti į * imperiją Didėj i Britanija 
' visiškai atsuko savo nugarą į 

Europą ant kiek tas paliečia te- 
rilorialius klausimus, ir siuntė 
savo Į kolonistus į tolimiausias 
žemės dalis. Japonija, iš kitos 
pusės, įsigijo.didelius plotus ant 
kaimyniško kontinento, taipgi 
dalimai prasiplėtė į kitas puses. 
Didėji Britanija patapo vyriau
sia vieta išmėtytos, tolimos im
perijos. Japonija pasiliko kolei 
kas centru savo imperijos su 
savo žemėmis esančiomis lygi
namai arti aplink ją.

“Nors Japonija turėjo impe- 
rialius geismus net ankstyvuo- , 
se amžiuose, kaip pasirodo iš 
fakto jog ji kitados užkariavo . 
Korėją, ir užsimanė pasisavinti 
šešioliktame šimtmetyje Formo- j 
są ir net- Filipinus, -jos tautinis , 
gyvenimas, kuomet Commodore , 
Perry atidarė komunikaciją , su 
Vakarais 1854 m., buvo, vien tik 
ant'trijų svarbiausių 'pietinių 
tikrosios Japonijos salų ir ma
žučių salukių netoli jos pakraš
čių. Tiktai ką apie trisdešimts 
metų pirm galo pereito šimtme
čio valdžia tepradėjo vystyti 
Yežb, didelę salą į šiaurę — Ja
ponišką Škotiją. Rusija ir Ja
ponija savinosi Sakhaliną, pen- 

s ktą ir toliausia šiaurėje didžiau- 
' šią Japoniškos-grupos salą; taip- 
• gi panašus dviejų pusių savini- . 
■ maiši buvo prie Kurilo grupės, 

eilės mažų yulkaniškų salų, ly- 
; ginamų prie Alęutiškųjų, ku

rios nusitęsia nuo Yezo šiaur
ryčio linkui į Kamčatkos smai
lumą. 1875 metais Rusija ra
gino Japoniją pasiimti Kurilo 
salas ir atsisakyti nuo visokių 
teisių prie Sakhalino.

“Prasiplėtimas į šiaurę buvo 
mažos vertės, kadangi šaltos, 
tuščios šiaurinės žemės nepati
ko Japonams kolonistams. Ye
zo yra retai apgyventa, gi Ku
rilai turi tik saujelę gyventojų. 
Japonijos sekantis žygis buvo į 

- pietus. 1879 metais ji prisijun- 
įgė Lu-Ču salyną, prasitęsiantį 
nuo pačios pietinės didžiausios 
Japoniškos salos į pietus per 70C 

' mylių iki Formosos. Chinija 
reikalavo sau teisių prie šių ma
žų bet malonių ir gausiai apgy
ventų salų, kaip ji norėjo pa- | 
siimt sau ir Formosą, bet ji pa- 
galiaus sutiko ant Japonijos jų 
prisijungimo.:

“Japonų laimėjimas karės su 
Chinija 1895 metais davė ■ jai 
urną teritorialę progą ir prie to 
dar labiau paaugštino jos ver
tybę tarp tautų. Chinija užlei
do Formosa salą (dabar oficia- 
+iai žinomą ikaif>o Taiwan) su 
jos 13,000 ketvirtainių mylių 
teritorijos ir 3,500,000 gyvento
jų, ir Chinišką pusiausalį Liao
ning ant kurios randasi karių 
apdraskytas Port Arturas; prie 
to ji pripažino Korėjai nepri
klausomybę. Rusija, Francuzi- 
a ir Vokietija privertė Japoni

ją atiduoti Liaotung pusiaushlį, 
gi vėliau Rusija jį nuo Chinijos 
išsinuomavo; vienok Rusų-Japo
nų karė vėl pervedė jį į Japoni- 
>os nuosavybę, ir dabar ta sali
nė imperija laiko tą pusiausalį 
po 99 metų nuoma. Nugalėjus 
Rusiją, Japonija toliau praplė
tė savo intaką kaip ant pačios 
Azijos taip ir ant salų. Ji įga
vo protektoratą ant Korėjos, i 
‘am tikrą intaką Mančžurijoj, I 
ir jai užleista pietinė pusė Sa- j 
khalino salos. .

“Pasekmėje Pasaulinės Ka- j 
rėš, Japonija padarė tolimesnius i 
teritorialius žygius *šiaurėn, ry- 
t”osna, pietuosna ir. vakaruos- 

| na. Jos intaka pasiekė rytinę 
į Sibirą, ji pasiėmė sau Vokieti- 
I jos nuomuojamą Chįnijoj Kiao-

tančių mylių teritorijos ir ko- simetę žemės punktai ‘prasilau- 
ikius 50,000 žmonių j/rie Japo- žia’ abelnaį imant vieną milijo- 

•«’ jj— ,-x ną mylių įtPacifiką." Kiš apvienė-ičow, ir gavus mandatą ant tri-jniškos imperijos. Vienok tie iš-

Pacifiką.
“Didumas Japonijos dabartį-1 

nių interesų Pacifike galima bu-1 
tų geriau suprasti, turbut, per-1 

'sistatant jos salų teritorijas per
kėlus j geriau žinomą Atlantiką ■ 
ir jų padėtis apgryžus atbulai. 
Įvairios grupos Japoniškų salų 
tuomet prasitęstų nuo šetlandi- 
škų Salų j pietus visu pakraš- — 

Įčiu Europos xir Afrikos per apie Į r“
Formosa rastųsi 

biskelj į šiaurę nuo Verde Rago 
Salų. Marianne ar Ladrone Sa
los po jos mandatu užimtų vie
tą netoli Azores; ir šimtai salų 
iš Karolinos ir Marshall grupės 
(likusios po mandatu salos) nu
sidriektų skersai Atlantiką nuo 
netoli Verde Salų beveik iki Ku
bos. Honolulu, sulyg tos per
dėtos geografijos, užimtų vietą 
apie Santa Fe, New Mexico.

“Kaipo tiesioginės išeigos ša
lies emigracijai, Japonijos man
datinės salos, delei jų apriboto 
didumo, yra visai mažos svar
bos. Vienok kaipo bazės aprū
pinimui savo laivynų ir preky
bos vedimo Į pietus ir rytus jos- 
yra lyginamos vienodos svarbos 
su Hawaii kaipo žabe Suvieny
toms Valstijoms žygiuose j va
karus. Ir Japonija rūpinasi pa
daryti kad tos salos ‘užsimokė
tu už jų užlaikymą’. Ji įrengia 
sistemą, auginimui kokosų, gi 
jos prekiautojai smarkiai sku
bina užkišti savo prekes į vietą 
atgabenamų iš kitų šalių. Tos 
salos dadeda tiktai keletą .tuks-

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. ^Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilgo 
šit ’’piRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti j Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai 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.

SMinavijos'AiiiaibslfflĮja
I Piliava 
Laivas “FREDERIK VIII” 

LAPKRIČIO 18 
Laivas “Hellig Olav” 
LAPKRIČIO 26 d.

Visa trečia klesa susideda iš butų 2« 
ir 4 žmonėms. Informacijų kreipki,-, 
tės prie vietinio agento savo mieste 

ųj. arba į Kompanijos ofisus adresais:'*' 
Scandinavian-American Line

27 Whitehall St., New York, N. Y. J 
. 117 N. Dearborn St., Chicago, III.' 

248 Washington St., Boston, Mass. 123 S. 3rd St. Minneapolis, Minn.. I

Kalėdoms Prisiartinant

DOVANOS “Dirvos” skai
tytojams, atnaujinantiems 
prenumeratas arba naujai 
užsirašantiems duodamos ir 
toliau, nors del stokos vie
tos skelbimas apie tai ne
telpa. Administracija.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedam) 

taupinimui

LAKE
SHORE 
BANKOJ
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

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

12000 Superior Ave.

( 

£

Y/ĮSAME 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 neimtų 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 kare. Taigi musų, Amerikiečių, pareiga yra 
nepamiršti anoj pusėj vargstančių savo giminių. , •

Dabar kaip tik gera proga yra pasiskubinti su per
siuntimu Lietuvos pinigų, nesą kursas pinigų yra labai 
žemas. Maža viltis kad jis dar žemiau pultų, bet daug 
yraggalimybių 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, išsiųsta Lietuvon per BALTIC STA
TES BANKĄ: 1921 m. sausio menesyje — 2,^30,456 a'ūk.; 
Vasario mėn. — 2,(82,795 auk.; Kovo mėn. — 2,640,861 
auk.; Balandžio mėn. — 2,087,633 auk.; Gegužio mėn. — 
3,118,044; Birželio mėn. — 2,501,950 auk.; Liepos mėn. 
— 4,904,886 auk.; Rugpjūčio mėn. — 5,696,650 auks.; 
Rugsėjo mėn. — 5,114,750 auks. ,Viso per 9 mėnesius iš
siųsta per musų Banką į Lietuvą 31 milijonas 678 tūks
tančiai ir 25 auksinai, ir nei vienas skatikas iš tų pinigų 
nėra žuvęs!

BALTIC STATES BANKAS užtikrina kad per jį 
siųsti pinigai kuogreičiausia pasiekia 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 dolari gaunama labai daug auk
sinų.

Adresuokite mums šitaip:

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

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00 
šios Kompanijos Skyrius taupymui.

VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.
Šis sumokėtas suvirs Pusės Milijono Dblarių Kapitalas 
yra liudymas ir apsauga visų tų pinigams, kurie deda į 

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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BANGOS AUDRAI KĮLANT. 
Jūrių bangužes telkias į būrį. , 
Ilgu, nuobodu, kur tik pažiūri.... 
Lyg ant pustynės vargų verpeto 
Atbalsius sielos kas tai suprato.

—Galinaitis.
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1URIŲ bangos vejasi viena kitą, dūksta, 
_ daužosi, putoja. Nuo sutvėrimo pasau- 

£ lio iki šiai dienai, ir per amžius, kolei ši 
' planeta bus, jos nei ant mažiausios valan
dėlės nesiliaus ūžusios. Jos veiklios, rtera- 

mios, jų ošimas pasklenda įvairiais garsais. 
O kuomet audra iškįla — jos staugia, kau
kia, daužosi, lyg ir pagalbos šaukiasi, ar 
ką nugalėti norėdamos, rodos, savo rūsty
bę rodo: pagavusios nekaltus jūreivius į 
savo sukurį į visas puses* blaško, daužo, mė
to, lyg keršydamos už savo neramumą.

Bangų veikimą galima prilyginti prie 
neramių žmonių budo, o. ypatingai pritai- 

. koma prie moterų. Nevienas yyras bandė 
aprašyti moters būdą. Artistui-teplioriui 
niekuomet nenusiseka nupiešti gyvas jū
rių veikimas; taip \ ir geriausiam rašy-

rai jus aprašinėja neteisingiausiais budais, 
per šimtmečius? . Dar net prieš rašt.o išra-Į 
dimą vyrai moterų paveikslus braižydavo! 
ant uolų, perstatydavo jas neteisingai^ nu
eikite į muzejus ir prisižiurėkit kaip vy
rai išdarkytai perstato jus pasauliui; pui
kiausias moters paveikslas klastingai išpai
šytas ar iškaltas ąnt uolos. Tik vėlesniuo
se amžiuose vyrai tapo šiek-tiek sąžinin
gesni, dailininkai— teplioriai, skulptoriai 
pradėjo rinktis gražiausiai gamtos subuda- 
votas moteris sau už modelius ir pradėjo 
priderančiai atiduoti moterei tą kas jai 

! teisingai priklauso, perstatyti taip kaip ją 
i gamta tikrai yra sutvėrusi.

