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Lenkijoj Suirutės, tuoj Valstybė
Gali Sprogti

STREIKUOJA GELŽKELIŲ DARBININKAI IR 
AUDĖJAI. PUSĖ LENKU DARBININKU 

BE DARBO ARBA BADAUJA.

Visoje Šalyje. Komunikacija Sutramdyta, Paštas 
ir Telegrafas Suparaližiuota.

FK DARBININKŲ ŽINIOS

Terre Haute, Imd. — Iš ang
lies kasyklos, kuri nuo gaisro 
sugriuvo, išimta keturi lavonai 
— trijų vyru ir vieno vaikio, ku
rie tenai užduso. Gaisras kilo 
nuo eksplozijos gazolino inži- 
no.

Clevelande, moteriškų drapa
nų siuvėjai deda pastangas pa
taisyti sutartis su sfuvėjų 'Sni1- 
ja 'kada gruodžio 31 pasibaigs 
sena sutartis. Siuvyklų savinin
kai nori įvesti industrijoj per
mainas, bet negali esant po da
bartinėmis sutartimis su unija.

Moteriškų Drapanių Siuvėjų 
Unija (Clevelande) stengiasi įs
teigti savo nariams mokyklą. 
Unija turi apie 5,000 narių.

Visoje šalyje, moteriškų dra
panų siuvėjų unija rengiasi su 
naujais reikalavimais darbda
viams, kada pasibaigs dabarti
niai kontraktai. Norima išgaut 
garantavimą tam. tikro protar
pio dirbimo, bedarbės apdrau- 
dos, 44 valandų darbo savaitėj, 
padidinimo algų ir dar statoma 
kiti reikalavimai.

Vera Cruz, Meksikoj, bu.Vęs 
laivų krovėjų streikas pabaig
ta. Streikas tęsėsi 12 dienų. 
Nesusipratimas kilo tarp laivų 
krovėjų ir gelžkeMų darbininkų, 
dėlei ko ir streikais apšaukta.

Clevelande, gelžkelių relių už- 
žiurėtoj as, 33 m. vyras, užmuš
ta Nickel Plate gelžkelio stoties 
kieme, prekiniam trūkiui va
žiuojant.

Pragyvenimas brangsta. Ne
žiūrint didelio statymo gyvena
mų namų šioje šalyje bėgyje 
'paskutinių dviejų metų, rendos 
kilo augštyn. Dalbar rendos yra 
75 nuošimčiais augščiau negu 
buvo 1913 m., ir dar kilimas ne- 
apsistoja. Kiti visi reikmenis, 
išskyrus kurą, yra 'kiek pigiau 
negu buvo 1920 metais.

Algos ir budavojimo materi- 
jolo brangumas yra priežasčia 
rendų pakilimo.

Joplin? Mo. —.65-tas nuošim
tis šios srities zinko kasyklų 
Uždaryta savaitei 'laiko su tiks
lu pabranginti zinko rudies kai- , 
nas. Daug darbininkų neteko , 
savaitinio mokesnio.

tar- 
nuo

Yougstown, O., geležies 
pyto jų algos numažinta 
$13,88 iki $13.38 nuo tono, su- 
lyg sutarties unijos su 'kompa
nijomis, delei nupiginto geležies.

General Motors Co. budiavoja 
naują automobilių fabriką Da
nijoj iš kur pristatoma automo- 

’biliai Skandinavijos valstybėms 
ir Baltijos valstybėms, Lietuvai, 
Rusijai, Vokietijai, etc.

Detroite, Fordas žada statyt 
miestą iš 30,000 cemento ir me
džio namų netoli savo dirbtu
vių prie Dearborn. Namus ati- 
davinės darbininkams už pačią 
jų pabudavojimo vertę.

Dillonvale, Ohio, namų gais
re sudegė tūlų Andreiskių ketu-, 

*ri vaikai.
Cincinnati, O., tūlas muzikan-

"DIRVA” SAVAITIMIS LAIKRAŠTIS 
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija 
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ......................$2.00
Kanadoje ir -Meksikoje ....................$2.50
Lietuvoje ir kitur ..............................$3.00
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo Nauji) 
Metų Apgarsinimų kainų klauskit laišku.

’’DIRVA”
7007 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

METAI Vin (VOL. VHI)

LENKIJA TUOJ GALI 
SPROGTI

Ryga, sp. 28.—“žmonės mano 
jog Vokietija yra Europos pa
rako sandėlis, tečiau pavojinga 
yra ir Lenkija—tik mažiau at
kreipta į ją domės kaip į mano
mą skilimą Vokietijos valsty
bės.”

šitaip rašo Walter Duranty iš 
Rygos, Amerikos laikraščių ko
respondentas, paminėdamas kal
bą vieno nario didelės Atlantiko 
1A i vyno1' kbm pan IfbS? • IcuFiš1'' pat s 
randasi Varšavoj, bet kurio ofi
sas yra centras į kurį sueina vi
sos informacijos iš jo agentų 
esančių po visą Lenkiją, kokių 
negali gauti jokia svetima laik
raščių agentūra ar diplomatiš
ka įstaiga. Skubiu savo sugry- 
žimu iš Paryžiaus į Maskvą aš 
gavau tam patikrinančių žinių 
ir žinau jog jis teisybę kalba,— 
šoko Duranty. Lenkija yra ai
škus—gal tuoj būti baisus—pa
vyzd is kaip militarizmas gali 
sunaikinti valstybę.

Manydamas išsilenkti su gali
mu kelionės sutrukdymu va
žiuojant per Vokietiją, aš kelia
vau į Maskvą per Vienną ir 
Varšavą, iš kur maniau patrau
kti į Maskvą tiesiog. Vienhoje 
ėjo gandai apie gręsiantį gelž- 
kelių general; streiką Lenkijoje. 
Trūkis davažiavo iki Varšavos 
kaip reikia, bet už dviejų valan
dų po pravažiavimo Čenstaka
vo?, streikas, jau ir taip buvęs 
Įsisiūbavęs pietinėj Galicijoj ir 
Krokavoj, prasiplėtė iki to svar
baus punkto ir svarbiosios lini
jos veikė tik su kareiviais tru
kius valdančiais.

Sekantį rytą pranešta Varša
voj jog 250,000 audinyčių dar
bininkų apšaukė streiką Lodziu- 
je, didžiausiame Lenkijos išdir- 
bysčių centre. Lenkijos sosti
nėj, užkimštoj iki plyšimo, ne
galima- gauti tikrų skaitlinių, 
tečiau pilnai 25—kiti sako 40— 
nuošimčių darbininkų arba su
streikavę arba neturi darbo.

Ir kiekvienas kareivis—gerai 
išrengtas, ypatingai kavalerija 
—maršuoja, muštravojasi ir tė- 
mija. Rusijos atstovybė neži
nojo nieko apie man prižadėtą 
duoti vizą važiuot į Maskvą. 
Laiškai ateina labai suvėlinti, 
sakė jie atsiprašinčdami; tele
grafo susinešimas yra sunkus ir 
neužtikrintas; geriau man vyk
ti į Rygą, sako.

Incidentaliai, buvo tikima ir 
Rusų ir Lenkų—nors oficialiai 
abi pusės to nesakė—kad nese
nai sulaikytas Varšavos-Mask- 
voš trūkis tuoj už Lenkijos ru- 
bežiaus Rusijoj, buvo Lenkų 
surengtas pagrobimui galimų 
rastis svarbių dokumentų pas 
karjerą.

Nors Lenkai kaltina komuni
stus, faktas yra jog general:? 
streikas nėra politiškas bet eko
nomiškas—nupuolimas Lenkiš
kos markės atsiliepė taip kad 
dąrhininkai negali išgyventi jei
gu algos nebus pakelta 200 arba 
300 nuošimčiais—ir tokis pro
cesas tęsiasi savaitė iš savaitės.

100 Užmušta Hamburge
Berlinas. — Spalio 25 ir 26 d. 

mūšiuose su bedarbiais ir riau
šių kurstytojais ir policija už
mušta apie šimtas ir tiek pat 
sužeista. Darbininkai buvo su
rengę demonstraciją, komunistų 
vadovaujami.

Laivų darbininkai Hamburge 
dar vis streikuoja.

Essene, tūkstančiai bedarbių 
spalio 26 d. užpuolė ir paėmė 
Kruppo dirbtuves ir apsidruti- 
no dirbtuvių budinkuose.

žmonės plėšia krautuves, 
licija stengiasi sulaikyti.

EsSene susirėmimuose su
licija užmušta septyni žmonės, 
200 sužeista.

Trečdalis Ruhro darbininkų 
yra be darlp. Daugelyj rietu 
atsibuna susirėmimai, mūšiai ir 
užmušimai.

Visur alkanos minios nori su
rasti duonos ir bulvių.

Anglies distriktuose ir išdir- 
bysčių centruose vidurinėj Vo
kietijoj iškilo nauji streikai.

Pačiame. Berline atsibuna su
sirėmimai, plėšimai ir streikai.

Sakoma jog Ruhre “raudonie
ji” organizuoja sau armiją.

po-

po-

Reinlandiečių Kovos .
Coblenz. — Atviras ir alkti - 

vis Francuzų prisidėjimas prie 
Reinlando atsiskyrėlių kovų da
vė sukilėliams progos užimti 
daugiau miestų į savo globą ir 
prašalinti iš jų Berlinui ištiki
mus valdininkus. Atsiskyrėlių 
užimtose vietose Francuzai ir 
Belgai padidino policijos skai
čių ir tuoj įvesta tvarka ir Sau
gojama kad Beriino šalipinkai 
neišmuštų respublikonų.

Crefelde dvylika atsiskyrėlių 
užmušta.

Limon užlajoj, prie Panamos 
kanalo, Suv. Valstijų submari- 

ia&a-*nui .susimušus su prekiniu lai
tas, 46 m. amžiaus, nušovė savo vu submarinas nuskendo ir su 
pačią, sūnų ir pats nusišovė. Ijuo žuvo penki jūreiviai.

KĄ ANGLIJA MANO 
DEL RUHRO

Tūlas Amerikos laikraščių ko
respondentas laųkąsi Vokietijoj 
rašo jog Reinlaįido respublikos 
įsteigimas neturi reikšmės aki 
Anglijos kariumenė rasis Koel- 
ne. Francuzai pirmiausią turi 
išstumti Anglus iš tenai tada 
tik gali tikėtis atskyrimo Rein
lando nuo Vokietijos.

Taip pat mažai galės Francu
zai pasinaudoti Ruhru savo nau
dai jeigu Angli nesusidės išvien 
su Franėuzais. Yra manoma 
sudaryti iš Francuzų ir Vokie
čių didelis plieno ir anglies trus- 
tas kad Francuzai galėtų dau
giau pasinaudoti iš Ruhro gam
tos turtų: bet Anglija irgi Rei
kalaus savo dalies tame truste.

Anglija turi žiūrėti kad Vo
kietijos gamtos turtų naudoji
mas nekenktų Anglijai. Net 
pirm karo, nors Vokietija netu
rėjo gerų išeigų į juras, Angli
jai buvo dikčiai kenkiama. Jei 
dabar susidėję su Francuzais 
Vokiečiai vėl imtų pasekmingai 
veikti, Anglijai butų daug kon
kurencijos.

Anglijoj ir dabar yra apie du 
milijonai bedarbių^.

Bando Tartis Pradėt 
Darbus

Paryžius. —. Eina derybos 
tarp Francuzų ir Vokiečių pra
dėti Ruhre darbuls, nes abi pu
sės pamatė jog reikia kas nors 
daryti sulaikymui plėšimų, be
darbių riaušių ir gręsiamos re
voliucijos jeigu žmonės neturės 
ką valgyt.

Kruppo dirbtuvių savininkai 
rtašusitaiko su Prancūzais ant 
Francuzų reikalavimų. Francu
zai ir Belgai nori kad iš varo
mų dirbtuvių ir kasyklų butų 
tiek ir tiek naudos atiduodama 
okupantams. Kolei kas nepri
eita prie jokių sutarčių.

PRISIDEDA ATLYGI
NIMŲ KOMISIJOM 
Washington. — Suv. Valstijų 

valdžia yra pasiryžus prisidėti 
ekonominėj konferencijoj tary
boms apie atlyginimų nustaty
mą. Nors pirmiau Amerika ža
dėjo tik dalyvauti finansinių ek
spertų komisijoj. ištyrinėjimui 
kiek Vokietija gali mokėt, da
bar žada ineiti konferencijom, 
jeigu visos suinteresuotos val
stybės dalyvaus, ištyrinėjimui 
Vokietijos finansų ir galimybių 
mokėti ir paruošimui finansinio 
plano mokėjimams, arba pasta
tyti atsakančius piliečius daly
vavimui atlyginimų komisijoj, 
jeigu toks planas butų parink
ta.

Anglijos ir Paryžiaus laikraš
čiai išvedžioja jog Anglija ir 
Vokietija nori intraukti Ameri
ką į tarybas savo pusėj, ir kad 
Anglija nori su Amerika sueiti 
į artimesnius ryšius. Francuzi- 
ja nesanti priešinga Amerikos 
inėjimui į atlyginimų komisiją, 
sako Paryžiaus laikraščiai, te
čiau jaučia kad Vokietija pir
miausia turi pildyti Versailles 
išlygas.
■'^rAii'cužtĮ attSkytnas " Adrijai ’ 
ant jos pasiūlymų naujam at
lyginimų tyrinėjimui išstatė pa- 
vojun visą darbą. Francuzai 
sako jog nesutiks kalbėti apie 
jokį numažinimą atlyginimų ko
kis buvo nustatyta pirmiau. Jie 
sutinka pakeisti mokėjimo laiką 
ir budus, bet laikysis nustatytų 
mokesnių gegužyje, 1921 m.

Jeigu pasisektų sudaryti ko
misiją apsprendimui Vokietijos 
atlyginimo reikalų, gal but ga
lima sušaukti ir visos Europos 
ekonominę konferenciją.

“Nesukalbamieji” senatoriai ■ 
vėl pradėjo ataką prieš valdžią ' 
kaip tik Hughes pasisiūlė su ‘ 
tarpininkavimu Ruhro ginčuose 
Europoje. Senatoriai nenori kad ( 
Amerika kištųsi į bent reikalus } 
Europoj.

Mirė Dr. Steinmetz

pagarsėjęs “žaibo”

atėjo staiga, kada 
geryn. Mirė nuo

iš-

ro- 
šir-

šia-

Dr.
pa-

jeigu aš imsiu perdaug, pasaky
kit man. Nenustatykit man jo
kios sumos. Jeigu aš manysiu 
apie pinigus aš negalėsiu dirbti 
kaip reikia. Pabudavokit man 
namą, jeigu norit, ir laboratori
ją. Tai viskas ko aš noriu.”

Jo lavonas paguldyta viešoje 
vietoje kad pirm 'laidojimo žmo
nės galėtų jį atlankyti.

Elektros daiktų dirbtuvėse 
visoj Amerikoj jo paminėjimui 
įvešta gedtdiai. Didėsčs įstai
gos nuleido pusiau stiebų vėlia
vas.

Jis buvo visai mažo sudėjimo 
vyras, ir net nevisai sveikai su- 
budavotas.

Dr. Steinmetz Clevelande
Nela Park elektros daiktų iš- 

dirbystė Clevelande irgi nuleido 
vėliavą pusiau stiebo.

Vyriausias inžinierius, S E. 
Doane, per trisdešimts metų 
ypatiškas Steinmetzo draugas,

Nauji Atsimetėliai
Munich. — Palatinato kuni

gaikštystė irgi sukilo dr pasi
skelbė nepriklauSominga nuo 
Bavarijos. Ludwigshafene įs
teigta provizionalė valdžia.

Bavarijos kabinetas tą Pala
tinato piliečių pasielgimą pa
smerkė ir grasina sulaikymu 
maisto jeigu jie nesiliaus.

Palatinates sako jog šitaip 
pasielgta dėlto kad Bavarija 
neklauso Beriino ir elgiasi savo
tiškai.

Beriino valdžia pasiuntė Sak
sonijos komunistų valdžiai rei
kalavimą kad tuoj pasitrauktų 
socialistų-komunistų valdžia, ir 
iš Bavarijos reikalaujama kad 
butų atgrąžinta Beriino valdžios | miją, ir 
militaris autoritetas toje šalyje.

Jeigu Saksonija nepaklausys, 
žadama pasiųst kariumenė ir 
išvaikyt komunistų kabinetą.

Apie 60,000 Beriino vaMžfioS 
kariumenės busią pasiųsta prieš 
Saksoniją jeigu nebus pildoma 
Beriino reikalavimai. Taipgi ta 
armija bus panaudota prieš Ba
variją jeigu ji puls Saksoniją.

Freihurge, Saksonijoj, susi
kirtime tarp valdžios 'kariume
nės ir riaušininkų užmušta pen
kiolika ypatų.

Komunistų sukurstyta minia 
darė ataką ant kareivių, ir ka
reiviai pradėjo šaudyt.

Saksonijos premjeras prane
šė Stresemannui į Berliną jog 
Saksonijos ministerija atsisako 
nusilenkti prieš Berliną. Stre- 
semann žada paskirt Saksonijai 
civili gubernatorių atlikt vals
tybės reikalus iki į komunistų 
valdžios vietą bus išrinkta par- 
liamentarė "valdžia atatinkama 

| federalei valdžiai.

Varo Žydus iš Bavarijos
Munich. — Du šimtai žydų 

šeimynų tapo išvaryta i^- Ba
varijos ir daug dar kitų laukia 
deportavimo. Išvaryti žydus 
įsakė Dr. Von Kahr, diktato
rius, pasiremdamas tuo pama
tu jog tie žydai negalėjo įrody
ti kad jie yra kilę toj srityje.

Rusai Gelbės Vokietijai
St. Paul, Mirm. — Komunis

tų vadas Foster, kalbėdamas čia 
spalio 28 d. pasakė jog šią žie
mą įvyks pasekminga komunis
tų revoliucija Vokietijoj, su pa
galba sovietų Rusijos. Jeigu ta 
revoliucija bus pasekminga, ji 
suteiks Rusijai rinką žaliajai 
medegai Vokietijon, sako Fos
ter. Jeigu nepasisektų, tas rei
kštų mirtį komunistų valdžiai 
Rusijoje. Tečiau'jis sako tikįs 
jog revoliucija bus pasekminga.

"Vokietijos komunistai turi 
ginkluotų proletarų ar- 
kuomet laikas ateis ir 
nestovės dyka,”, sako

500,000

Rusija 
Foster.

Nobelio Dovana
Stockholm, Švedija. — 

Banting iš Kanados, atradėjas 
vaistų nuo cukrinės ligos, gavo 
Nobelio dovaną už pasižymėji
mą medicinos srityje.

Dr. Banting yra tik apie 31 
m. amžiaus. Cukrinė liga (dia
betes) ' iki šiolei buvo laikoma 
nepagydoma.

Dr.

Mirė Bonar Law
Londonas. — Spalio 30 d. mi

rė Bonar Law, buvęs Anglijos 
premjeras po Lloyd George. Jis 
pereitą gegužio mėn. pasitrau
kė delei nesveikatos, ir premje
ru liko Baldwin.

Bonar Law gimė 1868 m., sū
nūs kunigo James Law.

Lloyd George, kuris 
randasi Amerikoj, iš tos 
labai nusiminė.

dabar 
žiluos

Schenectady, N. Y. — Spalio 
26 d. čia mirė Dr. Charles Pro
teus Steinmetz, nuo senai žymus 
išradėjas elektros pasaulyje, o 
nesenai 
radėjas.

Mirtis 
dės eina
dies ligos, sirginėjęs apie pora 
savaičių laiko.

Dr. Steinmetz gimė Breslau, 
Vokietijoj, bal. 9 d., 1865 m., 
taigi buvo 58 metų amžiaus.

Per daug metų, iki mirčiai, 
buvo vyriausiu elektros inžinie
rium General Electric Co., 
me mieste.'

Tik pereitais 1922 metais 
Steinmetz pagamino mažą
vyzdį kaip atsibuna žaibas ir 
perkūnija. Taip tikras buvo žai
bas kad pagal Dr. Steinmetzo 
kontrolės jis sunaikino mažus 
tam tikrai parengtus laboratori- 
jo medžius.

DemonStracija tokio dirbtino I papasakojo indomių dalykų apie 
žaibo ir perkūno atsibuvo maž- ' 
\daug sekančiai.’>■ Kovo m;eil922 
m., General Electric Co. labora
torijoj paleista švaistytis pa
žįstami visiems žaibo liežuviai 
ir atsibuvo kurtinanti perkūno 
balsai; dirbtini žaibai skaldė di
dokas kalades medžio, mėtė dai
ktus po keliolika pėdų į šalis ir 
išvertė iš šaknų pastatytą me
delį. Tas žaibas turė|jo apie 
vieną penkšimtinę dalį natura- 
lio žaibo spėkos.

Dr. Steinmetz buvo laikoma 
antras elektros pasaulyje žmo
gus po elektros išradėjo Ediso
no: Jis taipgi buvo ypatiškas 
Edisono draugas. Edisonas iš
girdęs apie jo mirtį labai nusi
minė.

Dr. Steinmetz yta parašęs 
daug knygų elektros srityje. Jis 
mokinosi Vokietijoj ir Šveicari
joj. Amerikon pribuvo 1889

tą garsųjį pasaulio vyrą.
Dr? Steinmetž'ii'^galgdavo va

žiuoti atdarame automobilyje, 
toks silpnas buvo paprastai, te
čiau galėjo pažaboti žaibus.

“Jis buvo stebėtinai papras
tas žmogus, su tyra galva jir 
plačia minčia”, sako Doane. “Jis 
mąstė greitai ir akuratnai. Dė
lei savo fiziškų nedagalėjimų jis 
dirbo tam tikrais minties gabu
mais, ne kaip ilgomis pastango
mis. Pasaulis nustojo tikrai di
delio žmogaus.“

Dr. Steinmetz aplankė Oleve- 
landą gegužy] 1922 m., kur kal
bėjo geležies ir plieno inžinierių 
konvencijoj. Jis reikalavo kad 
j hotelį jį vežtų uždarytame au
tomobilyje. Jis pirm to komi
teto užprašė kad stalas prie ku
rio jis prieš publiką sėdės butų 
uždengtas iki žemei, taip pasle-

Sunaikinta Bulgarų Ori
nis Laivynas

Sofija. — Bulgarijos militarė 
orinė spėka liko sunaikinta ne
tikėta eksplozija orlaivininkys- 
tės lauke, kuomet vienatinis mi
litary orlaivis paliktas Bulgari
jai Neuilly sutartimi tapo su
ardytas. Du oficieriai buvę or
laivyje užmušti.

Turkai Įsteigė Respub
liką

Konstantinopolis. — Valsty
binis seimas Angoroj nubalsavo 
įsteigti Turkišką respubliką. 
Mustapha Karnai Paša liko vien
balsiai išrinktas prezidentu.

Iš Oklahomos Peštynių
Oklahoma City, Okla. — Aug- 

ščiausias teismas nusprendė jog 
V/aiton nėra daugiau guberna
torium ir kad jo vietą užima 
leitenantas gubernatorius M. E. 
Trapp. Susirinkęs valstijos se
natas nusprendė gubernatorių 
pašalint, atrasdami kaltu per
žengime teisių savo kova prieš 
Ku Khikserius. Senatoriai da
bar kalba jog gubernatorių ap
kaltino, bet tik dabar darbas 
prasidės. Reikės ištyrinėti Ku 
Klukseriai ir kiti reikalai vals
tijoje. Senatas priėmė rezoliu
ciją pareiškiančią jog bus tyri
nėjama Klukserių darbai kokie 
gali būti nelegališki. Vienas 
senatorius išsireiškė jog tūlas 
Klukserių viršininkas diktuoja 
senatui kokius įstatymus reikia 
daryti į ir kad gubernatorių ap
kaltinusių komitete buvo devy
niasdešimta nuošimčių Ku Klu
kserių. Jis kalbėjo ir apie kito
kius slaptus klukserių darbus 
valstijoj ir jstatymdavystėj bei 
teismuose kurie 'buvo po kluse- 
rių kontrole. Ant jo šoko ke
liolika kitų senatorių, apdaužė 
ir išmetė laukan iš senato.

mVneS turėjo apleisti savo šalį J0 ^formuotą sudėjimą, 
del politiškų savo pažiūrų a__
tumo. Jis buvo socialistas.

Amerikoj gyvent pradėjo iš 
I pat žemumos, kaipo paprastas 
darbininkas. Pirmiausia dirbo 
Yonkers, N. Y., kurią firmą vė
liau paėmė į savo kontrolę elek
tros kompanija.

Palengva kildamas augštyn 
[savo Žinijoj, patyrimais ir iš
radimais, jis patapo augščiausiu 
elektros žinovu ir išradėju Ame- 

I rikoj ar gal visame pasaulyje.
Kaipo socialistas, 1915 m. jis 

buvo išrinktas socialistų parti
jos balsais prezidentu* miesto 
tarybos. Paskui buvo nominuo
tas valstijos inžinierium, bet ne
laimėjo. Karo 'laiku buvo na
riu laivyno patarėjų tarybos. 
Jis užsipelnė keletą moksliškų 
pažymių laipsnių.

