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Anglijos ir Francuzijos MIRĖ AIRIU VADAS 
GRIFFITH

Dublinas. — Trągfedija po tra
gedijos seka Airijos gyvenime.

FORDAS KALTINA 
KAPITALISTUS

Clayton, N. Y. — Kelyje į 
Bostoną, apsistojęs čia su savo

MELAMS SUGRIAUTI

Nesusipratimai Didėja
Pereitą subatą mirė žymiausias j puikiu laivu, automobilių išdir- 
Airių kovotojas, įsteigėjas Sinn bėjas Ford pasikalbėjime su lai-

FRANCUZIJOS PREMJERAS BUVO IŠDARĘS 
PLANUS PASMAUGT VOKIETIJĄ, BET 

JUOS KITI ATMETE.
Iš savo Puses, Poincare Nedaleido Jokiems Kitų 

Sumanymams Išsipildyti.
I;Francuzai Suardė ir Lon- 

U A K D A 1 - dono Konferenciją
IR DARBININKŲ ŽINIOS Londonas, rugp. 14 d. — San

tarvės konferencija, prasidėjusi 
Londone savaitė laiko atgal, pa
sibaigė šiandien didžiausioj su
irutėj.

Priežastis del kurios konferen
cija suiro "be jokio gero atsieki
me yra tai Francuzijos premje
ro Poincare atsisakymas sutikti 
ant bent kokių išvadų reikalų 
pagerinimui kurioms nepadaryta 
jokių garantijų kurias Francu
zai .vadina apsaugojimu, o kas 
Anglams ir kitiems delegatams 
išrodo baudimu. Abelnai imant, 
Poincare tik vienas prieš visus 
savo užsispyrimo laikėsi. Nors 
buvo norėta duoti Vokietijai pa
lengvinimų, bet iš Francuzijos 
pusės prie to neprisileista. Su- 1 
lyg Versalio sutarties, Vokietijai 1 
palengvinimas mokesniuose da- ‘ 
bar priklauso nuo atlyginimų

DARBAI
MINKŠTOSIOS ANGLIES KA
SĖJŲ STREIKAS UŽBAIGTA 

Cleveland, O. — Angliakasių 
atstovų tarybose su kasyklų ope
ratoriais prieita prie susitarimo 
utaminke ir tokiu budu mame
lių streikas plačioj Ohio ir ap-

• linkinių valstijų teritorijoj pa
sibaigė. Didelė dalis operatorių 
pasirašė sutartį su angliakasių 
unija. Unijos viršininkai tuoj 
įsakė darbininkams gryžti dar
ban Ohio valstijoje, šiaurinėj W. 
Virginia ir vakarinėj bei centra- 
linėj Pennsylvanijoj. Pasirašę 
ant išlygų operatoriai ir unijos 
-viršininkai tikrina kad už kelių 
dienų ant to sutiks kiti operato
riai visoje šalyje.

Nekurie operatoriai iš Pitts- 
burgo, Indianos, ir Illinois val
stijų pareiškė kad | ta sutartis 
jų nepaliečia, reiškia jie nesu
tinka ant čia sutartų išlygų.

Streikui galą paskelbus, Ohio 
valstijos gubernatorius atšaukė komisijos, kurį, sulyg pažiurus

a in Lnair'blii r) 1 a Et*! Ir_ • ' v . • * J. . ’visame Londone, yra vienatims 
kompetentiškas kūnas turėjimui 
reikalų.

Poincare buvo, sumanęs ir pa-1 
siūlęs planą kontroliavimui vi
sų Vokietijos finansų; bet Ang
lijos atstovai išrodinėjo jog tuo 
planu sunku bus melžti ybkieti- 
ją. Ekspertų komisija nuspren
dė ir laikėsi priešingai Francu
zijos pasiūlymams. Belgai tik 
parėmė Francuzų planą santar
vės kontroliavimui valstybės sa- 
vinamų Ruhr klonyje kasyklų.

Mažiausio sumanymo Prancū
zams nepasisekė pervaryt, bet 
jie nedaleido pravesti nei jokio 
sumanymo iš kitų pusės.

Kokia dabar konferencija 
ir kaip ji vadinsis nežinia, 
ir tolimesnės konferencijos 
tiek naudos duos kiek ši, kolei 
Francuzija neturės pro tingesnio 
premjero, ne griežto militaristo 
ir užsispyrėlio.

kariumenę iš tų" kasyklų, distrik- 
tų kur buvo riaušės ir kur pul- 
kai pasiųsta tvarkai žiūrėti.

Išlygos ant kurių sutikta yra 
tos pačios kokios bnvo iki kovo 
31d. šių metų, ir tas bus iki io-, 
vo 31 d. 1923 m. Visuotinos de
rybos nutarta pradėti spalio 2 d. 
šiais metais Clevelande.'

Philadelphia, Pa. — Kietosios 
anglies kasėjų ir kasyklų opera
torių konferencija, mainerių uni
jos prašymu, atidėta ant ketver
ge, j kadangi einant prie galo de
rybų Clevelande, čia buvo reika
linga dalyvauti vyriausiems uni
jos viršininkams su minkštosios 
anglies kasyklų operatoriais.

Sustreikavo 12,000 mainerių. 
Sydney, Nova Scotia. —■ Beveik 
visos svarbesnės kasyklos Nova 
Škotijoj užsidarė kada apie 12 
tūkstančių angliakasių išėjo į 
streiką. Streikas apšaukta dar
bininkams nesutinkant ant uni
jos viršininkų padarytos sutar
ties su kompanija del algų.

Gelžkelių streikas tęsiasi ir iš
eina naujų darbininkų streikam 
Prezidentas Harding deda visas 
pastangas sutaikyti, bet nesise
ka. Jis pasiryžęs laikytis savo 
nusistatymo, bet tuo nusistaty
mu einant, ir gelžkelių kompa
nijos ir darbininkų atstovai ran
da priekabių ir nesutinka taiky
tis. Ant ko sutinka gelžkeliai, 
tą atmeta darbininkai. Darbi
ninkai raginama gryžti į savo 
senas vietas už senas algas, bet 
kompanijos nesutinka streikerių 
priimti. Tuo tarpu klausimą no
rima pavesti valdžios gelžkelių 
darbo tarybai apspręsti, ant ko 
nesutinka darbininkai, nes nu
jaučia iš seno tos tarybos nepri
jautimą gelžkeliečiams.

šešiolika gelžkelių darbo orga
nizacijų per savo atstovus turė
jo mitingą Washingtone apsvar
stymui prezidento paskiausio pa
siūlymo taikymuisi, ir tuo pat 
tikslu New Yorke turėjo savo 
mitingą 148 gelžkelių kompani
jų atstovai. Ant ketvergo su
tarta New Yorke susitikti darbi
ninkų atstovams su kompanijų 
perdėtiniais.

Transportacijos krizis drama
tiškai artinasi prie sukimosi bė
gyje keleto ateinančių dienų, ar 
į tarkos pusę ar į “kovą iki ga
lo”, kas, sulyg valdžios galvų ir 
industrijos vadų numatymo, bu
tų viena iš kritiškiausių kovų 
kokia šios šalies Industrijos is
torijoj buvo.

Korbin, Ky., sustreikavo 1,200 
gelžkelių darbininkų.

6,000 streikuojančiu Clevelan
de gelžkelio dirbtuvėse darbinin- "10ie^ x tų “une yra 
kų pareiškia jog jie negryš dar- Pasalinama tokie kurie pa- 
ban iki nebus prašalinta visi jų I sirodė priešingi Prancūzams, ku- 
vietas užėmę streiklaužiai, nors'rie agituoja prieš Francuzus, ir 
butu nutarta streiką užbaigti, j kiti “nepageidaujamieji”.

Čarneckis Lankėsi pas S. 
V. Sekretorių

Washington, rugp. 3 d. (El
ta). — Vakar Lietuvos Atsto
vas V. Čarneckis atsilankė pas 
S. V. Valstybės Sekretorių Hu
ghes, kuriam išreiškė padėką už 
suteiktą Lietuvai pripažinimą. 
Lietuvos Atstovas buvo labai 
maloniai priimtas. Pasikalbėji
me Hughes pareiškė savo pasiti
kėjimo kad tarpe dviejų valsty
bių — Amerikos ir Lietuvos — 
įvyks artimų ir draugingų san- 
tikių.

Šiandien buvo raštu inteikta 
Valstybės Sekretoriui Lietuvos 
Vyriausybės padėka Suv. Valsti
jų valdžiai už pripažinimą.

Atstovybės Pagarba 
Šernui

Washington, rugp. 9 d. (Elta). 
— Lietuvos Atstovybė Washing
tone sužinojusi apie mirtį seno 
Lietuvos patrioto ir vieno pir
mutinio tautinio Lietuvių {susi
pratimo žadintojų a. a. Juozo 
Adomaičio-Šerno ir negalėdama 

i del laiko stokos pagerbti jo at- 
Jmintį uždedant ant karsto vaifii- 
i xą; yra šerno pagerbimui vieton 
į vainiko padariusi atatinkamą au

ką Lietuvos Raudonajam Kry
žiui.'

Fein organizacijos, paskiausia 
gi stovėjęs už Laisvą Valstiją 
sąryšyje su Anglija. Airijai be
veik ineinant į laisvesnį gyveni
mą, mirtis pradeda rinkti jos 
kovotojus.

šiose dienose beveik nuolatai 
atsrbuna laidotuvės burių Airių 
kareivių kritusių kovose.

Griffith’© lavoną lydint, ėjo 
pulkai kareivių su*augštieninkai 
apverstais šautuvais, apkurtin
ti bubnai išdavė liūdnus balsus, 
sykiu su kareiviais ėjo minios 
piliečių, šimtai draugų ir prita
rėjų, ir visų veiduose matėsi nu
siminimas, įrodąs tos šalies bė
das, beveik desperaciją.

Kokią reikšmę jo mirtis turės 
ant politinio-militario Airijos 
gyvenimo sunku dabar pasakyti. 
Bet stebėtina yra tas kad iš pen
kių pasirašiusių ant Airijos-An- 
glijos sutarties, Griffith jau mi
rė, Duffy pasitraukė iš ministe
rijos, o Barton atsiėmė savo pa
rašą. Liko tik du aktiviai Ai
rijos palaikytojai prie Anglijos, 
kurie su pagalba kitų tam pri
tariančių be abejo stengsis vary
ti savo darbą tolyn.

“Dirvos” num. 29 Kun. Fabi
jonui Kemešiui atvirame laiške 
minėjau apie patikimą man Vol- 
taire’o litanijos visokių atlaidų- 

. atpuskų, kuriuos buvo galima 
nusipirkti pas kunigus viduarm- 
žių gadynėje, arba Papos vieš
patavimo laike. Papa Inocen
tas III 1198 metuose jau davi
nėjo atlaidus visiems kurie už
siiminėjo suradimle eretikų (nau
jo tikėjimo Albigensų ar Val- 
densų), kurių visokie turtai bu
vo šnipams atiduodama kaipo 
alga “už šventą darbą”. Toks 
Papos “geras atlyginimas” pa
skatino visus tikinčiuosius jieš- 
koti eretikų, kurie ir rodėsi ge
rais katalikais esą, bet “nakti
mis su kitais eretikais drauga
vę, su raganomis ir net velniais 
pas tokius apsilankydavę”. Ti
kintieji fanatikai gaudami tur
tus ir atlaidus įsimanė skųsti 
kiekvieną kurio turto užsinorė- ,

bus
Bet 
tik

Gali skilt Anglų-Francuzų 
Sąjunga

Londonas. — Skilus Londono 
konferencijai delei nesusitaiky
mo ant palengvinimų Vokietijai, 
gręsia suirimu ir Francuzų-Ang- 
lų santarvei kuri buvo sudaryta 
palaikymui Europos nuo inpuoli- 
mo į galutinę prapultį. Anglija 
buvo užtikrinus Francuzijai ap
saugą jeigu ją kas pultų, bet da
bar matosi kad Francuzai tik ir 
j ieško priekabių su kuo nors ka
riauti. Anglija stovi griežtai 
prieš Francuzijos reikalavimus 
Vokiečių smaugimui ir laukia 
tolesnio Francuzų žygio.

Anglijos oficialiuose rateliuo
se tie nesusitarimai sukėlei dide
lio pesimizmo. Išreiškiama pasi
tikėjimo jog santarvės komisija 
Paryžiuje leis Vokietijai užtrau
kti mokesnius. Tuomet Francu
zijai liks apsispręsti ar kilti vie
nai prieš Vokietiją ar ne. Jeigu 
Francuzai imtųsi vieni prieš Vo
kiečius !tas privestų Francuziją 
prie ekonominio krizių ir {spau
dimo iš Anglijos, kuri pavartotų 
Francuzų karės skolas Anglijai 
kaipo lazdą prieš Francuzus.

Airių Kovos Tęsiasi;
Cork Išdegintas

Dublinas. — Pereitą savaitę, 
Valstijos kareiviams pasiryžus 
išmušti iš Cork miesto Airius 
respublikonus, miestas liko pa
degtas, ugniagesiai neįstengė il
gai gaisro suvaldyti. Blėdies pa
daryta už apie $9,000,000.

Po mūšių Cork mieste, lordas 
majoras O’Callaghan, mirusio 
majoro MacSwiney žmona liko 
suimti; tenai buvusio De Vale
ros likimas nežinoma.

Iš Dublino vėl paskelbta jog 
sukilėliai respublikonai atakavo 
Dublino pačtą, užėmė budinką; 
kitų sakoma jog budinkas pa
degta.

Dundalk miestą nakčia užpuo
lė respublikonai ir netikėtai su
ėmė valstijos kareivius. Iš ka
lėjimo paliuosuota visi respubli
konai. Gyventojai kurie prijau
tė Valstijos kariumenei turėjo 
apleisti miestą. Respublikonai 
taipgi užėmė gelžkelio lokomoti- 
vą, kurį pasiuntė į pietus su tik
slu užstoti kelią jeigu butų ban
doma atsiųsti daugiau Valstijos 
kareivių prieš respublikonus.

Iš New Yorko Brazilijon 
Orlaiviu

New York. — Didelis orinis 
laivas išskrido rugpjūčio 
iš New Yorko į Manaos, 
liją. Tai yra pirmutinis 
žygis į Pietų Ameriką iš 
nytų Valstijų.

15 d. 
Brazi- 
orinis 
Suvie-

Prašalina Vokiečius iš 
Elzas-Loraino

Strasbourg. — Iš Elzas-Lorai
no, atimto iš Vokiečių po karės, 
prašalinta 1,500 Vokiečių, sykiu 
moterų ir vaikų tų kurie yra ve-

Chinija Tariasi su Rusija 
Prekiauti

Pekinas. — Chinijos sostinėj 
varoma tarybos su sovietų at
stovais pradėjimui atviros pre
kybos su Rusija; neužilgo Chi
nijos pasiuntinis vyks į Maskvą 
sutvarkyti sutartis.