Mes žinome kad gamta apdovanojo mo
terį neramiu budu, kaip ir tą jurę. Bet kį- 
!a klausimas: kodėl ji savo neramumu ne
sukelia tokios audros kuri sunaikintų tam
sybę, o apsistojus tai audrai nušvistų pa
dangė nors businčioms gentkartėms trum
poje ateityje?

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

:0
RUDUO

dainuot!
džiaugsmu:
smagu —

Laike diskusijų Clevelando 
bolševikų susirinkime vienas iš
sitarė šitaip: “Jus skelbiatės 
esą darbininkų vadai, bet netu
rit mažiausio mokslo, nepažįstat 
geografijos, ir jeigu nueitumėt 
į Afriką beždžionių vadovaut ir 
su žemlapiu tenai paklystumėt.”

po gabų-"Rašytoją, kalbėtoją .ir 
tt. ir

Praėjus kelioms dienoms, ji 
gauna paveikslą ir sako mamai: 
“Aš norėjąu jo paveikslą turė
ti ant visados, o čia va ant kam
pelio konverto užrašyta: Už 
penkių dienų sugrąžint, ir padė
ta jo adresas atgal,”

KADA MARSAS MOKINS ŽEMĘ 
KALBĖTI

A IŠKU yra kad už visai netolimo laiko, 
ant kiek tai galima lyginti su laiku ant 

žemės, kitos planetos atsakančiai išsivys
čiusios musų saulinės sistemos šeimynoje 
pradės susikalbėti su mumis. Marsas, mi
lijonais metų senesnis už mus ir arčiausis 
prie musų, bus pirmutinis, galima spėti, 
pamokinti mus, kaip senesnės seserįs mo
kina jaunesnesias. Sykį kas penkiolika me
tų Marsas prieina prie musų visai “arti”. 
Tolumas 1924 metais bus tiktai 35,000,000 
mylių.

tojui, kad ir šimtus-tukstančius tomų kny- Iš pirmo mes tik pradėsime sužinoti 
gų jis prirašytų, nepasiseks aprašyti tik- j°g Marsas stengiasi mums duoti suprasti 
rąjį, gyvą, teisingą moters būdą, jos veiki- !^ą nors, kaip paveizdan mokinant kūdikį 
mo paveikslą. Vyras papuolęs ant audrin- mes ir vienaip ir kitaip jam rankom rodom, 
gos jūrės,-daužomas bangų per visą savo'Kalba kokia vartojama ant Marso yra ne- 
amžių, nors ir tvirčiausiai laikantis ranko- j Įsivaizdinamai skirtinga nuo musų. Bė
ję gyvenimo vairą, audrai iškilus buna pri-jgyje milijonų metų jie gal numetė kalbą ir 
blokštas kur prie kietos skalos, sudužus išmoko susinešinėti tiesiog mintimis. Tas 
laivui žūsta bangų sūkuryje, o banga nesi- butų dar sunkiau. Vienok gal Marsiečiai 
liauja užusi, veda savo darbą toliau. gali i mus dar kalbėti kūdikių kalbinimo

Kiek daug yra merginų ir moterų šia- budu. Jie mokins mus pirmiausia, gali bu
me pasaulyje, tiek daug yra įvairių būdų, ti- pažaboti gamtines spėkas, kaip mes iš 
kūno subudavojimų ir veido išvaizdų; kaip1pradžių mokiname kūdiki vaikščioti. Per- 
girioj medžių, taip nerasime dviejų ypatų sistatykit kaip lėįai kūdikis galėtų išmokti 
tiek panašių kad nebūtų galima vieną nuo!viską gyvenimo bėgiu jeigu reikėtų pačiam 

v kitos atskirti. Taip pat bude — nerasi] 
dviejų vienodų.. Nežiūrint kaip vyras sten
gsis pažint moters būdą, ir bandys jį ap
rašyti — vis negali tai būti teisingas apra
šymas. Jei norime sužinoti moters būdą 
turime melsti kad pačios moterįs rašytų 
apie save, nes vyrai nesame kompetentiš- 
kais tam darbui. Tik yiena bėda su muši] 
moterimis: jos kaip jūrių bangos, audrų 
mėtomos į visas puses, greičiau moka mums, 
vyrams priekaištų daryti, buk mes pavergę | tėvams sakyti 
moterį nuo ^senovės amžių, elgiamės su jo
mis taip kaip laike Lenkų apaštalavimo | bus Marsui sakyti jaunai
Lietuvoje ponai bajorai-elgdavosi su bied- Į sakiau jums kas yra negerai. Jeigu verž- 
nąis Lietuvos kaimiečiais, t. y. laikome jas 

| savo vergijoj, neduodami tinkamos laisvės.
Gyvenime visaip yra: gal ir toki prie

kaištai nėra be pamato, bet juk mes žino-

I viską išsidirbti,'msšhnt ar begalint paklau
sti nieko pas kitus. Įsivaizdinkit kaip grei
tai mes galėsime pažingėti pirmyn kuomet 
senesnė planeta galės mums pasakyti viską 
ką ji žino, ir gal but grąsins mus elektros 
bombardavimais, skaudžiais tik ne mirti- 

j nais, jeigu mes veržšimės į kares, arba 
prispaudinėsime biednuosius, kada Marse 
gyventojai pasakys mums jog tai nėra ge- 

jra. Visai naturaliska yra, musų mintimis, 
i: “Jeigu judu mušitės, moti- 

I na jums duos diržų”. Taip pat naturaliska 
Žemei: “Aš pa-

šitės prie to, aš nubausiu jus visus.

NESUTIKIMO OBUOLYS’

Pavasario laiku
Kaip buvo mums smagu, 
Kada visi laukai, 
Ir pievos, ir miškai 
Pradėjo sųžaliuot, 
Ėmė paukščiai
Mes sakėm su 
Smagu, smagu,
Atbund visa gamta 
Gyvybės apimta, 
Ir tai regėjom mes 
Kaip užgimė viskas.
Bet trumpas laikas tam 
Gyvuot skirta visam — 
Per vasarą mažai 
Galėjom jausti tai, 
Ir štai ruduo, rustus 
Jau .siunčia į kapus....
Vėl regim mes medžius 
Apnuogusius, plikus, 
Parudusi žolė, 
Suvytusi gėlė
Tik kalba mums liūdnai: 
Ruduo čionai, čionai....

Kleopatra.
Nuo Juokų Red.: Ne visada 

taip yra kaip manai: kada gerb. 
Atos čia dainavo apie savo mei
lę, kada gerb. Cirineušas grau
džius verksmus giedojo, kada 
p-lė Kregždutė savo paukštelio 
sugryžti šaukės, mes manėme 
kad gal jau p-lė Kleopatra ra
miai aklųjų rojuje geria meilės 
nektarą ir vien apie ateitį sap
nuoja. Mes net išreiškėme abe
jonę kad ar ji kartais, išbudus 
iš tų sapnų, arba išbudinta, ne
pradės čia dainuoti gerb. Ciri- 
neušo gaida, ar nepaliks sopra
no prie gerb. Cirineušo tenoro 
šio skyriaus meilės kankinių 
duetui, — bet ji vis tylėjo ir 
ką kitą veikė. Štai vėl į i atei- 
Ina su savo pradine nata, kaip 
ir visu laiku, neišeidama iš ke
lio gamtos apdainavime.

Nors tiek smagu: nors kas 
šį skyrių paįvairina, kitaip iš
eitų kad šis skyrius tėra tik 
meilės liga sergančiųjų sanato
rija.-..-.

J. Staseliunas užklausia: Jei
gu Holandija yra visai žema ša
lis ir pusiau su vandenio: iš kur 
ji gauna žemės jūrių užpilimui, 
kad tuo tarpu kitoje vietoje ne
pasidarytų prūdas?

Leninas džiaugiasi kad Rusi
ja eina pirmyn, ir jau bepartį- 
viškam net tėmytojui aiškiai 
matosi kad ji jau netoli liepto 
galo.

Lietuvos laikraščiai vis dar ti
ki jog Amerikos‘Lietuviai gryž- 
dami Lietuvon parsineša pini
gus, nors tie Amerikiečiai gryž- 
dami važiuoja pirmos klesos 
laivais ir traukiniais. -

“Darbininkui”, “Draugui” ir 
“Garsui” nelieka nieko kito kaip 
pradėti prieš gerb. čarneckį ata
ką, kaip prieš gerb. Vileišį, — 
nes ir šis Lietuvos Atstovas 
neliepia per Tautos Fondą siųs
ti Lietuvai aukų.

Džiaugkitės' visi Bostono Ra- 
manausko-Romano b-vės šėrinin- 
kai ir pirkit daugiau tos bendro
vės šėlų, nes jie dabar .parsi
duoda po $7.

Ir visi tie kurie pirmiau jos 
Šerus pirkot nenusiminkit: jū
sų $100 dabar vertas tik $70.

4/
Prie progos, norime užsiminti, 

gavome nuo p-lės Kregždutės 
laišką su užklausimu: “Ką gerb. 
Cirineušas veiks penktą vasarą, 
kaip andai nudainavo apie dvi 
vasaras meilęs ir dvi vasaras 
verksmų ?” — Ar butų dyvai jei 
penktą vasarą išgirstume gerb. 
Cirineušą ir p-lę Kregždutę abu 
čia dainuojant:' “Iš verksmo 
stojos linksmybė"....?!

Bet kokia ji greita: dar tik 
trejetas dienų pirm to užklau
simo šaukė savo paukštelį su
gryžti pas ją atgal.... Ar taip 
greit nuo jo atšalo, ar gerb. Ci
rineušas vietoj 'josios pirmutinio 
paukštelio prisisapnavo....

Daugelis žmonių yra taip vis
kam priešingi kad netiki niekam 
ką jiems sakai, išskyrus jei tik 
juos giri,: nors ir meluodamas, 
— rašo P. Petkus.

“Kelei-Kad “Naujienos” ir 
vis” neapkenčia Rusijos rojaus 
tai todėl kad pirma tą rojų pra
dėjo garbint "Laisvė". Užtai 
dabar tiedu laikraščiai nori su
sitverti pau ką nors panašaus 
Rusijai čia Amerikoje, arba 
Lietuvoje. — Išsiraįškia L. Ja
nuška.

•«!;
Tautos Fondo gizeliams daro

si neramu; .kodėl “Dirva” reika
lauja pasakyt kur to fondo pi
nigai padėti, pati į fondą neau
kavęs. Kitokio pasiteisinimo 
vargšai neturi kaip tik kožnam. 
atkirsti: kokių pinigų j ieškai, jų 
neaukavęs.... Net kada Cle
velando šv. Kazimiero Draugi
ja, aukavusi T.‘ Fondui $1,100 
užklausė kur pinigai padėti, ir 
jai tas pats atsakyta-?..

Baisu dabar jiems ir .užsimin
ti kokiai “politiškai akcijai” iš-i

Mikas Stačkunas (nuo Supę-, 
rijos) sykį parsinešė mažą ka- 
tuką ir užvardino jį Fricu. Už 
metų laiko Fricas atsivedė net 
keturis kačiukus, tada prisiėjo 
rast jai kitą vardą.