Jis Union Kolegijoj tame mie
ste tarnavo kaipo profesorius 
elektriškos inžinerijos ir elek- 
trofizikos.

Balandžio m., 1922, Dr. Stein
metz parašė viešą laišką Leni
nui, Rusijos Sovietų premjerui, 
pasisiūlydamas su savo techniš
kais patarimais Rusijai. Sau
syje šiais metais jis sutiko bū
ti patarė j ii taryboje Kuzbas ko
munistų kolonijos Sibire.

Atsisakė dirbti už pinigus
Dr. Steinmetz, “aukščiausia 

apmokamas elektros inžinierius 
pasaulyje”, miręs nepaliko jo
kio turto. Viskas kas liko tai 
knygos, popieriai, elektriškas 
automobilis jo paties darytas 
1912 m., ir $1,500 apdraudos 
popieriai, kokie išduodama Ge
neral Electric Co. seneSIniems 
įstaigos darbininkams. Jis bu
tų galėjęs padaryti milijonus, 
bet matyt jis niekad neėmė al
gos, kuomet pastojo dirbti toj 
įstaigoj, sakydamas jog jis “ne
nori dirbti už pinigus”. “Aš 
nenoriu dirbti už pinigus”, sakė njm nu/.tjua, mnvuaw bcdum 

Dr. Steinmetz. “Duokit man (pažymių Cleveland© mokSlinin- 
pasiimti jų kada man reiks, ir.kų.

i sau i ■ - n •
glĮįjr_ Sekančią dieną jis kalbėjo

j Elektros Lygos susirinkime. 
Savo kalboj pasakojo apie naują 
jo rengiamą automobilį. Tas 
automobilis sakė panašiai veiks 
kaip gatvekaris. Visoj kalboj 
jis darė prilyginimus iš žinomų 
daiktų visiems — kaip kokie da
lykai veikia ir operuojami, kad 
iš jų klausytojai galėtų aiškiai 
jo kalbą suprasti. Jis kalba la
bai smarkiai ir Vokiečiuoja, tai
gi sunku jį pilnai suprasti.

Jis nemėgo būti tarp žmonių, 
bet mėgo atvirą orą, ir visada 
būdavo lauke, bet automobiliu 
važiuoti negalėjo todėl kad ne
pakentė skubančio palaido oro.

Savo išžiuros jis nepaisydavo. 
Kada laboratorijoj išsidirbdavo, 
jis būdavo tik apatiniuose mat- 
šikniuose ir apsimovęs šiokias 
tokias kelines. Kartais tik ap
simovęs bile čeverykus. Jis la
bai rūkydavo.

Jo išradimai elektros Srityje 
yra dideli, bet sunku persiimti 
abelnai žmonėms. Dabar jis 
dar buvo bekalbąs apie įvedimą 
elektros visame kame, ir sakė 
jog už kelių šimtų metų- viskas 
pasaulyje bus atlikinėjama su 
pagalba elektros; darbininkams 
tereiks dirbti keturias valandas 
dienoje. •

Šiaurės Tyrinėtojo Lai
vas Įšalo

Tyrinėtojas šiaurės, MacMil
lan, kuris pėreitą vasarą išva
žiavo į šiaurės sritis, dabar su
stojo žiemavoti, nes jos laivas 
įšalo lede. Jis randasi apie 2,500 
mylių šiaurėj nuo New Yorko.

Iš New London, Conn., spalio 
29 d. išplaukė laivas tyrinėti 
pietinių vandenų sritis. Laivą 
siunčia Cleveland© gamtos isto
rijos m užėjus; iškeliavo keletas



I Iš Lietuvių Gyvenimo
Įstatų Projektas

Amerikos Liet. Tautinės San
daros Ohio, Vakarų Pennsyl- 
vanijos ir Michigan Valstijų 
Kuopų Apskričio Įstatų Pro
jektas Priimtas Visų to Ap
skričio Kuopų.
Einant Ohio, vak. Pennsylva- 

nijos ir Michigan Valstijų San
daros Kuopų Konferencijos nu
tarimais priimtais rugpjūčio 5 
d., 1923 m., Cleveland, Ohio, 
Apskričio Komisija paruošia įs
tatus Apskričiui sukurti ir val
dyti. šitie įstatai ineina galėn 
po to kaip jie bus suminėtųjų 
valstijų kuopų dalyvavusių kon
ferencijoj užgirti.

Apskritis 
pagrindais:

kuriama sekančiais

IL. 11... r.

Apskričio Valdymasi
Apskriti valdo jo valdyba, j 

Pittnoji valdyba (sulsidaro įš tųl 
asmenų kuriuos paskyrė Aps- j 
kričio Komisiion konferencija
asmenų kuriuos paskyrė Aps- i 

t* kričio Komisij on konferencija į

Budai ir j Priemonės
A. L. T'. S. Apskritis suminė

tiems tikslams atsiekti darys:
1. Rengs kuopose priklausan

čiose prie,. Apskričio maršrutus 
prakalboms, paskaitoms ir lek
cijoms ;

2. Gelbės kiioponis organi- 
jaunimo ratelius ir klu-

Tikslai
Sandaros Apskričio

zuoti 
bus;

3.
vietose kur dar nėra A.' L. T. 
Sandaros kuopų, ir prirašinėt 
prie organizacijos naujus na
rius;

4. Per savo valdybą su pa
galba kuopų valdybų platins 
partinę literatūrą ir rems viso
kios kultūrinio .darbo 'užmany- 

Irnus kuopose;
5. Atlikinės tokius partijos 

| darbus prie kurių bus pakvies
tas iš Centro, ar per 'Sandaros 
Seimus, ar savo suvažiavimų 
nutarimais.

Rengs prakalbas tokiose

A. L. T.
tikslai yra sekanti:'-

1. Organizuoti •Lietuvius-iš- 
eįvius į politinę orgahiizaciją 
vardu Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sandara;

2. Skleist tarpe narių ir šiaip
miniose politinį susipratimą,' pu priklausančių Apskričiui, — 
rengti juos prie politinio darbo 
taip Lietuvoje, taip ir Ameri
koje ;

3. Prigelbėti organizacijoms 
ir asmenims kurių darbo tiUčslu 
yra sulaikyti Amerikos Lietu
vius nuo išlautėjimo;

4. Vesti narių tarpe ir minio
se politinę propagandą;

5. Teikti moralę ir finansi
nę paramą A.. L. T- Sandaros 
vienminčiams Lietuvoje jų 'ko
voje už kontrolę Lietuvos vals
tybinio gyvenimo.

buvusi rugpjūčio 5 d., 1923 m., Į 
Cleveland, Ohio. Po to, pirmu
tinį Apskričio suvažfiavimą įšau
kiant, Apskričio Valdyba pa- i 
skelbia valdybos rinkipąųs kuo
pose. Gavę tokiuose rinkimuo- ( 
se didumą balsų, lieka išrink
tais Į valdybą. Tokiu budu iš
rinktoji valdyba pasiskirsto šau 
vietas.1)?

Apskričio valdybą sudaro; a) 
Pirmininkas; b) Vice-Pirininin- 
kas; c) .Sekretorius; d) Iždinin
kas; f) Trįs valdybos nariai, j

Visų Apskričio. Valdybos na; 
rių, pagal jų užimamas vietas,' 
pareigos yra panašiai' A. L. T. 
Sandaros Centro Valdybos .pa-1 
reigoms, tiktai tuo ' skirtumu 
kad jie atlieka pavedamus jiems 
darbus Apskričio plotmėje ir. 
savo veikimą koordinuoja* su 
Centro Valdybos instnikeij.ę- 
mis, A. L. T. Sandaros Konsti
tucija ir Seimų nutarimais.

Apskričio Iždas
Apskričio iždą sudaro sekan

čios pajamos:
1. Metinis mokesnis iš kuo-

10c. nuo pilnai užsimokėjusio 
■nario į metus.

2. Iš įžangų rengiant paskai
tas, prakalbas ir įvairius vaka
rus ar išvažiavimus Apskričio 
naudai;

3. Iš platinimo tokios litera
tūros kokią Apskritis paims sa
vo lėšomis ir pats per savo kny
gius ir agentus platins;

4. Iš kitokių šaltinių 
nenumatoma dabar, bet 
gali būti paties Apskričio 
žiavimuosė sumanyti.

Likvidacija
Jei prisieitų reikalas likvi

duoti Apskritį, visas jo turtas, 
pinigai, knygos, visi jo" doku
mentai pervedama yra A. L. T. 
Sandaros Centro Valdybai. Ldk-r 
vidacijos darbas yra atliekama 
tam tikslui paskirtos komisijos. 
Komisiją skiria Apskričio val
dyba, arba, jėi ji nebūtų galėję, 
Centro Valdyba.

kokie 
kurie 
suva-

Pastovumas
Apskritis gyvuoja, kol jame 

priklauso bent tris kuopos tu-, 
rinčioš nemažiau kaip po pen
kis pilnai užsimokėjusius na
rius. ',. . >, i

Įstatų' Komisija.

DIRVA

Iš Keliones
Vi K. Račkauskas.
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q GER.B.
^OPRAGILO KAMPELI

Neužmitrški Saviškių Lietuvoje

.aevfe

i&įj£

D
ABAR yra laikas siųsti KALĖDINES DOVANAS, jūsų tėveliams, 

senoms močiutėms likusioms vienoms be jūsų ir be /kitų priglaudėjų; 
broliams, seserims, jauniems ir mokslūs einantiems, ir abelnai gimi
nėms, ar jie turtingi ar ne: nes dovana nėra auka, tik sirdingumaišl 

LAPKRITIS ir GRUODIS beliko siuntimui, Gruodyje jau turi gauti., Pri
siminkit kad trunka persiuntimas. Dabar skubinkitės tą padaryti kad 

jūsų mylimieji Lietuvoje neliktų užmiršti ir sulaukę Šaltų Kalėdų neverktų 
iš širdgėlos kad jų sunai, dukteris, tėvai neaplankė jų su Kalėdų doyapėle. 
DIRVOS AGENTŪRA yra pasirengus tame patarnauti .savo 

skaitytojams ir abelnai Amerikos.Lie
tuviams užmegzdama artimus ryšius su Lietuvos Bankais ypatišku atsilan
kymu tenai “Dirvos” Atstovo. To pasekme yra ta kad “Dirvos” Agentū
ra gali ir duoda Visiems pinigų siuntėjams žemesnį kursą net už visų ir di
džiųjų pinigų siuntimo įstaigų Amerikoje kurie Lietuvon pinigus siunčią. 
^NELAUKIT kitos savaitės, kito mėnesio žadėdami .siųsti vėliau, nes tas 

~ “vėliau” gali būti pervėlai, o jūsiškių dovanų laukimas gali likti tuščias.

Laivakortės i Lietuvą ir iš Lietuvos;

VISADA KREIPKITĖS TIK Į VISUOMENIŠKĄ IŠTAIGĄ, šiuo adresu:

“D1RVOR” AGENTŪRA;
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Su Chicagiečiais i 
Chicagoje, Planters Kotelyje, * 

mane pasitiko bene pirmutinis ' 
Amerikoje Lietuvis advokatas, 1 
į!F. P. Bradchulis, ir su juo — 
Dr. K. Drangelis ir Dr. A. Zi- 
'mohtas, kurių rupesniu buvo < 
suruošta mari (išleistuvių vaka
rienė, apie kurią jau buvo “Dir
voje” korespondento Sandarie- 
čio rašyta. Tą pat dieną visi 
keturi “nusimušėm fotografi
jas” pas oficialį Amerikiečių fo
tografą Chicagoje, p. Stankūną. 

Apie Chicagiečius daug butų 
galima rašyti ir daug spekidiuo- 
ti apie įvairias galimybes kurios 
gali virsti realiais dalykais jei
gu tiktai Chicagiečiai susitartų 
ir sukibtų į krūvą. Intelektua
lių ir finansinių jiegų čia yra 
beveik neišsemiama ir nesunau
dota. .‘Bet tie kairi naudinga 
butų tos jiegos pavartoti, kar
tais ne iš to šono artinasi, ne 
taip eina kaip reiktų. Juk jei 
inoęi ką nors padaryt savo drau
gu ir rėmėju tai ir kreipkis į ji 
kaipo į busimą savo draugą. Gi 
čia kai kurių visai atbulai da
roma. Pavyzdžiui, tautininkų

, [laikraščiui “Telegramui” rupi 
pritraukti prie savęs visus Chi
cagos tautininkus,, taip eilinius, 
taip ir vadus; 'kai kurie vadai1 
ikišiol gan‘šaltai žiurėjo Į “Te
legramą”,'gal ;ir dabar dar šal
tai žiuri; ir “Telegramo” redak
cija leisdama savo beri'dradar- 
biams vieną kitą vadovų pajuo
kti, užgauti, (neįžiūrėjo to kad 
tokiu budu jų paramos negalį; 
ma gauti.

Chicagos Tautininkai 
Chicagos- tautininkų padėtils 

yra ganą keista- Kol gyvą bu- ’ 
vo “Lietuva”, jų intakoje buvo 
beveik visas pažangusis Chica- i 
gieėių bruzdėjimas. Netekę ri
šančio juos centro kuriuo buvo 

’dienraštis, priversti buvo ir ne 
vieną darbą palikti neatliktą ir 
ne vieną organizaciją palikti 
Dievo apvaizdai^ Netekę dien
raščio, vieni jų nuleido rankas.; 
nors ir matė didelę .gyvenime 
spragą, nesigriębęi ją Užtaisyiti 
per ilgą laiką. Kiti, nuėjo pas 
svetimuosius — kas pas “Nau
jienas”, kas pas “Draugą”. Dar 
kiti pasitenkino tuo kad dar iki
šiol įieško “Lietuvos” numari
nimo kaltininkų. Juk 'kas mirė 
tas nebeprisikels, žiūrėti irei- 

|kia ar dvasia dar gyva. Jei ji 
I gyva — dar yra viltis Užvaldyti 
ateitį. Ir ji yrą gyva.

Kad dvasia dar gyvą ir kad 
viltis nėra žuvusi, parodo kad 
ir tas faktas: būrelis Chicagie
čių tautininkų susispietė prie 
“Telegramo”. ' Galimas 'daiktas 
kad “Telegramo” organizacija 
nepatenkina rišu; galimas taip 
iau daiktas kad redakcijos poli- 

■■ tinęs pažiūros, ar kad j:os nusi
statymas visuomenės .klausi-: 
muose netinka visiems tautinin- 

; kų lyderiams. Bet faktas yra 
'* faktų: laikraštis yra ir prie jo 
i jau galima sudaryti reikalingas 
: centras, žinoma, man toli bu- 
j vos nuo Chicagiečių nebuvo ga

limybės arčiau apsipažinti su jų 
tikruoju nusistatymu sulyg “Te
legramo” kaipo laikraščio, ir 
gal" eventualiai, kaipo jų orga
no, tat pavojinga man butų rei
kšti kokių nors sugestijų.

“Telegramo” bendrovės prie
šakyj dalbai1 stovi darbštus San- 
darietis, p. Grisius, visu entu
ziazmu atsidavęs laikraščiui ir 
jo finansų suorganizavimui. Or
ganizacijos kontroliuojamu dali- 

I ninku yra, rodos, p. Vilovičlus.: 
Redaktorium yra p. Laukis, per 
eilę metų buvęs I. W. W. (anar
chistinių) idėjų skelbėju. Da
bar ir p. Vilovičius ir p. Laukis 
jau priklauso A. L. T. Sanda
rai. Ar jiedu ir jųdviejų vedą; 
masis laikraštis bus Sandaros 
idealų reiškėjais 'ateitis paro
dys. Man rodos kad kįlanti ši
tuo. klausimu abejonė ir buvo 
priežaStimi to kad ne visi Chi; 
cagos tautininkai Sustojo (prie 
“Telegramo” dirbti. Galimas 
dalykas kad kai kurių tautinin
kų manoma maždaug šitaip: p. 
■'Vilovičius įsteigė “Telegramą” 
titkai savo asmeniniam bizniui; 
duodant paramos “Telegramui” 
bus auginama tik p. Vilovičiaus 
biznis; “Telegramą” veda re
daktorius kurs tik pirm poros 
mėnesių iš L.W. W-blitsto virto 
Sandariečiu -r- tat ar. negali at-

sitikti taip kad “Telegramas”, j 
sutvirtėjęs šalę silpnos finan
sų atžvilgiu “Sandaros”, ližslo- 
pins ją, bet pats politiniams jos 
idealams visgi netarnaus?—.

Jei Chicagos tautininkai taip 
butų manę tai jų pareiga butų 
buvusi nukreipti visas savo jie- 
gas tam kad savo tikrąjį organą 
“Saindarą” pastačius ant tvirtų 
kojų ir, patį “Telegramą” pa
ėmus į siavo rankas padaryti jį 
Sandaros organu vakarinėse 
valstijose ir Chicagoje.

Pakartoju dar kad man neži
noma yra Chicaigiečių nuomo
nė šituo klausimu; nežinomi yra 
ir jų planai. Tat ir šios išvados 
gali bati klaidingos.

Jei tautininkai Chicagoje ir 
mano apie savo oąganą, ar tai 
tuo organu butų “Telegramas”, 
ar kitas koks dar negimęs laik
raštis, tai Visgi asmenyje “Nau
jienų" jie bent dabar turi labai 
rimtą konkurentą. "Naujienos” 
pamaži praranda socialistinį ir 
partinį karakterį. Jei jose laiks 
nuo laiko nebūtų L. S. S. pra
nešimų ar vieno-*kito straipsnio 
iš Liet. Social-Demokratų parti
jos, galėtum gauti įspūdžio jog 
skaitai bepartinį liberalų krip- 

; ties laikraštį.
1 Vieno Chicagiečių paklau

siau:
— Ar tiesa, — sakau, — kad 

p. Grigaitis išsireiškė “sutik
tuvių” ’Vakarienėje esąs patrio
tu? Skaičiau bene “Telegra- 

' me” buk jis kokią tai politinę 
išpažintį atlikęs....

— Tai tau 'boba ir devintinės I 
— sako mano užklaustasis. — 
Grigaitis labai simpatingai kal
bėjo apie Lietuvą, bet toli gra
žu ne patriotingai. Iš jo kalbos 
galėjai suprasti jog jis vargiai 
patartų 
tuviaųis 
griebtis 
Prie to, 
gaitis aiškiai, pasakė kad — 
“Aš, Grigaitis, nuo pat pakaušio 
plaukų iki pat kojų pirštų galų 
buvau, esu ir busiu, kol humir- 
siu, socialistas!....” Lygiai 
taip pat ir Bumša anąkart 
sakė: “Buvau, esu ir busiu 
siutęs klerikalas!....”

Kun. Bumša užsiminus, 
klausiau kokios yra apie jį nuo
monės mano draugas Sandarie
ms su kuriuo kalbėjau. Jis man 
atsakė:

— Bumša, nežiūrint to kad 
yra priešingos man partijos, yra 
verbas pagarbos už atvirumą. 
Juk/.patsai jo viešas užreiški- 
mas, “Esu pasiutęs klerikalas”, 
kuomet kiti to žodžio kratosi, 
rodo ji esant atviru žmogum. 
Bumša visados rėžia į akis ką 
mano. Man teko girdėti jį iš- 

. sireiš'kus kad Lietuvos valdžia 

. gerai padarė skirdama tamistą 

. prekybos attache Londone.... 

. Rask tamista kitą klerikalą 
i km’s birtų tiek atviras kaip 

Bumša!......
Chicagos draugi) tarpe buvau 

tik vieną dieną. Trečiadienyj, 
rugsėjo 19 d., išlėdėtas ponų 
Gugių, Adv. Jurgelionio, Adv. 
Bradchulio, Dr. Drangelio ir p. 
Krukunio, .išvažiavau į rytus-.

Pakelyj sustojau Philadelphi- 
joje, kur praleidau kelias dienas 
vaišingoje Dr. E. G. Klimo šei
mynoje. Iš čia vykau į senąją 
Savo buveinę, į New Yoricą.

(Sekančiame num. bus: 
“New Yorke”)
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Amerikiečiams Lietu- 
važiuoti Lietuvon ir 

ten kūrybos darbo.... 
po tos vakarienės Gri-

pa; 
pa

pa-

Audra Atlantike
Didelė audra pereitą savaitę 

sutramdė Atlantiko laivus. Net 
jūrių milžinas “Leviathan” bu
vo sugaišintas kelionėje. Deg
tinės priėmėjas laivas sudegė ir 
nuskendo. Manoma jog žuvo ke
li kiti mažesni laiveliai.

PERMAINA VIETOS
P. Mikolainis, 53 Hudson 

Ave.,‘ Brooklyn, N. Y., per
sikėlė į nuosavą namą po 
numeriu

188-190 Sands Street
Brooklyn, N. Y.

(Graham ir Flushing Ave
niu karai eina pro duris. Iš
lipt ant Gold Street) kur 
agentūros reikalai bus ve
dama po senovei. Visados 
adresuokite:

P. MIKOLAINIS 
188-190 Sands Street 

Brooklyn, JN. Y.

MARTYNO GROMATA IŠ i 
“ROJAUS”

— Sveikas gyvas, Stepai, . 
gerai kad atėjai. Tūriu tau 
ką pasakyt.

— Kkkai. tu, ddddrauge, 
skaitai bbbuožių laikkkraš-i 
čius iššš Lietttuvos, gggal 
užt'ttikai kur kkkad Mmar- 
tynas jau užddarytas bbuo- 
žių kkalėjime kad tttaip il
gai neneatrašo, o ggal jau 
sususušaudytas ?

— Nebijok, Stepai, Mar
tynas yra sveikas kai ridi
kas, ir gal vėl tuoj j Ameri
ką šugryš.

— Kkaip tai? Aš tttau 
netikkkiu, bbba jijijis iške
liavo i Sososovidtus.

— Stepai, Martynas tau 
daugiau! nerašys. Vietoj 
tau, jis atrašė man platų lai
šką išpasakodamas visą ro
jaus gyvenimą. Išsižadėjo 
jo ir visiems sakė parvažia
vęs sakys kad ta darbininkų 
.laisvė Rusijoj tai tik 'žmo
nių mulkinimas,

— Ttu šmeiži musų drau- 
gggą. Ppparodyk jo ggro- 
matą. Ggal tu pppats pasi- 
sisirašei ir šssa'kai kad titai 
Mmamartynas ttaip rrašo.

— Jeigu netiki, te, pasi
skaityk. - ,

(Martyno gromata iš 
“rojaus”.)'

Draugea spragilaj, o da
bar dsz duodu tau žynoti 
kati asz vėl iau lietuvoi dr 
asu švejkas jr lajmyngas

■ kat isztrukau isz to rojeus,
■ ir rašau tau syta lajszka 
1 kat pagarsintum ba nenoJ

riu steapui rašit ba is gali
1 sūpleszit ir tau neparodit.*
1 o dabar pasakisiu kajp
• man buvo. Kai sumisliaų nu-
■ važiuot y Sovietu rusi ja tai 

jr nuvaževau. atsiemeu no 
brolio vjsus pynigus ir isi- 
'storojeu poperas y rusija 
invažuot, Usiriszau raudo- j 
na kaklarajkszti kada bu- j 
vau pre rubežio ir tuoj in- 
ejas i sovietu žeme nudžių- ■ 
gau ir misleu kat esu lais- : 
voi darbinynku respublikoj, 
ale toj pasityko mane du ka- 
raivei ir sako: kuda idioš? 
0 asz sakau asz atvaževau 
isz amerykos j laisvą rusi
ja. Ale je atkyšo man sztzi- 
kūs ir stumea atgal i lietų- 
va ba saiko kibą ty buržui
i prikadil Trocki zastrdiat, 
ale asz sakau aš isz ameri- 
kos, priguliu prė komunistu 
partyjos. Iz Amerikos, sa
ko ije, na tai atidavai mum 
dengi ba zaštrelim. Tada aš 
sakau asz nemoku raškai, 
ar jus mokat lietuvjszkai, o 
ije sako, mes govorim lietu- 
viszkai ale to buržuiskj lie
žuvis tai mes nekotim gava- 
rit; mes sami lietuvėj; če 
ira dafbinički kraj ne bur- 
zuicki. Ir tūoi ije puolė ma 
y kiszenus ale grait pasiro
dė viresnis kamisaras ii’ asz 
nudžugau kat manę iszgel- 
beyo isz tu nekšu. prieiau 
ir svejkinu komisarą ale is 
paliepę mane nuvarit i sto- 
vikla o tada paklausė kas ir 
isz kur asz, o asz pasakeu 
kad esu naris komunSstu 
partyjos įsz amerikos. ko
misaras toj lepe man susi- 
vilkt vysus drabužius ir nu- 
seut^čeverikus ba sako "tu 
pergerai pasirėdęs, ir isz- 
kretę visus kišenius ir nuo 
to; acisveikinau su savo py- 
nigajs ba komysarąs susidė
jo sau i kyšeniu. Paskui pa
davė mane varit j kita sto
ti kur j ra didesni komisarai

IŠ

ir tenajs misleu gaut užta
rymo ir pasakeu kat asz at
bėgai! isz buožiu žemes pas. 
sovietu darbinykus ir kat 
norių paraszit amerykos 
darbinykam visa tejsibe isz 
sovdepijos, ale komisaraj y 
mane pažureio ir sako, a tai 
tu buožiu šnipas kat nori, 
viską parašit, alę asz pąro- 
džeu jiem savo komunistiš
ka ženklely ir'poperas, ale 
ije ir vėl sako, tu buože ba 
tu turėjai dauk pinigu ir no
ri papirkt ka nore kat nužu- 
ditu musu vadovus, atėmė 
isz mane ženkleli ir poperas 
ir liepe uždarit kalejman. 
tai matai draugea Spragilai 
kur pateakau, visur radau 
po kealis lietuvius , jr nore- 
jeu - su jeis pasiaiškyt ale 
neklause ir nedave kalbėt 6 
an mano kalbos spjaudė Jr 
sake kat nenori girdėt to
kio szunyszko loimo. _•

Uždare mane i kaleima ir 
laike penkes dienas; ten isz 
kitu suimtu žmonelių, sene
liu ir raiszu prisiklauseu ka 
je padare ir kodėl jie užda- 
riti kaleime; .o vis buvo tjk 
nespeje pasitraukt isz kelio 
komisarui arba nespeje at- 
neszt ka užaugino, arba pa
sakė ka nors kitam darbi- 
nykui o tas apskundė, arba 
kitokiu mažu nieku (padare 
ar ne, visi buvo sukjszti ka- 
leiman; mane kaipo svety- 

rengesi gabent toleu.
dabar pasakisiu kaip 

ištrukau, ėjau per ke- 
rankas nuo veno karai- 
pre kito, pasku pasitai-

ma
b 

asz 
les 
vio 
ke ylgdi stovėt prie vieno 
ruso karaivio kurys žino
damas kat asz isz ameri'kos 
usimine kat jis' turi broli 
amerikoi ale nežino kur radt 
ji ir pac nori pabekt iš so
vietu aie nežinę kelio niekur 
bėgt, jis Kiški mokėjo lietu- 
viszkaj tai gerai buvo su juo 
stovėt, atėjo visai vakaras 
ii’ mus siuntę i stoti vėst to
leu; tas'kar'hiviš eio su ma- 
nym o su juo da kjtas karai- 
vis, o paskui da komisaras, 
ale jau buvo sutemę kai tas 
karaivis salto bėkim mudu 
i lietuva ir tu jšztrakši isz 
ju nagu.