Chinija tik reikalauja kad 
vietų Rusija ištrauktų visus 
vo kareivius iš Mongolijos
kad sovietų valdžia panaikintų 
savo pripažinimą Mongolijai.

Pekino valdžia skelbia jog 
Mongolija tuoj bus laisva nuo 
sovietų intakos ir greitai atgrą- 
žinta Chinijos kontrolei.

so- 
sa- 
ir

(
Atšaukia Vokiečių 

Laivus
Lisbonas, Portugalija. — Vo

kietijos laivai veikę tarp Brazi
lijos ir Europos, liko atšaukti at
gal į Vokiečių uostus be pasie
kimo Francuzijos vandenų kad 
kartais Francuzija jų neužgrob
tų Vokiečiams neįstengus .užmo
kėti reikalingų mokesnių.

Gyvensim iki 150 Metų 
(Jei ikšiol Nenubodo) 
Londonas. — Dr. Spahlinger, 

prieš-tuberkulozinio vaisto išra
dėjas, dabar atrado naujus vais
tus kurie, jis tiki, pailgins žmo
nių gyvenimą daugeliu metų. Jis 
mano jog žmogus galės užsitai- 
syti tais vaistais ir gyventi iki 
150 metų.

— Po kelis sykius

Dr. Sun Gal Liks Chini
jos Prezidentu 

šanghai.
pasišalinęs ir vėl sugryžęs į Kan
toną pietinės Chinijos preziden
tas Dr. Sun Yat Sen sakoma gal 
busiąs parinktas suvienytos Chi
nijos prezidentu. Bet jo prieši
ninkai skelbia jog to visai nėra 
galima.

šiaurėje Dro Sun armijos li
ko išvaikytos ir suardytos, nors 
jis tikėjosi prisidėti prie įvedi
mo tenai tvarkos. >

Užsimušė 'du Orlaivinin- 
kai

Medina, O. — Per porą valan
dų išbuvę ore, du lakūnai nedė- 
lioj nukrito su orlaiviu ir užsi
mušė. Buvo jau besirengią lei
stis žemyn kaip staigu nustojo 
savo orlaivio kontrolės, ir 
vis pasileido nose žemyn 
Juos puolant matė būriai 
nių, taipgi keliu važiavę
mobilistai patėmiję sustojo ir 
išlipę skubinosi į tą vietą kur 
orlaivis nupuolė. Vienas rasta 
po sulužusiu orlaiviu sutrintas-. 
Kitas dar matyt bandė iš orlai
vio iššokti kada jau buvo arti 
žemės, be irgi mirtinai susižei
dė, ir vežant automobiliu į ligon- 
butį mirė.

orlai- 
pulti. 
žmo- 
auto-

Harding Sveikina Vokie
tiją Sukaktuvėse

Washington. — Vokietijos res
publikos įsteigimo sukaktuvių 
dienoj Suv, Valstijų Preziden
tas Harding savo telegramų* j 
Vokietijos Prezidentą Ebertą pa
linkėjo “gero susipratimo ir ge
rovės bei pasisekimo” visai- ša
liai.

kraštininkais pasakė: “Pažabo
ki! finansinius karalius ant Wall 
gatvės, ir tuoj gelžkelių ir ang
liakasių streikai bus pabaigta”. 
Jo nuomone, finansieriai yra vi
siškai 'kalti už tuos du didelius 
streikus kurie dabar gręsia su- 
paraližiavimu viso šalies gyveni
mo ir užtraukia skurdo ant tūk
stančių nekaltų žmonių. Iki pi
niginiai interesai ant Wall gat
vės stengsis valdyt šalies indus
triją nėra galima sulaukti strei
kų galo. Už streikų stovi kapi
talistai, kaip lygiai jie stovi už
pakalyje kiekvieno nesusiprati
mo eilėse darbo ir kapitalo. Lai ' 
fabrikantai užlaiko savo darbi- 1 
ninkus kaip žmones, lai duoda 1 
jiems pragyventi galimas algas J 
ir lai suteikia darbo aplinkybes į 
tinkamas žmogui, ir bus galima) jo, nors toks žmogus ir buvo ge- 
išvengti tokių negerovių, 
jas, — sako toliau Ford, 
laiko kapitalistai, arba unijos 
yra daroma jų naudai, 
unijas vadovauja, kapitalistai, 
nes jie žino kad būriuose žmo
nes lengviau valdyti negu pa
vieniais. Nėra, sako jis, visoj 
šalyj unijos kuri butų buvus su
organizuota pačių darbininkų.

Uni- 
- pa-

Visas

Mirė Lordas Northcliffe
Londonas. — Lordas Nortclif- 

fe, didžiausias leidėjas kokis ka
da Anglijoj ■ buvo ir vienas iš 
galingiausių neoficialių ypatų to
je šalyje, mirė rugp. 14 d. Jis 
buvo 75 metų amžiaus. *

Northcliffe.. paėjo iš Airių- ki
limo, nuo 17 m. amžiaus buvo 
redaktorium, paskui' liko savi
ninku Londono Times, Daily 
Mail, ir Evening News. Su sa
vo laikraščiais jis nustatinėjo 
visuomenės opiniją į valdžią, ir 
tvėrė bei ardė Anglijos ministe- , 
rijos kabinetus. Karės laiku jis j 
buvo atsiųstas Anglijos misijoj ] 
į Suv. Valstijas sutvirtinimui tų ■ 
šalių santikių. . - - j

Odos {vežimas be Tarifo
Washington. — Odos, batai 

ir čeverykai senate nubalsuota 
padėti ant liuoso nuo tarifo lis- 
to. Buvo pirmiau nutarta už
dėta tarifo 2c nuo svaro neiš
dirbtų odų ir 4c nuo svaro ant 
išdirbtų.

Padeginėjama Amerikos 
Miškai

Valdžia jieško niekadėjo ku
rie pastarose dienose 60 vietų 
padegė valdiškus medžius Koo
tenai giriose, Montana valstijoj. 
Sunaikinta šimtai akrų miško. 
Susekta taipgi šimtų akrų 
rai Idaho valstijoj, i

gais-

Perdaug išradėjų. Washing- 
tono patentų biurą užplūdo net 
70,000 aplikacijų laukiančių už- 
patentavimo jų naujiems išradi
mams, 
tai vis 
ko net

Matyt kad žmonių pro- 
dar veikia, nors , jau vis- 
perdaug išrasta.

Išrodo kad šią gadynę

Austrijoj už automobilių mo
kama iki 2,500,000,000,000,000 
kronų.
keletas bilijonų ar trilijonų tik
niekai. Tai ką kapitalizmas pa
darė ....

Austrijos Tyrolyj stiklas pie
no kainuoja 630 kronų, stiklas 
alaus 800 kronų.

D’Annunzio sužeistas. Gardo- 
ne Riviera, Italija. — Garsus 
Italų poetas ir karininkas, pasi
žymėjęs orlaivininkystėje karės 
laiku ir buvęs užėmęs Fiume 
miestą, Gabriele D’Annunzio yra 
arti mirties pasekmėj puolimo 
savo sodne iš augšto, kame jis 
sumušė savo galvos kiaušą. Jis 
yra apie 55 m. amžiaus.

gų, 25 lyros;
13. Už valgymą mėsos užgin

tose dienose, 60 lyrų;
14. Už ąpsivedimą trečios ar 

ketvirtos eilės giminių, 65 ly
ros ; bet jei jau su “pasoga” tai 
90 lyrų; už pragyventą “laiką”ijf i. f uz. įpi oįį y v cii idincj

180 lyrų;
15. Už ąpsivedimą (tiktai po

nams) su pusbroliu ar pussese
re, 1480 lyrų;

16. Už “palinksminimą” mo
teriškės kurios vyras dar nemi
ręs, 190 lyrų;

17. Už ąpsivedimą kumų-po- 
džių, 2730 lyrų;

18. Už valgymą sūrio, svies
to, pieno ar kiaušinių užgintose 
dienose, tiktai ponams, nuo gal
vos po 24 lyras;

19. Už pašventinimą jaunave
džių lovos, 20 lyrų;

20. Už išvežiriią tavorų slap
tai į netikėlių šalį (šmugelį) be 
valdžios žinios ir leidimo, 24 du
katai;

21. Už gavimą pilnų teisių 
“neturint” tėvo, 1050 lyrų;

22. Už svetimoterystę, 72 1.;
23. Už “gyvenimą” su krikš

to motina, 12 lyrų;
24. Už naudojimą vaistų už

mušimui motinystės vaisiaus, 24 
lyros;

25. Už išgelbėjimą dusios iš 
čyščiaus — pagal išsiderėjimą.

Apart šios litanijos mokesnių, > 
daugelį kitų apleidžiu. Mat ga
dynėje Papoe-kunigų svietiškos 
valdžios kunigai įsimanė imti 
mokesnius už viską. Viskas bu
vo dora ir gera už pinigą. Vė
liaus su pakilimu Liuterio ir ki
tų reformatorių, tie atlaidai ne
teko svarbps ir mokesniaį ta
po dogma "tikėjimo prisakymų 
bažnyčios šventos: “Atiduok de
šimtinę iš pilno ir iš tikro” po 
bausme nutrotijimo dūšios iš
ganymo. Tikintieji buvo įgąs
dinti su pekla ir velniais, ir ku
ris neužsimokėdavo mokesnių, 
neatsipirko už nužudymą tėvo ar 
vaiko, tai velniuką jau tykojo to
kio dūšią pagauti.

Mes, katalikai, veik nieko ne
žinome apie tikrą praeitį, isto
riją savo tikėjimo ir dėlto esa
me fanatikai — vienpusiai ir 
netolerantai. Mes turėtume kri
tiškai žinoti savo tikėjimo isto
riją, kaip Bibliją, kad mus ne- 

Papa Leomš~X,'ikpkričio 18 d., I smer^t’l. kitatikiai, nevadintų 
. • i, • i i — I irms 'I’/xrJoI1514 m., prie atlaidų paskyrė 

tam tikras sumas sumokėt Apaš
tališkam Sostui, kurias paskiau 
uždėjo ant visų griešninkų kiek
vienoje šalyje. Taip net Fran
cuzijos parliamentas nepakęsda
mas tų atlaidinių mokesnių ge
gužio 19 d., 1409 m., nutarė ne
mokėti Amiens’o vyskupui jo
kių mokesnių nei reikalauti jo 
leidimų jaunavedžiams pirmo
sioms trims naktims — apsive- 
dus....

Toji litanija su atlaidais 
mokesniais yra sekanti:

1. Už abejojimą tikėjime, 
lyros;

2. Už atleidimą visų griekų 
ateinantiems 7 metams, 12 lyrų;

3. Už daugmoterystę (bigami- 
ją), 1050 lyrų;

4. Už mislijimą apie kreiva- 
tikystę-ereziją, 24 lyros;

5. Už užmušimą žmogaus, kad 
ir savo apsigynime, 95 lyros; ir 
visa kompanija dalyvavusi už
mušime, kiekvienas po 85 lyras;

6. Už '“gyvenimą” su motina 
ar sesere, 24 lyros;

7. Už “nuvainikavimą” mer
gaitės, 30 lyrų;

8. Už .nužudymą tėvo ar mo
tinos, 24 lyros;

9. Už nužudymą sunaus ar 
dukters, 20 lyrų; bet jei abu tė
vai ėmė dalyvumą nužudyme, tai 
30 lyrų;

10. Kunigams už laikymą 
“gaspadinių”, 52 lyros;

11. Už'niekinimą šventenybių, 
kreivą prisieką, padegimą ir plė
šimą, 72 lyros;

12. Už skaitymą užgintų kny-| laukus ceremonijų.

. niausiąs katalikas, ir apsiginti 
negalėjo, nes kunigas teisėjas 
ir skundėjas sykiu buvo. Svie
tiškoji valdžia tiktai išpildydavo 
kunigo nuosprendį — atlikdavo 
rakalio darbą, už ką ir gaudavo 
atlaidus. Fanatikai-šnipai turė
jo teisę pasisavinti eretikų mo
teris ir merginas gašlavimams.

Tėvažudos gavo visuotinus at
laidus ir išrišimus nuo visų grie- 
kų praeities ir ateities jei ėjo 
eretikų gaudyti, kurie besigin
dami kartais ir tūlą kataliką-fa- 
natiką nukaudavo. Taip tokių, 
fanatikų gauja apgulė miestelį 
Beziers, Francuzijoj, bet bijo
dami žudyti tikrus katalikus, 
nuėjo pasiklausti pas Papos pa
siuntinį, Arnoldą Ailmaric, ku
ris paliepė išžudyti visus be skir
tumo. “Dievas išsirinksiąs sa
vuosius (katalikus)”, pasakė, ir 
taip nužudė 60,000 gyventojų.

Atlaidai buvo pardavinėjama 
urmu (by wholesale) už visokius 
nusidėjimus. Papa Bonifacas IX 
iškilmingai įvedė pardavimą at
laidų, remdamasis ant Kristaus 
žodžių sakytų Petrui: “Ką suri
ši ar išrisi ant žemės, tas bus su
rištas ar išrištas ir danguose” 
(Matas XVI.19). Papa Pius II 
(1458 m.) per savo Bullą pabrė
žė: “Jogei šventas Apaštališkas 
Sostas dovanai nieko neduoda, 
visiems 'kurie gali užsimokėti.”

ir

24

tamsunais ir ignorantais. Todėl 
butų labai svarbu parūpinti ka
talikų tikėjimo istoriją kritikos 
šviesoje. Paveikslan šv. Domi
nikas, imant kritiškai, yra lygus 
ar žiauresnis už Deklecijoną ar 
Neroną. Jo išradimu yra sude
ginta šimtai tūkstančių nekaltų 
žmonių, ir jis vietoje šventuoju 
vadinti, turėtų būti vadinama... 
pasakykite, kunigėliai, patįs. Bet 
šv. Domininkas gabenasi ir vi
są eilę Papų paskaičiusių Domi
ninko darbus šventais. Mums 
svarbu žinoti ir apie daugelio 
šventųjų “stebuklus” tiktai gir
dėtus už devynių kalnų, kurių 
tikrume nėra buvę, ir vietose 
kur tie stebuklai yra įvykę nie
kas nieko nėra girdėjęs, kaip ir 
apie pasirodymą Mergelės Mari
jos ant kalno Montligeono, Fran- 
.cuzijoj, 1898 m., kur buvo gali
ma Užpirkti “amžinas mišias” 
tiktai už 20 rublių.