Viena mergina pažinojo mo
kytą vaikiną ir šitaip juomi gė
rėjosi :

Kad man pasitaikytų gauti jį 
sau_už vyrą, tikrąi laiminga^bu- 
čiau: jį visi gerbia, visur pirmą 
vietą duoda; jis niekur nevaik
ščioja, visada namie, skaito, ra
šo ir trusiasi; mane išmokytų 
visko 'ką tik jis žino, ir visą 
savo gyvenimą ' aš bučiau gar
binga, o musų, vaikai paliktų 
irgi žmonijai naudingi.

Kita apie jį šitaip kalbėjo:
Neduok die man tokiam vyrui 

tekti:.jis nepripažįsta jokių pa
silinksminimų, neina į šokius, 
kalba tik apie augštus dalykus, 
sako kad tik reikia mokytis ir 
pats visada knygomis užverstas. 
Tikrai nusibostų man jis iš pir
mos dienos.

Išvedimas: ,Ne visiems vieno
di vijai naudingi buna.

Kokie paikii tie smertelni 
žmoneliai.

leista netoli pusė milijono au
kų, kada tos “akcijos” niekas 
nematė ir neturi kaip ją priro- 
dyt....
lauk klerikalų intekmė į drau-

“Perkūnas” pažymi jog “Va
nagas” išeina aktualiai dleve- 
lande, nors redakcija Akrone. 
Ir tiesą reikia pasakyti, “Vana
gą”,, taip aktualiai atspausdina 
“Darbininko”, “Garso” ir “Vy- 
šio” korespondentas Simono Sū
nūs, Romuvos Orgijos (ar orde- 
no)’’ narys ir Clevelando vyčių 
štabskapitan.

Malonus vagis. Savaitė atgal 
’naktį pas Mr. Smith, ant Ore
gon avė., atėjo vištų vagis ir 
sugavęs dvi didžiausias vište
les nusinešė. Ryte atsikėlus p. 
Traškunienė ėjo lesint ■— ir ne
berado dviejų vištelių. .Vietoj 
vištelių ji rado tik pluoštą pi
nigų — suskaičius pasirodė net 
$500.

Daugiau tokių vagių!

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos

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

me kad pas mus ne visos tokios tamsios l^AIP pasakos .sako, jaunas piemuo Pa- 
moterįs, ir kad ne visos kenčia panašią vy- ris turėjo būti sprendėju katra iš trijų 
ro vergiją. Žinom kad yra pusėtinas skait-! dievių buvo gražiausios: Juno, Minerva ar 
liūs inteligenčių moterų kurios galėtų vei-l Venus. To pasekmėje kilo Trojos karė, už- 
kti ką tai prakilnaus, naudingo visuomenei. I sitęsusi per dešimts metų.
Yra daug tokių vyrų kurie gelbėtų joms 
visuomi kuomi, duodant progą iškilti.

Štai kad ir šio laikraščio skaitytojai 
pamena bandymus įvesti moterų skyrių šio 
laikraščio špaltose, jau nekalbant kad Ame
rikos Lietuvės moterįs galėtų turėti pui
kiausi žurnalą pašvęstą vien moterų reika
lams, kuriame butų galima turėti lekcijas 
virimo, skalbimo, įr abelrių stubos darbų, 
šalip to lekcijas įvairįų rankų išdirbinių, 
auklėjimo kūdikių, pamokinimų apie namų 
hygieną, ir šimtus kitų kasdien iškilsiančių 
naujų klausimų musų moterųx gyvenime. 
Taigi musų moterįs galėtų sunaudoti savo 
liuosą laiką prie galvojimo, gaminimo strai
psnių, kitos prie skaitymo, besilavinimo. 
Tas sulaikytų daugelį musų moterų nuo 
kartais ir bereikalingų audrų jų vaidentu
vėse. Bet ant nelaimės, musų moterįs ne 
tik kad savo rimtu žurnalo neturi, bet ne- 
sugebia nei savo skyriaus bent kokiame 
esančiame laikraštyje atidengti ir vesti, — 
taip sumanymai pasilieka sumanymais.

Moters 1 Ar jųš stebiatės iš to kad vy-

moterįs, ir kad ne visos kenčia panašią vy-

Į Pelaus ir Thebos vestuves buvo už
prašyta visi dievai ir dievės, išskyrus vie
ną dievę Eris. Iš piktumo ji tarpe trijų 
dievių, Junęs, Minervos ir Venaus, numetė 
auksinį obuolį su užrašu: “Gražiausiai" 
(tai kuri yra gražiausia). Visos trįs die
vės norėjo pasilaikyti tą obuolį sau, kožna 
jausdamasi gražesne už kitas dvi. Vaidai 
tęsėsi, tada vyriausias Grekų dievas Zeus 
sumanė kreiptis prie gražaus jaunikaičio, 
piemens Parišo, ant kalno Ida, kad jis bu
tų teisėju kuri iš tų dievių yra gražiausia.

Kiekviena iš trijų siūlė jam didžiau
sias dovanas, garbę ir galybę, kad tik jis 
paskirtų joms tą obuolį. Venus, meilės die
ve, pažadėjo jam suteikti gražiausią pasau
lyje moterį. Paris obuolį paskyrė meilės 
dievėi; ir ji pripažinta gražiausia iš dievių.

Bet pasitaikė kad tų laikų gražiausia 
pasaulyje moteris buvo vedusi, Spartos ka
ralienė Helena, Menelaus žmona. Paris ją 
vistiek gavo, nusigabeno į Troją, tada Gre- 
kai paskelbė Trojai karę ir tas miestas po 
10 metų karės tapo sunaikintas.

Turime laišką nuo Zigmo Za
karausko, iš Pittsburgo (Pa.) 
kad jis išrado muilą kuris nie
kada nesudįla.

Reikia pripažinti jog šis iš
radimas bus daug naudingesnis 
visuomenei negu amžino judėji
mo inžinas arba grąžtas galintis 
išgręžti keturkampą skylę.

Marė Lekščiutė (iš N. N.) la
bai mėgo tūlą žymų veikėją ir 
norėjo gauti jo paveikslą. Ga
vus antrašą, siunčia jam laišką 
ir nedrąsiai išprašo paveikslo, 
su pagyrimu jį senai žinanti kai-

DAKTARAJ JUMS NURODO, KAD 
I GERA! SVEIKATAI REIKALINGA 

' ŠVA RUS DANTYS
Visi daktarai ir dentistai pataria savo pa
cientams sukramtyt valgi gerai, kad išven
gus užkietėjimo ir pilvo skaudėjimo.
Kad sukramtyt valgį gerai, jus turite’tu
rėt gerus dantis.
Turėjimui gerų dantų jus turite užlaikyti 
juos švariai.
Turėk sau pareiga valyt dantis su “COL.- 
GATE’S”, gaivinančiu dantų valytojų.

“GERI DANTYS — GERA SVEIKATA’

Vardas.. “,Colgate’s” ant toiletinių dalyku gvarantuoja 
Teisinrun-.a. Grynumų ir Geruma rūšies. įsteigta 1806
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Clevelando vyčiai nieko nesa-

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

vicicianuu Yjviai menu ucoa- 
kė 'kada bolševike per Atstovo 
prakalbas salėj dalino “Vilnį”; 
bet pamatę gatvėse žmones da
linant “Artojo” vakaro lapelius 
pasirodė tikrais “varlamušiais”: 
“Duok, rupužeį, bedieviui!” — 
Ir jeigu ne ta baimė policijos 
vyčiai pasirodytų tikrais kari
ninkais, nepaisant jau apie bai
mę Dievo....

N. B.. Gerb. rupužė priklau
so prie varlių šeimynos.

Reikalaukit 
1922 metų 

“DIRVOS” LAIDOS 
KNYGŲ KATALOGO

Prospect 202

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

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio J

Kalėdos Jau Tuoj 
—/ Bus Čia

ir .jus norėsit atminti savo draugus 
Europoje.

■wwvwwwuww?

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

Darba gvarantuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo danty taisymui. 
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

PAIN

Tiktai prisiminkit jog The Cleveland 
Trust‘Company gali pasiųsti jūsų pi
nigines dovanas GREITAI ir už PI
GIAUSIAS; iK AINAS.

Prospect 2420 - Central 1766

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

kuojami, išleidžiam ir sukraūnam. ...
3400 St,JClair Avenue į Cleveland, Ohio.

f 1 ZCbe Gkvelanb 
Urust Company

Visokis .^zrubežinis Patarnavimas

100! ė
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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.)

“Varpo” Pranešimas Vi
siems Amerikiečiams 

Nariams
šiuomi turime garbės praneš

ti Akcinės Bendrovės "Varpas” 
Nariams-Amerikiečiams kad vi
sos Bendrovės akcijos (šėrai) 
jau išparduotos ir rugsėjo 3 d. 
buvo šauktas steigiamasis susi
rinkimas, kuris neįvyko, nes ne
buvo kvorumo. Susirinkusiems 
buvo pranešta Steigėjų' apie fi
ves padėtį ir priduota atskaita, 
kuri išrodo taip:

Aktivas (Assets)
aukš. 16,168.53 

” 112,568.45
Pinigų kasoje 

” banke
Spaustuvės mašinos 
ir kt. inventorius

1,200,000 
35,345 
35,000

popiera 
spausdiniai

Bolševiz 
1

Maskva. — 
sakę: “Tikra 
jos ffiondnnri 
jormes susi 
smiigiu savo 
tik darome sti 
kimą".; Tai ji 
vietizmo nepai 
mt įgyvendint 
miesto proletai

Nekurie'dar 
sija eina pirm y 
nes tuoj prieis

Miestai, sak 
svarbiausia pri 
nio šalies nusrr 
rijošiai nepasin 
nizmo ramsčiai: 
sidėta. Dabar 
darbininkų Mas 
ką valgyti, žmi 
labai užganėdini 
m užsiėmimą, 
mašinerijos in
gos' — nekalban 
rištas jiegas —1 
darbo. Tolesni 
ėjo rubliui dar 1

Rusija jąjį p

V1LNIAUS ATEITIES 
KLAUSIME

Dar neturime visų smulkme
nų sutarties kuria bus apspręs
ta Vilniaus likimas. Bet iš to 
fakto kad Anglai palenkė Pran
cūzus ir visą Tautų Sąjungą 
priimti Hymanso projektą, kad 
Lenkai vis dar tebėra aliantų. 
lepinamas kūdikis, — galima nu
manyti. jog. Lietuviai bus pri
versti sutikti duoti Vilniaus 
kraštui ypatingas autonomines 
teises su didesnėmis teisėmis 
Lenkų kalbai negu visoje Lie
tuvoje. Tai bus pasekmė anos 
baisios klaidos kurią padarė 
Lietuvos didžiūnai, keli šimtme
čiai atgal, duodamiesi apgauti 
Lenkų pasiūlytais žibučiais. — 
Lengviau yra klaida padaryti 
negu ji atitaisyti. Lietuvos ba- 

' jorai 
' Lenkų 

krašto 
kurios

Lenkai kaip toji erkė priki
bus prie sveiko Lietuvos kūno 

’ taip lengvai jo nepaleis. Jie 
stengsis tiek iščiulpti syvų iš 
Lietuvos organizmo kiek tik ga
lės; jie ilgai dar svajos apie vi- 

1 sos Lietuvos paveržimą.
! Politiniai Vilnių kad ir pra

kišę, dar ir šiandien jį kultūri
niai valdydami jie per Vilnių 
stengsis visą Lietuvą užkariau- 

■ ti kultūros ginklais. Pakol jie 
gyvi bus jie paskutinius skati
kus dės platinimui Vilnijoje 
Lenkiškų lementorių, knygų, lai
kraščių, steigimui įvairių moky
klų. Lenkiški sijonai su Var- 
šavos apaštalų aureole užplūs 
Lietuvos Rytus. Stovime .aki
vaizdoje ilgos ir atkaklios ko
vos už Lietuvos čielybę, už bro
lių rytiečių -dvasią ir kalbą. Jei 
norėsime kovą laimėti, prieš 
kiekvieną Lenkišką lementorių 
turėsime statyti 'bent tris Lie
tuviškus, turėsime sutvarkyti 
kuotinkamiausiai Rytų švietimo 
reikalus, turėsime organizuoti 

i visas tautos pajiegos kultūri
niam ir ekonominiam Vilnijos 
atkariavimui.