Asz basas .ir pusnogis su
tarėm bekti ir asz sa'keu pa- 
siskolisiu pas broli pinigu ir 
ji i amerika aeivesziu už jo 
gera szirdi; arė reikeio da- 
botis, o kai buvom stotije ir 
kai komisaras paliko mus , 
lauke o pac .nuėjo isigert ar
batos tas kareivis pasiuntė 

, kita karęjvi i kita gala sto- 
tes pažuret ar neatejna tra- 

. kys ir mudu tada leidomės 
bekti ba nieko nebuvo matit 

; arti ir buvo tamsu, bėgom 
« smarkej ale toj iszgirdom 
, kelis szuvius ir mano drau

gas turbut liko nuszaulbas 
ba girdėjau riktelėjo ii’ dau
geli jo nemačeu; asz laimin
gai pabėgau atgal i lietuVa 
ir dabar esu pas broli savo 
kaime.

tai dabar pasakit drauge. 
Spragilai visems amerikos 
darbinykams kat rusija he
ra laisva ale ten visus pėr- 
sekioje už mazeuse daikteli, 
ba map. ta isžpašakoio vjsi 
kure su manym sėdėjo kąle- 
ime, niekas negalį nieko an 
komisaru pasakit, ba toj.su
ima ir baudže; jeigu kas. ne
gerai ir kas an ko supyko 
tuoi sako kat tu buože ir ta
ve suima, o dąrbinykai turj 
dirpti ir vjska atiduoti ko
misarams, ale man gaila to 
vaikyno kuris gal butu galė
jęs su manim atvažiuot; i 
amerika. o dabar pasakisiu 
kat asz jau visaj kitoks pa- 
sidareu ir daugeu netikėsiu 

i balšaviku pasakom ba jie 
. nežino kaip rusijoi ira o tik 

szneka kad ten vjskas gerai 
, ir laisva, drauge pasisto- 

rok man poperas kat gale- 
. če sugrišt i amerika. iki pa- 
i simatimo, martynas.

— Jjjį bbuožės kibba pa- 
- pppirko kad tttaip rašo, ba 
tai neteisybė. Aš einu sau 
ir Vvvisai tokkkių niekkų 
nekkklausau....
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Nuo Redakcijos
s:. L. A. NOMINACIJOMS PRASIDĖJUS

pASKILBUS Susivieniji-' 
* mo Lietuvių Amerikoje 
Centro Valdybos viršininkų 
nominacijai subruzdo visi 
politikieriai — ir tokie ku
riems rupi apsaugot Susi
vienijimą ir išlaikyt j j to
kiu kokiu jis buvo per su
virs trisdešimts metų; ir to
kie kurie gvoltu nori pasi
grobti S. L. A. turtą ir pas
kui dalint jj tai Rusijos ko
munistams tai kitokiems 
galams — arba tik garsint 
jog ten ir ten pinigai išduo
dama, o viską pilt sau j ki- 
šenius.

Tautininkų tarpe — senų
jų SLA. auklėtojų — nuo
monės kaslink kandidatų į 
valdybą yra sekančios:

St. Gegužis — ant prezi
dento ;

P. Mikolainis — ant vice
prezidento (kiti stato ton 
vieton ką kitą);

P. Jurgeliutė — ant sek
retoriaus ;

J. Mikalauskas — ant iž
dininko (kiti stato T. Pauk
štį) ;

Dr. E. G. Klimas — ant 
daktaro-kvotėjo;

J. Danielius ir J. O. Sir
vydas — ant iždo globėjų 
(kiti vietoj Sirvydo turi K. 
Varašių).

Nominacijose atsiras. ii? 
keletas kitokių kandidatų.' 
Tečiau tautininkai 'turi žiū
rėt kad neįsileistų į S. L.A. 
valdybą NEI VIĖNO bolše- 
■viko.

tįs vyrai viską vadovaudami 
Įstengė nieko kaip tik karus 
rengti.

Kaip senovėj kryželiais ap
kabinėjo, taip dabar bolševfflcės 
motinos raudonais kaklaraikš- 
čiais apraišioję savo vaikučius 
vaikus laukia kad tik jie grei
čiau išaugtų ir galėtų paimt 
ginklą į ranką. Nei viena mo
tina nepamislina kad reikia tai
ką vykint, taikos keliu tikėt ge
rovę įvest; mokint vaikus tai
kos ir žmoniškumo;

Iš to tik prasidėtų augti nau
ja gentkartė, ir senieji politikie
riai nepasitikėtų ant jaunųjų 
jiegų ir kraujo savo tikslams 
vykinti.

ne- 
3U-

RANGOON
MO-

vasa-

Amžinasai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V.)

nimo, paeina nuo palaido jauni
mo išauklėjimo. Amerikos jau
nimas perdaug turi "gerų lai
kų” augdamas, mažai pasinau
doja lengvai prieinamų mokslu. 
Teatrai, visokios išėjimo vietos 
mergaites pradeda gadinti nuo 
14 meto amžiaus, vaikinus nuo 
17-to meto. Jie nemato tikro
jo gyvenimo užduočių, tikę vė
jus gainioja. Jie neįstengia pa
silaikyti porose. Darbas jiems 
mažai rupi, nes štai vyrai iki 
pc 20 metų Amerikoje dar min
ta iš tėvo uždarbio. Sūnūs ar 
duktė kiek dirba nedirba, prie
varta išvaryti į darbą, vėl tuoj 
pameta darbą ir laidokauja (iki 
vėl pasitaiko ką dirbti. Amato 
retas kuris išmoksta jei gyve
nimo perkietai nesti prispau
džiamas, arba nepasitaiko akla 
proga.

Teisybę sako Edisonas prieš 
Dr. Steinmetzo pranašavimąPersiskyrimai Daugėja

Suvienytose Valstijose perei- jog su pagalba elektros ateityje 
tais metais buvo vienas persi
skyrimas prie 7.6 apsivedlimų. 
Tą parodo apsivedimų statistikų 
ir persiskyrimų rekordų surin
kimas, pirmas nuo 1916 metų, 
kada vienas persiskyrimas bu
vo prie 9.3 apsivedimų.

Persiskyrimai šeimynų, ne- 
apvertinimas šeimyniško gyve-

viską atliekant, žmonėms reikės 
dirbti tik po keturias valandas 
į dieną. Edisonas randa, re
miantis dabartiniu jaunimo gy- 
venimUį, jog trumpai dirbdamas 
jaunimas dar daugiau ištvirks, 
suges morališkai. Dabar dar 
dirbančioji jaunimo dalis netu
ri tiek laiko laidokauti.

na pirmojo didumo žvaigždžių. 
Aštuonios pirmojo didumo žvai
gždės' esti toj dangaus srityj, 

i iš kurių pirmoji yra Aldeberan, 
paskui Kapelis, gelsva žvaigždė 
šiaurėje, paskui Oriono grupės 
žvaigždės, toliau, šiaurėj, Kas- 
tor ir Poli ūks, Dvynai, o vėliau
sia ateis Sirijus ir Procyon, šu
nų konsteliacijos žvaigždės.

Sutemus, Vega ir Altair ma
tosi augštai, Vega yra beveik 
stačiai virš galvos, Altair buna 
toliau pietuose. Nuo jų abiejų 
Į rytus yra Kryžius su savo 
žvaigžde Deneb. Visos tos trįs 
yra mėlynos-baltos žvaigždės. 

..... .. v „ Pietuose toli galima matyt per 
’ Uit 14' • |ini pamato ją kįlant ant dan-j stogus einančią į vakarus baltą
’’ ,t 1 Tleal1 Į gaus, vieną žvaigždę po 'kitai, žvaigždę Fomalhapt., Ji būna 

‘ ' iki visa užlipa, plačiai išsiskė- matoma tik trumpu laiku metų 
Augštyn lipdama bėgyje. Už poros mėnesių jos

LAPKRIČIO MEN. 
ŽVAIGŽDES

Moterįs Gali Sulaikyt 
Kariavimus

“Nėra buvę pasaulyje karo, 
nei papildyto neteisingumo už 
kurį jus moterįs nelbirtumet at
sakomybėj. Ne todėl kad jus 
karus sukęliąt, 
stengiat juos sulaikyti.

šiuos žodžius iš Ruskin’o pa
minėjo Newton D. Baker, buvęs 
karo sekretorius WilSono kabi-! 
nette laike pasaulinio Įdaro,* kaU-1 
bedamas Moterų Klube (Cleve-I 
landė) apie Taultų Sąjungą —| 
pirmoj savo kalboj tuo klausi-1 
mu moterų susirinkime.

“Aš tikiu,” Įsako Baker, “kad 
yra galima tikrai panaudoti vi
sas intekmes privertimui poli
tikierių išrasti budus taikai vie
toj karo.”

Moterįs — lygiai kaip ir vy
rai — yra atsakomingos už vis
ką kas žmonijos gyvenime nusi
duoda. Nors moterįs buvo skai
toma “beteisėmis” iki Jiiolėi, ir 
tik dabar gavo politiškas teises 
(kuriomis jau pradeda nesinau
doti), jos visgi padėjo sukti gy
venimo ratą į kairę ar į dešinę.

Moterįs, jau musų gadynėje, 
leido savo sūnūs į kryžefvių ka
rus: laimino jups, apkabinėjo 
kryželiais, linkėjo gero pasiseki
mo, laimingo sugryžimo. Sese
ris tą darė su savo broliais, my
limosios su savo vaikinais.

Kryžeivi jos gadynėj, kuomet 
fanatizmo delei buvo išskersta 
šimtai tūkstančių krikščionių ir 
“eretikų”, moterįs net keliavo 
drauge su kareiviais tai į “šven
tąją žemę”, tai į kitas šalis — 
ir “stiprino jų dvasią”.

Moterįs tautiniuose karuose, 
^iabartinėse dienose, pasiltamau- 
?a savo valstybėms įvairiu 
= ų, garbina kariaujančius, 
s ekioja taiką mylinčius, Jr 
įjauja karo organizacijose 
iiioginai dalyvaujančiose 
šiuose.

Moterįs neatsilieka ir antros 
rūšies fanatizmo karuose — da
bartiniuose bolševikų kryž-ka- 
ruose. Jos taipgi aktiviai ima 
dalyvumą ir kitaip prisideda sa
vo pasitamavimu didesniam žu
dymui, didesniam kraujo pra
liejimui.

Iš kelių dešimtų metų atgal 
pradėti šukavimai jog “moterįs 
panaikins karus, tik duokit jom 
balsavimo teises”, yra tik tuš
ti obalsiai iškdti perdidelių mo
terų garbintojų, kurie nesvars
tė moterų kaipo tokių,-bet dėjo 
viltis ant ko nors “padarymui 
kitaip negu dabar yra" kada pa-

1J .'
T APKRIČIO mėnuo atneša su

' savim vieną iš aiškiausia 
matomų ir geriausia visų žino
mų žvaigždžių grupių, Oriono 
konsteliaciją, kurios pasirody
mas išvakaro rytų danguje visų 
sutinkama su džiaugsmu. Vi
sų tokių kurie mėgsta žvaigž
des ir retkarčiais pakelia akis 
augštyn nuo žemės.

Anksti po sutemai dar tos j 
konsteliacijos žvaigždžių nega
lima matyt, bet vėlesni tėmyto- ■

tus ir aiški. _ _
ta konsteliacija lyg traukiasi į .iaj nebus, kuomet dar Vega ir 

(krūvą ir žvaigždes tampa vie-:kitos matysis. Pietinės žvaig- 
ha prie kitos daug arčiau. Tą'ždės matosi daug trumpiau, me- 
I sumažėjimo apsireiškimą mato-1 tą bėgiu negu šiaurinės.
I m e diena iš dienos su saule, va-1 Apie devintą valandą vakaro 
■karais su mėnuliu, ir naktimis stačiai virš galvos esti Karaiie- 
su žvaigždžių grupėmis. Nors nes Kassiopejos W pavidale bu- 
paskirai žvaigždę sunku matyti, relis žvaigždžių, šiaurėn nuo jos 
pasikeičiant didumu, tečiau' tas maišosi nežymi 'grupelė Kara- 
yra. Kaip tik rytuose ar va'ka- liaus Cephejaus, o pietuose nuo 
ruošė esti žvaigždė, ji žiba di-jjų, Karalaitė Andromeda, kar- 
desne Ugne, ir liepsnoja dides
niais spinduliais negu kad ka
da esti augštai. Saulė ir mėnuo 
būdami žemai viename ar kita
me žemės krašte išrodo dides
ni. Oriono konsteliacija irgi iš
rado plačiai išskėsta, bet kada

i užlipa tiesiai meridianan jau lyg 
susitraukia, ar atsitolina nuo 
musų.

Apačioj telpantis piešinėlis 
parodo Oriono konsteliaciją pil
numoj. “

Šiaurėn nuo Oriono, biskį į 
vakarus, yra rusva žvaigždė Al- 
debaran iš Tauro konsteliacijos. 
Pirma Tauro bė|ga 
žiu baltų-mėlynų 
Plejadų. Ta visa 
tis toliau į žiemą

jju, xmu<u<uvc nuuxyiueuo, muį; 

žygis Persėjus ir jo žirgas Pe
gasas.

Lapkričio 23-24 naktį bus už
temimas žvaigždės Aldebarano. 
Mėnulis, kuris užtemdo saulę, 
bus šio užtemimo priežiasčia. 
Bet nereikia laukti stebuklų, 
kaip esti su saulės užtemimu. 
Mėnulis kas nakt eina tarp že
mės ir žvaigždžių; ir šiuo tarpu 
pasitaikys praeit jam pro apačią 
Aldebarapo. Aldebarano 
matys, ir viskas. Aiškiai 
jantiems bus šiokio-tokio 
rūmo. Išvakaro mėnulis

grupelė gi-a- 
žvaigždžių 

dangaus sri- 
matysis pil-

ti esi- 
tėmi- 
įvai- 
rasis

arti tos žvaigždės; palengva ar
tinsis ir savo šviesa pradangins 
žvaigždės šviesą, o pankui už
eis ant žvaigždės, kurią bus už
stojęs per apie valandą laiko.

dar-
per- 
tar- 
tie-
mu-

Q/niiah

tTlAVa;

Miniuką.
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UI.TRA-MODERNIŠKŲ 
TERŲ MIESTAS 

“Rangoon, kur pereitą 
rą tvanas sunaikino tūkstan
čius žmonių, yra tai miestas 
kur moteris pasiekė didžiausios 
laisvės Orientuose”, sako bule- 
tinas iš Washington, D. C., Na
tional Geographic Society raš
tinės.

“Tūlais atžvilgiais ji viršija 
savo vakarų seseris”, buletinas 
išradinėja, “kadangi jos gatvi
nės drapanos yra beveik tokios 
kaip vyrų, o vyrai turi ilgus 
plaukus ir nešiojasi skėčius nuo 
saulės, kaip daro ir tenaiitinės 
moteris. Ji leidžia rūkymo du
rnus taip pat narsiai į orą kaiįp 
vyras. Tankiai ji paduoda už
degtą cigarą į bumą kūdikiui 
kurį nešasi ant rankų.

“Burmiečių jaunikaičiai nėra 
jau vergai nikotino kaip yra jų 
Kaukaziški gentainiai; Burmos 
‘rūkymas’ turi laibai mažai ta-, 
bako, primaišytas medžio šir
dies džiovimų ir susuktas pai
nios llape. Jų nemėfgsta rūky
tojai iš kitų šalių kurie ten už
važiuoja.

“Geriausia Rangoono gyveni
mą aprašo Kiplingo poemų kny
ga, kurioj žymią vietą 
drambliai.
stebėtinus dalykus apie gabu
mą ir supratlyvumą tų išlavin
tą gyvulių, ir neit reikia tikėti 
pasakai apie seną dramblį ku
ris primerkęs vieną akį ir iš
tempęs kitą žiuri ar jam pridė
ta nešti krūva yra užtektinai di
delė.

, “ ‘Miestų Giesmėje’, Rangoon 
atvaizdinama gan vaizdus, ir 
aprašoma, j o architektūros pa- 
vyzdis, žemčiūgų koplyčia Rytų 
Indijos, kuri iškilus virš mies
to 370 pėdų nuo platformos ku
ri pati yra daugiau 150 pėdų 
augštesnė negu aplinkiniai aug- 
tumai.

“ši išdidi išauksuota budavo- 
nė, žybsinti skaiStumę Indijos 
saulės, apgaubta brangakme- 
nais išdabintu skėčiu, Apkabinė
tu daugybe varpelių kurie ima 
sakmbėti bile vėjelio pajudini
mu. Materiolas šio Vieno iš- 
rengimo apvettinama iki ket- 
rirtdalio milijono dolarių.

“Tradicija pasakoja jog vy
rai kurie įgavo astuonių bran
gius plaukus iš barzdps Gauta
me pasiryžo palaidoti juos jau 
ir taip buvusioj šventoj kalvu
tėj ir kad originale (pagoda, 
trisdešimts pėdų augščio, ’tapo 
pabudavota ten juos apsaugo
ti. ęaskui ant jos buvo užsta
toma nauji ir nauji augštai iki 
paskutinysis iš aukso kuris da
bar dengia visą buvo uždėtas. 
Po sykį kas genltkartė daugiau 
aukso dadedama surinkto auko
mis, ir jo niekad nestokuoja, ka
dangi prisidėjimas prie budavo- 
jivo švento bokšto Budistų įsi
tikinimu yra šventas darbas.

“Schway Dagoms neturi vi
daus, bet apie jį yra dagybė 
koplytėlių, su sėdinčiais Buddo- 
mis jose.
ti pavidalai meldžiančiųsT žmo
nių ir žemu balsu giedami zo- 
koninkų poteriai yra ypatingai 
Įspūdingų vaizdu. '

“Dienos laiku turgai ant ke
lio į tą šventą vietą ir eilės uba
gų lyg suteršia tą šventumą.

“Apsivedimai Rangoone turi 
atvirą ir tiesioginį pobūdį kaip 
vakariniame pasaulyje; visiškai 
priešingai negu Chinų tėvų su
darymas sutarties su jaunikiu 
tankiai net nemačius (hr nepa
tinkant jaunajai. Jaunas vai
kinas su savo amžiaus draugais 
ateina pas glotniai susišukavu
sią, tamsiaveidę, linksmą Bur- 
mietę merginą; jų paprastai es
ti tarp savo draugių. Jeigu 
vaikinas įstengia prikalbint ją 
valgyt su juo jis reiškia ją lai
mėjo, ir legaliai, jei bent perlai- 
svai, jie yra sujungti. Kiek 
daugiau formališkumų būna jei 
kurių tėvai yra turtingi.

“Rangoon yra visai kosmo
politiškas miestas; apsilankę te
nai žmonės užtinka daugiausia 
bizniuose Chiniečiuis, Japonie- 
činš ir imigrantus iš kitų dalių 
Indijos. Burmiečiai nėra šuga- 
bųs prekiautojai. Daugiausia 
prekybos reikalus jie paveda 
moterims.”

užima
žmonės apipasakoja

Saulėleidyj šešėli uo-

Chicagoj uždaryta 242 “min
kštųjų gėrimų” karčiamos — 
nes jose buvo parduodama viso
kį “minkšti” gėrimai....

(Tąsa iš pereito num.)
Ir Blanšė toliau skaitė:
“Ntffiiraminau truputį, mano mylimo- 
BuVau pertraukęs rašymą valandėlei 

daviau nurimti juodoms mano mintims, 
į “Nežiūrint visų nepasisekimų, aš bet 
turiu viltį, kad šisai mano raštas pa

sieks tave.... Nesenai gavau laišką nuo 
savo tėvo. Jis rašo man, kad Dagoberto 
sūnūs Agrikola dabar dirba!po mano tėvo 
priežiūra. Tėvas rašo apie jį labai gražiai, 
jis yra geros širdies, teisingas ir darbštus. 
Dienos darbą užbaigęs, jis su meile eina 
pas savo motiną; sėdėdamas (greta jos, ra
šo eiles ir dainas; ypatingai gražios esan
čios jo patriotinės dainos, giedamos visa
me Parise. Jos pasiekia ir sujudina visų 
širdis, paragina visųbailiausiuosius prie 

’ prakilnių žygių.”
— Kaip gi tu turi didžiuoties, turėda

mas tokį sūnų, Dagoberte! — pratarė Ro
žytė.

— Tikrai man yra malonu girdėti tiek 
pagyrimų!

“.... Agrikolos motinos įsūnytas bro
lis Gabrielis yra visai kitokio budo. Agri
kola yra linksmas ir pilnas gyvumo; tuo 
tarpu Gabrielis yra visados rimtas ir susi
mąstęs, silpno 'sudėjimo, švelnių kai mote
ries plaukų, mėlynų akių, dailus, tarytum 
angelas.... ”

— Dagoberte, — sušuko Rožytė, — 
bet jis visai panašus mudviejų angelui Ga
brieliui! t 1

— Taigi ir mane nustebino tas pana- ■ 
'šumaštkaT judvi ėmėta'pasakoti man apie 1 
savo išsapnuotą angelą.

Blanšė skaitė toliau: i
“Gabrielio dailumas atkreipė į save do

me vieno švento vyro, kurs mokė mokykio- J 
je, kurią lankė Agrikola su Gabrielių. Tas 
vyras užsiminė apie Gabrielį vienam baž
nyčios didžiūnui, kurs ir paėmė Gabrielį i 
seminarijon ir pirm dviejų metų Gabrielis 1 
liko įšventintas į kunigus. Jis yra skiria-; - 
mas į misijonierius ir, tur būti, netrukus ! 
iškeliaus Amerikon.”

— Tai tavo Gabrielis yra vienuolis, — ' 
pastebėjo Rožytė, pažvelgusi į Dagobertą.

— O'^musų Gabrielis yra angelas, — 
pridėjo Blanšė.

—^^!‘Ką darysi, — atsakė Dagobertas, — 
jufeų Gabrielis užima aukštesnę vietą už 
manąjį..*.. \ i

“Mano Jievute, jei šis raštas kada nors 
pasieks tave, tai turėsi malonumo nuramin
ti Dagobertą. Nežinau, kajp aš galėsiu 
atsilyginti už jo draugingumą ir gerą šir
dį ! Tu esi su juo, ir žinau, kad nors dali
nai savo gerumu atlygini jam už visa, ką 
jis yra mums padaršs.

1 “Sudie, ir vėl sudie, mano mylimiau
sioji!...... “ Kokioje padėtyj esate dabar,
mylimieji? .... Koks bus jūsų likimas, 
kas jums lemta yra? Kad aš galėčiau per
siųsti jums tą medalį, kurį pasiėmiau kai 
buvau gabenamas iš Varšavos. Gal su jo 
pagalba galėtum ištrukti į Prancūziją ar 
nors musų kūdikį su Dagbbertu galėtum 
ten išsiųsti! Tu gerai žinai, kaip jis yra 
svarbus! Ant nelaimės, metų metai bėga; 
ta užkerėtoji diena prisiartina, ir iš manęs 
gali būti atimta ir ta paskutinė viltis.