Taigi kritiška “Katalikų Baž
nyčios Istorija” mums butų la
bai ant naudos, nūnai kada ku
nigai rengiasi ir vėl apleisti Lie
tuvą su zokonais ir jėzuitais, kur 
kunigai vėl stengiasi įvesti Pa
pos valdžią, kur slopinama de
mokratija ir laisvė, kur norima 
vėl įvesti katalikiška rakalija, 
kaip prie šv. Domininko.

Brolis da Fe.

Bregenze, Austrijoj, tėvui iš
barus dukterį kam ji ant šliubo 
rengdamos! apsivilko suknią iš 
kurios perdaug matyt nuogumo, 
mergaitė ėmė ir nusižudė nesu-
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Bordęn Building New York

Vertimas Latiniško Teksto Tilpusio “Dirvos N29, reiškia valdžią; vienas kalavijas 
_ . -|||| ... yra ranję08e kunigų, kitas gi —

rankose karalių ir kareivi jos, ir 
vartojamas pagal kunigų įsaky- 

Bažnyčia turi dvasinę ir svie-|guli bažnyčiai, o svietinė valdžia Į mus. Svietinė valdžia pagal tei- 
tinę valdžią; dvasinė valdžia pri-

‘ Straipsnyje: "Kun. Fab. Kemešiui 
(Atviras Laiškas)

įguli bažnyčiai, o avietine valdžia mus. avietine vaiazia pagai tei- 
yra del bažnyčios. Kalavijas sę ir viršenybę turi klausyt dva-

DIRVA

sinės valdžios. “Todelei mes nu
tariame, įsakome ir apreiškia- 
me joge i kiekvienas žmogus tu
ri priklausyti Romos Papai, kas 
turi būti pildoma 'kaipo reika
lingas tikėjimo aktas.

Tigrai sudraskė 8 žmones. 1 
Meksikos ateina žinia kad alka
ni tigrai atėję iš kalnų sudraskė 
kelyje aštuonis žmones. Atėję 
į pagalbą kiti žmonės vieną tig
rą nužudė, kiti pabėgo. .

:a-1 GERB. — 1
T*OpRAGIL0 KAMPELI

Kiekvienas jų

Dovanas
NESTEBĖTINA kad tiek daug gražių, sveikų kūdikių, kurie tapo išbal- 

suoti “geriausiais kūdikiais” kūdikių konkursuose visoje šalyje, turė
jo būti išauginti ant Eagle Brand Kondensuoto Pieno. Kadangi Eagle 

Pienas patapo visuotinas kūdikių maisats, motinų per kartų kartas varto
jamas.

si; j
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Earl ir Mearl pirmąsias ke
lias savaites nelabai augo. 
Tada jų auklė ėmė maitinti 
juos su Eagle Brand. Jie 
taip tarpo kad už metų lai
ko laimėjo pirmą dovaną me
tiniame kermošiuje Little 
Valley, New York, šitie dvy
nukai gyvena pas Mrs. F. C. 
Hogan, Randolph, New York.

Neeksperimentuok su savo kūdikio maistu. Tūkstančiai motinų patyrė kad 
Eagle Pienas suteikia kūdikiams sveikatos ir vikrumo. Gydytojai jį reko
menduoja jį — jis lengvai suvirškomas ir priduoda pilniausio maistingumo.

Tikrenybėje, Eagle Pienas nėra dirbtinis, jis yra PIENAS — tiktai-grynas, 
pienas ir grynas cukrus — tai gamtiškas maistas jeigu motinos pienas su
stoja.

Virginia Lou tapo išbalsuota 
lowos pavyzdinis kūdikis. Ji 
laimėjo dovaną $500, pervir
šydama apie dešimt tūkstan
čių lowos kūdikių. Ji yra 
duktė Mr. ir Mrs. K. E. In
nes, 122 W. Wellington St., 
Waterloo, Iowa. Innes’ienė 
sako: “Eagle Brand išgel
bėjo musų kūdikio gyvybę ir 
padarė iš jos dovaną laiminti 
kudikj.”

Per tris gentkartes Borden’s Eagle Pienas buvo vienatinis garsus Ameriko
niškas pienas. ’ Jis visados yra grynas ir gausus. Ypatingai jis tinka kūdi
kių maitinimui ir subudavojimui nedapenėto vaiko.

Iškirpk kuponą šio pagarsinimo ir pasiųsk jį Borden Kompanijai, o ji pri
sius, visai dovanai, ką norėsi, ar pamokinimų jūsų kalboje kaip kūdikį pe
nėti, ar kūdikių knygą, ar valgių gaminimo knygą kur pasakyta kaip ga
minti skanius valgius su Eagle Pienu. Parašyk įvardindamas ką norėtu
mei gąuti. Tas patarnavimas yra jums tik paprašiųą.

Kiekviena motina gali atsidėti ant Eagle Pieno. Jis yra visiškai saugus ir 
grynas, ir jį galima pirkti visur.

Robertas apsitaisęs mėlynais. 
kaspinais ir ženklais del to 
kad jis laimėjo Vyriausiojo . 
Čempiono dovaną Nehraskos 
Valstijinėje Mugėje pernai.

“Jis išaugo ant Eagle 
Brand Pieno”, šitas Vy
riausias Čempionas yra 
sūnūs C. R. Boles'ių, 417 
E. 4th St., University 
Plaee, Nebraska.

Mrs. Charles M. Spen- 
cerieitė iš Prescott, Io
wa, yra kita motina ku
ri iš gyvenimo patyrė 
kokis yra puikus mai
stas kūdikiams Eagle 
B r and Kondensuotas 
Pienas. Jos jaunutis 
sūnelis Charles Villiar 
Sparr, buvo juo peni- 
mas iš pat mažens. 
‘Nuolatinė jo gera svei
kata padarė jį pi]ną 
ūpo ir smagumo”, jj 
sak°- — Kaip diduma 
sveikų berniukų, Char
les yra protiškai gabus 
ir turi gyvą supratimą.. 
Jis pradėjo abėcėlę mo
kintis būdamas 15 mė
nesių, o turėdamas pus
trečių metų jau galė
jo vartoti dantų šveis- 
tuką kai vyras.

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

iiadeMark oIThe Borden Company
Btt. V. S. Pat. eg.

** desizn?fC'I PSESE3^'ED MXLK W1U 
aod for additional 

apų^nposition, each label v/ill ,

Borden I 
New YORK, U. s. A

:KUPONAS

PAŽYMĖK KRYŽELIU KATRĄ NORI
Penėjimo Kūdikių Pamokinimų

Instrukcijos Knyga Knyga

Vardas

(Lithuanian)

JAUNŲJŲ GYVENIMO 
VERPETAI

Kokis liūdnas šis pasaulis, 
Visur ašarų klanai;
Kokis verksmas ir dejonės, 
Kaip išreikšti nežinai....
Verkia jauni bernužėliai 
Kad jie meilės kankiniai, 
Kad jie myli mergužėles 
Jau ne šiandien bet senai;
O tos linksmos, tik tuom 

džiaugias,
J juos visai nebežiur, 
Ir jaunikių sau bejieško 
Turtingesnių. O kitur 
Tiktai vyrus bekankina, 
Buk nenori jo matyt — 
Mat jos nori kad tu pultum 
Po jos kojų paprašyt.
Bet ir šito neužtenka: 
Atsineša vis šaltai, 
Bet tik akis ji tau dumia, 
Šiaip, jau myli, ir karštai!
Mat, vaikykit ir sekioki, 
Ir kiek galint ją mylėk, 
Blogo žodžio nepratarki 
Ir kaip pūslę apstovėk.
Blogą žodį prasitarsi, 
Ar užgausi jos jausmus, 
Tai žinoki, mylimasai, 
Kad ir ausis tau nusuks.
Visaip mokės tave garbint 
Ir net kiaule pavadins — 
Niekuo kaltą bernužėlį 
Ašarose paskandins.
Ir čia žmogus verk, raudoki, 
Atleidimo jos prašyk, <
Keikis prieš ją, prisiegoki, ™
Save kvailiu pavadink
Ir ko verkti, ko raudoti? 
Jei nemyli jau šita, 
Tik nebūki tokis karštas, 
Atsiras tau tuoj kita.
Ir man šitaip tikrai buvo, 
Dar nesenai — prieš metus, 
Aš mylėjau ją karščiausia, 
Bet ji myli jau kitus....
— O, jus, šmėklos, piktos 

dvasios! —
Aš sau vienas taip kalbu, Į 
Ir akysna visoms spjoviau:
— Eikit sau su nelabu!
Man nereikia jūsų meilės, 
Gana liūdėt per naktis, ' 
Taip labai man jus daėdėt 
Kad atbuko net širdis.
Ir ištikro šitaip reikė: 
Visos krinta prieš mane, 
Meldžia, prašo ir bučiuoja, 
Pasisiūlo imt save.
Nuo to laiko suvis kita — 
Myli Julė ir Katrė, 
Myli Magdė, Marceliutė, 
Ga’briniutė ir Petrė....
Kur visas čia suskaitysi — 
Visur pilna kaip varlių;
O, kaip myli, aplink suka! 
Apsakyti negaliu.
Tik išeinu kur į kaimą, 
Tuoj mergužės ir užuos: 
Ko prašysi, ko norėsi — 
Viską tau jos atiduos. 
Visos myli, visos kviečia; 
O tik pas jas tu nueik, 
Tuoj už stalo pasodina 
Ir prisiima kaip reik
štai ant stalo sūrio, vyną 
Ir saldainių, riešutų, 
Iki sočiai valgyk, gerki, 
Tik nelyski prie kitų. 
Mano draugai besmegeniai 
Veda mergas į smukles, 
Perka vyną, perka alų, 
Nor jų meiles tame rast. 
Ne, vyručiai, to nelaukit! 
Iš to nieko jums nebus, < 
Karšta meilės kibirkštėlė 
Nuo to dar greičiau pražus; 
Tiktai bukit rimtais vyrais, 

iNesilenkite mergoms, 
(Tuoj bematant įtaisysit 
Sunkų meilės streiką joms; 
Tada raudos skaistaveidės 

į Ir naktimis jos nemigs, 
Klanus ašarų pripildys 
Ir del jus jų širdįs plis. 

j Plaksis visos, jieškos meilės, 
I Glausis prie jus ir bučiuos,. 
I Ir nors kokiam pašlemėkui 
Savo širdį atiduos.
Ateis linksmas tada laikas, 

I Pranyks barniai ir vaidai, 
Užtekės ir mums saulutė,. 
Nušvis liūdnumo veidai.

į Nereikės joms pirkti rūbų, 
(Nereiks vyno pastatyt, 
Nereiks žemai nusilenkti, 

'Nereiks meilės jų prašyt!
Kudlius-
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Nuo Redakcijos
KLERIKALAI ŠAUKIA "KRYŽIAUS KARĘ”

TZRELIKALŲ spaudoj ko- 
kis tai “Fed. Sekretori- 

jatas”, kuris kaip kada my
li kalbėt varde “500,000 or
ganizuotų” Amerikoj Lietu
vių katalikų, dabar apšaukia 
krucijadą. Sako: “Turime 
paskelbti bedieviškai spau
dai kryžiaus karę”. Kitoj 
vietoj sako:

“Gana mes jau leidome 
per savo neapsižiūrėjimą 
prisėti musų tarpe tiek 
kūkalių. Jie baigia vieto
mis jau užstelbti musų 
Lietuvišką dirvą.”
Dar, kitoj vietoj susekame 

štai ką:
“Reikia 

ginklą iš 
sulaikyti . H _ 
prie tautos sielos. Reikia 
išvyti jų nuodus iš katali
kų namų. Reikia suduoti 
jiems per kišenių. Tik to- j 
kį argumentą jie supras.” i 
Visa tai suskaičius ir ap

svarsčius galima padaryt iš
vedimų sekančių:

Tų “kūkalių” prisiėjimas 
yra praplatinimas žmonėse 
susipratimo ir atvėsinamas 
jų nuo fanatizmo kokis bu
vo tarp Amerikiečių pora 
desėtkų metų atgal. Bet tas 
buvo ne klerikalų apsileidi
mas, bet netekimas spėkų ir 
neišlaikymas kovoj su tiesa. 
Kiekvienas nustojąs vertės 
dalykas nyksta.

Ką kalba tasai krucijados 
atsišaukimas minėdamas su- 
davimą “per kišenius” rei
kia spekuliuojančiai spėti. 
Bet greičiausia bus šitaip: 
Kada jau iš gerų katalikų 
kišenių nebįra pinigai viso
kioms jų federacijoms, fon
dams, krucijados šaukėjai 
sumanė dar pabafškint į tų reikalų faktorium, 
baisių bedievių kišenius. Į “Pirm negu Pasaulinė Karė iš- 
sąžinę barškinant nieko ne- ardė Europos autokratijas Fran- 
gelbsti. Žmonės neatgryžta euzija buvo vienatinė Respubli- 
atgal ant jų klaidingų kelių, ka tame kontinente turinti Bri- 
Gal kišenių pabarškinus at- tiškos formos kabineto valdžią, 
bus žmonių duosnumas. .. . Dabar tokių surašan ineina, ša- 
Bet kaip kitaip į kišenių pa- lip Francuzijos: Finlandija, Es- 
barškinsi jei ne SU karabinu j tonija, Lietuva, Vokietija, Len- 
nakties laiku ant gatvės be- Įkija, Čekoslovakija, ir Austrija”,

viai, tik dėkuokime Augšr 
čiausiajam kad gyvename 
ne šešioliktame šimtmetyje, 
nes tikrai liktume ant laužo 
iškepti.

Bet mirtis kokiu tai tikslu pa
sirinkus Amerikoje labiau mer
ginas negu vaikinus.

šiandien gyvena protas. Tasai 
kūnas dabar gali pasvert žemę 
ir tolimas saules, sujungt okea
nus, palaistyt tyrus, išdžiovint 
pelkes, Sštyrinėt jūrių dugną ir 
augštutines oro dalis. Tai yra 
pusėtinai baisus dalykai atliki
mui tokiame trumpame gyveni
me.

T. M. D. SAPNAS
(Tėvynės Mylėtojų Draugijos 25-ių Metų 

Sukaktuvių Paminėjimui)
Parašė K. S. K.

Scena II

išmušti jiems 
rankų. Reikia 
jų rėpliojimą

Jaunimo Mirtįs
Mirčių skaičius tarp merginų 

lyra 30 nuošimčiais augštesnis 
negu jauno amžiaus vaikinų. 
Džiovos mirtįs pakilo tarp mer
ginų nuo 15 iki 19 metų amžiaus 
ant 5 nuoš., o numažėjo 25 nuoš. 
tarp vaikinų to paties amžiaus 
bėgyje pastarų dešimties metų. 
Senesnių moterų mirimo skai
čius mažėja, o jaunų merginų 
didėja.