Keno bus laimėjimas toje kul- 
1 turos kovoje? Be mažiausios 

abejonės—musų, (Lietuvių. Ko
dėl? Todėl kad mųsų darbas ir 
kova bus'tai darbas ir kova jau
nos ir gyvos demokratijos prieš 
trūnijančią Lenkiškų aristokra
tiją. Iš vienos pusės atbundan
tis sodžius, miestų jaunuomenė, 
iš antros — dvarininkų luomo 
liekanos, sufanatizuotų “davat
kų” būriai. Iš vienos pusės ab
origenai, organiškai sujungti su 
krašto praeitimi, dvasia, visa 
savotiška (kultūra, iš kitos — 
išsigimėlių ainiai, svetimų vėjų 
gaudytojai, arba pribuišių de
generuoti vaikai.

Atbus Dzūkai, per amžius sal
džiai miegoję, bet (kieto savo 
budo nepramiegoję. Atbus ir 
tars savo galingą žodį.

Ateis rytams Amerikiečiai į 
pagalbą. Padės išpirkti, išlcolb- 
nizuoti (dvarus, (susikurs mies
tuose su amatais, su bizniais, 
su kapitalais.

Eisime drąsus ir linksmi į tą 
kovą, tarsi į smagios gimnasti
kos lauką, mankštinti tautos 
raumenų.

Tat ruoškimės į tą kovą. Jau 
dabar darykime pirmuosius žin
gsnius. Sustiprinkime Lietuvos 
valstybę ir jos Valdžią, 
mi BONUS.

, Už musų Vilnių! Už 
rytiečius! Už Lietuvos 
ir skaisčią ateitį!

Clevelando Vyčių Tušti 
Pasigyrimai

Netikusiame "Darb-ke”, No. 
118, tilpo aprašymas atsilanky
mo Olevelande Lietuvos Atsto
vo. Visos korespondencijos ne
paliesiu, Ties gaila užimti šiame 
laikraštyje vietos apie melagys
tes kurioms ‘'Darbininkas” ne
pasigaili kuodaugiausia vietos. 
“Tiesą Mylintis” melagis “Dar
bininke” rašo kad “Dirva” be- 
reikalo giria Teatrališką Chorą, 
nesą jis senas dainas dainuojąs 
ir publikai jo dainavimas nepa
tinkąs. Na 'kur jus protas, vy
čiai? ar jums nesuprantama ir 
šie dalykai: laike moterų seimo 
kad Teatrališkos Choras butų ir 
dvidešimts dainų dainavęs vis- 
tiek jį butų publika atšaukus 
pakartoti; tas pats buvo ir lai
ke šv. Kazimiero Dr-stės 25-kių 
metų jubilejaus, ir atsilankius 
Liet. Atstovui; net pats gerb. 
Čarneckis pasakė: Šis choras ge
idaus dainuoja negu Chicago j ir 
kitur kur tik teko girdėti. Ki
tas faktas: kam gi žmonės plo
ja Teatrališkam Chorui kaip tik 

, scena atidengiama? juk žmonės 
! nežino ar naujas ar senas dai

nas dainuos. O vyčių chorui, 
1 ar sceną atidaro ar -uždaro — 
' vis tas pats: jokio plojimo. Mat, 
• publika moka apvertint vyčių 

kompozicijos dainas ię jų balse
lius.

štai dar kame vyčių- choras 
pasižymėjo: kada laike Atstovy-

■ bes altsilankymo prakalbų vedė- 
i jas pasakė jog Atstovui atei

nant į salę abu chorai dainuos 
Lietuvos Himną, kolei vyčių

1 chorui paduota balsai, Atstovy- 
' bes štabas jau buvo atėjęs ne- 
: toli scenos; tas pats atsitiko ir 
. miesto majorui į svetainę atė

jus. Negaliu, taigi, suprasti 
kaip tas “Darbininlcas” ir kiti 
laikraščiai priima šmeižtus be 

’ pasirašymo korespondentų pa-
■ vardės?

Clevelando vyčiai iš savo pai- 
. kūmo nežino ko griebtis: keli 

mėtai atgal samdė Italus padė
ti jiems programą atlikti, pas
kui 'kvietė Rusus, žemiško ro
jaus vykintojus, o viskas publi-

■ kai garsinta varde vyčių. Da
bar svarbu žinoti už ko vyčiai

, toliau griebsis: iki šiolei kreip
davosi į draugijas ir prie baž
nyčios'; bet dabar jau neturi 
niekur prieglaudos. Jie net ap
gailauja (buvusio klebono Kun. 
Halaburdos, savo, geriausio už
tarėjo.

Kolei jus, vyčiai, savo fana
tizmo laikysitės jokis žmogus 
negalės jūsų apkęsti. Melagin
gos jūsų korespondencijos ir pa
sigyrimai, š.u pažeminimu kitų, 
jūs neį 'kiek neparodys kulturiš- 
keshiais, bet dar žemesniais.

Vyčių N—is.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius Rengiasi 
Veikt ir Toliau

Europoje
Washington, lapk. 1 d. — Be

veik $11,000,000 buvo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus paskirta jo 
pašalpos darbui svetimose šaly
se per bėgančius metus, sulyg 
išsiųsto pranešimo iš Vyriausios 
Raštinės, kuris prašo parėmimo 
kasmetinio Raudonojo Kryžiaus 
Narių Prirašymo tarp Suv. Val
stijų svetimšalių ateivių. Iš tos 
sumos šeši milijonai dolarių bus 
suvartoti varymui toliau vaikų 
sveikatos darbo programo, kurį 
organizacija įsteigė Centralinės 
ir Pietinės Europos ir Rusijos 
karės išdraskytuose kraštuose, 
kiti gi pinigai bus suvartoti ki
tiems pašalpiniams tikslams.

Nuo užsibaigimo pasaulinės 
karės, pranešimas sako, Ameri
kos Raudonasis Kryžius pa
šventė savo turtą ir pastangas 
gydyti Europos žaizdas. Mili
jonai dolarių praleista pašalpai, 
ir už milijonus, dolarių išdalinta 
reikmenų.'

Metinis Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus raportas fiskalio 1920- 
21 m. rodo jog R. Kryžius vei
kė keturiolikoj Europos šalių: 
Albanijoj, Austrijoj, Baltijos 
Valstybėse, Belgijoj, Čeko-Slo- 
vakijoj, Vengrijoj, Francuzijoj, 
Grekijoj, Juodkalnijoj, Italijoj, 
Rumanijoj, Serbijoj ir Konstan-

tinopolyje.
Konstantinopolyje Amerikos 

Raudonasis Kryžius davė pašal
pą tūkstančiams pabėgėlių iš 
Rusijos.

Milijonai Centralinės ir Ryti
nės Europos vaikų reikalauja 
medikališkos priežiūros; jų pa
dėjimo peržiūrėjimas rodo, ir 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
jausdamas jog tas nepareina 
nuo privačių filantropiškų tur
tų, atsakančiai palengvinti abel- 
nas nelaimes nusprendė koncen
truoti savo turtą ir- pastangas 
del pašabpinio darbo tarp vaikų.

Viena Lenkija turi 800,000 
karės našlaičių ir beveik tiek 
pat vaikų reikalauja maisto, 
drabužių ir medikališkos pašal
pos. Daugelis vaikų serga džio
va. Austrija ir Vengrija' irgi 
turi (milijoną vaikų visokiomis 
ligomis sergančių. Baltijos VąlJ 
stybių vaikų skausmai irgi di
deli. Serbijoj, Juodkalnijoj ir 
Albanijoj daugiau kai pusė vai
kų yra našlaičiais: Centralinėj 
ir Rytinėj Europoj badavimas 
ir neapsaugojimas nuo šalčio

sudarė baisų vaikų padėjimą.
Užžiurėtojų būreliai, susidedu 

iš gydytojų, slaugių ir darbinin
kų, jau dabar veikia. Tūkstan
čiams Raudonasis Kryžius tei
kė pagalbą.

Per savo skyrių darbininkus 
Amerikoje, Raudonasis Kryžius 
pristatys šimtus tūkstančių vai
kams drabužių šiai žiemai.

Kad šis darbas galėtų būti tę
siamas, Amerikos Raudonasis 
Kryžius prašo visuotino atnau
jinimo narystės tarp svetimša
lių gyventojų laike Metinio Na
rių Prirašymo.

mas dalyvauti susirinkime įga
liotų atstovauti save tokiam 
žmogui kuris, jo numanymu, 
taip padarys kaip jis pats, ar
ba žiūrės Bendrovės reikalų kuo 
teisingiausia. Steigėjų susirin
kimas numatydamas kad drau
gai iš Amerikos ne visi žinotų 
ką įgalioti, parinko būrelį žmo
nių ir nuskyrė kandidatais į Ak
cinės 'Bendrovės “Varpas” val
dybą kitiems metams. Tais 
žmonėmis yra šie: Adv. Myko
las Sleževičius"; Adv. Jonas Vi
leišis, buvęs Lietuvos Atstovas 
Amerikoje; Dr. Jonas Staugai
tis, Steig. Seimo vice-pirminin- 
kas; Dr. D. Alseika, buvęs "Var
po” įgaliotinis Amerikoje; Fe
licija Bortkevičienė, Steig. Sei
mo narė ir "Varpo” vedėja; Ka
pitonas V. Natkevičius, Steig. 
Seimo Sekretorius; Agr. Jonas 
Kriščiūnas, Steig. Seimo narys.

Iš šių įmonių, jei Amerikie-

paduodami savo dvasią 
vergijai užtraukė ant 
nesuskaitomų nelaimių, 

tęsėsi per amžius.

1,270,345 
294,584.67,

1 693 566 65 neturėtų savo pažįstamų 
įgalioti, galėtų bi kurį pasirin
kę įgalioti, ii- tai pažymėdamas 

Akc. kapitalas auk. 1,000,000.00 Į kiekvienas šėrininkas įgaliavi- 
Atsargos ” ” 389,400.00 me (proxy). Proxy galima įga-
Mes skolingi ” 227,413.30 h joti tik vieną žmogų. 
Spaustuvės grynas i Išlaidas šiam susirinkimui

pelnas 76,753.35 padengti- prašytume iš nuošim-
Sykiu 1,693,566.65 čių uį parduotas akcijas; jei to

šį atskaita rodo kad spaustu- kil* įplaukų nebūtų, tai mels- 
vė nuo sausio 1 d. 1921 m. iki tume nari« sudėti išlaidoms pa- 
rugsėjo 1 d., t. y. per 8 mene-1 
sius, < _
auks. 35 škat. Pelnas pasida
rė daugiausia iš pašalinių darbų, 
kuriais spaustuvė yra užversta 
ir apdirbti į laiką negali. To
dėl Laikinoji “Varpo” valdyba 
mano reikalingu didinti 
dinis kapitalas, jei tam 
visuotinis suvažiavimas, 
dinti spaustuvę, įsigysi 
va namą ir tt.

skolingi 
Sykiu auks.