.“Bet neužbaigsiu šios dienos nusimi
nimu. Dar kartą, mano Jievute, mano nu
mylėtoji, sudie! Prispausk musų kūdikį 
prie širdies, nubučiuok jį, pasakyk jam kad 
tie,bučkiai yra nuo jo tėvo, nuo tavo vyro, 
kurs atiduotų savo gyvybę už tavo ir už 
jd Ateitą ir laimę!

“Iki- rytojaus mūšių užbaigos, sudie!” 
Perskaičius tuos paskutiniuosius žo

džius, užviešpatavo tyla.... Tuo tarpu 
Moroko menažerijoje dėjosi keisti dalykai.

JI- 
ir

SKIRSNYS IX.
Klėtkos.

ly/ĮOROKAS apsiginklavo ir apsišarvavo, 
bet ir ginklus ir šarvus paslėpė, apsi- 

vilkdamas plačias kelnes-pantalonus ir 
švarką.

Nors'jo tigras Kainas, jo liūtas Judo- 
šius ir jo .juoda pantera La Bortą per įlgą 
laiką buvo pripratinti klausyti jo žiauraus 
balso, vienok tie žvėrįs kartais, įsiutimo 
valandomis, butų išbandę savo dantis ir na
gus ant jo kailio. Bet, Morokui apsišarva
vus, jų dantįs bematant ‘atšiulptų į plieno 
šarvus; be to Moroko įkaitinta geležis, pa
svilindama žvėrių šonus, bematant juos 
nuramindavo. Keletą kartų taip pamokin

čia

tf, žvėrįs gerai žinojo kad su jų ponu nėra 
juokų.

Pranašas, Fupestingai apsišarvavęs ir 
laikydamas rankose Galioto įkaitintą gelž
galį, nulipo žemyn iš palapinės, kuri buvo 
padaryta virš žvėrių klėtkų. Plona lentų 
pertvara skyrė šitą triobėsio dalį nuo tvar
to, kur stovėjo žvėrių malšintojo arkliai.

Prie šviesos galima buvo matyti, kad 
buvo keturios klėtkos.
Iš šonų buvo gan platus geležiniai gro

tai. • Iš vienos pusės tie grotai buvo pritai
syti ant gembių taip, kad ta pusė atsidary
davo kai dųrįs, ir žvėrįs pro čia galėjo iš
eiti lauk. Tų klėtkų grindįs buvo ant ąšių, 
paremtų keturiais geležiniais ratais, — tai
gi lengva buvo jas vežioti iš vietos vieton. 
Viena tų klėtkų buvo tuščia, visos gi kitos 
huvo uždarytos ir jose, kaip jau žinome, 
buvo itigras, liūtas ir pantera.

Pantera buvo atgabenta nuo Java sa
los ir buvo labai žiauri; jai kaip tik ir tiko 
vardas La Morta. Visiškai juoda, ji gulė
jo, susirietusi, klėtkos kertėje. Žiūrint į 
ją, matei tamsoje tik dvi fosforo šviesos 
žibanti aki.

Pranašas inėjo tvartam labai tyliai. 
Išlengvo prisiartino prie klėtkų. Jo akįs 
žibėjo kaip ir jo panteros. Jinai, nors ir 
gulėjo susirietusi kertėje, vis gi jautė sa
vo pono žvilgsnį; mirkterėjusi keletą kar
tų, piktai sukaukė; po to išplėtė akis ir ne- 
bemirkčiodama žiurėjo į pranašą. Jos au- 
sįs nupuolė ant kaklo, kaktos oda susirau
kė, ir sužiovavo, rodydama savo ilgas ir 
aštrias iltis. Šitoje valandoje jautėsi lyg 
kokia magnetinė sympatija, rišanti žvėrį ir 
jo poną.

Pranašas atkišo prie klėtkos karštą 
gelžgalį ir sušuko smarkiu balsu :

-r- La Morta, eikš čia!
Pantera pakilo ir taip išsitempė, kad 

jos pilvas siekė klėtkos grindų. Ji buvo 
trijų pėdų augščio, arti penkių pėdų ilgio. 
Iš viso buvo matoma, kad ji buvo labai tvir
ta, žiauri ir smarki.

(Toliau bus)

APIE merginą 
KURI PRISIKĖLĖ 
IŠ NUMIRUSIU

Štai ištraukos iš baisios apysakos 
SPAZMAI — Guy de Maupassanto:

. Mano senas tarnas Prosperas pagelbėjo 
man paguldyti Julvtę karste; pagelbėjo, taip 
sakanr, užliuliuoti paskutinin miegan. Jis 
inėjo j mano kambarį ir paklausė:

— “Ar ponui nieko nereikia?”
— Kiek valandų taip prabėgo? štai aš 

buvau čia vienas, be miego, bejiegis, sutrin
tas, plačiai išplėstom akim, išskėstom kojom, 
sudribusiu kunu, bejauslis, desperacijos ap
imta dvasia. Tik, urnai suskambėjo didysis 
durų varpelis.

— Pašokau kad net kėdė sutratėjo.
— Ir varpelis suskambėjo antru kartu. 

Atsigryžau pažiūrėti kelinta valanda. Buvo 
tiktai antra valanda ryto. Kas gi galėjo at
eiti pas mane tokią vėlą valandą?

— Ir, susigėdęs savo silpnumo, atsklen- 
džian - duris, širdis plakė kuosmarkiausia. 
Buvau persigandęs. Atidariau duris ir tam- v 
soje pamačiau baltą stovyklą, stačią, lyg šmė
kla, ar dvasia.

— “Kas — kas — kas tu ?”
— „Nesibijok, tėveli", — pratarė tas re

gėjimas, — “aš nebuvau mirusi. Kaž kas 
bandė numauti mano žiedus ir nupjovė man 
vieną pirštą; 'kraujas pradėjo bėgti, ir aš 
atgijau.”

t— Tai huvo mano duktė.
— Aš tikrai maniau kad einu iš proto.- 

Pasitraukiau atgal. Vis traukiausi atgal, 
mosuodamas su ranka, lyg nogėdamas nu
blokšti į šalį regėjimą — tas rankos mosa
vimas, «tas keistas spazmo gestas ir dabar 
pasiliko mano rankoje.

— Prosperas inėjo kambarin, pažiurėjo į 
mano dukterį, išsižiojo, lyg iš išgąsties ar 
baimės, ir griuvo negyvas.

— Tai jisai buvo įsilaužęs į kapų voltą, 
apvogė mano dukterį, nupjovė jos pirštą ir 
parbėgo, palikęs ją; jis negalėjo užslėpti va
gystės žymių. Net karato neiižvožė ir ne- 
pastumė vieton, numanydamas kad aš jo 
niekados nėintarei’iį nes aš visiškai juo pa
sitikėdavau. . • ,

J r apie Mergaitę kuri išvedė vienuolį- 
zokoninką “iš galvos” ir pavertė plė
šiku. Ir daug kitų žingeidžių raštų— 
Telpa SPALIO NUM. ‘ARTOJUJE’. 
“Artojo” kaina metams ____   $1.00
! ..ietuvon metams _ ............. $1.25

ę “ARTOJAS”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.



Samsonas ir Delila
Bibliška Meilės Tragedija‘Dviejuose Aktuose 

Parašė K. S. Karpavičius

(Tąsa)

SAMSONAS IR DELILA

Delilos istorija Biblijoje ineina Knygoje 
PęrskyriipO 13 usžibaigia su Perskyri-

toliau, sako: Ir vaikai Izrael dar toliau

Samsono ir 
Valdonų, nuo' 
mu 16.

Per. 13:1 ir
sunkiai sugriešijo Ponui Dievui; ir Ponas Dievas juos 
padavė į rankas Pilistėnų per keturiasdešimtą metų; O 
buvo koksai vyras Zarejoje iš nekurtos giminės Danytų, 
vardu Manoas; ir jo pati buvo nevaisinga. Ir angelas 
Pono Dievo pasirodė tai moteriškei) tarydamas jai:. štai | ^uoJ užgimęs.

TD L K V , A - -c". ■ ' -

: DIRVA __________

LAIŠKAI IS EUROPOS
Karolis Vairas

tu mane viliojai, man nesakydamas 
šylą turi. O kaip ji kasdieną jį ra- 
jį nuvargino, tai jo dūšia apalpo kad
Ir jis sakė jai vislab ką savo šir-

kokį siūlą. Ale Delila tarė jam: jau vėl mane viliojai ir 
mane prigavai: meldžiu, sakyk man kuomi tave galėtų 
rišti? Jis atsakė jai: kad tu septynias kasas mano gal
vos supinturnei su kaspinu ir tas prikaltume! su vinimi. 
Ir ji tarė jiems: Pilistėnai, nutverkite Samsoną! Ale 
jis iš miego pabudęs ištraukė supintuosius plaukus draug 
su vinimi ir su kaspinu. Tai ji tarė jam: kaip tu gali 
sakyti kad mane myli, o tečiau tavo širdis nėra su ma
nimi 1 Tris kartus' 
iš ko tu tokią didę 
gino tais žodžiais ir 
voš gyvas pasiliko.
■lyje žinojo, tarydamas: dar niekados nei vienas barzda- 

įskutis neskutęs mano galvą, nes aš Dievui žadėtas esmi
Kad mane nuskustumei, mano šyla nuo 

tu esi nevaisinga, ale tu nėščia pastosi ir sūnų pagimdy- Į y>an9s atstotų ir taip silpnas pastočiau kaip visi kiti 
si, taigi saugokis idant vyno arba kokio drūto gėrimo Į žmonės. Tai Delila matydama kad jai jis vislab buvo 
negertumei , nesą tu nėščia pastosi ir šunų pagimdysi, Į parvadinti Pilistėnų kunigaikščius, ir ji davė
o to galva barzdaskučiu neturės butt nuskusta, ries tas Į užmigti jos prieglobstyje ir pavadino vieną kurs jam 
vaikas bus Dievui žadėtas tuojau tikt užgimęs; ir jis Us septynias kasas nuo galvos nuskustų. Ir ji pradėjo 
pradės Izraeli išgelbėti iš Pilistėnų rankų. Ta moteris- nutverti. Tai jo šyla nuo jo buvo atstojusi, 
kė atėjusi apsakė tai savo vyrui. Pilistėnai jį sugavę akis jam išdūrė ir jį žemyn vedę į

Ir ta moteriškė (13:24) pagimdė sunu ir praminė jį Gaz» suriš° « dvciais lenciūgais ir jis turėjo malti kale- 
Samsonu. O tasai vaikas augo’, ir Ponas Dievas žegnojo Pme- Ale Plankai ant jo galvos jam vėl pradėjo augti, 
jį kur nuskustas buvo. O kaip Pilistėnų kunigaikščiai su-

„ , . i i • sirinko savo balvonui Dagonui didę apierą kelti ir pasi-* Samsonas, žemyn nuėjęs į Timnatus, pamate kokią I ... ...... .. .’ , , . . x- . -i Icziaugti, jie tarė: musų dievas davė mums musų nepne-merga Timnatuose tarp dukterų Pilistėnų, ir vėl par- . v o . ... . „. • , _ .... x- - x i vi telių Samsoną i musų rankas. O kaip buvo pasilmks-gryzęs apsakė tai savo tėvui bei motinai sakydamas: aš . : , - . .. o . , . _ . . .A «... minoje, tarė: parveskite Samsoną kad mums žaistų. Taipamačiau kokia merga Timnatuose tarp dukterų Pilis-_ _  .. sx ■ •• . ••_____1 , , . * v. -r • • • parvedė jie Samsoną is kalėjimo ir jis pažaidė jiems, otėnų; duokite man tą per paną. Jo tėvas ir jo motinai^ staU .j tarp dvieju gtu, A]e Samsonas tor6 vaikui 
atsakė jam: argi jau nerandi pačios tarp dukterų savo L jj vedf ; lejsk man kad prig stulpų laikyčiaus ant 
brolių ir tarp visu savo žmonių kad tu nori nueit! ir pa- kurfų tr()bos pabu(iavotoSi kad prie jų prisiglausčiau., O 
cią vesti iš Pihstėnų. kurie neapipjaustyti? Samsonas Lbos buvo pilnos vynj beį motcnj Q jr piUstėnų kuni. 
tarė savo tėvui: pavelyk man ją vesti, nes ji patinka ma- gaikščiai visi čia jau buvo> ir ant stogo apie 
no akims. O jo tėvas bei motina nežinojo kad tai sto- tančiu3 vynj ir moterų įurie reę6jo Samsoną žaidiiantj. 
jos nuo Pono Dievo, nes jis priežasties jieskojo ant Pi- B(jt Samsonas šaukė Dievopi tarydamas: Viešpatie, Pone 
hstėnų. Taipo Samsonas žemyn ėjo su savo tėvu ir su Dieve> atsimink mane ir padrutink mane kad aš už abi 
savo motina i Timnatus. Ir kaip jie priėjo vynkalmuri H nk. bent gaučiau ^41^ ant Pilist6nų! jr jis 
Timnatų, štai jaunas hutas rėkdamas jam priešais ėjo. nutv6rė abu vidutiniu stulpu, ant kurių butas buvo pa

ir. Dievo Dvasė apėmė jį, ir jis suplėšė liūtą. O kai I budavotas, ir ant kurių jis laikėsi, ir tarė: mano dūšia 
žemyn nuėjo, kalbėjo jis su ta merga, ir ji patiko Sam- I temiršta su Pilistėnais! ir sylingai pasilenkė. Tai su- 
sonųi jo akysp. Ir po kelių dienų jis vėl pargryžo kad Į griuvo tas butas ant kunigaikščių ir ant visų žmonių, ir 
ją vestų, ir ėjo iš kelio lead Stervą liūto apžvalgytų. Štai, Į užmuštųjų daugiau buvo kurie drauge su juo numirė ne- 
bičių spiečius buvo stervoje Huto ir medus. Ir jo tėvui Į gt, kaip mirė jam dar gyvam esant, 
žemyn ėjus prie tos mergos, 
kėlė, kaip jaunikaičiai mėgsta- 
aš jums mįslę duosiu atminti: 
site per šias septynias svodbos 
trisdešimts sermėgų šventomis dienomis 
jie tarė jam: pasakok mums savo mįslę, 
išėjo iš rijuoklic, o saldumas iš drūtumo.
nas tą mįslę negalėjo atminti. Sekmąją dieną jie tarė I ir jos prašymas išduoti jai Samsono spėkos paslaptį, ir 
Samsono pačiai: perkalbėk savo vyrą kad jis mums sa- tas jo pasakojimas per kelis atvejus vis kitaip, yra tie- 
vo tą mįslę apsakytų, jeigu neperkalbėsi tai mes te- siog nesąmonė. Jokis rimtas vyras—ypač kaip Samso- 
ve ir tavo tėvo namus ugnimi išdeginsitne. Tai Samso- Į nas kuriam tokiu ir lemta iš Dievo būti — negalėjo per 
no pati verkė prie jo akių tarydama: tu manęs neapken- kelis atvejus pas mergą ateidinėti ir kas sykis jai kitaip 
ti ir manęs nemyli; Tu vaikams mano žmonių mįslę už- pasakotis. Tegul jis būtų daręs tai jos bovijimųi, bet čia 
davei minti, o tą man neišguldei. O jis tarė jai: štai, I ėjo klausimas jo gyvybės ir mirties. Jis sykį pamatęs 
aš tai nei savo tėvui nei motinai neapsakiau, argi tau ią užšaukiant ant savęs Pilistėnus, supratęs dalyką, bu- 
sakyčiąu ? Jr vėl ji verkė per tas septynias dienas po tų ją ir visus kitus pasmaugęs ir daugiau pas ją neat- 
jo akių kolei svodbą kėlė, ale sekmąją dieną jis pasakė I ėjęs. Arba ir gyvus visus palikęs, nebūtų daugiau pas 
jai, nesą ji jam pakajaus nedavė. Ir ji išguldė mįslę vai- I Delilą atėjęs.
kanis savo žmonių'. Tai. vyrai to miesto tarė jam sek-1 Reikėjo surasti kitą priežastį Samsono vaikščiojimams 
moję dienoje: kas butų saldesnis už medų? .kas yra dru- pas Delilą. Tam visam pamatu aš padedu meilę — ku- 
tesnis už liūtą? Ale jis .atsakė jiems: jei jus nebutu- lr; jr tinka priežastim Samsono atėjimui pas Delilą. Jis 
metę mano telyčia arę tai mano mįslę nebūtumėte atmi- Delilą mylėjo, ne kitaip. Bet kodėl Delila negalėjo Sam

ir Dievo Dvasė apėmė jį, ir jis nuėjo į Askaloną ir Loną pamylėti? Jis buvo vyras, jiedu susitiko pas upelį, 
užmušęs trisdešimts vyrų is jų, atėmę jiems jų rubus, turėjo progos išsikalbėti. Biblija nepasako ar Delila bu- 
ir davė sermėgas tiems kurie tą mįslę1 buvo atminę. Ir Vo mergina ar vedus moteris, 
papykęs savo 
Ale Samsono 
jam priklausė.

O nusidavė
Samsonas savo pačią atlankęs jai. parnešė ožytį. Ir kaip 
jis dūmojo
vas nenorėjo jį- įleisti, ir tarė: aš dūmojau kad tu jos I toj Delilos pasitarnavimo tiesioginai, priverstas buvau 
neapkenti, ir daviau ją tavo prieteliui; ale ji tur mažesnę tamės pasitamavimu susekimui Samsono spėkos, bet vis- 
seserį, te gražesnė yra, te teesti tavo už šią. Tai tarė I tiek per Delilos,užsispyrimą, kuriai Samsonas išsišneša 
jiems Sanisonfts: aš dabar bent vieną kartą skundą ga- kame jo. tokia “didelė šyla” užsiveria.
vau prieš Pilistėnus; aš jums iškados darysiu. Ir Sam- Visk„ kitas per visa veikalą tęsiasi BibljjoR t(jksto pa. 
sonas nuėjęs sugavo tris Šimtus lapių ir ėmęs žiburius „rindu. Visu veikalu galima patėmyt 
sukeitė uodegą su uodega, ir pakišo vieną žiburį tarp esant;s budas: troškimas to ko negali 
dviejų uodegų, ir uždegęs tas ugnimi paleido į rugius Pi- mai prie kokiu nesirengi; nusidavimas 
hstėnų. Tai sakė Pilistėpai: kas tai padarė? Atsakyta užbaiga dalykų visai kitokia negu mes 
buvo: Samsonas, Timnatiskio žentas, todėl kad šis jam me SU8j]aukti 
jo pačio atėmęs. Tai Pilistėnai susiėjo tenai ir ugnimi I 
sudegino ir ją ir jos tėvą. O Samsonas tarė jiems: kad 
jus tai ir darėte, tečiau aš pats ant jūsų noriu pasitiešy- I ■ ■■■ ■ • ■ =
ti, o paskui paliauti. Ir jis muse juos skaudžiai 'ir ant I 
pečių ir ant rietu. Ir žemyn nuėjęs gyveno akmens uo- Į Ant Kelių — Nauja maldaknygė, paranki ir
loję Etame. Tai Pilistėnai užsitraukę augštyn apgulė Į praktiškai atspausdinta', tinka seniems ir jau- 
Judą ir guldėsi Lckyje. Ale tie iš Juda tarė: kodėl jus vy™™3 moterims. Knygos gražiai
prieš mus užsitraukėte? Jie atsakė:.mes. parėjome kad tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo-

• Samsoną surištume ir kad jam darytume kaip jis mums I kaina su prisiuntimu __________________ $3.00 
daręs. Tai nukeliavo trįs tūkstančiai vyrų iš Juda į 1 Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
akmens uolą Etame ir tarė Samsonui: argi nežinai kad I vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik- 
Pilistėnai ant. musų ponavoja? kodėl gi tai,mums pada- slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai verte A.
rei? Jis atsakė jiems: kaip jie man darė, taip aš jiems Į 152 puslapiai ...........7....... L...
vėl dariau. J ie tarė jam: mes atėjome kad tave suriš
tume ir į Pilistėnų rankas duotume. Samsonas atsakė: Į 1^90. Socializmo minties blaivumas. Paiasė
taigi prisiekite man kad man nenorite užginti. Ir jie Į John Spargo. -Autoriaus leidimu verte A. Laiis.
surišo jį su dviem naujom virvėm ir išvedė iš uolos. Ir Į Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui
jam nukakus j Lėkį, šukavo Pilistėnai -jam į akis. Ale Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekUniais ap-
Dvasė Po’,o Dievo .apėmė jį, ir virvės ant ’jo rankų pa-' darais .................................... $1.00
stojo kaip siūlai ugnimi apsvilinti, kad virVės ant jo rail- 5q8. ženybos Paikių Miko. Kaip jam nelemtai su te
kų sutirpo, ir jis radęs apipuvusį asilo pažandkaulį ėmęs nyboms atsitiko. Iš lenkiškos kalbos vertė V. K.
tą ir užmušė tuos tūkstantį vyrų. Plymouth, Pa. 1896; pūsi. 10 (didelio formato ..

Samsonas nuėjo į Gazą ir matę čionai kekšę ir sugulė- I J. Akurater. Vertė iš latvių kalbos J. Baniulis,
jo su ja. Tai Gazytanis buvo apsakyta: Samsonas in- Plymouth, Pa. 1907, PUSL 40................................
ėjęs! ir jie apgulė ji ir tykojo ant jo per ištisą naktį _ . . . .• 1 .■ . 1 u ? . - 510. Žemes Giesme. Apysaka parašyta K. Raidos,miesto vartuose, ir per visą naktį jie tylus buvo ir terc: I — ,, --_ , , . . - . . . .. J. . »ir, Brooklyn, N. Y. 1912, I dalis, pusi. 202 ..............$1.00palauk, rytoj kai prašvis mes jį nužavinsime. Ale Sam-'
sonas gulėjo iki nakties gudumo. Pasikėlęs .nakties gu- | 511. Žemės Giesmė. II dalis. Pušį. 113 
dūme nutvėrė abejas duris miesto vartų draug. su abie- 
jais stulpais 
du užsidėjęs 
kalno šiapus

Paskui jis 
Delila vadinamą. Pas tą Pilistėnų kunigaikščiai atėję v ...... .■ j . v- . . , ,J_, , . . 1592. Socialistai. Kas jie? Is kur atsirado? Ko notare jai: perkalbek ji ir ziurek kame jis tą didę šyla tun ., n .. , . . ,. , . ; .. .. .. n? Paraše d-ras A. Civinskas. Shenandoah,ir kuomi mes jį galime pergalėti kad jį sunsę perveik- p 1QnR j . 
tume. Ir Delila -tarė Samsonui: meldžiu, sakyk man 
kame, tu tą dide šylą turi ir kuomi tave reiktų surišti kad 506. Žmogus nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris. La- 
tave pergalėtų? Samsonas atsakė jai: kad’mane suriš- bai graži apysakėlė, kaip turtingo prekėjo sūnūs
tų septyniomis virvėmis iš šviežių lunkų kurios dar ne- apsivedė su varginga mergina ir laimingiau gy-
padžiuvusios tai aš silpnas pastojęs bučiau kaip kitsai veno už kitus, apsivedusius su turtingomis. Chi-
žmogus. Tai Pilistėnų kunigaikščiai parnešė pas ją sep- cago UI. 1899, pusi. 23........................
tynias virves iš šviežių lunkų, ir ji tomis jį surišo. (Bet . . . , - , . ....... . . ■ .7 , ’ .... ' Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, betjie tykojo ant jo prie jos kamaroje.) O ji tarė jiems: Pi- ... , ■ , • t,;. .. . , , .. „ , ,, .. . -. . . . labai reikalingos kiekvienai seimininkei. Pa-listenai, nutverkite Samsonai Ale jisai pertrauke vir- . , .. , .. . . , .. _ • ., . . , . . , . , .. ... siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162ves kaip linu siūlai sutrūksta, ir nebuvo žinoma kokiu _ .. . . .v j ’ j- , 1 l -■ .r, • . , - Gražiai apdaryta _______________________budu jis tokią didę šylą turėjo. Tai atsake Delila Samso
nui: štai, tu mane viliojai ir man pamelavai. Taigi da- istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir 
bar man sakyk kuomi tave rišti galėtų? Jis atsakė jai: 
kad mane surištų naujomis virvėmis kuriomis dar nei 
joki darbą nedirbo tai aš silpnas bučiau kaip kitsai žmo
gus. Tai ėmė Delila naujas virves ir tomis jį surišus 
tarė: Pilistėnai, nutverkite Samsoną! (ale jie tykojo ant 
jo kamaroje), ir jis pertraukė jas ant savo rankų kaip

Samsonas .čionai svodbą 
Ale Samsonas tarė jiems: 
jei tą atminsite ir tropy- 
dienas tai aš jums ddosiu Istorikai 

dėvėjamų. Ir Į ko tai yra 
Jis tarė: valgis Į esant.
Ir jie tris die- Kritišku

nęt

AUTORIAUS ŽODIS.
nesuranda Samsoną kada nors gyvenus. Sa- 
žydų išsvajota legenda po didele priespauda

žvilgsniu, Delilos ir Samsono susipažinimas

Bet turėjo būti merginą, 
keršte augštyn ėjo, į savo tėvo namus. I nes visuose atsitikimuose Samsonas tik sū merginomis
pati buvo duota vienam- jo draugu, kurs I susidėjo. Pajutę ryšius tarp Delilos ir Samsono, Pilis-

tėnai ir stengęsi panaudoti ją Samsono sugavimui, mu-
po keletos dienų apie kviečių dagą kad Į žudymui ar išgavimui jo spėkos ir jos sunaikinimui.