šitos išleistos vienos didelės 
apdraudos kompanijos statisti
kos tapo įrankiu rankose smar- 

Ikių anti-moteristų. Jie sako jog 
motinos kurios palieka savo na- 

,mus ir dukteris išeidamas į vie- 
I ša bruzdėjimą yra kaltos už tai. 
Tik štai, tų pačių motinų sunai 
nežinia kokiu budu auga ir lai
kosi sveiki. O juk motina apie 
visus savo vaikus lygiai rūpina
si. Kiti daro išvedžiojimų jog 
motinos yra labiau palinkusios 
užžiurėti vaikus negu mergaites. 
Tečiau ir šiame argumente tiek 
teisybės yra kiek ir pirmame.

Nekuriu išrodoma jog Emma- 
nuelius Kantas (gyvenęs tarpe 
1724-1804), didžiausias Vokiei- 
jos filosofas ir vienas iš nemir
tinos garbės žmogus pasaulyje, 
paėjo iš škotiškos kilmės. Jo 
diedukas buvęs emigrantas iš 
Škotijos, vardu Cant, ir tas var
das buvę pakeista į Kant priti
kimui prie Vokiško. Mes Lietu
viai j ieškome Kanto paėjimo sa
vo palėpėse.

Buddistės vienuolės Japonijoj, 
tarnaują Gautamo maldnamyje, 
reikalauja sau teisių lygių su 
Buddistais vyrais vienuoliais. 
Jos nori teisių apsivedimui, kas 
dabar joms uždrausta, ir nenori 
skusti savo galvų, kas dabar yra 
verstina.

Koks skirtumas: Amerikoj 
mokyklose draudžiama mergi
noms karpytis plaukus, bet jos 
karposi; o tenai kur reikia plau
kus kirpti, merginos nori turėti 
plaukus ilgus.

Suvirs šimto milijonų metų 
gyvenimo ant šios planetos rei
kėjo praleisti įvairiose formose 
iki išsidirbo tokia forma kurioj

GEOGRAFIJA KA
BINETŲ VALDŽIŲ

Z^EOGRAFIJA savu budu tu- 
ri reikalo su karaliais ir 

prezidentais ir imperatoriais, 
kurie perkeičia politiškų mapų 
išvaizdas ir intekmėja į ekono
mines aplinkybes; ne taip tan
kiai ji susiduria'su kabinetais 
kurie yra augančiu pasaulinių'

sako mums prisiųstas buletinas 
iš Washington, D. C., National 
Geographic Society raštinės.

"Pastaru laiku agituojama pa
velijimui Suvienytų Valstijų ka
bineto nariams dalyvauti Senate 
ir Atstovų bute ėmimui dalies, 
debatuose įvairiuose klausimuo
se paliečiančiuose jų departmen
ts, kas tarnauja kaipo būdas 
išsiaiškinimui skirtumų ir nesu
sipratimų tarp privilegijų ir par
eigų kabineto narių įvairių ša
lių.

“Pradedant apie tai, Suvieny

dieviui kelią užstojus?
Turime pasakyti, gaila to

kių žmonelių kurie panašias 
? nesąmones į laikraščius de
da, gaila tokių redaktorėlių 
kurie tuos niekus priima.

Skelbkit krucijadas ant 
Mėnulio, ant Marso, ar kur 
kitur danguose, bet Suvie
nytose Valstijose joms ga
dynė praėjo.

Mes pilnai tikime kad jus 
tą padarytumėt jeigu jūsų 
valia butų: jus apipultumet 
“bedievių” redakcijas ir var- v<*.,
dan kryžiaus išskerstumet tų Valstijų ‘Kabinetas’yra ka- 
redaktorius, išdegintumet tų x:’"JX'—,'"J—1 °" 
laikraščių spaustuves, išar- 
dytumet knygynus, ir t. t. 
Bet viena nelaimė yra jums 
tai nepalankus kryžiaus ka
rėms Amerikos įstatymai.

Bereikalo tas pats kruci- 
jadninkas (dvokiantis Fabi
jono “duku”) lygina tauti
ninkų laikraščius su bolševi
kiškais. Ar rasit pasaulyje 
didesnį panašumą kokis yra 
tarp klerikalų ir bolševikų 
laikraščių?

Kas švaistosi su kardu, 
ugnia ir raudona vėliava iš 
kairės? — Bolševikai.

Kas šaukia kardo, ugnies

tų valstijų n-aoinetas yra Ka
binetas tik iš vardo, kadangi Su
vienytų Valstijų Valdžia nėra 
jokiame supratime ‘kabinetinė 
valdžia’ kokiomis yra Didėsės 
Britanijos ir Francuzijos val
džios,'kaip lygiai ir daugelio ki
tų žymesnių pasaulio šalių. Nė
ra net formalio užtvirtinimo šios 
šalies kabineto egzistavimo kai
po patariamosios tarybos pačiam 
Prezidentui. Jo nariai turi ne
abejotiną legalį laipsnį kaipo 
viršininkai įvairių administrati- 
vių departmentų, vienok Prezi
dentui niekad nereikia juos su/ 
sišaukti į krūvą. Prezidentas 
Washington nelaikė kabinetinių 
susirinkimų išsykio, , ir Prezi- 

karę su kryžium rankoje išldentas Wilson nebuvo sušaukęs 
dešinės? — Klerikalai.

Kas ardo tautininkų or
ganizacijų susirinkimus iš 
kairės? — Bolševikai.

Kas užpuldinėja tautinin
kų sueigas iš dešinės? — 
Klerikalai.

Kas skelbia visuotiną žu
dymą sau priešingų pažiūrų I 
žmonių iš kairės? — Bolše-I 
vikai.

Kas tokiu pat lermu šau-1 vedėjai, tenai gali būti narių ‘be 
kia prieš žmones kurie pasi- portfelio’ kurie neturi jokių spe- 
rinko laisvai protauti ? — cialių- pareigų. Tiesiog priešin

gai negu Suvienytose Valstijo
se, tenai kožnas narys turi būti 
nariu žemutiniojo arba augštu- 
tiniojo Parliamento buto. Visi 
turi savo vietas abiejuose at- 

: stovų butuose ir taigi turi ne tik 
' nviirlloiri i a rloT.al’iirtl-i Kai* li./rlo? *

savo departmentų vedėjų į krū
vą per daugelio mėnesių perio
dą. Kuomet Prezidentas gauna 
patarimą iš savo kabineto, jam 
jokioje atsakomybėje nėra prie
dermės to paklausyti.

“Didėji Britanija yra ‘motina 
kabinetų’ kaip lygiai ir ‘motina 
parliamentų’. Jos kabinetas nė
ra iš nustatyto didumo, ir nors 

j diduma narių yra departmen tų

Tolumas yra skirtumas, štai 
Rusijoje nuolat nužudoma bū
riai žmonių, badu miršta mili
jonai. Apie tai Amerikos laik
raščiai užsimena tik keletu eilu
čių. Bet jei buna rasta kur nu
žudytas gatvėje žmogus arba 
mergina tame pačiame mieste, 
laikraščiai puslapius prirašo. Ir 
taip ištikro gerai. Jei mes jau
stume visas pasaulio bėdas ir 
skurdą neturėtume laiko rūpin
tis apie ką kitą.

Pirm karės keturiasdešimta 
viena dinastija valdė įvairias 
tautas. Dabar tik septyniolika 
telikę apraudojimui paskiausia 
mirusio Austrijos Karolio.

Anglijos žmonės palaiko ka
ralių, bet jie patįs moka save 
valdytis.

rezignuo- 
priversti 
Tas da- 

žmonėms

Klerikalai.
Kad litanija nebūtų peril- 

ga, čia sustojame. Bet vi
suomenė ras daugybę suly
ginimų klerikalų darbelių su 
bolševikų nuopelnais. ____

Dabar mes, baisieji bedie-! privilegiją debatuoti bet lygiai vų Butą.”

ir balsuoti. Didžiausios svarbos 
dalyku yra, kuomet žemutiniam 
Atstovų Bute eina koks svar
bus balsavimas prieš kabinetą 
jo nariai turi rezignuoti, taip tai 
užleidžiant vietą sudarymui nau
jo kabineto, paprastai iš priešin
gosios politiškos partijos.

“Kabinetas, sulyg Britiškos 
sistemos, yra ištiesų kaipo komi
tetas Atstovų Buto kuriam tu
rinti viršenybę partija pavelija 
vesti visus reikalus, ir nustatyti 
ir vadovauti visą veikimą. Ka
binetas kuomet yra veikmėj iš
tiesų ir yra valdžia: kuomet jis 
veikia jo Ministeris Pirminin
kas yra tikras valdovas, o Par- 
liamentas tik jo įrankis.

“Vienok yra užkirtimai kelių 
ir lygsvaros. Atstovų Butas ga
li priversti Kabinetą 
ti, ir Kabinetas gali 
Atstavus išsiskirstyti, 
paskui vėl pavedama
ir jie balsavimu renka naują 
Atstavų Seimą, iš kurio didu
moje esanti partija parenka sau 
kabinetą.

“Beveik visos senesnėsės dalįs 
Vakarinio Pasaulio yra po kabi
netų valdžia. Tame ineina'visa 
Europa išskyrus Rusiją ir Švei
cariją, Pietų Afriką, ir Francu- 
zijos dalis šiaurinėje Afrikoje. 
Kanada inima didelę dalį šiauri
nės Amerikos į 'kabinetų eiles. 
Rytuose, Autsralija ir Naujoji 
Zelandija turi tikras kabinetines 
valdžias, Japonija turi dalimai 
pertvarkytoj formoj, o Chinija 
tik iš vardo.

“Daugelio Vakarinio Pasaulio 
šalių konstitucijos buvo sutai
syta pagal Suvienytų Valstijų 
pavyzdžio su išleidimu atsako- 
mingojo kabineto, čili yra vie
natinė respublika Naujajam Pa
saulyje turinti kabinetą kurio 
nariai turi vietas Kongrese ir 
turi rezignuoti kuomet pasiro
do formalis ‘nepasitikėjimo’ bal
savimas.

“Britiška Kabinetinės formos 
valdžia atsirado iš priežasties 
daugelio netikėtų atsitikimų. 
Kadangi senoji Privatinė Tary
ba patapo taip dideliu, nesuval
domu kunu, karalius pradėjo 
laikyti pasitarimus tik su ke
liais vadovais, atlaikydamas ma
žas tarybas savo kabinete arba 
privatiniame bute. Neužilgo po 
to Anglija turėjo du Vokiečiu 
karalių kurie negalėjo suprasti 
Angliškai, del ko ‘Kabineto Ta
rybai’ buvo leista susirinkti be 
vyriausio valdovo. Iki vėl Ang
liškai kalbantis karalius atėjo 
ant sosto paprotis neturėti ka
ralių kabineto susirinkimuose li
ko tvirtai įsteigta.

“Laipsniškai karalius beveik 
nustojo savo galės paliuosuoti 
kabinetą, po ko jis liko po atsa
komybe prieš Parliamentą, o pa
skui vienatinai tik prieš Atsto-

Romos Išgelbėtoja 
Virginija

Apie 215 metus prieš Kristų, 
beveik penkiasdešimts metų po 
Romos pastojimo respublika, Ro
mėnų armijos vadas Virginius 
susilaukė dukters, kurią irgi už- 
vardijo Virginija. Ji Romėnų 
istorijoj buvo žinoma kaipo mer
gaitė išgelbėjusi Romą respubli
konams, ir ji yra viena iš jau
niausių karžygių kokios tik re
korduose randasi.

Romos respublika buvo bepra- 
gyvenus biskį virš pusės šimt
mečio kuomet politiška padėtis 
privedė prie to kad visa valsty
bės valdžia buvo atiduota į ran
kas dešimties komisionierių, va
dinamų Decemviri. Pats žiau
riausias iš jų visų, kurie pavirto 
beširdžiais valdovais, buvo Ap- 
pius Claudius. . Jis baisiai ne
kentė žmonių kuriuos jis valdė, 
o jie žinojo jo namą kaipo pasi
žymėjusį girtuokliavimais ir iš
tvirkimu.

Virginija, buvusi labai daili 
mergaitė, praeidinėjo pro tą na
mą kasdien eidama ir pareidama 
iš mokyklos, ir jos gražumas pa
tiko žiauriam Appiui. Vienati
nis būdas kuriuom jis galėjo ją 
į savo namą jsigabenti buvo pa
liepus vienam iŠ jo parazitų su
gauti ją ir paversti ją jo verge. 
Tą jis pasirengė ir padarė.

Virginija buvo atitempta prieš 
Decemvirus, žmonėms iš keršto 
prieš juos šūkaujant. Appius 
pasiryžo laukti iki Virginijos 
tėvas sugryš iš kareivių stovyk
los, nes bijojo minios intužimo 
ir kad nepadarytų jam galo. Jos 
tėvui pribuvus, jo prašymai pa
liuosuoti mergaitę buvo bever
čiai, ir mergaitė paskelbta ver
ge laisvo Appiaus.

Nusiminęs tėvas, išgirdęs to
kį nuosprendį prašė kad jam bu- ( 
tų pavelyta nuošaliai su savo 
dukrele biskį pasikalbėti. Vir- , 
ginija, kuri visada buvo moki- ( 
narna savo dorą mylinčio tėvo 
jog mirtis yra geriau negu ne- • 
garbė, žinojo ką jis nori jai pa
sakyti. Ji žinojo jog nebus jai 
daugiau progos žaisti atviruose 
laukuose, nebus daugiau smagių 
valandų su tėvu. ' |

Ji pabučiavo savo tėvą karš- I 
tai, paskui užsimerkė, ir jos lu- Į 
pos drebėjo. Paskutiniai jos žo
džiai buvo:

“Skubinkis, tėve!” 
šaukdamas: “Nėra kito budo 

išgelbėjimui tavęs!” narsus tė
vas iškėlė durklą, ir savo pa
ties ranka atėmė savo dukrelei 
gyvastį vietoj pavesti ją verge 
ištvirkusiam Appiui.

Roma taip buvo sujudinta to
kio narsaus žygio kuriuo viena 
iš jos dukterų sutiko mirtį, kad 
sukilo prieš-Appių, ir visa žmo
nių neapikanta išsiveržė kaip 
ugnis. Neužilgo po to žmonės 
sukilo už liuosybę ir Romos gar
bę. Decemvirų taryba liko pa
naikinimą, Claudius nusižudė iš
vengimui ‘žmonių keršto, ir liko 
atgrąžinta sena respublikos val
džia. (

New Yorke, j Columbia Uni
versitetą vasariniams kursams 
įstojo viena moteris 71 m. amž. 
Ji sako: niekad žmogus ■ nėra 
persenas mokintis.