Pasivas (Liabilities)

J vz JL vi., v. CJ iiivilv Į

davė gryno pelno 76,753 ■’im? bus kalbama atskiram pra
nešime, kuris tilps “L. Ūkinin
ko” No. '4.1.

Akc. Bendrovės “Varpas” 
Laikinosios Valdybos vardu:

M. Sleževičius, Pirm. 
Dr. J. Staugaitis, Ižd.
J. Makauskas, §ekr.

pagrin- 
pritars 
kad di- 
nuosa-

Visuotinį susi-
Latvių Pinigai

Latvijos Respublika lieja sau
rinkimą nutarė šaukti gruodžio dabar sidabro ir aukso pinigus- 
4 d. 1921 m. Kaune. frankus šveirarijoje. Tie pini-,

I Lietuvoj esantieji akcininkai gai, kaip rašoma, busią vartoja- 
išnešė pageidavimą kad Ameri- mi jau lapkričio ar gruodžio 
kiečiai butų taip pat suvažiavi- mėnesyje. Jų vertė busianti 
me atstovaujami, ir todėl šiuo-1 Franruzijos aukso franko ir jie 
mi kreipdamiesi mes prašome 
“Varpo” narių Amerikoje ben
drai pasitarti apie galimybę 
parduoti daugiau akcijų, dar 
apie kitus Bendrovės reikalus, 
sumanymų pątiekite suvažiavi
mui ir kiekvienos kolonijos įga
liotiniai, kuriuos £)r. D. Alsei
ka paliko, išdalinkit nariams 
prisiųstus įgaliavimus (proxy) 
kad jie juos pasirašytų ir tuoj 
grąžintų “Varpo” Laikinajai 
Valdybai Kaune.

Įgaliavimas (proxy) yra tam 
kad šėrininkas ^patsai negalėda-

busią išmainomi ant kitų šalių 
aukso pinigų.

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

Darbininko Draugas

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktu, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklis nžreg. S. V. Pat. Ofise.

Sartus per daugiau kaip
60 metų.

lėmyk Įkaro (Anchor) ValzbaženktĮ.

SUSTOK — ŽIŪRĖK — IR — KLAUSYK 
I Šitą Svarbų Pasiūlymą 

ŠEŠI DAIKTAI TIKTAI "UŽ $6.00

pirkda-

brolius 
čielybę 

L. P.

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės Į mateo Ap- 
tieką bile kada.

I. A. USEVIČ1US
2343 Professor Ave., S. W.1Į

*

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas 

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 
3 iki 6 po pietų. 

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki'8 
835 E. 79 St. Garfield Bank Bld.

CLEVELANDO LIETUVIU 
NAMU IR PASKOLOS 

BANKAS
Moka 5% (penktą nuošimti) už pa

dėtus taupymui* pinigus.

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

Cleveland, Ohio

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 
PADUODA TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

APIE LIETUVĄ

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

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

Adresuokite:
Lithuanian Press Association

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

H

h

SENIAUSIA

flcenturfl
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

Si B S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir’ visur pigiausiu kursu; 
užduos garantuoja, kad — 
yn^Lietuvoje — pinigai 
bul .greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų. (

SS E Si ,/ 
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

SLB Si
’’VIENYBĖ”

EINA DU-KABT 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir tūri 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE 83.50 MET. 
LIETUVOJE ........... 4.50

r

raš-
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!fi ■ S b|s Pirkite ’’Vienybesff Ben- (S
droves Šerus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di-
delis pelnas.

Vienas šėras $10.
S B S3 ■F:

Užlaiko didelį knygyną,I® kur galima gauti vi- B<’
e šokių knygų.

E?
Reikalaukite platesniu in- M?
formaciją apie viską, ra-
šykito mums laiškus, rei-
kalaukito musę piniginio
kurso ir knygų katalogo. a

is Su yisokiais reikalais
■

kreipkitės šiuo adresu: —fe
■gLITHUANIAN ©

VIENYBE PUBL.60.
|s 193 Grand St.

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

y

RAŠYK ŠIANDIEN reikalaudamas viršuj parodytų Dalykų ir kada gausi 
parodyk juos kaimynams, draugams, etc. ir lai jie sprendžia jų vertę. Da
bar jei nori suprast jų vertybę, stengkit pirmas pasinaudoti šia proga ir bu
si musų atstovas. Tas taip lengva atlikti, taigi nelauk. Tik iškirpk šj pa
veikslų, parašyk vardą ir adresą AIŠKIAI, indėk 50c. štampais ar kitaip už 
persiuntimą ir mes prisiųsim tuos daiktus kaip apačioj įvardinti: 1.—Geros 
Rūšies Kuku Laikrodį, iš brangaus ir kieto medžio, gražiai rankom išdroži
nėtą jo pavertinimui. yiduriai yra tokie geri kad tikrai laiką rodo, nes juos 
reguliuoja vogos, gvarantuotas laikyt visą amžį. 2.—Automatiškas Plaukų 
Kirpikas. Pats gali juo kirpti plaukus kaip ir šukuojant. 3.—Gelžkelio Rū
šies Laikrodėlis sidabro nikeliniuose lukštuose, puikiai nužibintas ir išdro
žinėtas. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti kad laiką rodo atsakančiai, ir 
gvarantuotas daugeliui metų. 4.—Paauksuotas Žiedas su jūsų raide. 5.— 
Barometras, naujausio pagerinto išradimo, rodo orą diena iškalno moteriš
ka lėle išeinančia per dureles jeigu oras bus gražus, ir jeigu lis išeina vy
ras su lietsargiu. Ant sienos viduryje yra Termometras kuris rodo tem
peratūrą Tokį naudingą dalyką kiekvienas turi turėti. 6.—Graži Užrašų 
Knygelė, gražios odos viršeliais ir veidrodėlių viršuje. Naudingiausias da
lykas ką kožnas turi turėti. Jokis tų šešių daiktų neparsidtios paskirai, 
nes tik tokį sudėtinį siūlymą darydami galime parduot juos taip žema kai
na, ir jeigu matysit jog jie neverti tris sykius tiek mes grąžinsime pinigus. 
Šitas setas daiktų patrauks net jūsų draugus ir jie tuoj reikalaus sau. Gal 
ir pats dar kito norėsi. TAIGI, REIKALAUK TUOJ!

UNION SALES COMPANY
Dėpt. 564 673 W. Madison Ave. Chicago, Ill.

Didelis Derlius Medaus
Iš šiltos vasaros gavom daug 

gero medaus, dėlto šįmet piges
nis. 5 svarų viedrukas $1.50. 
Didesni užsakymai pigiau. A- 
gėntams ir štominkams duosi
me gerą nuošimtį.

Geriausių bulvių bušelis po 
$1.25, visas vagonas, 600 bušše- 
lių, po $1,15 bušelis. Bačka ge
riausių obuolių po $7; ruginių 
miltų bačka po $7. • Kopūstų 
bačka po $3. Su užsakymais 
pasiškubinkit kol neužšala. Už 
visus siuntinius mes užmokė
siu). Taip pat pardavime ūkių 
“Amerikos Ūkininko” redakcija 
geriausia patarnauja prisiųsda- 
ma laikraštį ir ūkių surašą.

M. VALENčIUS
P. O. Box 96, Hart, Mich.

Reikalaukit
1922 metų 

DIRVOS” KNYGYNO 
Didžiojo Katalogo

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

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

lodei-jus turėdami pardavimui Namus duokit mums žinią laišku, telefonų 
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 968

Vietose
7907 Superior Avenue

Princeton 2727 . .
2006 St. Clair Avenue ' 

Central 6488



DIRVA

Bolševizmo Burbulas 
Trūko

Maskvą. — Leninas pats pa
sakė': “Tikra reikšmė musų nau
jos ekonominės eisenos yra ta 
jog į mes susitikome su dideliu 
smūgiu savo planuose ir dabar 
tik darome strategišką atsitrau
kimą”. Tai jo išvados apie so
vietizmo nepasekmę ir negalėji
mą įgyvendint nei mužikuose nei 
miešto proletaruose 'komunizmo.

Nekurie’dar tikrina jog Ru
sija eina pirmyn — ir tas aišku, 
nes tuoj prieis liepto galą.

Miestai, sako Leninas, buvo 
svarbiausia priežastis ekonomi
nio šalies nusmukime. Proleta- 
rijošiai nepasirodė tikrais komu
nizmo ramsčiais, nors ant jų at-i
aidėta. Dabar yra tūkstančiai j LIETUVOS GELŽKELIŲ 
darbininkų Maskvoj neturinčių MĖNESINĖS PAJAMOS 
ką valgyti, žmonės sako butų | Washington, sp. 27 d. (LIB.) ■ 
labai užganėdinti gaudami kokį I Eltos pranešimi!, rugpjūčio m. 
nors užsiėmimą, bet delei stokos Lietuvos Gelžkelių pajamų bu- 
mašinerijos ir žaliosios medę- vo 7,400,000 auksinų. Rugsė- 
gos — nekalbant jau apie tech-j jo mėn. 'šiod rūšies pajamos pa
niškas jiegas — nėra užtektinai 
darbo. Tolesnį negerumai už
ėjo rubliui dar labiau nupuolus, ko Lietuvos Atstovų Užsieniuo-

Rusija jau paliiko šalis be se suvažiavimas.

šypsos. Keliauninkai pravaži- 
nėją po tūkstančius mylių ne
mato žmogų su šypsą ant vei
dų. Karštos bolševikiškos Ora
torijos pradingo. Kalbėtojai ne
beskelbia apie gėroves kokios 
bus proletariatui valdant; rau
donoji armija jau netaip įsiū
tus ant “buržujų”, bet visi tik 
žiuri kur gavus ir kaip, gavus 
ką pavalgyt. Bulvių svaras da
bar, kainuoja tik tūkstanti rub
lių, o tai, tik pigiausis maistas. 
Politiškos neapikantos 
praėjo; Rusijai nusibodo 
tiškos politikos. Visiems 
sur apeina viena giesmė: 
tas, maistas ir maistas.

Latvija šiek-tiek bando 
ti prekybą su Rusija.

dienos 
teore- 
ir vi- 
mais-

vary-

siekė net 7,600,000 auksinų.
Eltos pranešimu, Kaune įvy-

AKRON, OHIO
Darbams nepradedant geriau 

eiti, žmonių upas labai nupuo
lęs. Eina gandas kad Goodrich 
gumo dirbtuvė yra gavusi užsa
kymą už penkis milijonus d<> 
larių, jei tas tiesa, tai gal pra
dėtų dirbti.

Spalio 22 d. apsivedė pavyz
dingas ir visų mylimas jauni
kaitis .Juozais Noreika su Jieva 
Skurvidiene-Sinkaite; jų šliubas 
atsibuvo šv. Petro bažnyčioj.