- - - . ■ i Jeigu kitos Pilistėnų mergos atsidavę Samsonui, kodėl
“aš eisiu į kamarą pas savo pačią”, jos te- Delila to negalėjo padaryti ? Taigi; šiame veikale vie-

ir iškėlė tuodu draug su užkaiščiais, 
ant savo pečių nešė augštyn ant 
Ebron esančiojo.
pradėjo mylėti moteriškę pas upelį 

Pas

amžinai žmonėse 
atsiekti, atsitiki- 
kaip nelauki, ir 
amžinai svajoja-

AUTORIUS.

Del Amerikiečių ir 
Kitų Dalykų

Londone teko man susipažin
ti su llaibaa rimtu ir augštai ger
biamu Lietuvoje miulsų darbuo
toju p. Matulaičiu, buvutsiu čia 
Finansų Minislteriįlos raiteliais.

Nebejaunais; žila barzda; įim
tai susidomėjęs kiekvienu Lie
tuvos naujojo gyvenimo klaulsi- 
mu. Rodos, kas žodis, kas žing
snis jam tik ir rupi: kad Lietu
voje butįų geriau, kad .tik gyve
nimo sąlygos palengvėtų Lietu
vos kaimiečiams ir miestie
čiams, kad tfflk priaugąs Lietu
vos jaunimas tinkamai prisiren
gtų dorai eiti piliečių pareigas 
ateityje....

Jis per ilgą laiką gyveno Mas- 
i kvoje, kur užėmė svarbią vietą , 
■ Rusų valstybės banke. Prity- 
’ ręs, sistematingas, skrupulia- 

tus ir korektus ne tik savo vei-
- kime bet ir net kalboje, pažiū

rų reiškime, visame užsilaiky
me. . I

— A, — sako jis man, — ta- 
mista esi iš Amerikos! Dide
liai dėkinga turi būti Lietuva 
Amerikos Lietuviams. Juk kas 
butų mums pagelbėję sunkiose 
musų gyvenimo valandose jei ne 
Amerikiečiai? Bė jūsų nebūtu
me nieko padarę. O įvertini
mo' Amerikiečiai negavo gryž- 
dami į Lietuvą!....

— Išdalies, — pastebėjau, — 
ir mes patįs kalti kad ndsiisku- 
bom gryžti Lietuvon įsu plalnais 
veikimui ir nesudarėm bent ko
kio nors centro pačioje Lietuvo
je kur musų žmonėms butų tei
kiama patarimų pagalba, jiems 
gryžtant iš Amerikos....

— Ne tiek jau jus kaip mes 
patįs kalti, — sako jis. — Ar 
leido jums kas žemėb pirkti Lie-

. tuvoje? Ne! Sako, žemės Re- 
i formų Komisiją tvarko žemės 
1 klausimą!.... Amerikiečiams 
1 neleidžiama, sako, pirkti dau

giau kaip 50 hektarų.... Pa
sakos! Reikėjo leisti jiems pir
kti kiek tik nori! Butų įnešę į 
musų kraštą naujo ūpo, naujų 
jiegų, naujos dvasios,;..

t— O kas dabar?.... Markei 
puolus, jie prakišo ką turėjo' ir 
išvažiavo, o mes kai durniai 
pasilikome be dolarių, kurie iš
ėjo Berlinan ir be Amerikie
čių ... .
matulei,

Kalbi 
ban t, ir 
jis bet ta rimtoji Lietuvos vi
suomenės dalis kuri mato* kitų 
padarytąsias klaidas, ir malto 
kad del tų klaidų labiausia, nu
kentėjo ne kas kitas kaip tiktai 
pats musų kraštais. Suritrukdė 
jo kėlimas, susistabdė jo žengi
mas pirmyn. Bet klaida reikė
jo taisyti.

tais, lašiniais, druska, duona, 
degtukais.... Visu tuo, kas 
reikalinga gyvenfimui ir 'ko ne
reikalinga. Spekuliacijos ban
ga plaukė Lietuvon ir iš Vokie
tijos, kuri po karo pragarsėjo 
taip savo “erzacais” (falsifika- 
toriais), taip savo garsiais mar
kės kursą mušimo žemyn sky- 
mais. Ta spekuliacija ir žmo
nių sąžiningumą mušė žemyn. ■ 
Įsigyveno obalsis: “Lupk, jei tu ■ 
nelupsi tai tave lups kiti....” 
Ir kitose srityse ji pagimdė tai 
kad senovėje pagarsėjęs “rich- 
tig” Vokiečių biznierius (“ge- 
šeftmacher”) šiandien išvirto į 

’ sukčių kurio žodžiu jau nebega-
■ Įima tikėti, ne tik jo ištartu žo

džiu netikima, bet ir jo rašytas
■ kontraktas jau kartais nebepil-| 

doma....
Ačin dievams, pas mus spe

kuliacijos liga jau praeina. Pra
dedame pasveikti ir pradedame 
eiti sveikojo biznio keliu, kurs 
taip angštai yra pakėlęs Anglą 
ir Skandinava.

Vargas musų Tėvynei- 
vargas!
su juo, 'klausai jį 'kal- 
jauti <kad tai kalba ne

PROGOS
dar Amerikiečiai tu-

Įprogu Lietuvoje!

1.00

10c

kUDIKIv^X
GEROVės skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

I MOTINŲ IR JŲ 
į.KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

8li»f nkyriuj* mea laiku

kaina įdomiu b&stanfioma

nų kūdikiu.

K Adikly įprtphdnua k pe- 

•tjimu yn dalyku gyvu 
•vatboe Mmyaal ir tautai 
Ir nes JaučliBc. kad tai 
yra dalyku, kurį nes tu
rimą rsgsHeriftsis laiko
tarpiais atrtral Ir laisvai 
pergvUdaalL

STRAIPSNIS 44

, i 512. Žiemos Vakaras. Parašė EI. Oržeškienė. Vertė 
-U° K. Puida. Chicago, III., 1912, pusi. 32....................viršaus I , .

Į 514. žvaigždė Rytų pasaka. Lietuvių kalbon vertė 
Sorek, I J- Giela. Chicago, HL, 1910, pusi. 17...........

Ak, kiek 
ri įvairių 
Kiekviena prekybos šaka, kiek
viena pramonės išaka nėra su
tvarkyta, neturi trimitai pagrys- 
tos konkurencijos. Tiktai ateik 
su iniciaitiva, su noru dirbti, o 
stebuklus padarysi, žinoma, 
jei eisi tiktai su geismu kiuo- 
greičiausia pasipinigauti, likti 
milijonierium, tai verčiau neik, 
buk kur esi. Bet jei nori dirbti 
naudingo darbo, turėti pragyve
nimą ir, dirbant sau, (padaryti 
naudos kitiems, Lietuvoj yra 
platus ir dėkingas laukas. Pra
ėjo jau tie laikai kada Lietuvo
je spekuliantai, dygdaimi 'kai 
grybai, darė sau milijonus. Da
bar yra išbandymo momentas: 
išliks ir bizni darys rimti, tei
singi ir darbštus pirkliai ir pra
moninkai. Spekuliantai jau at
ėjo liepto galą.

Spekuliacijos ligą apėmė Lie
tuvą atplaukusi iš Rusijos, kur 
visi kas gyvas, nuo ubago iki 
senatoriaus, revoliucijai- iški
lus, spekuliacija vertėti. Spe
kuliavo deimantais, auksu, mil-

1.25
1.50

ta 
knygą kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 
su abelnaja istorija. Puslapių 498—. 
Su tvirtais apdarais__ :_______■----

895 Dainos Vasaros Grožybių ............. p. 33

$2.00
2.75
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Reikalaukit “Dirvoje’

Laikraštis kuris turi būti 
skaitoma kiekvieno Lie* 
tuvio tai —

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųsdami 15c.

“GYDYTOJAS” 
4454 So. Western Ave, 

Chicago, Ill.

• ll'»44'»4-'!'l4'4'4-'»'ė4111114'44"H'

U Vyriški ir Moteriški L 
CEVERYKAI

• • Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- • 
] * tės. Naudokitės šita proga — ' 
!! Lietuvių išdirbystės Over-Globe ]
• • Ceverykai drūtai padaryti ir < 
] ] gražiai tinka ant kojų, šitas ]
• • yra tik vienas Lietuviškas što- . 
T ras čeverykų Clevelandę. • 
| MEYER MILLER j 
| 6311 St. Clair Ave. ■

1

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 1714 ikl u 
2 iki 5 po plot 

NedSliomis 
nuo 10 iki 12 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki S 
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street
Telefonas Randolph 1906

KAIP PENĖTI NAUJAGIMI
Kuomet kūdikio gimimas palaimi

na motiną, ji turi suprasti kad jis gi
mė su teise gauti geriausią priežiū
rą ir maistą. Nors mokslas per me
tų metus bandė surasti'dirbtiną mai
stą kuris prilygtų motinos pienui, 
bet jam dar nepavyko. Todėl jūsų 
kūdikis turi teise tikėtis krūtų.

Pienas krūtyse pasirodo tik trečio
je dienoje po gimdymo. Žmdymas 
pirm to laiko akstiną krūtis. Rei
kia kad praeitų bent šešios valandos 
po pirmo žindymo, kad motina atsi
gautu. Kūdikį reikia žindyti tik ke
turis sykius per pirmas 24 valandas. 
Bet reikia duoti jam abi kruti šį sy
kį. Žindymo tarpais reikia duoti kū
dikiui du ’ar tris šaukštus vandens, 
kuris pirma reikia išvirinti ir atšal
dyti. Yra saugiau išvirti ir atvėsin
ti vandenį pirm kiekvieno vartojimo.

Pienui pasirodžius, paprastai tre
čioje dienoje, kūdikis turėtų būti žin
domas šešis sykius per 24 valandas, 
kas trįs valandos per dieną, ir vie
ną sykį naktyje.

Jei reikia, išbudink kūdikį, nes tas 
ne tik pratina jį prie reguliarišku- 
mo bet ir motinai pavelija geriau lai
ką sutvarkyti darbui ir pailsini.

Penint reikia vartoti vieną krūtį 
sykiui. Reikia kad ją gerai iščiulp
tų; tada pieno bus užtektinai. Žin
dyti reikia neilgiau 20 minutų.

Nustatant penėjimo valandas; ge
rai yra padaryti kad penėjimas pri
pultų lygiai ant valandų. Tada laik
rodžio mušimas primena žindymo lai
ką ir palengvina motinai atminti.

Jei pienas sunkiai pasirodo, arba 
tekėjimo neužtenka, nenusimink ir 
kudikįo nuo krūtų neatimk. Pieno 
tekėjimą nustato kiekis darbo kurį 
kūdikis atlieka žaisdamas.

Per pirmas dešimts dienų kūdikis 
turi gauti apie dvi uncijas pieno 
kiekvieną sykį. Pasveriant jį tuoj 
pirm ir po žindymo galima patirti 
kiek jis suvalgė. Jei kūdikis negau
na užtektinai, gali būti reikia pridė
ti pieno iš kitur iš bonkutės. čia 
reikia atsargiai elgtis kad šitas pie
nas butų griežtai šviežias, saldus ir 
grynas. Jei kįla abejomįi, geriau 
vartoti patikėtiną kondensuotą pieną.

Nevedusios Moterįs — 
Tčmykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio am- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą pačią; butu 
mums malonu tamistas su jais supa
žindinti. Prisiųskit mums savo var
dą ir adresą, o mes jums prisiusime 
progą kuri atneš jums linksmas va
landas, o gal ir tinkamą bagotą vy
rą. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos publikos. Adresuoki! laišką ši
taip: i (50)

L. K. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford, Bl.

Didele

C. D. AINGER 
ADVOKATAS 

ir Notaras 
307 WILLIAMSON BLDG. 
Visus Lietuviškus reikalus 
užžiuri

P. J. KERŠIS 
jis taipgi kalba Lenkiškai, Sla
viškai ir Rusiškai.

Telef.: Main 6111.

nauiiena;
Ar jus žinote 'kad Baltic 

States Bankas jau patarna
vo del 50,000 žmonių, ir 
persiuntė LietuVon $2,000,- 
000.00?

Ar jus žinote kad Baltic 
States Bankas jau užsitar
navo tokio užsitikėjimo kad 
čia laiko sudėję savo pini
gus Lietuvos Finansų, Pre
kybos ir Pramonės Ministe- 
terija, Lietuvos 
Lietuvos Kredito 
Lietuvos Prekybos 

' monės Bankas, 
■ Tautas Bankas, New Y’or- 
į ko Valstija, Susivienijimas 
; Lietuvių Amerikoje ir kilti?

Ant to viso remiantis, 
mes patariame visiems kad 
siųstų pinigus Kalėdų šven
tėms per Baltic States Ban
ką. Mes išmokame pini
gus Lietuvos Bankuose ir 
visuose paštų skyriuose. 
Parduodam, laivakortes ant 
visų linijų.

Kas pasiųs pinigus dabar 
per musų Įstaigą, gaus Bal
tic States Banko puikų ka
lendorių dovanų.

Baltic States Bank
294 Eighth Avenue 
.New York, N. Y.

Bankas, 
Bankas, 
ir Pra- 
Latvijas

Tuo T

nlRAM 
I amžii 
Babilonij 
šimtai m 
laidotas, 
apleido £

A.:

ITALIŠKI AKKORDEONAI
Išdirbąm ir importuojam visokius pir
mos klesos ranku darbo ITALIŠKUS 
AKKORDEONUS

geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
garantija. Musų kainos yra žemiau 
negu kitų išdirbėjų. Dykai Akkordeo- 
nu grajymo mokinimas pirkėjams. 
Reikalaukit katalogo, dykai.

RUATTA SERENELI.I & 
817 Blue Island Av. Dept. 

Chicago. III.

(40)
co.

96,

I ICON AK j
LIETUVON PER 10 DIENĮ]| 

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon] • 
per Southamptoną ant milžinų laivuiĮ 
AQUITANIA MAURETANIA]! 

BERENGARIA 5 
Apleidžia NewYorką kas Utarninką'] 
Greitas persėdimas Southampton*.] ■ 

Lietuviai ypatiškai lydima. i] 
Taipgi reguliariai išplaukimai' tie-] i 
jsiąį į Hamburgą naujais aliejum,] 

IĮ kūrinamais laivais. '] 
'3-čia (į Piliavą 106.50) War Tax] ■ 
įKlesa (į Hamburg 103.50) $5.0.0 i] 
' KELIAUNINKAI Įš LIETUVOS ]i 
įsėda ant laivo. Piliavoj, važiuoja j,1 
įSouthamptoną ir ten persėda ant* i 
[Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.]1 
■ Greičiausi laivai pasaulyje. ,! 

Informacijų kaslink kainų ir rei-’i 
kalingų dokumentų del atitrauki-,1 
mo keleivių galite gauti pas bile1' 
agentai Pareikalaukit. Yra vie-]' 
nas jūsų mieąte arba apielinkėt ■] 
Cunard Line T 1^ ii .,] 
'Hotel Clėvę- . j- P) , Į ■ 
land Bldg. IpsL *!

■Cleveland, ■

ir nukeli 
jieškoti.
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GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
> . LEIDŽIA A. L. T. SANDARA

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 
straipsnius, gindama laisvos demokratijos idealą. “Sandaroje" 
telpa daugiausia visokių apysakų, eilių, juokų, ir svarbiausių ži
nių iš viso pasaulio. “Sandarai” bendradarbiauja įžymiausi Ame
rikos ir Lietuvos literatai-rašėjai. '“Sandara” kainuoja: Ameri
koje metams $2.50; pusei metų $1.25. Lietuvoje metams $3.00, 
pusei metų $1.50. Vieną numerį pažiūrėjimui siunčiame dykai.

“SANDARA”
327 E Street . :: :: Boston 27, Mass.

t

Kudikj turi laikyti sveiką ir stip
ru. O tas didumoje priklauso nuo 
maisto kurį duodi. Reikia jį kasdien 
mazgoti ir reguliariškai penėti. Jei 
negali jo žindyti, bandyk Borden’s 
Eagle Pieną — padarytą iš riebaus 
karvių pieno ir cukraus — ypatingai 
kūdikiams. Gydytojai iš visur jį re
komenduoja del jo kokybės ir vieno
dumo. Per keletą gentkarčių Ame
rikietės motinos išauklėjo savo kūdi
kius su Borden’s Ealge Pienu. Jos 
tą darė dėlto kad Eagle Pieną reko
mendavo draugai ir dėlto kad rado jį 
užganėdinančiu.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaite 'r pasidėk ateičiai.

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo ...............................
Palanga,-Naglio kalnas . .... 
Susigriežimas ..........................
Lietuvos Ežerai ............. 
Dravės .....................................
Regėjimas ..........!........ 
Nerys ................. .... 
Giedras Vakaras ....................
Tyrinėjimas ................. 
Liūdnas Kraštas ............ 
Kauno Apielinkėse Vasarą .... 
Palanga. Jajuryję .t.............
Nemunas ties Kaunu .............

* Į Šviesią Praeitį ....................
Murmano Kraštas :...............

Pinigus siųskit sykiu su užsakymų. 
Galima siųst pačto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior Av. Cleveland, O.

-i—;--;--1—i--:--:'-;--:--:--;--m—i—h**:-!—i~w—m-m-h-h*

Puiki Eilių-Dainų Knyga, 144 puslapių, tinka
miausia dovana pasiuntimui į Lietuvą jaunimui 
moksleiviams Kalėdoms. Tinka dovanoti CQ< 
ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik
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Tuo Tarpu Indo-Europiečiai Užvaldo 
Graikiją.

1 amžiaus ir pradėjo gesti; protingasis 
Babilonijos karalius Gamura'bi senai, keli 
šimtai metų tam atgal, buvo miręs ir pa
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Aigėjų Miestas Graikų žemoje.
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ir nukeliavo pietų linkui, naujų ganyklų 
jieškoti. Šitie žmonės vadinosi Elenai, 
nuo Elėno, Deukaliono ir Pyros sunaus. 
Anot senovės pasakų, tai buvę tiktai du 
žmonės (Deukalionas ir Pyra), likę gyvi 
po tvano, kurs sako senai-senai buvo su
naikinęs visus pasaulio gyventojus; jie, sa
ko, taip buvę patvirkę, kad galingasis Die
vas Zeusas, gyvenęs ant Olympo kalno, už
sirūstinęs ir užleidęs tvaną.

Apie tuos ankstybuosius Elėnus ne
daug mes težinome. Atėnų puolimą apra
šęs istorikas Tukididas, aprašydamas savo 
prosenelius, sako, kad “jie nedaug tereiš- 
kę”, — ir galimas daiktas, kad tai ir teisy
bė. Jie visi buvo neišauklėti. Patįs gyve
no nešvariai, kai kiaulės; suimtuosius ka-

Alkajai Ima Aigėjų Miestą.

AIKRAŠTIS

>ius politinius 
‘‘Sandaroje” 

varbiausių ži
rniausi Ame- 
uoja‘ Amen- 
netams $3.00, 
įčiame dykai.
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ruošė Belaisvius atiduodavo sudraskyti lau
kiniams šunims, dabojusiems jų bandas. 
Jie nedaug tepaisė kitų žmonių teisių; at
ėję ant Graikų pusiąusalio, skerdė jo gy
ventojus, kurie buvo vadinami Pelazgais, 
plėšė Jų ukius, vogė jų bandas, jų gi žmo
nas ir dukteris ėmė sau už verges! Taip 
darydami, jie rašė begalines dainas, girda
mi .drąsą Akajų giminės, kuri vadovavo 
tam Elėnų puolimui ant Tesalijos ir Pelo- 
ponezo.

Bet vienur-kitur, tai čia, tai ten, jie 
matė ant aukštų kalnų Aigėjų rumus-tvir- 
toves, ir nedrįso jų pulti, nes bijojo Aigė
jų kareivių geležinių kardų ir vilyčių ir ži
nojo negalėsią įveikti jų savo prastais ak
meniniais kirvukais,

1 Per-daugelį metų jie vis klajojo, iš vie
no slėnio į kitą slėnį, nuo vieno kalno prie 
kito. Tokiu budu jie užėmė visą šalį, ir jų 
kelionėms, arba migracijoms, turėjo ateiti 
galas.

.Šituo taigi laiku ir prasideda Graikų 
civilizacija. Graikas ūkininkas, gyvenda
mas beveik greta Aigėjų kolonijų, ėmė 
indomauti ir lankyti savo kaimyną. Jis ši- 
čion patyrė galįs išmokti daug naudingų 
dalykų nuo žmonių, kurie gyveno už tų 
aukštų Mykėnų ir Tiryno sienų.

Jisai buvo gabus mokinys. Trumpu 
sulyginamai laiku jis išmoko vartoti keis
tus geležinius ginklus; kuriuos Aigėjai bu
vo atsigabenę iš Babilono ir Tėbų. Jis taip 
jau pažino ir jūrininkystės paslaptis. Iš
moko taip gi statyti sau ir laivus.

Visokių šitų dalykų išmokęs nuo Ai-

vo mokytojus ir išvijo juos atgal į tas sa
las, nuo kurių jie buvo čia prima atėję. 
Paskui jis leidosi plaukti juromis ir ilgai
niui užkariavo visus Aigėjų miestus. Pa- 
galiaus penkioliktame amžiuje prieš musų 
gadynę jis užpuolė ir sunaikino miestą 
Knosus. Praėjus dešimčiai amžių nuo at
ėjimo Elėnų, jie jau buvo visoje žodžio 
prasmėje tikri viešpačiai Graikijos, Aigė
jų ir visos Mažosios Azijos pakraščio. Tro
ja, paskutinė tos senosios civilizacijos tvir
tovė, buvo išgriauta vienuoliktame šimt
metyje pr. Kr. Nuo to laiko prasidėjo pati 
rimtoji Europos istorija.
(Sekančiame num. bus: Graikų Miestai.) 

w ;

LOPŠIO DAINA
Nuobodus del motinos širdies?

Mano mieilus kūdikis, niekados!
Supsiu tave ant savo krūties,

Taip; saldžiai, meiliausiai visados. 
Iš meiliausių daiktų meiliausis,

Tyriausis lyg" evangelija,
Lyg dangaus angelas puikiausia — 

Lyg pavasario poezija.
Jo akįs lyg dangaus mėlynė"

Po švelnių minkštųjų vokų, 
Lyg saulė rytmečio auksinė —

Šviesa jo lininių plaukų.
Ant kvapaus krūmo, ar tropiško medžio 

Niekad neuosčiau žiedo, gėlės
Tokio puikaus, meiluas, it medus saldaus, 

Kaip miegas' kūdikio ant 'krūties.
Kai skruostai minkšti, duObiuoti 

Prie manųjų glaudžias,
Nenoriu tad aš jieškoti 

Kitokios palaimos.
Ar tu. mažas kūdiki mano,

Ankstyvesnę meilę nutrini, 
Kurios šypsą yra lyg tavo —

Kolio j i jos ilgą glamonę?
Ne! kaip šviesos ir rasos lašai 

Vienas kitą didžiai garbina,
Gyvenimo taku ženksim kiltai — 

Tėvas, kūdikis ir Motina.
Budrikas.

w
KO LIŪDI?

Oi ko,liūdi, mergužėle, 
Nusiminus taip rymo ji? 
Kas tau spaudžia širdužėlę, 
Ko nubudus taip dejuoji?
Neliudėki, gražuolėle, 
Linksma buki tvisados, 
Dainuok dainą, lelijėle, 
Nesivargink niekados.
Juk ne tave vieną spaudžia 
Rūpestėliai ir vargai, 
Man ir, taipgi , dienos graudžios, 
O ar liustu, ar matai?

Visad aš linksmai dainuoju, 
Ant vargelio neatboju, 
Ir niekad neaimanuoju, 
Nors širdis tankiai raudoja.
Taigi ir tu, lelijėle, 
Neliūdėk ir nedejuok! 
Pasidžiaugki jaunystei e, 
Linksmai dainą uždainuok!
Tuoj ateis pavasarėlis, 
Ir medeliai sužaliuos, . 
Pražydės visokios gėlės, 
Girioj gegutė kukuos.
Lauki to tu su linksmybe, 
Drąsiai žiūrėk ateitin, 
Atsiras širdžiai ramybė, 
Skausmai trauksis praeitin.

Vargdienių Draugas.

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi 

Li ■ . - 1
BANGOS

Supas, draikos susipynę 
Savo nuometą šilkinę 
Jūrių bangos sidabrinės. 
Savo užėsiu ritmingu, 
Horizontu stebuklingu 
Plaukia, rangos link Aušrinės.

Iš šaltos bangų krutinės 
Skrend pasaulin sutartinės — 
Amžiais jaunos — nemirtingos. 
Jų akordais simfoniniais 
Ir balseliais angeliniais,
Kam jos linksmos, kam veiks

mingos.