(Draugijai miegant, lėtai iš už scenos atei
na Lietuva, vedama mažų mergaičių, aplink 
ją einančių. Lietuva turi rankoje rūtų ar
ba mirtų vainiką. Mergaitės gražiai apei
na ratu aplinkui miegančią Draugiją ir 
paskui priėję prie jos pasilenkę sužiūri jai 
į veidą. Draugija išbunda, lėtai, kaip per 
sapną, ir besidarydama pamato prieš save 

stovinčią Lietuvą.)
Lietuva: — Atėjau pasveikint tave, Tė

vynės Mylėtojų Draugija, tavo dvidešimts 
penkių metų sukaktuvėse, ir padėkuoti tau 
už tavo prakilnius darbus mano vaikelių 
labui. Kaip man smagu yra turėti tokią 
prakilnią Dukterį kuri rūpinasi mano ma
žaisiais, dvasioje neišaugusiais, sunais ir 
dukterimis, ir dirba jų apšvietai. (Artina- 

• si prie Draugijos su vainiku.) Priimk nuo 
manęs ši vainiką kaipo ženklą tavo nepa
liaujamo dirbimo ir išnašumo per ilgus dvi
dešimts penkis metus čionai svetimoje šaly
je. (Draugija klaupiasi, Lietuva palengva 
sega jai vainiką ant galvos, Draugija tuo 
tarpu bučiuoja Lietuvai rūbą.)

Mergaitės (deklamuoja):
(Pirma mergaitė)—

Gražu yra matyti Lietuvių būrelį 
Kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko, 
Ir susiėję Tėvynei aukauja žodelį 
Ir motiną pagarbin’ atminimais vaiko.

(Antra mergaitė)—
Gražiau jeigu kiekvienas pripažinti gali 
Kad nuo žodžių jų širdįs taipgi neatskirtos 
Ir kad visos tiesiog kreipias į Tėvynės šalį 
Ir meilėje Tėvynėm visados yr’ tvirtos.

(Trečia mergaitė) —
Gražiausia vienok esti akimis matyti 
Kada širdims ir žodžiams ir dabai atsako, 
Kad visi tie Lietuviai patįs, nevaryti 
Savo Tėvynės garbei neapželdino tako.

(Dr. V. Kudirkos, TMD. Leid.)
• Lietuva (užsegus vainiką ant galvos, pa

bučiuoja Draugijai į kaktą; ji atsistoja):— 
Liūdna ir vargų nukankinta mano širdis su 
ašaromis sveikina tave, Didžioji mano Duk
tė, kuri iš savo jaunystės jau dirbai mano 
vaikelių apšvietai. Nenusimink kad tau vie
nai ilgus laikus čia tarp svetimųjų reikėjo 
vargti ir jieškoti savųjų kurie tankiai ta
vęs pažinti nenorėjo ir tolinosi.. Su manimi 
būdama tu nebūtum galėjus atlikti tiek 
darbų, nes tenai mus slėgė svetima našta 
per daugybę metų, tenai nebuvo valia mums 
savo kalba kalbėti, savo žodžiais skaityti, 
savo knygų 'turėti. Tu čia būdama daugiau
sia man pasitarnavai per mano vargų lai
kus. Mokinai tu mano vaikus pažinti ma
ne, savo Motiną, mylėti savo gimtinę šalelę. 
Kuomet dar mano rankos ir kojos buvo su
raišiotos svetimais pančiais, kada mano lu
pos buvo surakintos svetimais įsakymais ir 
aš negalėjau kalbėti į savo vaikelius sava 
prigimta kalba, tu atėjai man į pagalbą: Tu 
mokinai juos, švie'tei ir raminai, iš šios lai
svos šalies paskleisdama Tėvynėj esantiems 
mano vaikams knygų, ir nors slapta pylei 
jų širdis viltimi kad lauktų to kas jiems tei-

singai priguli, ir jie džiaugėsi gaudami ta
vo leidinių, skaitė juos ir dalinosi, nors 
žiauri caro ranka juos už tai persekiojo, 
kuomet žandarai iš jų viską atiminėjo ir 
siuntė juos Sibiran atkentėti už savo kal
bos mylėjimą. Pagaliaus aš atgavau savo 
teises, mano burna liko atliuosuota, ir aš 
galėjau su savo vaikeliais laisvai savu lie
žuviu kalbėtis; bet tik su tavo didele pagal
ba jie neužmiršo savo motinos kalbos, ir aš 
esu tau dėkinga už tai.

Tu čionai taipgi, 'tarp svetimųjų būdama, 
švietei mano vaikelius kurie turėjo pačioje 
jaunystėje, del prispaudimo ir baimės, bėg
ti nuo manęs, pasitraukti nuo mano kruti
nės ir palikti mane silpnesnę ir silpnesnę, 
laukiančią nežinomų malonių; tu čia juos 
palaikei susipratime ir rengei juos kovon už 
liuosybę spaudos ir šalies laisvę, ir jie, su 
tavo nurodymais ir pamokinimais, padėjo 
man atsiliuosuoti. Dabar aš esu jau visai 
laisva nuo visokių svetimų prispaudėjų ir 
atėjau tau padėkuoti ir pasidžiaugti tavo 
sukaktuvių dienoje tavo prakilniais dar
bais, nors per vargus atsiektais. Bet nie
kas be vargo mums nesistoja, ir tavo šitie 
dvidešimts penkių metų darbai paliks musų 
tautos amžinai neužmiršti. Gyvuok tu dar 
daugybes metų, nešdama mano vaikeliams 
apšvietą, susipratimą ir meilę.
(Lietuva palengva tolinasi, Draugija sėda

si ir vėl miega kaip pirma.)

Scena III
Draugija (išbunda. Trina akis, nusišyp

so): — Tai beskaitydama aš ir užmigau. 
(Dairosi.) Bet kokį puikų sapną aš sapna
vau ! Ką aš mačiau! Kokia nauja jiega aš 
po šio sapno esu apimta! Mačiau aš sapne 
rodos pas mane čia beskaitančią atėjo Di
džioji mano Motina Lietuva ir meiliai j ma
ne kalbėjo, sveikino mane ir uždėjo man 
ant galvos vainiką mano sukaktuvių atmini
mui. Ji džiaugėsi manimi ir pasakojo apie 
savo vargus, bėdas kurias jai reikėjo nešti 
per ilgus laikus, po svetimu jungu paspau
stai. Kas mano bėdos prieš josios! Bet 
dabar, sakė tikrai ji yra neprigulminga, 
laisva nųn svetimų varžymų, tik nori kad 
aš ir toliau dirbčiau jos vaikų apšvietai ir 
gerovei. Dar daug jos namuose yra neap
šviestų kampų, nori kad aš ir toliau neščiau 
jos vaikams šviesą ir vesčiau juos meilės ir 
susipratimo keliu. (Pauža.) Po tokio sap
no aš jaučiuosi turinti daugiau savyje dva
sios, daugiau noro dirbti, ir trokštu gyven
ti dar ilgai, ilgai. Mano pergyventi var
gai ir sunkumai yra niekas prieš tuos kiek 
nukentė mano Motina Lietuva.
(Deklamuoja arbai dainuoja, paimdama ir 
iškeldama Lietuvos vėliavą scenos prieš

akyje)—
Gražu už Tėvynę pavargti, kentėti, 
Palaimintas darbas šalies prigimtos;
Laimingas kurs pradedant aušrai tekėti 
Su broliais i darbą kaip milžinas stos. 
Petis tat j petį, visi kas tik gali 
Sustokim i darbą už mylimą šalį — 
Sustiprinkim Lietuvą musų!

(Uždanga palengva nusileidžia.)
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Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 228....;...........................
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai
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A M T\ T TA A ę3 ŠTAI KNYGA KURIOSK A1N U1U A D i™™
f^ARSAUS filosofo-istoriįco Voltaire vei- 

kalas (Lietuvių kalbon vertė Karolis 
Vairas), žingeidžiausia knyga kokios dar 
nesat skaitę. Dalykas apima jauno Kandi- 
do benkartišką pakilimą garsaus grafo pa- 
lociuose, apie jo meilę prie grafo dukters, 
už tai išvarymą iš palocių, dalyvavimą ka
rėse, keliavimą po Amerikos aukso žemę, 
kova su kunigais-jezuitais, atradimą savo 
mylimosios, netekimą jos, paskui vėl sura
dimą, kelionę po kitas šalis sugryžus iš 
Amerikos. Knyga pilna neapsakomo įvai
rumo, gražumo, patraukiamumo, ir kiek
vienas puslapis traukia tolyn skaityti no
rint sužinoti kas toliau su Kandidu dėsis.
Knyga turi 170 puslapių Kaina tik $1. 

(Drūtuose apdaruose $1.75.)
Kas užrašys ant metų “Dirvą” savo drau
gui, gaus šią knygą dykai (popieros apd.)

(Dovana duosis iki galo 1922)

“DIRVA”
7307 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

D I B V A

(Tąsa iš pereito num.)
Andromeda taip liko sujudinta ir ap

imta meile prie Persejaus kad ji tuoj suti
ko likti jo žmona, ir taigi įvyko jųdviejų 
vestuvės, iš ko linksminosi visas tas kraš
tas.

Bet per vestuves irgi Persėjui buvo bė
dos, nes pirmesni Andromedos jaunikiai 
pradėjo rinktis ir reikalauti jos sau. Vie
nas atėjo su pulku kareivių ir pakėlė kovą 
prieš karaliaus dvarą. Mušis ėjo smarkus 
ir žiaurus, kaip staigu, viduryje palocių 
esant, Persėjus sušuko: “Visi kurie esat 
mano draugais nukreipkit savo akis į šalį!” 
Tada jis ištraukė iš krepšio Medusos galvą, 
kurią paregėję visi jo priešai pavirto į ak
menines stovylas: kurie buvo iškėlę kardus 
kiršti. tokiais ir stogsojo, kurie buvo pasi
lenkę tokiais ir liko, ir kiti kitaip paversti 
liko, po ko vėl užėjo ramybė, ir puota tęsė
si per daugel dienų.

Po vestuvių, su savo jauna žmona, Per
sėjus leidosi pas savo motiną. Nuvykęs at
gal ant Serifos salos ir nusidavęs į vietą kur 
motiną paliko, Persėjus atranda ją įkalin
tą, nes žiaurus Polidiktys be paliovos ją 
vargino savo užsigeidimais, bet niekaip ne
galėdamas priverkti pasiduoti jo norams 
uždarė ją kalėjiman. Tokia žinia labai Per
sėjų užgavo, taigi jisai nusiskubina pas 
Polidiktį ir išimdamas iš krepšio Medusos 
galvą, atsistodamas prieš jį, sako: “Štai 
yra ta galva kurios mane išsiuntei parneš
ti”. Bet jau Polidiktys neturėjo kada nei 
pykti nei stebėtis kodėl ir kaip Persėjus 
galėjo sugryžli iš tokios pavojingos kelio
nės ir parnešti jam Medusos galvą.

Paėmęs iš kalėjimo motiną, su savo 
žmona visi trįs nusidavė į Argos karalystę, 
į savo gimtinę žemę. Tenai Persėjus pasi
ryžo išreikalauti savo dieduko, karaliaus 
Akrisio, to kas jam teisėtai priguli. Akri- 
sius sužinojęs apie savo anūko sugryžimą 
labai persigando ir pradėjo manyti jog jis 
jau parnešė seniui galą. Kad pabėgus nuo 
to, Akrisius iškeliavo tūlam laikui į kaimy
nišką karalystę kur buvo surengta dideli 
jaunimo žaidimai, kur suvažiavo įvairus 
narsuoliai dalyvauti. Tenai nuvyko ir Per
sėjus, kaipo narsus vyras, dalyvauti žais
luose. Laike metimo akmeninio sviedinio 
Persėjus jį nubloškė toliausia už visus ki
tus, ir pataikė sviedinis nukristi ten kur sė
dėjo jo diedukas, karalius Akrisius, — ir 
taip, visai netikėtai ir nenorėtai, išsipildė 
orakulo pranašavimas: Akrisius buvo už
muštas ant vietos. Tą sužinojęs, iš nusimi
nimo Persėjus nenorėjo nei Argos valdyti, 
taigi apsimainė savo šalį su kitu savo gi
miniečiu, pats paimdamas valdyti aną, ir 
gyveno su savo jauna žmona linksmai ir 
laimingai.

KASSIOPEJA
ĮZASSIOPEJA yra viena iš seniausių ir 

populiariškiausių konsteliacijų. Popu- 
liariška delei to kad daugelis gali įžiūrėti 
iš jos žvaigždžių sutvarkymo kedei panašų 
pavidalą, ir delsi to laibai paprastas vardas 
tai konsteliacijai yra “Kassiopejos Sostas”.

Tokia nelaimė buvo užleista ant tojo sos
to kad pačios sėdinčios karalienės jame ne
simato. Delei artimumo prie Poliarės Žvai
gždės ir sukimosi aplinkui jų, karalienė tan
kiai nukenčia’ labai pažeminantį padėjimą 
— sėdėjimu augštyn kojom. Ji buvo pa
talpinta, kaip legenda sako, tokion pozici- 
jon danguose jos priešų jūrių nymfų, ka
dangi ji didžiavosi buk jos gražumas per
viršija nymfų gražumą. Pasiryžę išmokint 
ją pasižeminimo jos uždėjo tokią karalienei 
pabaudą.

Kassiopeja kaip kur vadinama “vargi
nama dangaus karalienė” ir “nelaiminga 
Kassiopeja”; ir akivaizdojo tokios savo aug- 
štyn-kojom-žemyn-galva ir priešingai ke
lionės kurią ji atlieka kas diena-naktis, to
kie išsireiškimai nėra klaidingi.

Arabai Kassiopeją vadino “Sėdinti Kė
dėj Moteriškė”, vienok gan keistai, reikia 
pasakyti, ankstyvieji Arabai toj vietoj tu
rėjo kitą pavidalą, visai neturintį nieko ben
dro su mums žinomu. Jie vadino tą žvaig
ždžių grupę “didele nudažyta ranka” arba 
“nudažyta ranka”, ir skaisčiausi tos grupės 
žvaigždė atstovavo pirštų galus. Jie taipgi , 
išdarė iš Kassiopejos ir Kephejaus konste- 1 
liacijų du šunis, ir kartais Kassiopeją vadi
no “klūpančiu kupranugeriu”.