Tarp vietos, Lietuvių eina vi
sokios. diskusijos ir aštrus iš
metinėjimai SLRKA. valdybai 
už paskolinimą $40,000 Susivie
nijimo pinigų ant labai mažos 
vertės žemės; žmonės mano kad 
didelė suma pinigų yra dingusi. 
O kadąngi to Susivienijimo pir
mininkas J. Vasiliauskas yra 
Akroniečiams gerai pažįstamas 
ir jo darbeliai žinomi, tai visi 
kuolabįausia jam kaltę meta už 
dėjimą pinigų į .nevertas vietas. 
Kaip girdėtis, (Susivienijimo da
lykai nebus užtrinti kišeniuje, 
bet bus parodyti visuomenei, 
nežiūrint kad šiuo tarpu Susi
vienijimo nariai šį dalyką lei-

džia pro pirštus. Ii. 'Biuras). -
šiose dienose' turėjo atsibūti!Lietuvoj protesto mitingai prieš 

teismas tarp S. Rodavičiaus ir Į Hymanso pasiūlymą . Vilnius | 
J. Vasiliausko. Bet, Bako, L. 
A. Prekybos bendrovės iždas 
esąs tuščias, tat ir Vasiliausko 
maišelis prakiuręs; esant kiau
ram maišeliui; pinigėliai išbįra, 
o be jų advokatai neklauso ir 
teisman neina, tat teismo nebu
vo.

Laikraštis “Vanagas” darosi 
kaskart populiariškesnis už jo 
sakymą teisybės žmonėms.

Dirvonas.

— Eltos pranešimu, “Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą”

ginče didinasi. Partijų atsto
vai, veikėjai, darbininkai ir net 
Lenkiškai kalbantieji .žmonės 
griežčiausia nusistatė prieš bent 
■kokius ryšius su Lenkais ir gra
sinti valdžiai jei mėgintų ji su 
Lenkais rištis.

◄ >

DR. PURYCKIS, T. NARUŠE
VIČIUS, DR. ZAUNIUS 
IŠVAŽIAVO RYGON

Washington, sp. 27 d. (LIB.) 
Eltos (pranešimų, spalio 23 d. 
Lietuvos Užsienių Reikalų Mi- 
nisteris, Dr. Puryckis, Lietuvos 
Atstovas Latvijai, Dr. Zaunius, 
ir Lietuvos Atstovas Londonui, 
T. Naruševičius, išvažiavo Ry
gon.

PROTESTAI PRIEŠ HYMANSO
SIŪLYMĄ DIDINASI

Washington, spalio 25 .d. (L.

Am. Raud. Kryžiaus1 Pa
galba Baltiko Šalyse

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
slaugės, tik 'ką atvykusios į Bal
tijos valstybes iš Amerikos, spe
cialiai išlavintos vaikų sveika
tos specialistės, atsivežė su sa
vim vaikų gerovės dabartinius 
Amerikoniškus budus ir stengia
si pamokinti Baltijos medikališ- 
ką užžiuros profesiją, kaip ir 
pačias .motinas.

Kasdieniniai pamokinimai lai
kyta Rygoje, Revąlyje, Liepojuj 
ir Kaune. Pamokinimai prak
tiški. Motinos atsineša savo 
kūdikius ir laukia pakol Ame
rikoniškos seserįs aiškina kaip 
prižiūrėti juos. Vienoje kleso- 
je jos praktiškai išsimokina šva
rumo reikalingumą, kaip prižiū
rėti kūdikio odą ir galvos odą, 
nes Baltijos - šalyse visuomet1 
randasi visokios odos ligos. Mo
tinos ypatingai užinteresuotos 
kaip išnaikinti galvos ir kūno 
brudus. Lekcijos duota apie kū
dikių auginimą ir kaip rinks

imai laikyti ir nešioti kūdikius. 
Viena motinystės klinika tapo 
atidaryta Rygoje. Kitos neuž
ilgo 'bus atidarytos- Revąlyje, 
Liepojuje ir Kaune: Tai vienas 
iš svarbiausių užžiuros skyrių.

“Motinoms pagelbėjimo kle- 
sos” irgi pradėtos rugsėjo mėn. 
Dvi klesos laikyta mokyklose 
kas savaitę. Klinikos bus atida
lyta mokyklose kur ne tik vai
kai bus gydomi, bet ir mokina
ma pamatiniai sveikatos užlaiky
mo ir pirmos pagalbos princi
pai.

(Nuo Foreign Language In
formation Service, Lietuvių sk., 
New Yorke.)

€>Č> O <> O o o ■o

<>

o<><>

◄>

o o

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniai’ 10c. ar ausčiau

Išpardavimas
6000 šmotų

Geriausios
Rūšies
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East Ohio Gas Company
Prieš

Majorą FitzGerald

I VISUS GAZO NAUDOTOJUS

THE EAST OHIO GAS COMPANY SIUNTINĖ
JA JAU SAVO SPALIO MĖNESIO BILAS SULYG

NAUJOS LIGLAIKINGS KAINOS, NUSTATYTOS

APELIACIJINIO TEISMO.

VIENOK IR ŠITOJI PADIDINTA KAINA YRA

MAŽESNĖ NEGU KOMPANIJA NORI GAUTI IŠ VI-

7
MAJORAS FITZGERALD PERSITIKRINUSIAI

i

PER AUGŠČIAUSIUS TEISMUS KOKIE ŠIOJE ŠA

LYJE RANDASI.

PADIDINTA GAZO KAINA ATSIEIS JO NAU

DOTOJAMS $5,000,000 DAUGIAU ANT METŲ NE

KOVOJA UŽ JUS.

BALSUOKIT UŽ FITZGERALD’Ą IR 35 CENTŲ

GAZA

GU BUVO IKIŠIOLEL MAJORAS FITZGERALD

STOPS DAN DRUff 
, , PROMOTES • 

1EAI.THY-ŠCALP 
UXURlANTHAIR

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
IŠKABO 
Tais- 
baženklis.

AptiekoM 
parsiduoda 
po 65 c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašty 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

SŲ GAZO NAUDOTOJŲ IR KURIĄ JUMS REIKĖ
TŲ MOKĖTI PER DAUG METŲ ATEITYJE.

LAIKOSI KAD ŠITA LAIKNOJI KAINA NETURI 

PASILIKTI NUOLATINAI. JIS KOVOS PRIEŠ TAI

o 
o<>
<> o<>

o o

£ 
o
o o <> o o
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ALUMINUM
INDŲ

50c iki $1.00 Vertės
S upe i Virduliai

Pyragaičiams Skarvados
Uuogų Pyragaičiams Skarvados

_ Kvortų Sosui Skarvados
1 Kvortos Pudingui Skarvados Pajams Lėkštės
2 Kvortų Pudingui Skarvados
1 ',<■ šutiniui Skarvados 
Gėrimui Puodeliai

39c
$1.00 iki $1.50 Vertes

4* Kv. Vaisių Virimui Katilukai
2 H Kv. Sosams Skarvados

Kv. Sausams Skarvados
Kv. Convex Sosams Skarvados
Kv. Pudingui Skarvados
Kv. Pudingui Skarvados

Pudingui Skarvados

3
2
3

5 Kv.

2 Kv. šutiniui Skarvados
3 Kv. šutiniui Skarvados
2 Kv. Kepimui Skarvados
3 Kv. Kepimui Skarvados 
Ketvirtainių Pyragaičių Blekės 
Smailų Pyragaičių Blekės
7 Colių Džiovintuvas

69 c

<►

<►

<>

<>

Vargas Lietuviškam 
I kai reikės grumtis su 
i žine iki grabo lentai, 
i didesnis vargas bus tai Lietuvių 
j kolonijai kurios vardas bus už- 
I rašytas istorijon jog ji neuž
baigė savo kvotos.

slekeriui 
savo są- 
Bet dar

5
6
8
3
4
3
4

<>
$1.50 iki $2.00 Vertes

Kv. Convex Sosams Skarvados 
Kv. Convex Sosams Skarvados 
Kv. Windsor Katilukai 
Kv. Dubaltavas Virdulis

Pailgos Skarvados 
9 Colių Džiovintuvai 
Gariniai Šutintuvai

99 c

Vaisinius Virti Katilukai 
Vaisiams Virti KatilukaiKv.

Kv. Vaisiams Virti Katilukai
Convex
Convex
Convex
Convex

Kv. 
Kv. 
Kv. 
Kv.

Sosams Puodai
Sosams Puodai-
Katilukai
Katilukai

3
4
4
1 <►

<►4

◄> Dubaltavi Virduliai

Vertės

Vertės

2
2
6
6

Vaisių
Vaisių

Arbatai Virti Puodai 
Arbaati Katilukai

Kavai Virti Puodai 
Arbatai Puodai 
Dubaltavi Virduliai 
Kepimui Katilai

Convex
Convex 
Convex 
Kavai .

Kv.
Kv.
Kv.
Kv.

Kv.
Kv.
Kv.
Kv.

12 Kv.
14 Kv.
8 Kv. Convex
8 Kv. Convex
10 Kv. Convex

Pamėginkite naujo

-10 Kv. Vaisių
6 " ~
6 
fe

<2.50 iki $3.00 Vertės
Virimui Katilai
Katilukai
Sosams Skarvados
Sosams Puodai
Virti Puodai

$3.00 iki $3.50
Virimui Katilai
Virimui Katilai
Katilukai.
Sosams Puodai

: Sosams Puodai

$1.69

1 Kv. Arbatai Virti Puodai
4 Kv. Sutinimui Katilukai
6 Kv. Sutinimui Katilukai
10 Colių Džiovintuvai
2 Kv. S.............................

$1.29

GRIGAS
KUNASAUSKAS

C

Su uiregUtruotu vaiabaženkllu Suv. Valst 
. 1'aUuiu Biure.

Naujame TnSlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmuMan. 

Žios ypatybes Šiame vaiste idėtos, 
bu priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

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

-i patiks kad 
*r Kainiau- 
eiaiypataL

REIKALAUJAM 
-AGENTŲ 
Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už- 

|- darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų,.

“DIRVA” 
7907 Superior Avenūe 

Cleveland, O.

o <>

Laivakortės PABRANGO
į Hamburgu ir Bremenu $125.00 
j Liepojų ........... $145.00 
j Piliavg-Karaliaučių .. $135.00 

War Tax $5.00.
PINIGŲ Siuntimas KALĖDOMS 
1000 auksinų už $10 00. Pini
gus Lietuvoje gauna laike 25— 
30 dienų'.

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

D. RICH TER & CO 
HTtRMlNA-. Rll 
BROOKLYN 

YORK

$3.50 iki $4.00
18 Kv. Vaisiams Virti Katilai 3 Kv.
3 Kv. Kavai Virti Puodai 3 Kv.

$1.99
BAILEY'S—SEPTINTOS GRINDYS

TIESUOTAS
AGENTAS VISŲ

GARLAIVINIŲ 
UNIJŲ

Agentūra Uždėta 
1910 m. !

LAIVAKORTES į LIETUVĄ
ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Antverpeną, 
Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus ir Liepojų, ant 
geriausių ir greičiausių laivų. Išreikalauju Pasportus vi
siems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir 
mainymas pagal dienos kursą. Išvažiuojantiems į Lietu
vą mainyti pinigus neverčiame. Atvažiuojančius iš kitų 
miestų patinkama ant stoties ir bagažus pristatome ant 
laivo. Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiš'kai ar
ba oer laiška pas seną ir užtikrinta agenta

G. KUNASAUSKAS
Visuotiną užsitikęjimą įgijau teisingu ir geru patarnavi- 

| mu užgandėdamas daugumą, užganėdinsiu ir jus.



8 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princė'ton '2727 Randolph 1157

“ARTOJO” VAKARAS PUI
KIAI PASISEKĖ. Nedėlioj Cle
velando dailą mylinti Lietuviai 
turėjo progos pamatyti ką nau
jo ir gražaus: Lietuvių Apšvie
tus Dr-jos pasidarbavimu, su
rengta “Artojo” vakaras, kuris 
visapusiškai gražiai ir pasek
mingai išėjo.