Jausmą šventąjį sūkuręS, 
Nakties tylą aš užbūręs 
Prisišliejau prie liepužės, 
Ir kedenam’s oro tyro, 
Lyg jaunystės eligziro, 
Klausinėjausi širdužės

Kam pamilo ji tą tylą, 
Tą verksmingą jūrių bylą 
Tamsios nakties glūdumoje? 
Ar skausmeliui nuraminti, 
Ar svajonėms atgaivinti 
Rauda lyrikos dainoje.

šaltų bangų sutartinės 
Įr plastėjimas krutinės 
Į chaosą susipynę, 
Dausų antį paminėjo, 
Skaisčią laimę pažadėjo 
Ir nuskrido į žvaigždyną.

Aš gi viltin pasinėręs, 
Meilės žiežirbas sužėrės 
Tik mylėjau, tik mylėjau.

Miško Aidas.
Šiauliai, 27-11.23.

NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS, DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio............$1.00

STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A. 
' Vanagaičio .................................................. ‘....................... .. ,50c

DUL DUL DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio ........................ ...........................50c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 

liško tyrinėjimo" aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuao 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinycia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J.' 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais,

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 ....................................i.............................76c

Tvirtais apdarais ___________________________ 1-50

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap
rašymų, labi žingeidus ir pamokinanti, astrono
mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičiui.

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Nuo Juokų Red.: žodžiai, 
žodžiai, žodžiai, žodžiai ir dar 
žodžiai ir vis žodžiai. Kas yra 
stebuklingesnio pasaulyje už 
žodžius? žodžiai sutvėrė pama
tus religijoms, žodžiai pastatė 
mokslą, žodžiai stitvarkė pasau
lį, žodžiai padarė dailą, žodžiai 
vadovauja žmoniją. Vis tik žo
džiai ir žodžiai, ir nieko nėra 
naudingesino civilizacijai kaip 
žodžiai, žinoma jeigu tinkamai 
sudėti. Suplėšytas šmotas po- 
pierio į smulkius gabalėlius lai 
perstato ką nors naudingo dau
gelyje žodžių. Bet kas iš tų žo
džių jeigu juos nesutaikysi kur 
jie priklauso?

Daugelis poetų rašo eiles tik 
žodžiais, be minties, be temos, 
be nieko. Viršuj telpančios ei
lės yra to pavyzdis. Ne visada 
galima būti žodžių ponais ir ne 
visada galima juos Įsiitaikylti 
taip kad ką perstatytų. Viršu
je telpančios eilės turi daug gra-, 
žiu žodžių bet ką jie pasako 
vargu ir pats poetas žino. Jie 
tik sudėti eilutėse ir viskas.

Persergstime poetus nuo to
kių eilių ir rašymo taip. Jeigu 
taip lengvai žodžiai pilasi, ir 
taip jų daug nelimpančių vienas 
prie kito, išeina lyg kalba žpio*- 
gaus* kuris nesuvaldo liežuvio: 
sako, šneka, kalba, pasakoja, o 
iš to nieko neišveda.

*
žodžiai nėra žaislas. Kaip jie 

iš vienos pusės — tinkamai pa
naudoti, daug gero daro, iš ki
tos — netikusiai naudojami, jne- 
ša pražūtį. Visada reikia val
dyti žodžius. Jeigu negali jais 
ko gero nulipyti, visai jų nerei
kia aikvoti. Saugokis neiššauk 
žodžiais kituose pasipiktinimo, 
neįžeisk kitų, vien tik del to 
kad prastesni žodžiai greičiau 
iš lupų išsiveržti gali. Kas len
gva tas tankiai pavojinga. Lai
kyk liežuvį už dantų ir saugok 
prastus žodžius.

“Tarkos“ gerb. šventuzė irgi 
virto poetu: jis šį Juokų kam
pelį rymuoja su žodžiu “vaikų”. 
Rymavimas •— kaipo aklas to- 
kis darbas — sutinka, bet kada 
j ieškai prasmės, tuoj pamatai 
kad “Tarkos” poetas tik žo
džius barsto.

Gerb. šventuzė andai prašne
ko kad Juokų red. miršta po to 
kai buvo pasakyta jog mirties 
nėra. Jis dabar 'kalba apie *vai- 
kus-juokus’, na ir visai užbai
gia dainą ne toj temoj kurioj 
pradėjo.

Tik mums keista kodėl gerb. 
šventuzė, kuris dabar iš juokų- 
vaikų “poeziją” (tveria, pirmas 
pasigedo senojo šio kampelio 
tono kada mes buvome su “Sau
le” baikas isikreitę....

Neatsargumas su žodžiais — 
ar tyčia-jais žaidimas — yra 
yda ir musų redaktorių. Ka
dangi visi žino jog tik durnas Į 
greičiausia kitą durnu pava
dins, štai “Maikeleivio” redak
toriaus svarbiausias argumen
tas prieš "Sandaros” redaktorių 
yra, “Tu durnas”.

Bolševikų “Ne-Laisvės” rau- 
donaktorių svarbiausias argu
mentas prieš 'buožes’ yra “svo- 
lačiai”, “oberšmokai” ir tam pa
našiai. Tik matrosai ir pieme
nis tuos žodžius vartoja del to 
kad jie kitokių nemoka. Nes 
ar matėt kada piemenis užsi
imant rašymu^gražių žodžių ?

Netoli nuo bolševikiškų pie
menų stovi ir musų klerikališ- 
ki redaktoriai, kurie panaudo
ja davatkiškus nešvarius liežu
vius žodžių leidimui ant savo 
priešų.

Bet griekas butų jei užmirš
tume ir save: tai yra» savo sro
vės laikraščius. Jeigu paimsi 
“Vienybę” ir paskaitysi, ten ra
si ne tiek neatsargių žodžių iš
leidžiama ant svetimųjų, priešų 
vardą nešiojančių, kiek ant Sa
vųjų, su kuriais akis į akį su
siėjus vėl reikia gražiais žo
džiais liežuvį vargint.

Bet atleisit mums ir už musų 
neatsargumą su žodžiais: nes 
kaip gali piemenį pavadint pie
meniu jeigu nerašysi to žodžio?

Jonas Tamašauskas (vietinis) 
sako: “Guzikų dirbtuvės nusi
skundžia kad joms biznis pras
tai eina. Ir nedyvai, ba praėjo 
tie laikai kada moterįs į apati
nes drapanas sustovinėdavo gu- 
zikus kada vieni skalbiant susi
daužydavo ar kitaip pasimesda
vo. Dabar tik viršutinės musų 
drapanos šiaip taip susegiotos; 
neduok die ką pamatytumėt nu
lupę vyrų viršutines drapanas, 
ba toliau jokio guziko nerasit."

Musų redaktorių “proseliai”. 
šiomis dienomis “Mai'kefleivio” 
red. Mikelsonas gavo iš L. Inf. 
Biuro “nepaprastai didelės Svar
bos pranešimą”, kad laikinai ei
nančio Lietuvos Atstovo parei
gas Viniko žmona lankėsi Bal
tajam -Name, pas prezidentienę.

.“Maikeleivio” didelės, išmin
ties redaktorius prideda šitokį 
prierašą:

“Tai matot, lietuviai, koks tai 
svarbus musų tautos įvykis bu
vo!.... Juk tai labai svarbus 
dalykas — beveik taip svarbus 
kaip Grigo katinui uodegos nu
kirtimas."

Ja, taip reiktų kad kas Grigo 
katinui nukirstų uodegą ir su 
ja pakutentų Mikelsonui pano- 
sį, gal kiek daugiau proto gau
tų ir nerašytų tokių moksliškų 
redaktorialų kaip Grigo katino 
uodega.

Vytautas .Aleksa, nesenai nu
šautas Kaune sufanatikėjusio 
žydelio bolševiko, užima dau
giausia vietos musų spaudoj ne
gu kas kitas. Bet jeigu tas Vy
tautas butų išėjęs mokslus, su 
pagyru baigęs universitetą, bu
tų visi iš jo pasijuokę. O jeigu 
dar butų pafaŠęs kokią knygą, 
visi butų puolę jį kritikuot ir 
stengtis sumušt jo veikalą. O 
dar jeigu butų išradęs koki da
lyką, visi tuoj ibutų pavadinę jį 
bepročiu.

Daug tokių jaunų Vytautų 
musų tautoje yra ir verti pa
garbos, bet visi apie juos tylim 
kur reikia pagirti, bet jieškom 
priežasčių įkąsti.

Ir nuo to paeina kad mes vie
nas kitą amžinai laikraščiuose 
kandžioj am, bet niekur gero žo
džio neduodam už gerute darbus.

Kada a. a. Vytautas perėjo 
kvotimus ir Įstojo į universite
tą, nei vienas Lietuvos laikraš
tis nei neburbtelėjo kad va tai 
gabus vaikinas, galima tikėtis iš 
jo tautai smarkaus darbuotojo!

Tas butų pridavę jam drąsos 
dirbt ir mokintos, nes jis pats 
savo darbu pelnė sau mokslui 
lėšas.

Neaplenkit nors kitų tokių 
kurie eina pavyzdingais keliais.

Dabar kada “Naujienų” lei
dėjas Gugis nusipirko bolševikų 
RuSų dienraštį ‘Svobodnaja Ro- 
sija’, kas galės sakyt kad “Nau
jienos” artinasi prie tautinin
kų. ir kaip galės dryteti bolševi-

su Rusija, nėra 
dabar jų sappai 
pūstis.
jį

F. Janušaitis (farmeris) kri
tiškai žiuri į 'biblijos studentų 
skelbimą jog “milijonai žmonių 
dabar gyvenančių nebemlrs”. 
Jis sako: “Kristus numirė, ką 
dar jus tikitės nemirt. Jus ne
sulaukę nei 1925 metų galit iš- 
mirt.”

LAIPSNIŠKAI

kai sakyti kad “Naujienos” yra 
social-buožių organas ?

Kadangi tą laikraštį skaito 
daugiausia Gudai ir Baltgudžiai 
bolševikai, Gugis turi vilties kad- 
bus galima Lietuviams su jais 
sUsiartint.

Niekad niekas nežino kaip da
lykai gali nusiduoti. Ir štai be
laukiant “Naujienų” supatriotė- 
jimo, jos turės Kubolševikėti, 
nes kaip vienas laikraštis Lietu
viškai rašys apie laisvą Lietuvą, 
o kitas apie “laivą” Rusiją?

Kadangi “Maikeleivis” yra 
vienos nuomonės su “Naujieno
mis”, o “Maikeleivis” nori Lie
tuvą suartint 
abejonės kad 
pradės didesni

leistas kam ne Mastaudkui ar 
česnuliui ta vieta paverta, nes 
jiems jau-vėl reikia naujų keli
nių.

Saugok 
Savo 
Dantis

Kiekvienas vyras, 
moteris ir vaikas 
kurių dantįs neva
loma kaip pridera 
kurią nors dieną tu
rės to gailėtis. Ge
ri Dantįs reikalin
ga Gerai Sveikatai.

Švenčionyse Lietuviai turėjo 
parengė vakarą. Vaidinta “In
teligentai”. Gryno pelno Udkjo 
272,000 poniškų maikių —

Arba ?7 centai.

Klerikalams jau Lietuvos val
džią pradėjo rodytis negera ka
da paskirta Račkauskais Londo
nan prekybiniu attache. Ar ne
pradės jie leist kalblegramus rei
kalaudami kad Seimas butų pa-

GSrčkls Paln-EipellorioTrynlmu
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 

{suteik palengvinimų !.
žmbgus, kuris dirba su savo musku

lais, nega’i būti sergančiu. Pamėginkit 
Piin-Expelleria išsitrinti skauduliui 5 vieti.s.

Išvcngkite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain-Expelleris palaiko 
sveikus žmones 'geroje padėtyje! , *• 

35c. 'ir 70c. už bonka aptiekose.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N.Y.

Saugiausias ir veik
mingiausias būdas 
užlaikymui dantų 
švariais ir gražiais 
yra valymas jų su 
Colgate's Ribbon 
Dental Cream. Dak
tarai ir Dentistai 
rekomenduoja Col
gate’s kadangi jis 
išvalo atsakančiai.

Geri Dantįs 
Gera Sveikata

MEDŽIAI AUGA DIDYN

Diduma banko padėlių,auga to
kiu pat budu. Reguliariški de
pozitai ne tik sutveria rezervo
.ondą—bet gelbsti pastūmė,ti Į 
tikrą gyvenimą” ir pąliuosuoja 

nuo piniginių rupesnių.
Čia nėra pamokslas apie taupy
mą—tik priminimas ?pie galy
bę surinktu mažučiu;
Jzkvieciame jus prisidėti prie
tų 85,000 taupytojų kurie (pasi
rinkę bankint čionai.

Incot-porafed /S49

Society for garnys
<n the City of Cleveland

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Ąpdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir ,12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.
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THE BLOODY TRAIL 
OF LITHUANIANS 

OF VILNA
One of the New York news

papers had the following to say 
in its editorial comment:

“After perusing the news 
which have reached us regard
ing the treatment accorded to 
Lithuanians of Vilna, a shiver 
runs down one's spine. The 
twentieth century bandits — 
■bloody militarists of Warsaw, 
have revived in Vilna, the in
quisitions, of middle ages! And 
they continue to tear, and cause 
suffering to the innocent Lith
uanians, to whom no other ac
cusation can be attached ex
cept that they refuse to re
nounce their Lithuanian na
tionality.

' “It is not enough that they 
declared all the Lithuanian pro
fessionals, students, etc., born 
in Vilna teritory, as foreigners^ 
and refuse to issue citizenship 
papers; it does not suffice that 
those people are forbidden to 
practice their profession in or
der that being unable to (pro
vide or their existence, they 
may leave the Lithuanian ter
ritory now occupied by the 
Warsaw bandits. It is not 
enough that they requisitioned 
the x Lithuanian organizations, 
Lithuanian orphanages, throw
ing the cared for orphans into 
the street, but having resorted 
to the cruellest inquisition tor
tures, cause untdld suffering to 
the Lithuanian students in high 
schools and colleges.

“Read the article POLISH 
INQISITIONS IN VILNA, and 
you will observe on what untold 
bloody trail the Lithuanians of 
Vilna are travelling, who do not 
wish to surrender their nation
ality. There are no words to 
properly describe the actions of 
those Warsaw inquisitors, in or- 
der to awaken the wounds aifd 
sufferings of the terrorized 
Lithuanians of Vilna. Evident
ly the Warsaw bloody bandits 
are bent upon eradicatnig the 
national life of Lithuanians in 
Vilna and for this,reason they 
feel indifferent, applying the 
cruellest inqisition tortures 
against the' unarmed Lithua
nians. They fully realize that 
the growing generation of stu
dents is the foundation of the 
Lithuanian national existence, 
thereofre they are speeding to 
annihilate the schools, orphan
ages and bring death to the 
students.

J,,In view of the above bewil
dering facts of the inquisitors, 
agents' of Warsaw, it is left to 
note the sad fact that the Lith
uanian^ of Vilna are left alone 
to travel their bloodstained 
road. They do not even receive 
material aid from any one.... 
Therefore can anyone desire or 
believe that our unfortunate 
brothers in Vilna can provide 
sufficient strenght in this un-

■/ji BREEZES
By Walter R. Baublis.

The breeze is gently blowing, 
A-blowing dreams to me, 
The dreams are flowing, flowing | 
Lrfke waves upon the sea.
The South Wind whispers 

sweetly
Of love that cannot; be, 
It fascinates compeTtely 
With its soft melody.
The North Wind blowing 

coldly,
Brings thoughts Ito my heart 

dear, /
0 maidens stepping boldly, 
With courage and not fear.
The East Wind from the ocean 
Cooling breezes does send, 
With slow rhythmic motion 
Reminds me of a friend.
The West Wind (prime and 

stately,
Blowing o’er mountains high, 
Greatly invigorates me 
With thoughts that 'are gone 

by.
Yes, blow ye gentle breezes 
Fijom all parts of the earth, 
Your freshness greatly pleases 
And fills my heart with mirth.

y

A Park Scene
The day has been quite warm 

and the mist from the Hudson 
River was beginning to rise as 
the sun . like.. h,uge bright 
orange ball was slowly sinking 
behind the New Jersey palisa
des. A deep purple seems to 
is flowing along, gently lap
ping at the banks, a sort of 
blue and gray. , The bells are 
heard ringing, seeming like the 
chimes of a distant cathedral', 
but instead the sound comes 
from the gray 'battleships, that 
seem so' silent and still. The 
hydroplane has made its grace
ful curve and descended (dn the 
water, the movement of the 
plane creating little white-crest
ed iwaveS; A powerful and neat 
gray motor boat has rushed,out 
from the wharf filled with pas
sengers waiting to be thrilled 
as, they ride thru the air like 
birds. The benches in the park 
are filled with interested on
lookers. The leaves fail silent
ly as a gentle wind sways them, 
but the grass is Still green. As 
the sun sinks out of sight, the 
sky seems to be a huge field of 
many colored flowers, all fin
ally merging into a beautiful 
deep blue.

Alberta Strimaitis.

O

WISE WORDS
A slow death is an expensive 

luxury.

Happiness is success! misery 
is failure.

OFFICE CAT
YRAOKMAM '

BY JUNIVS
CO^YWiawT 1M1( BY COOAR ALLAN MOIL

GE-WHIZD0M
Deep in the pond 

lacs one Jack Cass;
The bridge won’t wide, 

He tried to pass.
-------- oo---------

Love has to be 'blind. If he 
could see. he’d never do any 
business.

-------- oo—*-----
Mary Banionis says instead 

of cutting off her nose to spite 
her face the modern woman of
ten cuts off her hair to spite 
her relatives.

■-------- oo--------
In olden days, when men 

chewed tobacco, a girl didn’t 
kiss a man unless she really 
loved him, passionately.

-------- oo—-----
You can’t be both fast and 

steadfast.
-------- oo—-——

No man can serve two mas-

Business forecast: Less spec
ulation, more real business. 

-------- oo--------
A failure is one who has quit 

trying. 
-------- oo—----

A little compliment now and
then is relished by the grouch- 
est of men.

--------- oo. . ■
. There is still room at the top, 

but it takes a well balanced fel
low to stay there.

—------ oo---------
J. Jankauskas says many peo

ple who aim to satisfy are pret
ty bad shots.

--------- oo—■
Homing your horn doesn’t 

help so much as steering wisely.
9d--------

St. Šimkūnas says every day 
something is done that couldn’t 
be done.

--------- oor. '
Mike Žukas says if all the 

fish stories fishermen tell were 
true there would be no food 
shortage.

—----- oo--------
The truth for today. Most 

of us, if we are going to succeed 
at all, are going to succeed in 
small towns.-

In all countries—a kiss is 
nothing divided by-two.

-------- oo--------
Near-Sighted customer:
— Aren’t you making the 

rolls a little larger these days, 
Mr. Bikeryman ?

Baker—What? R-olls? Them 
is 'loaves.

----------------00'

GLADYS IS SO DUMB:—
She thinks that Bradstreet is 

a popular novel.
, She thinks Oliver Twist 'is a 
1 brand of chewing tobacco.

She .thinks “The Bait” is
ters—so why be a bigamist? iBabe Ruth’s play.

-------- oo—■----- She thinks a football coach
Better be happy, now while has wheels.

you can, say A. Zdanis ‘ (Pitts
burgh). You may me rich some 
day and can’t.

-------- oo - —
P. Kranauskas says every

body shaves nowadays except 
the Smith Bros, arid a few old 
ladies.

-------- oo—■——*7
A city boy in ..the country 

thinks lightning bugs arę mos
quitoes hunting him with a lan
tern.

She thinks Bonar Law is 
a new amendment.

She thinks a flying taclde is 
aoihe kind of trout bait.

She thinks poaching game is 
like poaching eggs.

She thinks the “Fast Mail” 
refers to Rudolph Valentino.

jL_—oo--------
Dogs once indicated poverty, 

•but that was when they stayed 
under the house instead of in a 

(lap.

THE SHORTEST POEM
Kisses
Mrs.
-------- oo--------

Pin-headed people seldom see 
the point, thinks Steeve Balt- 
rukonis.

----------------00' , /—.

To keep the neighbors from 
worrying, it has been suggested 
by Tony Brazauskas that the 
words “Paid for” be painted 
on the spare tires of all motor 
cars riot mortgaged.

-------- oo--------
Travel broadens some and 

flattens others, says Pete Pa
degimas. 

-------- oo——
George Urbšaitis thinks mon

ey is called “dough” because 
one rises with it.

JAU

TURIME ,
Lietuviškų Šokių

Orkestrai
FOLIO (DALIS) No. 1 

Talpina 31 populiarių Lietu- 
tuviškų šokių šiems instru
mentams: 1-mai Smuikai, 2- 
rai Smuikai, Bassui, Violin- 
čelei, Freitai, Klarnetui A, 
1-am ir 2-am Kornetui A, 
Trombonui (stipriausiam bal
sui), Bugnui ir Piano akom
panuoti! Kaina kiekvienos rū
šies 50c. Piano akompanuoti' 
$1.00.

VISOS TOS DALYS ŠIO
JE KNYGOJE TINKA IR 
KONCERTINAI, KAIP IR 
KIEKVIENA DALIS AT
SKIRAI ORKESTRO RAK
TE.

Būtinai jsigykit setų šitų 
gaidų, orbusit pilnai iižganė- 
ti. ’ (44)

GEORGI & VITAK
MISIC CO.

4.639 So. Ashland Ave. 
Chicago, III.

KALENDORIAI ANT 1924 
METŲ JAU GATAVI 

Lietuviški sieniniai kalendoriai, 
spalvuoti, dideli, įsu dideliais nu
meriais. Prisiųskit $1, gausit 4 
kalendorius ant kurių matysit' 
Lietuvos ir Klaipėdos namus ir 
kari limenę su oficieriais ir dvi 
didelės merginos sveikinas, vie
na laiko Lietuvos vėliavą, kita 
Amerikos. (44)

J. YERUSEVIČIUS
Box 68 Lawrence, Mass.

NAMAI Pardavimui

Jeigu norit pirkti arba par
duoti namus, biznį arba kit
ką, kreipkitės prie manęs 
ypatiškai, arba greitai rašy
kit man —

J. A. Pečiulis
1219 E. 83rd St. Cleveland.

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškon mau- 
dynėn, kur jiems geriausia patinka, 
taigi ateikit ir jus kurie dar nebu
vot. KAINA TIKTAI 25c.

921 St. Clair Ave.

104-114 So. 4th SU Brooklyn. N. YF. AD. RICHTER & CO

Puikiai
H Pasirėdęs Jaunikaitis

Galit dOvCti naujai su prosy tą siutą; Stikliniai žibančius- čeverykua;
Jūsų piritų nagai gali būti puikiai nupoliruoti. Ir lygiai, Svariai nusiustas veidas, 
Bet__ įąi jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viską.

Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panclčf Visos jūsų pas
tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus praačsite kasyti savo galvą 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit S

Į Gaunama aptiekose] Ruffles [65c. už bonką^Į
pleiskanų mirtinąjį* priešą! Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin- 

’ kit galvos odą kiekvieną vakarą per kokia dešimt dienų ir daugiau nereikta jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos išnyks visiškai j trumpą laiką 
ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą su RuffUt 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus!
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I
 NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ =:

RAKANDU FIRMOS !;

The Quo-Vadis Furniture Go. I
Kampas Superior Ave. ir East 65th Street

Stalai; Lovos, Sprenžinos, Matrasai, Pečiai, 
Karpetai, Linoleum, Svetkambariams Setai, 
Valgomų ir Miegamų Kambarių Reikmenis.

į Duodama Dovanos Pirkėjams. j ;!

I
 Ateikite persitikrint. Kainos prieinamos. :>

. M SACEVIČIUS, Vedėjas. H
5

LIETUVOS ŽINIOS
VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖS 

MINTIES DIENRAŠTIS:
“LIETUVOS ŽINIOS" gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 

stovi už žemės reformą ir stovi sargyboje obalsio: “Lais
va nepriklausoma, demokratin'ga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipėda.”

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas dieną naujausių žinių ir 
nesibijo tarti teisybės žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS" yra vienintelis Lietuvoje dienraštis ku
ris gina Amerikos Lietuvių reikalus, ir paduoda naujau
sių žinių iš gyvenimo musų išeivių Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari
katūromis ii paišintais.
Kaina: Lietuvoje mėnesiui 4 litai, ūžsienyj 5 litai.

“LIETUVOS ŽINIŲ” ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVĖS ĄLĖJA Nr.j 60 LITHUANIA.
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fe PAGELBA
iWfcL -Ar* — Mano gydymas visokių keblių ir užsisenėjušių I.i- 
rV*. į- ’f ?ų Vyrų buvo labai pasekmingas. 25 metų studi-

----—-z {avimas efektų ir gydymų leido man pagelbėti 
tūkstančiams vyrų kurie jau buvo nuštojš vilties. Jeigu esi už

sikrėtęs, ateik pas mane ir nuo širdies viską išsikalbėk.
Jeigu nebusi užganėdintas po atsilankymo pas mane už mano 

patarimus nieko nereikės mokėti.
UŽTIKRINTOS PASEKMĖS Už ŽEMIAUSIAS GALIMAS 

KAINAS.
BUK VYRAS! ATEIK IR PASIMATYK SU MANIMI IR 

ATGAUK SAU SVEIKATA IR SAVES PAGODONĘ. NIEKAD 
TO NESIGAILĖSI.