Šioje konsteliacijoje taigi mes turime 
pavyzdį derlingo įsiv&izdinimo ankstyvųjų 
Rytiečių žvaigždžių tėmytojų, ir keistą 
kombinaciją daiktų priskirtų grupei žvaig
ždžių nesančių net visai aiškių, — sėdinčią 
moteriškę, nudažytą ranką, šunį, ir klūpan
tį kupranugarį.

Kuomet šios žvaigždės keliauja aplink 
polių, jos būdamos apačioje šiaurinės suda
ro didelę išskėstą raidę “M”. Kuomet gi 
randasi viršuje Šiaurinės, viskas buna prie
šingai, ir mes turim dangišką raidę “W”, iš 
ko daugelis gali ir tą konsteliaciją pažint

Grekijoj vienu tarpu ta konsteliacija 
buvo vadinama “Lakoniškas Raktas”, iš įsi
vaizdinto tam daiktui panašumo.

Renouf sulygina Kassiopeją su Egiptė- 
nų. žvaigždžių grupe buvusia vadinama 
“Koja”, ir sekančiai minima “Mirusiųjų 
knygoje”, Egipto Biblijoje, — seninusiame 
šventraštyje, keturių tūkstančių metų ar 
daugiau: “Sveika, koja šiauriniame dangu- 
ja dideliame matomame klane.”

Kassiopeja prigulėjo prie taip vadina
mos žvaigždinės “Karališkos Šeimynos”, ir 
Grekų mitologijoje subendrinta su gerai ži
noma pasaka apie Persėjų ir Andromedą.

Burritt prideda sekančiai apie dalį ko
kią Kassiopeja lošė toje dramoje:

“Kassiopeja buvo žmona Kephejaus, 
Etiopijos karaliaus, ir Andromedos motina. 
Ji buvo nesulyginamo gražumo karalienė, 
ir ji tai matyt gerai žinojo, nes ji putėsi 
esanti gražesnė negu Juno, Jupiterio sesuo, 
arba Nereidos, taip vadinamos jūrių nym- 
fos. Tas taip jūrių moteriškes inpykino 
kad jos nusiskundė Neptūnui apie jų įžeidi
mą, kuris pasiuntė jūrių siaubūną terioti 
jos žemės pakraščių gyventojus kaipo pa
baudą už jos nesusivaldymą. Prie to dar, 
Neptūnas pareikalavo paaukauti Kassiope- 
jos dukterį Andromedą”. Ta liūdna pasa
ka plačiau suminima aprašymuose apie Per- 
sejaus ir Andromedos konsteliacijas.

Brown tiki jog ši visa pasaka apie An
dromedos paaukavimą paeina iš Foinikijos. 
Jis tikrina jog Kassiopeja buvo žinoma kai
po “Eurynomė” arba “Quassiu-peaer”, kas 
reiškia “gražybė” arba “rožiaveidė”. Brai
žiniuose ant mažų baltų kaulelių vartoju 
papuošalams užeinama minint dieve “Kas- 
se'ba”, ir tai gal yra senoviškas vardas Kas- 
siopejai. Ant Asyrų raštų lentelių Kassio
peja buvo “Javų Moteriškė”, ir Alfonsinės 
lentelės atvaizdina pavidalą laikantį ranko
je palmos šaką.

Matyt yra didelis panašumas tarp Kas- 
siopejos ir Virgo konsteliacijų, kas gal ne
bus nieku daugiau kaip tik supuolimas to
kių prilyginimų. Virgo kaip užeinama ki
tur pasakyta buvo vadinama “Pjūties Mer
gelė", ir buvo atvaizdinama laikanti ran
koje kviečių varpą ar kokio kito javo var
pą, ir Kassiopeja kaip matome buvo vadi- 
ma “Javų Mdteris”.

Vėl, Virgo buvo perstatoma kaipo sau
le nudegus mergaitė, kuomet Kassiopeja 
buvo vadinta “Etiopijos Karalienė”, kas 
aiškiai įrodo jog ji irgi buvo tamsios odos. 
Arabai buvo subendrinę šunis su abiem ši
tom konsteliacijom.

(Bus daugiau)

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 Zeuso 
Stabas; 4—Die vės 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, 

virš 200 pusi...................................   $1.00
Ta pati audimo apdarais .................................. $1.75

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

vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00

Lietuviškai-Angliškae ir Angliškai-Lieturiškaa

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 

Važiuojančiam . j

Didžiausias 
sendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi. 
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmirius Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegą Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas.......... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Galvos Skaudėjimo Priežastįs
Suvienytose Valstijose tankiai sau pasirinkti kokius nori! Te

girdima nusiskundimų jog dau
gumas žmonių turi įvairius gal
vos skaudėjimus. Tasai nema
lonumas ne tik apsireiškia pas 
suaugusius vyrus ir moteris, bet 
ir maži vaikai nuo to nėra liuo- 
si. Taigi, čia jau kįla rimtas 
klausimas kame yra to viso prie
žastis ?

Gaivos skaudėjimai yra įvai
rus. Vieniems skauda viršugal
vį ir pereina į užpakalinę dalį 
galvos; kitiems skauda smilki
nius ir pereina į priešakinę da
lį. Tie galvoje nesmagumai ga
li paeiti nuo įvairių priežasčių. 
Kaip , nebūtų, galvos skaudėji
mas yra tai rimtas ženklas kad 
kas nors yra negero žmogaus 
kūne. Tai reiškia kad žmogaus 
kūno įvairios dalįs negerai vei
kia. Nors yra svarbesnių arba 
menkesnių priežasčių nuo kurių 
gali paeiti minėti galvos skau
dėjimai, tečiau, berods, bus vie
na iš svarbiausių priežasčių gal
vos skaudėjimui tai perdidelis 
akių varginimas.

Nors kiekvienos ypatos akįs 
randasi galvoje, tečiau galvos 
skaudėjimas paeina nuo pailgi
nimo akių, netiesioginiu budu.

Kuomet žmogus vartoja ki
tas savo kūno dalis normališ- 
kai tai jos geriau išsivysto ir 
sutvirtėja, žinoma, jei žmogus 
yra sveikas ir jo kūno dalįs nė
ra deformuotos. Bet su akimis 
buna visai kitaip. Perdidelis 
akių intempimas ne tik priver
čia aikvoti daug savo energijos, 
bet taip jau padaro akių mecha
nizmą deformišku. Ypatos tu
rinčios normališkas akis, bet 
perdaug aikvodamos savo kūno 
energiją: daug skaitydamos ar
ba dirbdamos tokį darbą kuris 
reikalauja didelio akių intempi
mo, taip pat gali jausti karts 
nuo karto galvos skaudėjimą.

Kalbant 'apie energijos aik- 
vojimą reikia pasakyti tą jog 
yra daug ir įvairių priežasčių. 
Kūniškas persidirbimas, mažas 
miegojimas, rūpestis, ir akių di
delis varginimas tai svarbiau
sios priežastįs energijos aikvo- 
jimo. Tokios visos priežastįs 
nusilpnina1-kūno nervus, kenkia 
žmogaus viduriams, ir tokiu bu
du apsireiškia nevirškinimas ir 
vidurių užkietėjimas. Nuo to 
tai ir paeina netiesioginis galvos 
skaudėjimas.

Daugelis žmonių jausdami 
gaivos skaudėjimą bando įvai
riais budais patįs pasigydyti. 
Eina į vaistinyčias, perka įvai
rius vaistus, patentuotas proš- 
kas, etc. 
būdas šių žodžių autoriui atro- = 
do ne tik kad nenaudingas bet = 
kartais ir labai yra pavojingas. § 
Del to pavojingas kad ypata r| 
taip save su patentuotais vais-l 3 
tais apgaudinėdama gali sušilau- § 
kti nervų arba galutino sveika- = 
tos suirimo. g

Kad suradus priežastį galvos 'g

del akiniai ir priskyrimo budai 
yra nelygus. Kad gerus akinius 
priskirti prie optiškai defekti- 
vių akių reikia akįs gerai išeg
zaminuoti su įvairiais aparatais, 
ir akiniams stiklus ištekinti pa
gal ypatos akių defektą.

Taigi, čia jau aiškiai pasiro
do kad gaivos skaudėjimas ne
vis uomet paeina nuo akių, bet 
jeigu ir paeina nuo akių tai bi
le koki akiniai negali tam gel
bėti; reikia priskirti pagal akių 
netvarkumą (defektą).

Dr. J. šemoliunas.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašyki t jiems "Dirvą"

Rengiantis prie Paskaitų
"GYDYTOJAS” ne juokais ir 

nepaviršutiniai stvėrėsi už dar
bo skleisti sveikatos principus 
ne tik spausdintu žodžiu, bet ir 
gyvu žodžiu — Paskaitomis- 
Prelekcijomis.

Jau rengiama Maršrutas Ohio 
ir aplinkinių valstijų, ir žadama 
darbą pradėt pradžioje spalio.

Kad tinkamai surengus, idrau, 
gytes, kuopas ir klubus meldžia
ma nevėluoti ir savo susirinki
muose pasvarstyti Paskaitų ir 
Prelekcijų parengimą savo kolo
nijoj savo draugijos vardu. Ta
me klausime praneškit sekamu 
adresu: “Gydytojas", 3310 So. 
Halsted St, Chicago, Hl.

Iškaščių nėra ko bijoti, nes jie

pasidengs iš daromos Įžangos, 
nuo atsilankančių j parengimus..

Įžanga galima patvarkyti pa
gal savo nuožiūros ir kokios lė
šos pasidaro. Kur nepaprasta, 
įžangą imti, ten galima rinkti 
aukas, ar dalį pačios draugijos 
dadėti.

Maršruto komitetas nesiryžta 
mokinti tų asmenų kurie “vis
ką žino", lai jie sau ilsis ramy
bėje. Tik tiems bus Paskaitos- 
Prelekcijos ir Prakalbos kurie- 
nori prasilavinti, pasimokinti, y- 
patingai sveikatos principais.

Dr. A. L. Graičunas yra pa
sižadėjęs pervažiuoti kolonijas- 
kada maršrutas bus surengta 

Praneškite sekančiu adresu:
“GYDYTOJAS**-

3310 S. Halsted St. Chicago, HL

A UKSINAI A TPIGO

Siųskit Savo Pinigus
Į LIETUVĄ

Per “Dirvos” Agentūrą
“DIRVA” siunčia pinigus į Lietuvą žemiausiu prieinamu kursu ir greičiau

siais budais. Persiuntimas atliekama Orderiais, Draftais, Kabeliu.
PER “DIRVOS” Ofisą galima siųsti pinigus Lietuvos Auksinais, Amerikos 

Dolariais, Vokiškomis arba Lenkiškomis Markėmis.
PINIGAI BUNA IŠMOKAMI priėmėjui artimiausiame prie jo .esančiame 

mieste ar miestelyje per pačtą arba bankiniuose skyriuose..

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

s

Toksai save gydymo

skaudėjimo nėra sunku. Kiek- 
vienas akių gydytojas arba abel- || 
nas kūniškų ligų gydymo prak
tikuoto jas gali sužinoti ir tam 
tinkamą gydymui būdą pavar
toti.

Kaip viršuje einančiuose šio 
straipsnio paragrafuose buvo pa
sakyta kad galvos skaudėjimas 
paeina ir nuo varginimo akių, 
čia ir reikia kiek plačiau apie tai 
pakalbėti.

žmogus būdamas su optiškai 
normališkomis akimis, nors ir 
turi tokį darbą, kur yra reika
las žiūrėti į smulkius daiktus 
prie artificialės šviesos, tiesa, 
aikvoja dalį savo kūno energi
jos, ir kartais jisai gali turėti 
menkus galvos skaudėjimus jei
gu tas paeina nuo didelio akių 
intempimo. Bet ypatai turinčiai 
ametropiškas > (optiškai defor- 
miškas) akis ir taip jau dirban
čiai darbą reikalaujantį didelio 
akių inįtempimo, tas jau labai 
kenkia jos akims, ir galima drą
siai sakyti kad nuo tos priežas
ties tankiausia paeina galvos 
skaudėjimas.

Kad prašalinus galvos skaudė
jimą kuris paeina nuo intempi
mo akių, geriausia nešioti gerai 
priskirtus akinius. Akinių pri
skyrimo budai irgi nevienodi. 
Randasi tokių žmonių kurie ei
na j laikrodžių krautuves arba 
į “department Storus” kad tenai 
jiems pririnktų akinius, žino
mas tokių vietų akinių priskyri
mo būdas: padėjo pilną “baksą” 
įvairių akinių, ir žmogus

I

The A. B. Savings and Loan Company
Moka 10% už Akcijas

5% už Padėtus Taupymui Pinigus
JOKIA kita finansinė Lietuvių vedama įstaiga Ameriko

je taip smarkiai nekilo kaip THE A. B. SAVINGS &
LOAN COMPANY (CIevelande). Kitos šiame mieste 
ir kitur per metus tiek nesuaugino Depozitų kaip ši įstai
ga gavo bėgyje 58 dienų savo gyvavimo (nuo Gegužio 2 
iki Birželio 30 d.). U Šita didelė pasekmė davė Kompa
nijai progą netikėtai PAKELTI DIVIDENDĄ UŽ ŠE
RUS, NUO 8, KAIP BUVO ŽADAMA, ANT 
10% išmokėta už 58 dienas 1-jo pusmečio. A '
ŠTAI tinkamiausia — ir saugiausia — vieta žmogui inves- 
tinti savo pinigus, atliekamus nuo kasdieninių ręikalų.
Ar verta leisti savo Dolariui skursti ant 2-ro, 3-čio ar 4-to 
nuošimčio, ir skriausti save? I
ŠI Kompanija dar turi neparduotų Pastovių ir Ištraukia
mų akcijų, kurių kožnos kaina yra po šimtą dol. ($100). 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narinės mokesties, taip kad 
akcija atsieina po $105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šios Kompanijos akcijos yra daug pri
einamesnės, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
(J Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
U Ištraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $105, bet išsykio reikia įmokėti po $5 nuo kiekvie
nos imamos akcijos, o likusią dalį nuq kiekvienos akcijos 
galima išmokėti po kiek išgali, savaitėmis ar mėnesiais.
UŽ visas įmokamas pinigų dalis dividendai priskaitoma 
nuo dienos įmokėjimo, nereikia laukti iki pilnai sumai.
ŠITOKIS smarkus THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. augimas yra at
vaizdis tik vienbalsio žmonių pasitikėjimo Kompanijos vedėjais. Per eilę 
metų suorganizavęs kitas finansines ir bankines įstaigas, dabar turinčias 
po suvirs milijoną dolarių kapitalo, ir dabar esantis jų nariu, šios Kom
panijos Prezidentas A. B. Bartoševičius ir toliau parodė Clevelandui — ir 
štai paveikslas visai Amerikai — jog prie šios įstaigos prisidėdamas kož- 
nas padaro tik sau gero, AUGINDAMAS SAVO DOLARIUS. Atminkit, 
į 10 metų čia jūsų šimtas Dolarių atneš kitą šimtą. — Kiti Kompanijos 
valdybos nariai yra šie: Jonas Tidd (pramoninkas), Vvice-Prezidentas; 
K. S. Karpavičius (“Dirvos” redaktorius), Sekretorius; St.’ Bartoševičius, 
Pagelb. Sekr.; V. Bartoševičius — Ižd.