Programą vadovavo A. Praš
kevičius. Plačiai paaiškinęs apie 
Liet. Apšvietos Draugiją ir “Ar
toją”, jiš pirmiausia perstatė 
dainuoti žinomą Amerikos Lie
tuviams dainininką baritoną Jo
ną Butėną; jis sudainavo kele
tą liaudies dainų, kaip : “Padai- 
nusiu gražią dainą”; “Kur josi”, 
“Vai, varge, varge” — šią tre
čią dainavo iššauktas trukšmin- 
gu delnų plojimu. Po to daina
vo kvartetas-: A. Aržuolaičiutė, 
L. Banionienė, P. Seinauskas ir 
A. Jankauskas, “Sugryžk”. Se
kančią, “Pasakyk, Lietuva My
limoji” dainavo vėl J. Butėnas. 
Po to A. Zdanis sudainavo “Vai 
putę, putė”.

Visos dainos išėjo labai pa
sekmingai, publikai patiko. Vi
siems akompanavo A. Jankaus- 
kiutė.

A. Slavinskas pasakė Spragi
lo monologą “Kur mano šonkau-

Kandidatai ant majoro yra šie | nedavęs”. Abelnai, žmonėspri- 
taria visokiems darbams Lietu
voje, bet labai priešingi Tautos 

Į Fondui savo pinigus kišti.
• Nežinia kodėl nuo visuomenės 
tokie dalykai slepiama: kodėl 
jau bijoma pasakyti kad pinigai 
eis j.Tautos’Fondą? Nedyvai 
kad jau ir nesurenkama iš tūk
stantinės minios daugiau kaip 
$250, kuomet seniau iš 300 bū
davo surenkama po tūkstantį.

Dar aš čia noriu priminti, ma
čiau “Darbininke” jo korespon
dentą užsipuolant ant “Dirvos” 
buk ji rašius melagystę kad Są
ryšis atėmė nuo Tautos Fondo 
skyriaus ir LRKRD. skyriaus 
atstovų balsus. Kodėl “Darbi
ninko” kosespondentas nori ka
talikams' pameluoti, kada teisin
gai jau nuo liepos mėnesio tie 
atstovai balso neturi ir kada 
del Fondo atskaitų buvo kilęs 
lermas? Prakalbose Buvęs.

septyni žmonės: 
Hinchliffe, 
FitzGerald, 
Hubbell, 
Kohler,. 
Haserodt, 
Boyle 
Brown (socialistas).

mų kad jis eitų ant Vyriausio 
Teisėjo, kad galima, butų tinka
mai sutvarkyti teismas. Pen
kiasdešimts du tūkstančiai vy
rų ir moterų .pasirašė jo nomi
nacijos peticiją.

Savo kalbose prieš publiką jis 
išdėstė savo pasiryžimus vyki- 
nimui gerovei visuomenės, jei
gu bus išrinktas vyriausiu mu- 
nicipaliu teisėju. Teisėjas Sil- 
bert yra žiaurus prasižengėliams 
ir sukčiams, bet draugingas, ne 
savo valia papildantiems nusi
dėjimus, norintiems pasitaisyti. 
Jis padėjo tūkstančiams ineiti į 
geresnį gyvenimą.

Z. Jankauskas, žinomas Ame
rikos Lietuviams tautininkas ir 
veikėjas, iš Lawrence, Mass., 
utarninke atvyko į Clevelandą 
pas savo brolį, A. Jankauską, 
“Dirvos” administratorių. Jis 
čia gal apsiliks.

TVERIASI NAUJA LIETUVIŠKA 
KOMPANIJA

Sekė lošimas komedijos “Dė
dė Atvažiavo”. Roles atliko: 
Dėdės — A. Lapinskas; Adomo 
— Iz. Samas; Garnienės — L. 
Banionienė; Jurgio Spurgio — 
V. P. Banionis; Tarnaitės — A. 
Jankauskiutė; Vežiko — J. Vi
dugiris.' Visi lošė atsakančiai; 
ypač publikai patiko viena ta 
naujenybė kad Dėdė, Spurgis ir 
kiti aktoriai atėjo į salę per di
džiąsias duris, per vidurį žmo
nių, suėjo ant scenos ir tenai to
liau lošimą varė. Atėjimas at
sibuvo per kelis sykius, visuose 
atsitikimuose kur aktoriams rei
kia ant scenos ateiti ir išeiti.

Po lošimui vėl dainavo J. Bu
tėnas “Kada noriu verkiu”; po 
tos dainos sekė jo paaiškinimas
apie operetę “čigonai” (ji bus . . „
lošiama Lietuvių salėje subatoj, ■ Svečiai. Pereitą savaitę ket- 
lapk. 5 d.), ant galo dar §udai- verge “Dirvos” redakcijoj buvo 
navo “Ant marių krantelio”. .apsilankę pp. M. ir J. Čižauskai,

Publikos buvo pilna salą; ga- iš Baltimorės, kurie buvo su 
Įima sakyti tai buvo pirmas šio koncertu_ Detroite, čia sustoję 
sezono to'ks visapusiškai pasek- savo kelionėje atgal, irgi davė 
mingas vakaras iš visų atžvil- koncertą, kaip viršuje pasakyta, 
gių. Draugijai liko keliolika do------------ -----
larių pelno.

Viskas atsibuvo (Lietuvių sa- dėlios vakare bažnytinėj salėj 
” ’ . Solo.

Nepasekmingas koncertas. Sp. 
27 d. Clevelande lankėsi su kon
certu kiti plačiai žinomi Ame
rikos Lietuviams dainininkai — 

| Jonas čižauskas, Marė čižaus- 
kienė iš Baltimorės, ir Kun. J. 
čižauskas iš Detroito. Koncer
tas atsibuvo bažnytinėj salėj, 
bet taip nepasekmingas kad gai
la ir artistų kelionės. Tą vaka
rą pusėtinai lijo.

Programą vedė pats vietos 
klebonas Kun. V. G. Vilkutaitis. 
Pirmiausia dainavo Jonas čižau
skas,' trejetą dainų, po jo sekė 
M. Čižauskienės dainos, kuri ir
gi sudainavo tris daineles. Se
kantis buvo abiejų viršminėįų 
duetas. M. ir J. čižaus'kai su
dainavo dar ir daugiau dainelių, 
duetais ir paskirai; taipgi dai
navo broliai čižauskąi. Akom
panavo Kun. J.. Čižauskas.

Kun. Garmus kalbėjo apie mu
ziką, kaip 'Lietuviai myli daine
les, anot jo, kaip labai didelį įs
pūdį daro Lietuvos kareiviai ka
da maršuodami traukia gražias 
daineles.

Po prakalbos dar buvo dau
giau dainų. Visos išėjo labai 

I gražiai, tik nebuvo kam kląusy- 
| ti: publikos buvo apie 100. Ant 
! pabaigos buvo sudainuota Lie
tuvos Himnas ir tuomi vakaras 
užsibaigė. švilpukas.

Tautos Fondo prakalbos. Ne
lėje; buvo surengta prakalbos nese- 

I nai iš Lietuvos atvažiavusiam 
“Artojo" svečiui Kun. Garmui, žmonių 

buvo prisirinkę labai daug. Ku
nigas aiškino apie įvairius daly
kus Lietuvoje, klausė kokių mo
kyklų Amerikos žmonės nori 
Lietuvai: valdiškų ar bažnyti
nių. Visi pritarė bažnytinėms. 
Toms mokyklos steigti rinkta 
aukos, surinkta apie. $250. Ka
da surinkta paaiškinta jog tas 
prakalbas surengė Tautos Fon
do skyrius, todėl aukos eis į 

_ i Tautos Fondą. Žmonės, kurie
vyčių tik rėkė: “Duotjam," duot, ir taip jau su nepasitikėjimu 
bedieviui!” - (davč, net kluptelėjo tai išgirdę.

Vyčiams dar padėjo bolševi- Vieni džiaugėsi: “Gerai kad aš 
kai, nes jie, mat, labai įširdę ant tik dešimtuką mečiau”; kiti sa- 
J. Butėno. Solo, kė: “Jei bučiau žinojęs bučiau

pasisekimą 
turėjo nežiūrint nar-

šitokį 
vakaras 
šaus vyčių užsigeidimo pakenk
ti. Paėmę drąsos nekurie vy
čiai (naikino viešose vietose pa
dėtus to vakaro garsinimus; ki
ti slaptai agitaciją varė. Svar
biausias ir negražiausias pasiel
gimas buvo vyčių štabskapitono 
šeštoko kuris gatvėje užpuolęs 
vieną plakatų dalintoją kuo ne 
sukruvino, atėmė plakatus, su
draskė ir sušaukęs gaują kitų Į

TEISĖJAS SILBERT
Išrinkimas Teisėjo Samuel H. 

Silbert, Vyriausiu Teisėju Mu- 
nicapal Court (teisman), iš visų 
pusių nuspėjama.

Teisėjas Silbert pasidarė dau
gybę draugų bėgyje savo dešim
ties metų atsakančio visuomenei 
tarnavimo, ir dabar išeina su, at
sakančiu programų kurį jis vy
kins jeigu bus išrinktas sekan
čiame utarninke Vyriausiu Tei
sėju.

Samuel H. Silbert atvyko čio
nai 19 metų atgal be draugų ir 
be pinigų vaikinas. Savomis pa
stangomis pakilo nuo laikraščių 
pardavėjo gatvėse iki teisėjo, 
tampriu darbu ir teisingu tar
navimu.

Būdamas dar .vaiku nuspren
dė patapt advokatu. Nors išsyk 
mokykloj buvo pajuokiamas, ją 
baigė su augščiausiais pagarbos 
ženklais ir šiandien yra profeso
rium toj pačioj teisių mokykloj 
kur iš jo būdavo juokiamasi.

Praktikavęs teises per keturis 
metus, jis buvo paskirtas Poli
cijos Teismo Prosekutorium. Jis 
buvo žinomas kaipo, daugiausia 
dirbęs prosekutorius kokį Cle- 
velandas turėjo.

Tikėdamas į pagelbėjimą to
kiems kurie nežino ką daro ir I 
apsileidę, Teisėjas Silbert, savo 
numanymu ir supratimu žmonių 
budo silpnumus, sutaikė 29,000 
teismo provų. Laikraščiai jį pa
vadino “Sutaikintoju Clevelando Į 
Nesutikimų.”

Buvo reikalavimų kadi Silbert 
pataptų teisėjui Jis pastatė sa
vo kandidatūrą ir liko išrinktas. 
Buvo perrinktas du metai atgal, 
kada vėl buvo labiausia visų pa
remtas. Paskutiniu laiku jis 
gavo dar du sykiu tiek balsų ne
gu pirmutiniu.

Delei savo konstruktivio dar
bo teismo suole buvo reikalavi-

Kaip girdėti, Clevelando Lietuviai 
mėsos ir kitų valgomų daiktų krau- 
tuvninkai planuoja sudaryt didelę 
valgomų daiktų kompaniją ir steigti 
po miestą naujas savo krautuves.

Pirmutiniame susirinkime dalyva
vo šie tame biznyje apsipažinę ir nuo 
seno laiko žinomi Clevelando biznie
riai: T. P. Neura, J. Brazauskas, A. 
Kranauskas, J. Vaišvilas, A. Mačiu- 
ta, P. Zaborskis, J. Šilinis.

Tokiam bizniui čia dirva, dar yra 
plati, taigi Lietuviai -pasinaudoję pro
ga'stotų antri po Amerikonų, nes ki- 
tds tautos nei viena tokių kompanijų 
neturi ir yeikia privatiškos krautu
vėles, kaip ikšiolei ir Lietuviai darė.