DOCTOR BAILEY “Specijalistas”
811 PROSPECT AVE. CLEVELAND, OHIO

STANDARD THEATRE BUILDING Room 302.
-Ofiso valandos: 9:30—-7:30 kasdien. Nedeliomis 10—1.

Imk elevatorin arba lipk trepais ant trečio augšto.
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even battle with their bloody 
inquisitors, if no one attempts 
to even furnish them with ma
terial aid. Eventually their 
strength will exhaust, the fire 
of their sacred duty will die 
out, and they will be compelled 
to surrender to the powerful 
forces of the inquisitors. And 
then -the territory of Vilna will 
become totally foreign to Lith
uania."
In our next issue we shall print 

about the Polish Inqisitions 
in Vilna;o

NO!
No sum—no moon!
No morn—no noon!
No dawn—no dusk—no proper 

time of day—
No sky,—no earthly view— 
No distance looking blue— 
No "road—no street—no 

“f other side of way”.
No warmth, no Cheerfulness, 

no healthful ease,
Nd comfortable feel in any 

member;
No. shade, no shine, no butter

fly, mo bees—
NO-Vember!

—Thomas Wood.

Some fellows expect (oppor
tunity to make love to them. 

▼V z
Some people become terribly 

lonesome when they are left 
alone with their thoughts.

▼▼

If a man tells you your vir
tues, watch him; if he tells you 
your faults, heed him.

▼▼

There’s poetry in trees, but 
more in waste baskets. 

- w
Your Life is what you make 

it—if somebody else doesn’t 
butt in.

No joy iš comparable to that 
which comes from doing your 
job well.

Beauty originates in your 
own thoughts.

Don’t . expose your weakness.

It costs less to “keep well” 
than it does to “get well’.

It’s easier to succeed by hon
esty than by dishonesty.

On the United States Liners 
there is much thought given to 
create comforts for the passen
gers. Passengers find that

I the excercising apparatus rig
ged up on the boat decks offer 
the - opportunity of passing 
away time to their physical ad

vantage-. As the steamers speed Į number of ways. Punching bag, 
along under smiling skies, may Į weight pulling machines, Heck 
be found many young women tennis are the principal, occupa- 
gayly onjoying themselves in aitions.

Prospect 202. VI

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

Ofiso valandos: Nuo S ryt. 
iki 7 valandai vakaro..

1IH K. • ŠŪMt
a CIsv.lsnd. Okie.
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 LOUIS EISENBERG |
Furl Geležinių Daiktų, Pečių,5 
Kvaibų, Vamišių, Clnuoja, s 
Lieja ir Stogams dangalų į 
1169 East 79th St. N. E. 5

■ Princeton 1337-K 5

Kad ir prastesnis 
butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home 

Supply
6401 • SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališ kūmas.
8707 BUCKEYE RD.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS: 
Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer, 

Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 
Cream Soda, Loganberry^ 

Cream Cola.
Pristatome ant bilė pareikalavimo į Krautuves, Namus, 

Sales, Piknikus ir visur kur reikia.
2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pw tikrą Specialistą, o ns 

prie kokių neišlavintų daktaru. Tik
ras Specialistas arba profesorius ns- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminanmo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 

l tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
I Mano aparatas Radio-Scope-RaggLX- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 

VO dengs man tikrą jūsų ligos pnelastį 
II ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 

tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

' nervus ir kenčiate nuo užnuodijima 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkįt ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit ij ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakara 

Nedėldieniaū nuo 10 iki .1.
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Rodunės 
Ją uždarė 
vyskupas. 

Įdomi chuliganai-Lenkai nuola- 
, tos keldavo bažnyčioje riaušes 
'ir trukšmą kad trukdžius Lie- 
' tuviams melstis. Dabar para
pija liko padalinta tarp greti
mųjų parapijų.

i Mokyklose. Vilniuje mokyk
lą inspektorius atsisakė laikyti 
Vilniaus Lietuvių vaikams an
trą mokyklą prie Aušros Vartų 
[prieglaudos.
| Vilniaus mokyklų inspekto
rius dviklasėje mokykloje la
bai uoliai 'klausinėjo vaikus kaip 
kalba jų tėvai, kam jie, mokė
dami Lenkiškai, eina Lietuvių 
mokyklon. Viena mokinė, Mor- 
levičiutė, atsakė kad Lenkų 
mokykloje, prie šv. Stepono 
prieglaudos, kur ji pirma ibuvo, 
“mokiniai ir mokytojai ją per- 
sekiojo kad namie Lietuviškai 
su tėvais kalba.”

Išgama Vyskupas
Pamaldos. “Spalio 9 d. Vil

niuje, katedros bažnyčioje,” 
kaip rašo “Dziennik Wilenski 
(N. 224), "buvo labai iškilmin
gos pamaldos paminėjimui tri
jų metų sukaktuvių nuo dienas 
kada ‘generolo Želigovskio ka- 
riumenė išvadavo Vilnių.’ Tas 
iškilmingas pamaldas laikė Jo 
Ekscelencija Vyskulpas K. Mi- 
chal'kiewicz.”

Mums teko girdėti kad “Ke
leivio” redaktorius S. Michelso- 
naS yra Vyskupo Michalkiewi- 
cz’o giminaitis.

Lietuviams turėtų būti gėda 
kad asmens neužsiginą iLetuvių 
kilmės tarnauja Lietuvos prie
šams. Faktas kad Lietuvių kil
mės vyskupas laiko pamaldas 
paminėjimui to kaip Lenkai pa
sivogė Lietuvos teritoriją, kaip 
Lenkai atėjo ne laisvę bet ver
giją nešini rodo kad toks 'Lietu
vis turi būti išbrauktas iš Lie
tuvių tarpo ir jo vardas atiduo
tas amžinai paniekai.. Amžina 
gėda Michalkiewiczui už tarna
vimą Lenkaitis, Lietuvos prie
šams!

SB

KODĖL .
VISIEMS REIKIA SKAITYTI

“TELEGRAMAS”

:'š 

f

Jis
. Jis

Jis
Jis _ ___
Jis yra pilnas įvairių, indomių straipsnių ir žinių, ir 
Jis yra pigiausias už visus kitus musų laikraščius, 
nes jo prenumeratos kaina TIK $1.00 metams.

savo turiniu yra tikras Lietuvių Laikraštis, 
tikrai rūpinasi plačios visuomenės reikalais, 
yra tikras apšvietos šaltinis.
yra uolus musų Tautos reikalų gynėjas.

UžSIRAšYKIT JI ŠIANDIEN!

“TELEGRAMAS”
666 W. 18th Street :: Chicago, 111.

K

K

fc

K

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių, 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina,metams Amerikoje $7.00; 
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III

1 > .......... ................... —.....-.............

2 DIDELES DOVANOS
Laikraštis “VIENYBE” eina TRIS 
kartus savaitėj — pilna* įvairių žin
geidžių raštų ir žinių.

Prenumerata nuo Naujų Metų bus $4. 
visiems kurie naujai užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ* metams bus duodama dvi didelės do
vanos. Vajus prasideda su I d. Birželio 1 923 
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1924 m. Tik 
tame laikotarpyj bus duodama dovanos.

DOVANOS
L—$1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pa

sirenkant iš šešių grupių.
2.—Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys 

“VIENYBĘ” ant metų tam metine prenu
merata bus tik $3.50.

Adresuokit:

193 Grand Street
Ik

Brooklyn, N. Y.

Dabar užsirašyk
AMERIKOS LIE

•‘AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jj dabar ir turėsit naudingą laikrašti.

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, .par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki!: pinigus ir laiškus siųsdami*.

“AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street Worcester, Mass.

i

MB

KAIP VYTAUTAS ALEKSA TAPO BOLŠEVI- partijes? dmbą gyvena iš josJkėsi bolševikauti Rusijoj, nes 
. Lie^uvoj-dąr daugiau tokių žmo- išeitų gana storoka apysaka, 
nių yra. .Jfisa tai ir dar dau-įtik trumpai aprašysiu tuos' įs

egiau priežasčių, kurių esame pildžius kuriuos aš: gavau'/ bet 
|priversti'' rezoliucijoj nutylėti, 
I partijos garbės atžvilgiu verčia 
rriiis"*’Tšneštr”reikalavimą kad 
partija ir-Sąjunga privalo ten
kintis savo’ išlaidoms iš nario 
mokesnio ar aukų, ir tt.” 

šioji ir. lutos panašios rezo
liucijos padątę mane “Kauno 
dėdžių” ąkysgv nelabai ištikimu

KU IR KODĖL ATSIVERTĖ

Rašau viešai kad skaitytų ir 
žinotų ne tik plačioji visuome
nė; bet ir tie buvutsdeji “drau- 

, gai”, kurie dar ir diabar tebe
klaidžioja 
dumble iš 
išbristi, 
rašau del 
įsigilinti ir suprasti tas klaidas 
kurias darė gal ir ne vieno tėvo 
sunu's, ne vieno brolis, ar pažįs
tamas. O mažai saujelei kuri 
skaito save komunistais, bet dar 
nespėjo visiškai apsvaigti irnu- 
grimsti tame duimible, skiriu kad 
galėtų greičiau ir lengviau iš tos 
klampynės išbristi ir stoti po 
vėliava savo tautos, kuri kaip 
tik šiuo laiku (reikalauja ener
gingų atsidavusių darbui darbi
ninkų. O pats dabar gerai su
pratęs jog esu sunkiai prasikal
tęs prieš musų visuomenę, jau
čiu reikalą viešai išpasakoti sa
vo prasikaltimus ir tuom paro
dydamas Maskvos agentams jog 
aš pasilieku liuesas veikimo 
rankas ir nesu jau varžomas už
laikyti paslaptis kurios tarnavo 
ir tarnauja musų valstybės 
tvarkos ardymui. Be to turiu 
pasakyti kad ne tik esu* atsiža
dėjęs tos epidemijos-komuriiz- 
mo kurį pagimdė jau praūžęs 
pasaulio karas, bet skaitau sa
vo pareiga kovoti su tom dar 
užsilikusiom jo šaknim.

Pirmutinis klausimas į kurį 
reikia atsakyti bus: Kodėl ta
pau komunistu?

Mokinausi Mariampolės “ži
burio” Gimnazijoj. Buvau tre
čioje klasėje. Painokas moky
tis ėjo gerai, o skaityti labai 
mėgdavau, tai liuoslaikį suvar
todavau skaitydamas knygas. 
Bet teisingai sakoma kad 'kny
gos žmogų gali padaryti blogu 
ir geru. Taip man pirmos kny
gos ir didesnė likusių dalis te
ko taip vadinamos “bedieviš
kos”, 
tapau 
zofu”. 
tuom 
sibaigęs. Rusijos epidemija jau 
pradėjo plisti moksleivijos tar
pe. Daugelis mulsų moksleivi
jos Rusijoj bebūdami ilgus me
tus užmiršo apie tėvynės meilę 
ir prisigėrę bolševizmo pasėjo 
jį musų tarpe. (Be abejo tas 

I mažai kliudė tikinčiąją mokslei
viją, Ateitininkus, bet mųS “be
dievius” tas ‘‘naujas mokslas” 
užžingeidiavo. Jis visgi išrodė 
perdaug baisus. Taigi matyt 
tas gudrių Maskvos agentų bu
vo permatyta ir jie visi kuždė
jo į socialistinės moksleivijos 
organizacijas, čionai ir buvo 

. jau paruoštą dirva, rengti ko
munistus. Bet dar 1918-19 m. 
ir dar dalinai 1920, m. pradžioj 
komunistų partija visiškai ne
kreipė atidos į jaunuomenę, to
dėl jog jie -dar tikėjosi Rusijos 
štiku užkariauti Lietuvą ir pa
krikštyti ją bolševikų “sovie
tais”. Bet tam nepasisekus, 
atėjo ir eilė kreipti domę i jau
nuomenę, ją išnaudoti, kad ja 
padėtų Maskvos agentams pada
ryti perversmą.

Kaip karts Mariampolės Rea- 
lėj Gimnazijoj tuo laiku (tai bu
vo 1920 m. pradžioj) įsikūrė 
“Visuomeninkų” organizacija. 
Ji buvo komunistų partijas ini-| 
ciativa kuriama. Tai privalėjo 
būti jau paskultinis koštuvas 
per kurį moksleiviją galėjo in- 
ęit-i į komunistų partiją. '.Vė
liau ta organizacija apai'legali- 
zavo kad galėtų daugiau intrau- 
kti į savo eiles. Toj organizaci
joj buvo sudaryta komunistų 
frakcija, kuri vadovavo visos 
organizacijos darbui. Kituose 
miestuose: pav. Vilkaviškyj, 
Roki'kyj, Kaune, Šiauliuose, bu
vo tokios pat organizacijos po 
tuo pat ar po kitu vardu. Ir 
man teko pei-ratį. per yisus tuos 
koštuvus. Be! šias moJęsleivųos 
organizacijos^ buvo. tveriaYna 
jau paskutinis, jaunuomenei flįo- 
štuvąs iki komunistų pratįjos. 
Tai buvo "Lietuvos Komunisti
nės Jaunuomenės Sąjungą”. Vi
sas tas darbas pažiurėjus sva
jotojo akim buvo labai gražus. 
Gražias idėjos, broliškumas,, ly
gybė, meilė, visiškai mane ap
svaigino. . Įsiiriau į pat šios 
paskutinės organizacijos Igelimę. 
Savo gabumais pralenkiau Savo 
bendrus ir tapau vienu iš vado
vaujančių asmenų tam darbui 
visoj Lietuvoj. Buvau išrink-

tame "komunizmo” 
kurio jau man teko 
Plačiajai visuomenei 
to kad galėtų ištikro

Na, suprantama, tuojau 
gimnazijoj 'garsiu “filo- 

Butų įpuse bėdos kad 
“filozofavimas” buitų pa

tas į Lietuvos Komunistinės' 
Jaunuomenės Sąjungos Centro 
Komitetą ir . atsakom ingas as-' 
muo už darbą Suvalkų rėdyto
je. Iki šios vietos viskas ėjo 
gerai.. Nemačiau jokių sukty
bių, blogybių komunistų tarpe, 
nes visa tai nuo jaunų narių la
bai slepiama; nes kitaip jų nei 
vieno nepritraukitų.

štai ką aš tada įsitikinau ko 
netikėjau skaitydamas tuolaiki
nius laikraščius. Lietuvos ko
munistų judėjimas yra diriguo
jama iš Maskvos. Yra tai ne 
idėjinė socialistinė partija, bet 
yra svetimos valstybės organi
zacija, kurios tikslu yra prijun
gimas Lietuvos prie Rusijos. 
Taigi iš šio trumpo įsitikinimo 
supratau kaip išsiaiškinus sau- 
kitas blogenybes. Juk dar tru
putį pinu mano įstojimo dar
ban daugelis gaudavo algas ku
rios buvo daigi daug (didesnės nių dėka, kurie ir dabar 
už tas 'kurias gaudavo tuo metu gero padarė; nors buvau pirmą 
dargi auigštesni valdininkai. Su- kartą juos it apvylęs, dabar ti- 
pratau jog tai žmonės išimtinai | kiuosi galėsiu jiems irgi atsi- 
už pinigus dirba. Dar ir mano 
darbavimosi laiku 19201-21 m.) 
daugelis d'ar gerai apmokami 
pinigais ir už kiekvieną darbą 
padarytą partijai buvo moka
ma pinigai. Tai visa buvo sten
giamasi laikyti nuo Ipaprasitų 
partijos narių slaptybėj, prie to 
buvo prileidžiamą tiktai “ištiki- 
miej’i”. Altsimenų getai kaip 
ir man pasiūlė algą C. K. sek
retorius “Borisas” (slapivardė). 
Klausiu kiek galės duoti.-- Sa
ko, tūkstantį auksinų, mėnęsiini. 
Tais laikais tokia suma mėne
siui buvo didėli pinigai. Pasi
bjaurėjęs tuo paSiulymu, atsi
sakiau. Maža to. Suktybės iš
siplėtoję visoj plotmėj. Kas ne
galėjo iš komunistų viršininkų 
tas nevogė.

Patįs žmonės doros žvilgsniu nis ir yąįsius. 
buvo labai nupuolę.
apie tuos kurie buvo suvilioti I žiavau.- (į |iriomą vietą Kaune) 
gražiomis svajonėmis. m
apie vadus. Tai kitaip vadinami 
Maskvos agentai.

šitas visa mane labai suerzi
no. Jei bučiau buvęs paprastas 
narys, mano butų jau tada par
tijoj tik pėdos likę... Bet buvau 
jau daug įsidirbęs ir j ieškojau 
to viso pateisinimo^ Visgi šio
kį tokį suradau. Maniau jog 
ta idėja gera, tik yra daug žmo
nių kurie neverti to vardo ne
šioti. Suradau ir daugiau to
kių kaip ir aš, nors ir mažiau 
iškilusių. Su jais (jų buvo jau
nuomenės eilėse Suvalkijoje, 
tik. ne partijos) ir padariau šio
kią takią opoziciją prieš taip 
musų laikais vadinamus “Kau
no dėdes”. Pirmafe pasiūlymas 
kuris buvo mano' praneštas ’Su
valkijoj, buvo tai šioks: “Lietu
vos komunistinis judėjimas yra 
užsikrėtęs bjauria liga. Tai pi
niginis klausimas. Visos parti
jos išlaidos yra apmokama iš 

i Rusijos darbininkų valdžios iž
do. Išlaidos yfra neteisingos. 
'Partija Suvalkijoj užlaiko apie 
30 žmonių kurie nedirbdami

žmogum, gąŲ ir, ištikimu, bet 
dar nepribafetu įkepti komumis- 
t U. z 'Si

Tais Taikais tęįko man atsisės
ti Kauna'kĄlėjime. Buvau areš
tuotas Mariampolčje 192Į, m. 
prieš pirnįįją ' gegužės.

Bet kalėjimas mane 
tęnugąsdino. Teisybę 
tada Plečkaitis Seime 
esu tvirtoS giminės (fiziškai ir 
morališkai).- Bet buvau 
tvirtesnis’ bolševikas.

Išėjęs iš-'kalėjimo gerų

nelabai 
pasakė 
jog aš

dar

žmo- 
man

mokėti kuom nors; tapau dar 
didesniu "Kauno dėdžių” prie
šu, bet dar padirbėjus kiek ga- 
gau dar blogesnių 
partijos gyvenimo, 
rausta popiera juos 
gi ir apleidžiu.

Manim labiau dabar (pasitikė
ta, nes, kaip sako, išėjau "Kau
no geltonąsias klesas”. Jau bu
vę u. pradėjęs visiškai atsižadėti 
komunistų partijos už jos dar
bus, ir sau ramdai gyventi nie-. 
ko nekliudant; bet mano pasiel
gimus greitai pastebėjo C. K. 
ir pasiūlė man važiuoti Rusijon 
pasilsėti.

Man patiko pasiūlymas: pa
malčiau jog galėsiu tinkamai 
ten įvetinti,, Rusijos Rojų ir ga
lutinai pažinti komunizmo šak- 

Pasirodė Rusijon 
Nekalbu važiuoti _,buvo lengva. Nuv'a-

įspūdžių iš 
nuo kurių 
rašant, tai-

Kalbu su tam tikru rašteliu. Ten ma-
Gavau 'kambarį,

(Savo ru-
ne priėmė.
valgj geri ausį, ir tt.
šies. evąk7pųnkte) gyveno ir 
daugiau tokių paukščių kaip. aš. 
Vieni važiavo Rusijon, o kiti 
dar ką tik atsiųsti įr rengėsi 
eiti drumsti Lietuvos padanges. 
Daznai atvažiuodavo automobi
liu bolšęyikas M., kiuris tuo lai
ku buvo Lietuvos komunisltų 
partijos sekretorium. Ten bu
vo susisukęs visas lizdas Lietu
vos juodvąmių. Jie buvo pa
lindę po (galingu) skvernu.... 
čionai pasisvečiavęs apie savai
tę laiko, Su raudonarmiečių eša- 
lotiu buvau nugabentas Rusijon.

Daug nerašysiu kaip man se-

reikia neužmiršti jog' skaičiau 
save dar idėjiniu bolševiku.

Rusijoj valdžios žmonės yra 
daugiausia žydai; Latviai ir ki
ti svetimtaučiai. Patįs Rusai 
užguiti ir bijosi patįs savo bal
so. Visur ir visame vyrauja 
baisiausia betvarkė, šmugelis, 
plėšimai aptemdo net: ir pačios 
saulės šviesą. Maskvoj' 1922 
m. pavasaryj baisu buvo eiti 
tamsesne gatvė, nes nųvilkdavo 
rubus, o jei ką ir palikdavo iš 
rūbų tai duodavo raščiukus kad 
kiti vagįs tų’neatimtų. Smolen
ske pačiam c vidurdienyj miesto 
centre buvo papildoma didžiau
sios žmogžudystės. Daugelyje 
vietų, kaip tai Vitebske, Vez- 
moj ir kitur, būdavo fabrikų 
sandėliai išvagiama ir paskui 
padegama. Toki padegimai la
bai buvo inėję į miadą. Sverdlo- 
vo universitete (komunistinis) 
darė studentų sveikatas patik
rinimą, 1922 m., ir pasirodė jog 
iš visų sveikais priimtų studen
tų virš 60 nuošimčių apsirgo 
per metus tuberkuliozu.

Prostuticija pačiame žydėji- 
Prostitutės yra ne mergi

nos kurios visiškai doroj nupuo- 
bet, pasirodo, prostitučių 

tarpe inteligenčių yra apie 80 
nuoš. Prie to privedė bedar
bė, nes fabrikai beveik visiškai 
sustoję. Tie fabrikai kurie ati
duodama savininkams dar diud- 
da darbininkams šiek tiek dar
bo ir
puola ne dienomis bet valando
mis.
algos, o su tuo,, suprantama, 
kyšių ėmimas ir t. p;

To priežastfe yra kad žmo-' 
nes tenkinasi labai? mažai kuom. 
Cukraus nevartoja, tam tarnau
ja sacharinas. • Kaliošais nieks 
nenešioja. Duonos valgo apri
botą kiekybę. Taigi ir Rusai 
priversti esą išvežti produktų į 
užsieni ir ten .parduoti, nes na- 
mieje pirkėjų jiegos tokios 
mažos kad nebegali tų daiktų 
inpirkti ir stengiasi be jų apsi
eiti. Patįs duonos neturi, o ją 
kitur veža. Gazo (žibalo) pa
tiems neužtenka, o jį veža Kau
nan ir kitur. Girdėjau daug 
trumpapročių įkalbant ir—džiau
giantis kad šitai jau Rusija ve
ža į užsienį, matyt, sako, kad 
jau pas juos perdaug. O to ne
suprantą kad Rusijoj apie to
laus dalykus nei nesvajoja....

Bolševikai pasinaudodami tuo 
kąd gelbėti badaujančius, išėmė 
iš bažnyčių, cerkvių brangeny
bes sakydami jog jie bus badau
jantiems, bet buvo labai daug

me.

]ę,

uždarbio. Pinigų kursas

O to pasekmė yra menkos

vietų kur ant rytojaus po iŠ- . 
ėmimo pagaudavo spekuliantus, 
tuos pačius daiktus, pardavinė-į: 
jant.

Tiktai per tą vieną naktelę', 
daiktai spėjo pereiti per kėlias- 
rankas. O kiek dar neatideng
ta tokių darbelių....

šitas vis turėjo manyje pada
ryti "geriausią” nuomonę apie 
bolševikus ir jų tvarką. Su
pratau kad ir ta idėja ne tik 
žmonės,. yra bjauri. Tiktai ji-> 
gražiomis spalvomis nudažyta. 
Dabar jau galutinai supratau i 
kokią gražią kompaniją -buvau 
patekęs. Reikia-rausti iš gėdos . 
kada visa tai atsimeni, bet da
bar matau kad ir aš tame darbe, 
nevisi sąmoningai, padėjau vy-. 
kinti jų siekius. O kada su*, 
prantu kad tai yra didelis pra-. 
sikaltimas prieš savo tautą, tai 
sveikas protas man sako: ne- < 
užtenka gailėtis, reikia pridera
mai atsilyginti už padarytas vo-. 
tis ant tėvynės kūno ir dar at
simokėti tėvynei kad ji man do-. 
vanoja ir nuima išgamos var-, 
dą. Sykiu kreipiuosi j tuos sa- į 
vo buvusius draugus, kurie gal 
mano ar kito intaka įklimpo 
tan darban) bet nematę to ro
jaus linksmybių vis dar suklai
dinti, kad gryžtų po savo tėvy
nės vėliava ir ją neštų per vi
sus tuos sunkumus kurių ne vie
nas dar bus, nes raudonieji ir 
baltieji imperialistai dar šian
dien tebegalanda durtuvus.

IVytautas Aleksa.
("Lietuvos žinios”)

JIEšKAU susipažinimui ir ap
sivertimui Lietuvaitės. Esu 

20 m., studentas elektrotechni
kas. Laiškus su fotografija 
siųskite šiuo adresu ;

Juozas Vilutis, 
Užpalių pašt., Utenos apsk.