UŽ PADĖTUS TAUPYMUI PINIGUS MOKAMA 5%.
Mes iškolektuojame pinigus padėtus ant knygelių kituose ban
kuose šiame mieste arba bile kur kitur visose Suv. Valstijose, 
jeigu jus atvažiavę iš kitur norit parsitraukt čia savo pinigus, — 
ir tą padarome visai dovanai.
g M mokame už padėtus čia taupymui pinigus, nuo dienos pa- 

f O dėjimo iki ištraukimo. Musų bankinis patarnavimas yra 
geresnis negu kur kitur.
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dfanttttttaH
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

negalėjo niekad prašyti Lietuvos 
liuoso kelio į tas jūres, nes tos 
jūrės yra šiaurėj kur Lietuva 
visai neprieina.

P. S. Rusija prašo Lietuvos 
kelio Nemunu į Baltijos Jūres.

GRŪDAS VIŠTOS KIAUŠINIO 
DIDUMO

Iš L. Tolstojaus vertė K—s A—s.

go. Ta duona aš visą savo amžių maiti
nausi ir žmones maitinau. Tą grūdą sėjau, 
tą pjoviau, tą ir kuliau.

Ir paklausė karalius:
— Pasakyk man, senuoli, ar pirkaisi 

kur tokių grudų) ar savo žemėje sėjai?
Nusijuokė senuolis.
— Mano galva, — sako jis, — ir su-j 

manyt tokios nuodėmės negalėjo kad duo
ną reiktų pirkti i rparduo'ti. O apie pini
gus nieks ir žinot nežinojo; duonos visiems 
buvo pakankamai.

Ir paklausė karalius:
— Tat pasakyk man, senuoli, kame jųš 

tokius grudus sėjote ir kur tavo laukas bu
vo?

— Mano laukas buvo — žemė Dievo. 
Kame išarei ten ir laukas. Žemė buvo lais
va. Savais tik darbus savo vadino.

— Pasakyk man, — sako karalius, — 
dar du dalyku: pirmas dalykas — delko se
niau tokie grudai augo, o dabar ne? Kitas 
dalykas — delko tavo anūkas ėjo dviem laz
dom, sūnūs tavo atėjo viena lazda, o tu at
ėjai be jokių lazdų iri visai lengvai — akįs 
tavo šviesios, ir dantįs stiprus, ir kalba ai- . 
ški ir maloni? Delko — pasakyk senuoli — j 
tie du dalykai yra?

Ir pasakė senuolis: 1
— Dėlto tie du dalykai radosi kad ne- : 

begyvena žmonės iš savo truso bet iš kitų, j 
Senovėj ne taip gyveno: senovėj gyveno su- = 
lyg Dievo; savo tik valdė, b svetimu nenau- ] 
dojosi. j

TZ ARTĄ vaikai rado dauboje radinėlį viš
tos kiaušinio didumo, šu ryve per vidu

rį ir panašų į grūdą. Pamatė pas vaikus 
tą keliauninkas, nupirko tą už keletą ska
tikų, nuvežė miestan ir pardavė karaliui 
kaipo retenybę.

Sukvietė karalius galvočius, prašė jų 
pasakyti kas tai per slėpinis yra — kiauši
nis tai ar grūdas? Mąstė, galvojo, ir kiek 
sau galvas nelaužė, gudruoliai atsako duot 
negalėjo. Gulėjo tas radinis ant lango, įlė
kė višta, pradėjo lesti, išlesė skylutę; ir vi
si pamatė kad tai yra grūdas. Atėjo gal
vočiai ir pasakė karaliui: “Tas grūdas yra 
rugio”.

Nustebo karalius. Prašė galvočių iš-. 
/ tirti kame .ir kada tas grūdas yra augęs. 

Visaip Sprendė ir mąstė galvočiai, ir kny
gose jieškojo, bet ir ten nieko nerado. At
ėjo į karalių ir sako: “Atsako duot negalim. 
Musų knygose apie tai nieko nepasakyta; 
reikia ūkininkų paklausti, gal katras iš sa
vo senųjų 'buvo girdėjęs kame ir kada to
kius grudus sėjo.”

Išsiuntė karalius jieškoti seno ūkinin
ko, o suradus liepė jį atvesti. Surado se
nelį seną, atvedė jį į karalių. Atėjo senis 
žilas, dantų nebeturįs; vos, sunkiai alsuoda
mas, dviem lazdom remdamosi, inėjo.

Parodė karalius jam grūdą, bet nelai
mei senis nebematė, šiaip-taip — pusiau 
akim, pusiau rankom — apčiupinėjo. Ėmė 
karalius jį klausinėti: Ar nežinai, seni, kur 
toks grūdas išaugo? Gal pats savo lauke 
tokių grudų sėjais? Gal but savo amžyje 
esi kur tokių grudų pirkęs?

Kurčias buvo senis, vargais-negalais iš
klausė; vos ne vos suprato. Ėmė senis at
sakinėti: ■ :

—r Ne, — sako, — savam lauke sėte to-1 
kių grudų aš nešėjau, ir pjaute nepjoviau ir 
pirkte nepirkau1. Kada tik pirkau duonos, 
grūdai vis smulkus buvo: Bet reikia, — 
sako, — paklausti mano tėvą, gal jisai gir
dėjo kur toks grūdas yra augęs?

Išsiuntė karalius pasiuntinį į senio tė
vą, senelį, ir liepė į save atvesti. Rado ir se
nio tėvą ir į karalių atvedė. Atėjo senelis 
vienu ramentu remdamos. Parodė kara
lius jam grūdą; Senelis akim d'ar mato.-. Ge
rai apžiurėjo. Ėmė karalius jį klausinėti:

— Ar nežinai, seneli, kame toks grū
das yra išaugęs? Gal pats savo lauke to
kios duonos sėjaisi? Arba savo gyvenime 
tokių grudų pirkaisi?

Nors ir apikurtis buvo senelis, bet gir
dėjo geriau negu sūnūs. ’

—Ne, — sako, — savo lauke tokio grū
do sėte aš nešėjau ir pjaute nepjoviau. O 
pirkti man neprisiėjo, ries mano laikais pi
nigų dar nebuvo. Visi sava duona maitino
si, 6 pritrukus tarpusavy j dalinosi. Neži
nau aš kur tokis grūdas augo: Nors ir 
stambesni bei miltingesni negu dabartiniai 
musų grudai buvo, bet tokių aš nemačiau. 
Girdėjau aš iš savo tėvo buk jų laikais duo
na geriau negu dabar derėjusi, o ir miltin- 
gesriė bei stambesnė buvusi. Reiktų jo pa
klausti.

Išsiuntė karalius į tėvą senelio kad ir 
jį atvestų. Rado prosenį ir į karalių atve
dė. Inėjo senuolis pas karalių be ramentų; 
inėjo lengvai — akis šviesios, girdi gerai, ir 
kalba aiškiai. Parodė karalius grūdą se
nuoliui. Pavartė senelis, pažiurėjo.

— Senai, — sako, — aš bemačiau seno
binės duonelės. '

1 Atkando senelis grūdo, pakramtė tru
pinėlį: — Tas pats, — sako.

Pasakyk tu man, senelių seneli, ka
me ir kada tokie grudai augo? Gal savo 
lauke tokios duonos auginaisi? O gal savo 
amžyj tokių gruęlų esi pirkęs?

Ir pasakk senuolis:
— Mano amžyj visur tokia duona au-

IZOKIA įstabi naktis pavasario laike Lie- 
■ tuvoje! Mėnulis toks skaistus plaukia 

lyg rodos siekdamas prie augšto tikslo.... 
žvaigždžių milijonų milijonais nubarstyta 
begalinė erdvė. Stoviu užsimąstęs, pasken
dęs svajonėse, o nakties tylumoje viskas ro
dos miega amžių miegu, p neišsakytoj ty
lumoj klausai, nori išgirsti kaip skrieja 
žvaigždės-planetos dausų platumoje, — bet 
veltui, jų kelias yra netrukšmingas.

Vėl pažvelgi į tamsiai žalią šilą ir klau
sais ar neniuniuoja jis .slaptos dainos apie 
senas gadynes, bet iri čion veltui, nieko ne
sigirdi) vien tik amžina tyla viešpatauja; 
tik retkarčiais sudrumsčia tą begalinę tylą 
kokio gamtos tvarinėlio balsas, ir vėl vis
kas nūtįla.

Bet staiga pasigirsta toli, toli 
gaida:

Eina garsas nuo rubežiaus, 
Žirgas reik balnoti, 
Daug Paliokų nuo' Varšavos 
Rengias mus terioti! I

Tuojau galima suprasti kad tai yra Lie
tuvos karžygiai kurie netolimam kaime da
ro bandymus, ir nakties laiku lavinas kaip 
su priešu kovoti, sergėti savo tėviškę dieną 
ir naktį.

Po valandėlės dainos gaida taip jaus
minga nutįla, ir vėl viskas skęsta, skęsta į 
begalinę amžiną tylą.

Protarpu vėl pasigirsta, ten tarp šiau
dinių stogų, bjaurus vaitojantis balsas — 
tuoj galima suprasti kad tai yrą pelėda, ta 
naktinė paukštis, kuri blaškos nakties laike 
ir ardo šventą tylą. Po to vėl ramu;

Vėl gali svajoti, svajoti laisvai, jau nie
kas netrukdys ir nenutrauks svajonių sty
gų kurios nutiesia visą įsivaizdinamą pa
saulį ....

'i Štai vėl suloja šunytis kaime, tai gai
dys sugieda, pradeda vėl traukti svajonių 
stygas; už valandėlės ir vyturėlis sučirška, 
tas ankstybasis giesmininkas, antgalo su- 
kįla žmonės iš poilsio, pradeda trustis, dir
bti, nyksta šventa tyla, ir galutinai nutrūk
sta svajonių styga. Už valandėlės aušrelė 
sužiba rytuose, ir taip visa naktis ,virtus 
į trumputę svajonių valandėlę dingsta am
žinai. J. Gogelis.

Perdidelis kritikavimas yra taip lygiai 
nemalonus kaip neužsitarnautas gyrimas.

. Turtingam žmogui turbut geriausias 
būdas gyvenimui butų, norint sveiku būti, 
jeigu jis gyventų lyg būdamas biednu.

Iš kiekvieno 1,000 automobilių pasau
lyje, 843 priguli Suv. Valstijų gyventojams, 
o 37 Kanados. Taigi 88 nuošimtis automo
bilių randasi šiose dviejose šalyse.

Pirkėjas krautuvėje yra tuziną sykių 
vertesnis už tą kuris tik iš gatvės į langą 
žiuri;

KANČIOS IR GYDUOLĖ
“Sudev” pagimdo širdžiai 

skausmą,
Pripildo ašarom’s akis;

; Sužeidžia liudnumu sielą, 
Tartum niekad nesugis.
Bet Laikas — Laikas visų 

tėvas,
Glaudžia meiliai prie šalies, 
Gydo žaizdas, linksmin sielą, 
Dildo vaizdus praeities.

Biruta.
Nuo Juokų Red;: — šios gerb. 

Birutės eilės atskleidžia mums 
vieną svarbų dalyką — kad Lai
kas yra visųdidžiausias gydyto
jas meilės ligų. “Sudiev” yra 
persiskyrimo žodis. Persiskyri
mas betgi yra dvejopas: vienas) 
kada prisieina atsitolinti vienam 
nuo kito, ir liūdnai lūkėti su- 
gryžtant, susieinantį pasimatant, 
ir vėl atnaujinant džiaugsmą. 
Kitas, kada prisieina . visiškai 
persiskirti, arba kada vienas be 
žinios kitą palieka, su kitu ar ki
ta nueina, o vienam ar vienai I 
likusiai prasideda kančios, ku
riame atsitikime būtinai reika
linga gerb. Laiko gyduolė ir pa
galba išdildint praeities vaizdus.

Bet visi žinome ir tokių atsi
tikimų kur “sudiev iki pasima
tymo” buvo ir paskutinis- “su
diev”, nes čia gerb. Laikas irgi 
veikė. Pirmos dienos, savaitės 
ar mėnesiai buvo didžiausiu pa
siilgimu ; toliau gerb. Laikas pa
lengva, nejučiomis, dildė praei
ties vaizdus, ir štai pasidarė jau 
atšalimas paliktos ar palikto, ir 
galiaus kita ar kitas liko geres
ni, ant vietos matomi. Kad ne 
visiems vienaip Laikas dildo pra
eities vaizdus, vienį juos mato 
ilgiau, ir šitaip palikti daugiau 
kankinasi.

Bet vėl, reikia pasakyti, su 
kokiu atsidavimu žmonės nori 
sirgti ta “sudiev” liga, ir kaip 
kęsti tuos skausmus! Tą tega
li geriau išaiškinti gerb. Giri-, 
neušas, gerb. Mučelninkas (ku
rie vienok jau prieš gerb. Laiką 
neįstengė kovoti 'ir dabar mato 
sau naujus vaizdus), taipgi tą 
pasakys ir gerb. Audra, ir kiti 
ir kitos. Apie šitokį norėjimą 
sirgti jau mes čia pirmiau mi
nėjome prie gerb. Kudliaus eilių.

Atrandame dar vieną senovės 
apsireiškimą. Jau sakėme kad 
“Vienybė” įvedė moterų skyrių. 
Dabar jau tokį įvedė ir “Sanda
ra*. Nejaugi pagunda apims ir 
“Dirvą” 'tą padaryti ?....

“Sandaros” skyrių redaguoja ; 
p-lė Juzė Rauktytė.

Bet štai ką patėmijame ir to- i 
kių naujos gadynės skyrių. Di
delis skirtumas tarp buvusių se
nose gadynėse; Kada dar vyrai 
sakė moteris esant necivilizuoto
mis ir nedavė joms teisių, saky
dami kad moterų pareiga mokė
ti tik vaikus augint ir valgių ga
minimo, moterų skyriai musų 
laikraščiuose kovojo už tiesas ir 
vadino vyrus pavergėjais, saky
damos kad joms nesvarbu na
mų reikalai, o tik visuomenės 
gerovė.