Kitas jų susirinkimas bus lapkr. 
17 d., vakare, 2047 "Hamilton avė.

PRISIDĖKIT PRIE THE 
MUNICIPAL KALĖDINIO I 

TAUPYMO KLUBO
Visi gyvenantieji apielinkėje 

perior avė. ir E. 79th, st. taipgi ; 
St. Clair Ave. ir E. 21 St., esat už- 
kviečiami prisidėti prie Kalėdinio 5% 
Taupymo Klubo kuri vadovauja The 
Municipal Savings and Loan Co.

Klubas prasideda Gruodžio 3 d., 
su 5 narystės Rasėmis. Galit mo
kėti 25c, 50c. $1,*$2 arba $5 kas sa
vaitė per 50 savaičių. Taip pasku
tinę dienų lapkričio 1922 metais gau
sit atgal sau Kalėdinį fondų 
$12.50 iki $250, žiurįnt prie 
klesos jus prisidėsit. Jūsų 
uždirbs 5% šiame Klube.

Platesnių žinių apie tai galit gau
ti atsikreipdami prie Petro Mulolio, 
vedėjo St. Clair Ofiso arba M. A. 
Vinson, vedėjo Superior Skyriaus 
The Municipal Savings and Loan Co. 
įstaigos.

Musų obalsis:* “Padvigubinkit Sa
vo Taupymus — Tas Yra Galima!”

Su-
apie

is nuo 
kurios 

pinigai

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

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

ELEN 4 MILIAUSKIUTĖ-URBŠAITIENĖ
Paveiksiąs imtas ANTANO BARTKAUS STUDIJOJ, 1197 E. 79 Street. 
Ši vieta yra geriausia Lietuviams nusiimti visokius paveikslus ir visas dar
bas padaroma gražiai numažinta kaina. Taigi Lietuviai nnepamirškit su 
vestuvėmis, atsilankykit pas mane; kam jums remti svetimus kad jus da
bar turit Lietuvi Fotografą. A. BARTKUS.

IŠRINKIT
JUDGE SAMUEL H. SILBERT

CHIEF JUSTICE — Vyriausiu Teisėju
Teisėjas Samuel H. Sil- r-—' 

bert atvyko čionai 19 -me
tų atgal, be jokių draugų, 
be pinigų jaunikaitis. Sa
vomis pastangomis jis pa
kilo nuo laikraščių parda
vėjo iki teisėjo.

Jis buvo draugu visiems 
žmonėms., Jis buvo kie
tas prasižengėliams, bet 
tiki į pagelbėjimą tiems 
kurie nežino ką daro.

Jis turi patyrimo reika
lingo vyriausiam teisėjui 
(chief justice4. Išrinkit jį 
delei jo konstruktivib dar
bo bėgyje 10 metų jo vie
šoje tarnystėje.

T. P. NEURA CO.
MĖSOS IR GROSERIO KRAUTUVĖS

3246 Superior Ave. 4122 Superior Ave.
2001 Hamilton Ave. 1332 E. 55th Street
Dabartinės bedarbės laike kiekvienas stengiasi pragyvent kaip galima pi
giausia, ir perka ten kur gauna gerus valgomus dalykus už žemą kainą. 
Musų krautuvėse valgomų daiktų kainos yra nužemintos beveik sulyg prieš 
karės buvusiomis. Todėl jums geriausia pirkimo vieta yra musų krautuvėse

ŠVIEŽIOS MeSOS Blood Pudding ” 25e
Round Steak svaras 20c Liver Pudding - ” 18c
Sirloin Steak 23c Headcheese ” 15c
Flank Steak 15c Large Bologna ” 18c
Beef Roast rf 13c Saiamy ” 45c
Shuokler 18c Boiled Ham ” 49c
Loin Steak »» . 27c
Spare Ribs 16c Pork and Beans 2 ken. 11c
Neck Bones >> 10c Brand Sauerkraut ! ” 15c
Veal Chops 19c Pink Salmon ” 15c
Beef Plait 8c Sardines in Oil ” 7c
Veal Steak 27c Tomatoes 3 ” 15c
Veal Stew 12c MUILAI: Fairy, Octagon.
Kidney Roast 18c Star, Fels-Naptha ir Work

3 šmotai už 20c
RŪKYTOS MĖSOS Danish Pride Mirk ken. 10c,

California Ham 23c Gold Gross Milk ” 12c
Cottage Hams tt 17c Producers Milk ” 10c
Sausages »» 18c ' Lye ” 13c
Polish Sausages 18c Argo Starch, didelė dėžė 10c
Krakow Sausages 27c Burokai kasė 45c
Spiced Ham If 29c Morkos ” 50c
Bologna M 19c Bulvės bušelis $1.50
Weinners 18c Skanus Obuoliai kasė $1.25

Turėdami reikalus prie Dr. J. 
šemoliuno, kreipkitės jo nauju 

JOHN M. SULZMANN’Ą į Mie- antrašu, į Garfield Bank Bldg., 
sto Tarybą (City Council), iš! 835 E. 79 St., prie St. Clair avė. 
21-mo wardo. Jis yra geriau
sia žinomas councilmanas Cle- 
velande; jis visada gatavas gin
ti ir užstoti žmonių teises nuo 
privilegiruotos klasės. 21 me
tas atgal jis buvo išrinktas su 
Tomu L. Johnson priešakyje ir 
stovėjo pirmose eilėse su juo 
kovojant už 3c. gatvekariais va
žinėjimą, nuo ko sutaupė žmo
nėms $5,000,000 ar daugiau. 
Jis kovojo teisingai ir su atsida
vimu už miesto šviesos kainą 
žmonėms į namus po 3c, kuo ir 
po šiai dienai žmonės naudoja
si. Jis įsteigė žaismių vietas 
vaikams 21-me warke. Įsteigė 
šviesias gatves nuo E. 79 tos ir 
Superior '■ iki St. Clair, išgrindė 
visas gatves 21-me warde, pa- 
budavojo laiptus ant Derby St. 
vedančius prie šaltinio No. 2. 
Išbudavojo laiptus ant Ansel 
Ave., vedančius iki šaltinio No. 
8. Visada jis yra gatavas su
teikti savo paramą visokiam su
manymui kuris padarytų kokią 
nors gerdvę žmonėms. Jis ko
vojo prieš Gazo kompaniją drą
siausia ir tokiu budu sutaupė 
žmonėms suvirš $4,000,000.

John M. Sulzmann yra labai 
prielankus ir užjauslus Lietu
viams, daugelyje atvejų pasi
tarnauja kiekvienam visokiuose 
jo galėję esančiuose reikaluose. 

Rinkimai bus lapkričio 8 d., 
ateinančiame utarninke.

IŠRINKIT VĖL

Nuo lapk. 1 d. jis savo ofisus 
perkėlė į naują vietą.

Saqpdaros 18 kuopos Susirin
kimas įvyks nedėlioj, lapk. 13 
d., Goodrich name, nuo 2 vai. 
po pietų.. Bus balsavimai už 
Sandaros Centro valdybos virši
ninkus ir kiti svarbus reikalai. 
Nariai, nepamirškit ateiti. At- 
siveskit ir naujų narių prisira
šymui. Vald.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
mėnesinis susirinkimas atsibus 
lapkričio 6 d., nedėlioj, nuo 2 V. 
po pietų, Flynn salėj, 5309 Su
perior avė. j Nariai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti.

Užr. sekr. J. Ruškis, 
3101 Church Ave..

Utarninke praėjus dideliems 
vėjams, šiaurinėj Ohio valstijoj 
žuvo trįs žmonės, daug sužeis
ta, nuskandinta ežere laivas, ir 
nuostolių padaryta už .tukstan- ' 
čius dolarių. «

Bulgariška Kraujo 
Arbata

Milijonai vartoja šią arbatą praša- 
linimui šalčio; geria ją karštą gu
lant., Ji paliuosuoja užkietėjimą, ap- 
sunkėjimą skilvio ir inkstų ir pagelb
sti valyti kraują. Prašyk aptiekose, 
arba apdraustu siuntiniu per pačtą, 
1 didelį pakelį už $1,25, arba 3 už 
$3.15, arba 6 už $5.25.

Adresuokit Marvel Products Com-, 
pany, 497 Marvel Bldg, Pittsburgh, 
Pa.

FARMOS FARMOS
Lietuvių kolonijoj, New Jersey vai-1 
stijoje, netoli Newarko. šios farmos 
randasi geriausioj vietoj, prie baž
nyčios ir mokyklos, ir prie miesto. 
Aš turiu daug farmų pardavimui, di
delių ir mažų, pigių ir brangių. Vi
sai su mažu {mokėjimu galima pirkti 
gerą farmą. Platesnių žinip reika
laukit pas (46)

TONY MARKŪNAS
Box 55 Sandbrook, N. J.

KRAUTUVE ANT RENDOS — su 
gyvenimu, 6 kambariai, maudynė, 

elektros šviesa. Atsišaukit 8306 So
winski avė. (45)

PUIKUS KAMBARYS ant rendos — 
del dviejų vaikinų, su valgiu, ar be.

Kreipkitės 957 E. 78 st.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pačios Julijonos (po 
tėvais SireviČiutė) Pangonienės ku
ri pasišalinu spalio 17 d. su Feliksu 
Žaku ir pasiėmė mano pinigus" iš 
banko, $1,400, paliko man vaikus. Ji I 
yra geltonplaukė, raudono veido, vie- Į 
nas dantis priešakyje auksinis, že- I 
m o ūgio. Fel. Žakas yra gerai api- |j 
kurtis, ant rankų ženklai nuo vočių, 
išrodo puikus sportas. Jei kas juos 
patėmytų malonėkit pranešt man, ar
ba ji pati lai atsišaukia, nes aš par
duodu rankandus ir išvažiuoju Lie
tuvon.

Jonas Pangonas 
1805 E. 35 St., Cleveland, O.

AUTOMOBILIS PARSIDUODA — 
Paige 1918 modelis, 7 pasažierių, 

irisas gerai pertaisytas, geri ratų gu
mai. Tikrasi bargenas kam reikia. 
Kaina $700. Pardavimo priežastis: 
savininkas apleidžia miestą. Kreip
kitės 4928 Payne avė. Tel. Randolph 
3046. V. Resh (Lietuvis). (45) I

James R. 
Hinchliffe

IŠRINKIT
TEISĖJU I

Aiva R. Corlett
Municipal Cdurt

Įgaliotas didumos miesto
Advokatų

BALSUOKIT UŽ

Jud^e Pearce
ant

Municipal Court Teisėjo
Šešių metų terminui

X BERKELEY PEARCE

Rinkimai Lapkričio 8, 1921

OPERETE
Dviejų Veiksmų Tragedija — Muzika sutaisyta 
vieno iš geriausių musų kompozitorių St. Šimkaus.

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

pats BUTĖNAS ir kiti atsižymėję solistai.
ĮVYKS SUBATOJ

Lapkričio-Nov. 5 d.
LIETUVIU SVETAINĖJE

6835 Superior Avenue
CLEVELAND, OHIO

Durįs atsidarys 6:30, pradžia 7: 30 vai. vakare.
Po programo bus šokiai iki vėlumai nakites.

| Tikietai: 50c. ir 75c. Vien tik ant šokių 35c.
Karės taksų nebus.

Kviečia visus ir visas KOMITETAS.
p> ___________________
lig . . — ■

J. Butėnas