Rimiškiai, Lithuania,

PA.IIEŠKOJIMAS. Pranas Ja*- 
nuškevičius iš Kauno', pajieš- 

ko seserų, Jadvigos ir .Genovai
tės. Paskiausias adresas buvo.: 
1042 Pearl St.,’ Denver, Colo;

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

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

79,07 Superior Avenue 
Cleveland, O.
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A.PAUDOS darbus ge- 
Bai padaro toki spau
stuvė, kuri turi {ren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O‘Dirvos’ spaustuvė al
ui lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa
svertus ir kitokias reika
lingas Blankas;

Biznieriams darome— 
ui Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rųšies Korteles- 
Garsiniihus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
<jr Darbus padarom vlso- 
ul kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti
G E R A Ė.

G R A t I/A I 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.
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KALĖDOS
ateina, greitai — ir neužilgo jos čia 
bus. O kuo geriau padaryti atmintį 
ir dovanėlę savo tėveliams, broliams, 
sesutėms, draugams, mokiniams jei 
ne laikraščiu?

Pasiskubinkit dabar — kolei dar yra 
gana laiko — užrašyti saviškiams Lie
tuvoje “DIRVĄ” arba “ARTOJĄ” 
arba abu tuos laikraščius. Jus čia ne- 
nukentėsit — praleisdami dolarį kitą 
iš savo kišeniaus sutęiksit saviškiams 
džiaugsmo visam metui.
( Kurie dabar užrašys “Dirvą” ir 
“Artoją” savo giminėms, gaus dova
nų tą ką iki šiol joks laikraštis nedavė

Didelį, 20x30 colių mieros 
Sieninį LIETUVOS ŽEMLAPĮ

Pasinaudokit šia puikia progą — gau
sit ir sau dovaną, ir apdovanosit sa
viškius Lietuvoje brangiausiu daiktu 
— laikraščiu, ko jiems tenai trūksta.
“Dirvos” kaina metams - - $3.00 
“Artojo” kaina metams - - $1.25

Viską siųskit šiuo adresu:

W4
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FFF
Q Į R V A” 7907 Superior Ave. Cleveland, O.



Kas Girdėt
Telefonas Randolph

Clevelandietis atsižymėjo pa
rodoj Lietuvoj. A. Ramanaus
kas, gerai Clevelandiečiams ži
nomas muzikantas, rašo S. Če- 
riaukai (vietiniam) sdkančiai:

Ačiū už prižadėjimą užrašyt 
man “Dirvą”, — busiu labai dė
kingas už tai, nes “Dirva” man 
labai patinka. Aš išvažiuoda
mas iš Clevelando buvau užsi
mokėjęs už vienus metus ųž 
“Dirvą”, bet metams išėjus su
stojo ateiti, o ūš Lietuvos ne
galima buvo pinigų siųsti Ame
rikon tai ir likau be laikraščio. 
Išsirašiau “Lietuvą” (dienraš
tį) iš Kauno, bet ji man nėra 
taip ■svarbus kaip Amerikos lai
kraštis: mano žmona visai jo 
neskaito, sako kad čia nieko 
gero nėra, o “Dirvoj” tai bent 
yra ką skaityt.

Lietuvoj man patinka gyven- 
1 ti: armonikas dirbu, darbo tu

riu užtektinai. Panevėžyje bu
vo žemės Ūkio paroda nuo 7 iki 
11 d. spalio. Buvau išstatęs 
parodoj savo darbo armoniką — 
gavau dovanų diplomą, aukso 
medalį. Taipgi maho žmona bu
vo išstačius savo darbo firan- 
kas; ji gavo dovaną 15 litų.

■ Aš Lietuvą giriu. Kas par
važiavęs ją peikia tas nėra Lie
tuvos punus.

Vasara pas mus šalta, lietin
ga; derlius neblogas, tik dar va
sarojaus daug nesuvežta del lie
taus. (Laiškas rašytas spalio; 
14 d., iš Panevėžio^)

E. Urbšaitienė, V. P. Banionis^
J. Marozas, J. Plerpa ir kiti.

Manoma statyti sausio mėne
syje.

John L. Mihelich, žinomas 
Clevelando Lietuviams advoka
tas, lapkričio 6 d. rinkimams iš
statė Savo kandidatūrą ant mie
sto teisėjo (Municipal Court). 
Paėmę Municipal teisėjų lakš
tą rasite '•jo vardą, ir prie jo 
padėkite savo balsavimo kryže
lį- , v

Adv. John L. Mihelich paei
na iš svetimtaučių, užtai geriau 
supranta svetimų žmonių reika
lus negu kokie įvairių slaptų 
organizacijų nariai, kurie jsdga- 
vę į valdžią pankui svetimtau
čius tik persekioja arba duoda 
pilną valią žmones persekioti, 
nepanaudodami prieš juos įista-, 
tymu pagal reikalavimo.

Advokatas Mihelich yra kan
didatu šešių metų terminui.

Draugiškas vakarėlis. Spalio 
2s d. Lietuvių salėj šv Kazi
miero Draugystė buvo surengus 
savo nariams ir jų šeimynoms 
draugišką vakarienę. Publikos 
prisirinko beveik pilna salė, da
giausia, žinoma, suėjo mažų vai
kučių, nuo vienų iki 12 m. am
žiaus, kaip pas Lietuvus madia 
vaikus susivesti. Lietuviai vis 
pastato savo vaikus viešose vie
tose pirmoje vietoje. Ant vie
no tikieto sueina pusė tustino 
ypatų. SupratlyveSni žmonės 
nesiveda vaikų į viešus parengi
mus. Vaikai suėję į salę laks
to, rėkauja, ardo ramumą, ir 
kenkia ramiai sėdintiems. Mo
tinos nei kiek nebando vaikučių 
suvaldyti, paleidę juos į salę. 
Prie to, kaip tokioj vakarienėj 
kur ant paskirto skaičiaus ko
mitetas pagamina valgių, o su
eina vaikų kelis sykius dau
giau, neužtenka nei maisito, nei 
nieko, ir .pasidaro nesmagumas.

Antras blogas Lietuvių pa- 
protis yra tai suagusiųjų ėji
mas į viešas vietas prisitraukur 
šių (ne visi, bet tūli). Jie pas
kui stūgauja, šūkauja,’negražiai 
apsieina. Net pro šalį salės ei
dami gatve svdthntaučiai stebi
si kas čia dedasi.

Gaspadinės. vakarienę turėjo 
duoti net septyniomis eilėmis 
,yalgytojams pasimainanti' .Šo
kimas buvo iki vėlumui nakties. 
Muzikantai buvo nesenai susi
tveręs Lietuvių Kvarteto Orke
stras, kuris griežė Lietuviškus 
ir Amerikoniškus šokius.

Vakarėlis užsibaigė linksmai 
ir gražiai. Buvęs.

Maskvos operos artistui J. 
Babravičiui koncertas rengia
ma visu smarkumu. Salė pa
imta ant lapkričio 21 d., sere- 
dos vakaro. Visi tą salę žino — 
tai Lietuvių salė.

A. L. T. Sandaros 18 kuopos 
susirinkimas įvyks utaminke, 
lapkričio 13 d., inuo 7:30 vai. 
vakare, “Dirvos” redakcijoj.

Visi nariai meldžiami susirin
kti, nes yra keletas, svarbių da
lykų aptarimui. Vald.

Viešos prakalbos mokyklos 
steigimo tikslu atsibus panedė- 
lio vakare, nuo 7:30 vai., Lietu
vių salėj. Visi norintieji pasi
klausyti gerų prakalbų ir nuro
dymų kaip bus mokykla tvarko
ma ir kas bus mokinama, mel
džiame ateiti. Galima bus ten 
prisirašyti, ir taip pat sužino
sit kur bus mokykla užvesta.

Prakalbos atsibus skiepe.
Komisija.

Girdėti, daugelis Clevelandie- 
čių jau žingeidaujasi kada bus 
statoma “Samsonas is Delila”. 
Tą veikią ruošia statyti sceno
je Sandaros 18, kuopa. Spalio 
20 d. susirinkime jao išdalinta 
rolės, kurias paėtaiė žymiausios 
Clevelando tautininkų spėkos— 
kaip tai: A. Lapinskas, J. M. 
Baltrukoniutė, L. Banionienė,

Dr. J. V. Zupnik ras pritari
mo Lietuviuose balsavime j 3- 
čiojo Distrikto councilmanuls.

Lakeside Ligonbutis tuoj bus 
apleistas, o Dr. Zupnik stovi už 
tai kad miestas tą ligon'buitį nu
pirktų ir laikytų atdarą tūks
tančiams biednų žmonių kurie 
galėtų gauti dykai medikalĮ pa
tarnavimą 3-me dlistrikte.

Dr. Zupnik yra priešingas 
tiems “sausiems” agentams ku
rie atvyksta į Olevelandą iš ar
timų miestelių ir paima Cleve
lando žmones į savų' miestelius 
ir nubaudžia kuoskaudžiausia. 
Tekis pasielgimas turi būti su
laikyta, ir Dr. Zupnil? dės visas 
pastangas tai sulaikyti.

Dr. Zupnik bus priešingas di
delėms korporacijoms kurios di
dina savo kainas kaip už gazą, 
elektrą, telefoną, ar bile kokiai 
kitai korporacijai.

NesuSimaišykit nauju balsa
vimo patvarkymu, tik padėkit 
skaitlinę (1) priešakyje vardo 
J. V. Zupnik ant Councilman Ba
loto. Jeigu padėsit skaitlinę 
(j) prie kokio kito kandidato 
taipgi, tada sugadysit savo bal
savimą. Nedarykit to.
<*Dr. Zupniko vardas yra namų 

vardas 3-me distrakte ir jis yra 
vienatinis atstovas kokį Lietu
viai gali turėti trečiame distrik- 
tc miesto taryboje.

Priešingi Senatvės Pen
sijoms

Columbus, O. — Ohio valsti
jos ūkininkus politikieriai kur
sto išvien stoti balsavimuose 6 
d. lapkričio ir atmesti pasulytą 
nubalsavimUi (senatvės pensiją.

Trisdešimts penki nuošimčiai 
žmonių iš 128,736 Ohio valsti
joje, virš 65 metų amžiaus, rei
kalauja pensijų; tas, sako, ap
sunkintų valstiją ir gyventojus 
apkrautų mokesniais.

va-
už-

Attica, O., automobiliui 
žiuojant per gelž/kelio reles 
lėkęs ant jo trūkis užmušė ke
turias ypatas.

AR BAŽ-

VĖL

E.
John M. Sulzmann

John M. Sulzmann, 1338 
81st St., vaizdingas baltaplaukis 
kalbėtojas miesto Taryboj, no
ri būti vienas iš Ketvirto Dist- 
rrkto legislatorių Taryboje se
kančiam terminui.

Sulzmann yra 53 m. amžiaus, 
tėvas 14 vaflių, cigarų išdirbė- 
jas, suinteresuotas daugelyj fi
nansinių įstaigų.

Kaslink miestą manadžerio, 
kuris nuo naujų metų įvedama, 
Sulzmann sako: “Aš tikiu kad 
manadžeris turi būti iš Cleve
lando ir kurį Clevelandas pažįs
ta. Aš ne tik remsiu pastarąjį, 
bet dvasią naujai priimto čar- 
terio, ir stengsiuS kiek galima 
kad nauja valdžios forma butų 
pas darninga.”

John M. Sulzmann yra ge
riausia Clevelande žinomas mie
sto tarybos narys; jis visada 
buvo ir yra gatavas ginti žmo
nių teises nuo privilegiruotos 
klasės. 28 metai atgal jis buvo 
išrinktas su Tomu L. Johnsonu 
priešakyje ir stovėję pirmose 
eilėse su juo kovojant už 3c. 
gatvekariais važinėjimą, nuo 
nuo ko sutaupė žmonėms $5,000- 
000 ar daugiau. Jis kovojo tei
singai ir su atsidavimu už mie
sto šviesos kainą žmonėms į 
namus po 3c., kuo ir po šiai die
nai žmonės naudojasi. Jis įs
teigė žaismių viėtas vaikams 
21-me warde. Įsteigė šviesias 
gatves nuo E. 79th St. ir Su
perior iki St. Clair, išgrindė vi
sas gatves . 21'-me-rwardep,'Pabu- 
davojo laiptus ant Derby St. ve
dančius prie šaltinio No. 2. Iš- 
budavojo laiptus ant Ansel A v., 
vedančius iki šaltinio No. 8.- Vi
sada jis yra gatavas suteikti 
savo paramą visokiam sumany
mui kuris padarytų kokią nors 
gerovę žtmonėms. Jis ’kovojo 
prieš Gazo kampaniją Hrąsiau- 
sia ir tokiu budu sutaupė žmo
nėms survirš $4,000,000.

Jis dar pastarais metais davė
jo 90 naujų lempų 21-me war
de, įsteigė “baltą kelią” tarp 
E. 79th ir Ansel Rd., ant Supe
rior. Tuoj bus_ pradėta darbas 
ir pinigai paskirta. TSesioginu 
darbu išliejo Superior avė. kas 
sutaupė virš $1,500 taksų mo
kėtojams.

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

Pasistengkit atiduoti jam sa-

DIEVAS GYVENA 
NYČIOSE?

šv. Raštas aiškiai pasako kad 
NE! Darbai Apaštalų, 17:24, 
šv. Steponas sako šitaip: Die
vas kursai sutvėrė svietą ir vis
ką kas tame yra, tas būdamas 
dangaus ir žemės Viešpats, NE- 
gyvena BAŽNYČIOSE rankom 
padarytose.... Šv. Steponas 
taip kalbėjo ir už tą tapo už
muštas akmenimis.... žmonės 
stato labai dideles bažnyčias, su 
daug sėdynių ir su kitais įran
kiais, o Dievui toki mažą kam
barėlį, ir dar užrakinama, žmo
gus kada sau stato stubą daro 
mažiausia keturis kambarius, o 
savo Sutvertojoj mažytį kamba
rėlį. Didžiausias paniekinimas 
Augščiausihjo. <

Izajošius Pranašas kalba 66: 
1—Taip sako PatfeKli'Dievas: 
Dangus mano krėslas, ir žemė 
mano pakojis, kokie tie namai 
karius man norite budavoiti? 
arba kuri yra ta vieta kur Aš 
laikytis turėčiau.... ?

Ateinantį _ NEDeLDIENĮ bus 
aiškinama ta tema 7017 Supe
rior Ave. Pradžia 2:45 po piet. 
Inžanga dykai—Koloidų Niekad 
Ndbus.
$8,800 pirks trijų šeim. namą

su 2 garadžiaib. Maudytnės, 
renda $1150 permetus. Randa
si už Superior ir E. 53 St. Ims 
$4,000 įmokėjimo. Kreipkitės 
Jos. Globokar 6600 Bliss Ave. 
Prie St. Clair ir E. 66 St. (45)
DELLENBĄUGH AVE., namas

iš 7 kamb., maudyne, gara- 
džium. Reikalauja $9,000. Pa- 
siulykit jus cash savo nuožiūra. 
Kreipkitės Mr. Jax, 14417 Euc
lid Ave. Eddy 9282.
PARSIDUODA rakandai, front-j

rumio setas ir valgomojo se- vo “FIRST CHOICE” balsą 6 
tas; šis setas už $50. Kreipki- lapkričio, 
tės -8012 Kosciusko avė. Rinkit vėl 

John M. Sulzmann 
COUNCIL 

(4-to Distrikto)

PARSIDUODA

Columbia Rekordų 
ir Grafofonų 

Krautuvė

McKENNA BROS.
55 St. Atdara vakarais, 
šeim. namas, 5 ir 6 krtmb., 
$48. Arti Superior ir E. 26. 
cash.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos 
Lietuvoje

Juozas Baltakis.................L200
Vincas Savickas............... L400
Kazimieras Klimavičius. ...L 50 
Stasė Norkaitė..........L 80 
Cecilija Bagdonavičiūtė.. .L185 
Ona Vainiutė......................L200
Stasys Zelionis..................L150
Marijona Strigaitė............ $20
Stanisvolas Bartkevičius.. .$50
Vincas
Liudvikas 
Steponas 
Elzbieta

. Pinigai
kiek buvo siustą.

Kuncaitis..............L100
Milius................L300

Urbšaitis............ L250
Norviliutė.......... L100
išmokėta pilna suma

Visiems siuntėjams išsiųsta 
priėmėjų pasirašytos kvitos.

Kreipkitės vėl:

“Dirvos’’ Agentūra
7907 Superior Av. Cleveland. O.

(Vakarais atdara iki 9)

rrm y mn
DABAR LAIKAS PADUOT 
KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ 

UŽSAKYMUS
“Dirvos” Spaustuvėj galit 
užsisakyt sau Kalėdinių Pa
sveikinimą laiškus — tikrai 
gražaus artistiško darbo, 
kelių spalvų kortelės arba 
sulenkiami laiškai su tinka
mais Lietuviškais at* Ang
liškais linkėjimais ir su jū
sų vardu ir pavarde atspau
sdinta po
Kainos kefiariopos, bet vi
sai pigios- Negaišuokit!

imt g nm
NAMAS parsiduoda, 2 šeimynų,

8 kambariai, geram stovyje, 
ant E. 71 St. tarpe Superior ir 
St. Clair. Kaina $5,500, apie pu
sę reikia tuoj įnešti. Savinin
kas vyksta Europon. Kreipki
tės: (44)

Joseph Globokar
6600 Bliss Ave., iš St. Clair ir 
E. 66 Street.

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE
Malonu pranešti Clevc- 
lando Lietuviams 
perkėlę savo krautuvę 
į naują apielmkę užpil- 
dem ją įvairiais graž- 
daikčiais. Didelis rinkinis vyriškų ir 
moteriškų laikrodėlių naujausios ma
dos, taipgi šliubinių žiedų, vestuvėms, 
varduvėms ir gimimų dienoms pui
kiausių dovanų. Taipgi pas mus ran- 
dasi visokių akinių iš kurių galit pa
siskirti' kiekvienas sau tinkamus ir 
bile kada galėsit pasimainyti. Užlai
kėm britvų, peilių, žirklių ir tt..
V. D. Štaupas, Jewelry

6704 SUPERIOR AVE.

Pradek Dabar
PEREITAME straips- 
* nelyje mes kalbėjo
me apie negalėjimą pa
sinaudoti progomis dė
lei stokos pinigų.
Patarėme pradėti tau
pyti ir dėti pinigus į 
The A. B. Savings and 
Loan Co., 3352 Superior 
Avenue, Cleveland, O., 
paminint jog esant de- 
pozitorium šioje įstai
goje jus galit pasinau
doti patarimais kompa
nijos viršininkų, dykai. 
Šiame raštelyje bandy
sime paaiškint jums ko
kią naudą iš tokių pa
tarimų galit turėti.
Paveizdan, vidutiniškas 
žmogus žino labai ma
žai ar net nieko apie ne
judinamojo turto vertę, 
o pirkime namų vertės 
žinojimas yra svarbiu 
dalyku, nes jųS nenorit 
mokėti $8,000 už namą 
vertą tik $6,000. Neigi 
jus norėtumėt pirkt na
mą sufinansuotą mort- 
gečiais kuriuos jus ne
galėsit išmokėti ir to
kiu budu nustosit visų 
savo pinigų kiek sudė
jot perkant. Kiti klau
simai1 yra taip pat svar
bus, kaip tai užarešta- 
vimag, taksai, uždrau
dimai ir aplinkybės.
Arba ■ daleieįjm, kas-,no- 
ri parduoti jums savo

PRADĖK DĖTI ČIA SAVO PINIGUS DABAR.

barzdąskutyklą,. mėsi- 
nycią, grosernę, ar bile 
kokį kitą biznį, daug 
yra dalykų apsižiurėji- 
mui, kaip kaslink vie
tos, ateityje tos srities 
kilimo, atsakantumo ir 
tinkamumo /ypatos ei
nančios j tą biznio ša
ką, sufinansavimo rei
kalai ir įstatymiškos 
smulkmenos kaip taip 
pardavimo bila, chattel 
mortgečius, pardavimo 
įstatymai ir nuoma ir 
ką tas reiškia jums ir 
kaip apsisaugoti save 
nuo tos ypatos nuo ku
rios perki kad ji neinei- 
tų į tokį pat biznį se
kančiose duryse greta 
arba skersai gatvės, ir 
kiti tokie svarbus daly
kai jums.

Jus mokat daktarui už 
patarimą kad galėtu
mėt apsisaugot sveika
tą ; mokat apdraudos 
kompanijoj! apsaugoji
mui nuostolių per gais
rą. Pradėkit dėt savo 
pinigus į The A. B. Sa
vings and Loan Compa
ny ir pasinaudokit pro
ga iš patarimų kompa
nijos viršininkų, kurie 
patarimai gali pagelbėt 
jums materialiai kelyje 
į pasisekimą — tokiame

keliauti.

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.
3352 Superior Ave.Cleveland, O.

Už $3.00 metams pralinksmin- 
sit visą kaimą. — Užrašyki! 
saviškiams į Lietovą “Dirvą”

East 9th Street
arti Euclid 'll

COLUMBIA BURLESK Ljį)
prasidėdo. Nedciioj dieną 
2:15 Dusyk i dieną 8:15 II,/

Maudančios Gražuolės H i
Tikras New Yorko Per- ILJ
statymas, garsus lošėjai. 
Popiet 25-50c. Mot. 25c.

Rūkyt ant Mezanine ir Balkono

ANTANAS BARTKUS
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REIKALAUJAM KRIAUČIŲ^ 
dirbti ant naujų drabužių, taį 
gi ir prie taisymo dr prosdjimoį 
su mašina.'-' Geram darbininkui 
bus kelionė apmdkama. Rašy
kit šiandien šiuo adresu :• (44) 

GEORGE Pi KALANTA 
224 Main St. Oneida,. NL Y.,

Tei. Main 2063 Cent-1690
JOHN BALUKONIS

ADVOKATAS
Praktikuoja visuose 

teismuose.
Ofisas

902-4 ENGINEERS BLDG.
Cleveland, Ohio

Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
Čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalu.
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai. .75c

KAUNO
KRAUTUVĖ 

2271 ST. CLAIR AVE.

John L. Mihelich
Kandidatas ant Teisėjo

Miesto MUNICIPAL Teisme
Sešip Mėty Terminui

John L.1 Mihelich

Balsuokit Lapkričio 6 d. už jį

1382 E.
$5,000 2

renda
$1,500

$7,600 10 kamb. 2 šeim. namas, lo
tas 40x160. | Arti Superior ir E. 70. 
$3,000 cash.

$8,000 2 šeim. namas, 5 ir 6 kamb., 
maudynė. elektra, pusė cash. Ar
ti E. 61 ir White Aev.

Del Nevedusių 
JEIGU JUMS NUSIBODO 
GYVENIMAS, MES SUPA- 
ŽINDINSIM JUS SU NAU
JAIS DRAUGAIS.. — JUS 
GALESITE GYVENTI IS- 

J4AUJO. PRISIŲSKIT 10c.
IR GAUSIT VISAS INFOR
MACIJAS.

Social Aid Bureau
105 W. Monroe St. Room 412 

CHICAGO, ILL.

DR. J. T. VITKUS
Lie t aria Gydytojas Ir Chirurgu 

Ofiso valandos: 1—<J ir 7—S 
Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekei

NAMAI NAMAI NAMAI
Pardavimui įvairiose miesto 

dalyse.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE.

Rand. 6153.

PUIKIAUSIA STUDIO

Čia

Auksinių Daiktų 
Krautuvė

galima gauti visokias brang- 
menas už prieinamą kainą, šliubi-
nius žiedus, visokius laikrodėlius, 
špilkas, orientalius perins, Jonta- 
nines plunksnas, britvas ir tam pa
našius visokius daiktus.

J. KRASNICKAS
999 E. 79th St. Cleveland, O.

SPECIALIAI

Antano Bartkaus paveikslų stu
dija yra viena iš geriausių fo
tografijų traukimo įstaigų, ir 
jis yra artistas prie fotografijų 
darbo. Dabar nori duoti progą 
visiems nusiimti gerus paveiks
lus už nužemintą kainą. Taip
gi dabar oras geriausias, žmo
nės labai gražiai atrodo.

Kurie turit iš (Lietuvos pavei
kslus* nors ir labiausia suniau- 
kytus, čia padarys puikius pa
didintus paveikslus.

Meldžiame visų apsilankyti ir 
persi tikrint musų darbo.

Randolph 2377

Or. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS1 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland.

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 
subatomis ir kitais vakarais.

Telling’s
Juodu Riešutu

Aiskrymas
Pas Visus Telling’s Pardavėj’us

1197 East 79th Street

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, Stiklsi, Varnišiai, 
įrankiai. Pjaustymo Daiktai, 'i 

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenų.

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

Subatoj ir 
Nedėlioj Tiktai

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

, JOHN JUŠKA 
Pripildom batarejas, taisom vi
sokius elektriškus daiktus prie 
visokiu automobilių. Taisom 
batarejas, starterius, generato
rius, užžiebas, šviesas, sričius ir 

visokias vielukes.
Ir mes garantuojam visą savo 

darbą.
4140 SUPERIOR AVE.
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Prospect 2420 Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

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