Dabar jos jau tari balsus.
Ir žiūrėkit kaip tie skyriai 

persimainė! Gavę tiesas, jos da
bar visai jomis nesidžiaugia ir 
nesigiria, o pradeda.rašyt apie 
valgius ir namų reikalus!

Vyrai! varykim jas atgal prie 
pečių, nes niekaip kitaip jų ne- 
užganėdinsim.

“Tarkai” pabraukiame sekan
čią ištrauką iš “Vienybės”. Ji 
(gerb. “Tarką”) sykį parašė kad 
vienas astronomas eidamas gal
vą augštyn iškėlęs žiūrėdamas į 
žvaigždes inpuolė į šulinį, ir at
ėjęs mužikas, astronomui pra
šant ištraukti, barė kam jis ne
žiūri kas ant žemės yra, o dai
rosi po augštybes.

Bet “Vienybė” kalbėdama apie 
“Lietuvos Pripažinimo 'Kainą” 
labai aiškiai žiurėjo į žemę, o 
štai ką parašė: “Kuomet Rusai ' 
prašė, pasiremdami taikos su
tarties straipsniu XIII, kad Lie
tuva pavelytų liuoso kelio miš
kui j Baltąsias Juras, tai Lietu
va” ir tt.

Baltosios Juros yra ant že
mės. Baltasiaš Juras globoja 
pati Rusija, ir sovietų valdžia

Ona čeplauskytė pereitą nė- 
dėldienį ant Kudirkinės pikniko 
(Clevelande) tiek juokėsi -kad 
net gos dantįs saule indegė.

•
Nedykai, — rašo Petras But

kus (iš Brooklyno), — daktarai 
tvirtina kad žmogaus kūnas su
sideda iš beveik 75 nuošimčiu 
vandens, Iš kur kitaip vasarą 
tiek prakaito imtųsi.

Kalbant apie lygybę, reikia 
turėti makaulėj šitą faktą:

Ir upes ne visas lygiai vande
niu gamta apdovanojo, ir ne vi
sus kalnus lygiai augštais pa
darė, o jiems jau nėra progos 
niekad su kitais susilygint.

Taip ir žmonių tarpe buvo vi
sada taip kad vieni buvo per
daug garsus, perdaug turtingi, 
perdaug mylimi, o kiti vis tik 
pamatais slankioja.

Z. Vaitekūnas (vietinis) sako 
jog šią gadynę viskas ką neda
rysi yra prieš įstatymus, ir net 
patįs žmonės.

Napoleonas, garsiausias mo
derniškųjų laikų karvedis ir už
kariautojas pasakė: “Dievas vi
sada yra su tais kurių didesni 
bataljonai”.

4/
Apie garbę .kalbant, reikia už

siminti kad ne lygiai visi ją at
siekia. Kiti sako jog reikia kuo 
nors pasižymėti visuomenės la
bui, bet kiti tuos pasižyminčius 
smerkia'. Kiti sako kad žmogus 
tari būti labai patraukiantis ir 
užimantis. Bet pasirodo kad ne
reikia nei vieno nei kito. Svar
biausiu dalyku yrą tai būti ne
paprastu. Balaamo asilas buvo 
nei garsus nei patraukiantis, ta
čiau jis yra tankiai minima;

J. Bolys susižingeidavęs kode! 
“Dirva” vis rašo “tramvajus”, 
o ne “karas”. Paslaptis tame: 
musų skaitytojai Lietuvoje irgi 
nori suprasti apie ką mes kal
bam. Jie ten 'karę vadina “ka
ru”, ir prisiskaitę kad čia Ame
rikoje karas užmušė vieną dieną 
tiek, kitą dieną tiek žmonių, jie 
manytų kad čia niekad 'karė ne
siliauja, ir nei vienas nenorėtų 
į Ameriką važiuoti.

šiame num. telpa gerb. J. Go
gelio “Balandžio Naktis Kai
me”; Nors taip vėlai, straips
nelis patalpinta šįmet, neš per
ilgai (butų laukti kito pavasario.

' Mums įsikalbėjus apie Lietu
vos bepročių namą poetus, gerb. 
L. Motėnas (vietinis), nesenai 
sugryžęs iš Lietuvos, sako kad 
mes nesam apsipažinę su Lietu
vos reikalais ir nežinome ką ra
šome. Lietuvoje bepročių namų 
visai nėra, ries jeigu jie butų, iš 
tenai tokios “poezijos” į svietą 
neišsiveržtų, — užbaigia jis.

Kun. Čapliko, Providence, R. 
L, klebono parapijonai vadina 
tamsuoliais ir necivilizuotais vi
sus tuos kurie nemoka naminės 
prisiraugti. Sako: “Kad jus mo- 
kėtumet pasidaryt, ir jus gertu- 
met, kaip mes.”

: Draugysčių Domėi : 
“Gydytojas” platina svei
katos dėsnius ne tik spau
sdintu žodžiu bet jau pa
sirengęs skleisti sveikatos 
principus gyvu Įžodžiu —< 
Paskaitomis - Prelekcijo
mis.
Draugystės norinčios to
kių paskaitų malonėkite 
kreiptis “Gydytojo” admi- 
nistracijon:

GYDYTOJAS
3310 S. Halsted St, Chicago, Ill.

REIKALINGA DARBININKAI

DEL KŪDIKIŲ LINKSMUMO
Colgate’s Tale Pauderis yra antiseptiškas ir 
vėdinantis nušutusiai ir uždegusiai odai. 
Liuosai apibarstytas ant kūdikio odos jis 
džiovina ir ramina odą, padaro “kūdikį” la
biau pasitenkinusiu. Jis yra maloniai per
fum uot-as.

Vardas 
“Colgate" ant 
toiletinių daly
kų garantuoja 
'Teisingumą, 
Tyrumą ir 

Rūšies gerumą 
įsteigta 1806.

w

COLGATE

BABY TALC

“Matai kaip greitai jisai nustojo
verkti. AS tik ką dariau jam dožą

BAMBINO
V&lib&ienklls R®g. S. V. Pat. Biuro ^*5/

Ir matomai tas palengvino jo skaus-
mos tuojaus.” u

Taip, motinos I Bambino parode pui- aJHw
kins rezultatus palengvinime vidurių
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 1
yra geriausiu kūdikių draugu I Kudi- X ’**• " 
kiai mėgsta jį I Jie prašo daugiau i '
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St.' Brooklyn, N. Y.

BALANDŽIO NAKTIS KAIME

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

jų turite išsirašę ir neąpvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti'} Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo it pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.00. , Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

dainos

Kuomet Atvyksti į Cleveland?
Gyventi, atsikeli čionai iš kurio kito miesto, nori ir 
perkelti čia iš ano banko savo pinigus. Vedėjai bi
le kurio iš Penkių Ofisų The Municipal Savings and 
Loan Co. pasirūpins perkėlimu jūsų pinigų, be jo
kio užmokesnio. Pasitark su jais bile laiku.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN CO.
■ Suorganizuota 1913—9 metų senumo.
' Sumokėtas kapitalas $1,000,000.00.

5% mokama už padėtus Taupymui Pinigus nuo dienos 
kiekvieno padėjimo, iki dienos ištraukimo.

PENKI OFISAI
MAIN OFFICE, 2ND FLOOR HANNA BLDG.

Superior Branch, 7809 Superior Ave. Miles Branch, 12301 Miles Ave. 
West Side Branch, 2820 W. 25th St. St. Clair Branch, 2006 St Clair Av.

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

Norintieji prisidėti prie de
mokratinio ir laisvo Lietu
vos kultūros ir politikos vy
stymosi. Atsišaukite prie: 

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 S. Halsted Street 

Chicago, UI.

Šita graži puikių eilių ir dainų knygelė 
turi 144 puslapius. Kaina 50c. 
Reikalaukit ‘‘Dirvoje*'’ tuojau.

TRIMITAS
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BIBLIJOS STUDENTŲ AIŠKINIMAI APIE 
DIEVO GALYBĘCHORAMS DAINOSMUZIKA

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMfiKJT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

šių nakcialy (dzūkiška) .......................................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai ? ............................................
Vai Aš Pakirsžiau ................................................
Už šilinge!) ...................... .. .......................................
Dovanojo (dzūkiška) J..............................................
Skyniau Skynimėlį ..................................................
Tykiai Nemunėlis Teka ........................................
Saulutė Raudona ....................................................
Lihgo (Latviška) ....................................................
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ................................

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. "Eglė- 
žalčių Karalienė". Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ....'........ .'.......................................

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės". Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus)

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna I-ntkus. Solo ir pianui) ... 

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ............................................ ...
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ...................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ...............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . ....'................ ■
Pasaka (solo) ............................. ............................ ..
Nokturnas — Ačiū (solo) ,.................................
Kur tas šaltinėlis (solo) ........................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) ......... ...................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ...................
Skambančius Stygos (duetas)

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) ....................................

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ...........
Aš Jsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ....... 
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) .......................
Era Mano Brangi (baso solo) ...........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .",.......................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .... .............
Motule Mano ir Šėriau Žirgeli (mišr. cbeZui).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvareli 

(mišram ,chorui)........ ..............................
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) .......................
Oželis (mišr. chorui) ............................................
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ...............................
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)...............

lygiams balsams) ...

(solo) .............
Gimę (chorui)

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
15c 
25c 
15c

30c 
3.00 
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c
25c 
50c 
50c

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60e 
50c 

1.00 
60c 
60c 
50c 
75c
60c 
SOe 
30c

30c. 
50c 
60c 

1.00 
1.00

30c
75c

Paukštužūli Skrajūnėli (mišr. chorui) ........ 
Plaukia sau Laivelis (duetas) ........ ..................
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) •........v..............
Saulutė Tekėjo (duetas) ..'........... ...................
Sėdžiu po Langeliu „ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ............................. ..
Scherzo (tik pianui) ............................................
Sunku Man Gyventi (solo) .................................
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) ...........................
Vakarinė Daina (mišram chorui) ...................
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę .............
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

J. T. KELPŠOS VEIKALAI 
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 

solo) . ............ .................................... ..
Lietuvos Himnas (solo) ............. ..........................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Ak Pas Tėveli ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. . 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgeli, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) . - 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingala ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu i Girelę ir Ui, ui, ui, Dievo (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ....................... ............
Gailesčio Giesmė (trio) ........................... . ..........
Asperges Me (trio) ............. ..
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ......................   .
Pasaka (pianui) ................. .. ............. ..................
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trįs .Liaudies Dainos (pianui) .................. ..

A. ALEKSIO VEIKALAI 
Ak, Myliu Tėvynę (solo) .......................... i...-.
Graži čia Giružė (solo) ................................. ..
Ginkim Salį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ......................... ..
Meilė (solo) ............................ 
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .... 
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) .
Visuomet širdis Surakinta ......".......................

č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) .......... 
Karvelėli (mišr. chorui) i .................. 
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) •...............................
Užmigo Žemė (mišr. chorui),/..............L. 
Kanklės. Liet dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 '.............. J,...

Dainos, sutąisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Erėminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta.......... ...'.......... ............................... 1.50

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16..................................... !

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
' Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 

Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 
ir dainavimo. Paraše J. A. Baronas..........

••Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus, 
Chicago, 1111 ..,......... '........... .............. ........

75c
25c
30c
25c
60c
60c

ibt
60e
35c
35c
35c
35c '
35c
35c
35c
35c
60c
25c
50e
50c
60c
50c
50c
50c

75c 
50c 
50c 
65c 
40c 
75c 
25< 
60c

25c 
30c 
40c 
35c

1.00"DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kaip viena iš daugelio tikybi
nių sektų — Biblijos Studentai 
— persistato Dievo galybę ma
tysite iš sekančio rašto pateku
sio į musų rankas. Red.

Pasaulyje visados buvo ir te
bėra dvi veikiančios spėkos: tie
sa ir netiesa. Diduma pripažins 
kad stipriausia iš tų dviejų, šia
me laike, yra netiesa. Jei klau
sime kodėl taip yra, mažai rasi
me 'tokių kurie suteiks mums 
tinkamą paaiškinimą. Mažai kas 
stengsis susekti iš kur išeina 
šios dvi spėkos. Dabar pasiklau- 
skime ar visados šitos spėkos 
veikė, ir ar netiesa visados turė
jo viršenybę? Ar Dievas, kur
sai sutvėrė žmogų suteikdamas 
jam laikinį gyvenimą ir aprū
pindamas jo reikalus, negalėjo 
parūpinti tobulas aplinkybes ir 
tobulą maistą, ir užlaikyti žmo
gų laisvą nuo nuodėmės, ir pa
gelbėti jam turėti,amžiną gyve-j 
nimą, ir taip darydamas praša
linti didžiąsias nelaimes, mirtį 
ir visus vargus ?

Daugel didžių galvočių, pra
ėjusių amžių, laužė galvas neras
dami tikro atsakymo į šituos 
klausimus. Jų protas buvo su
spaustas inežinojimo ir stokos ti
kėjimo į Dievą, ir dievas šio svie
to buvo prigavęs juos. Iš tos 
priežasties pasklido daug netik
rų teorijų. Neužsiimsime nag
rinėti visais protiškai ir logiškai 
apsnūdusias netobulų žmonių 
sektas, šėtonas visados stengės 
vadinti šviesą tamsybe ir į švie
sos vietą statyti tamsybę, kaip 
yra parašyta: “dievas šio svieto 
ap jakino umus netikinčių, idant 
jiems nešviestų šviesybė Evan
gelijos garbės Kristaus, kuris 
yra paveikslu Dievo”. Nepai
sant visokio žmonių “išmanyto 
mokslo”, Jehova padavė labai ai
škų išaiškinimą viso to dalyko, 
taip aiškų kad visi kurie norės 
galės aiškiai suprasti; jo paduo
tas išaiškinimas užganėdina pro
tą, teisybę, meilę, ir galybę.

Atsiminkime žodžius Psaimis- 
to: “Dangus apsako Dievo gar
bę; tvirtybė kalba apie jo rankų 
darbus. Diena dienai apsako, 
naktis nakčiai praneša žinojimą. 
Nėra'kalbos, nėra ten žodžių; jų 
balso negirdime, bet jų melio- 
dija išsiplatina per visas žemes, 
ir iki svieto krašto jų žodžiai.” 
Astronomai, kurie rūpestingai 
tyrinėjo tuos dangus, sako mum , 
kad mėnulis randas apie 240,000 
mylių (Angliškų) tolio nuo že
mės. Todėl jo kelias turi apie , 
480,000 mylių diametriškai. Sau
lės diamteras yra 960,000 my- , 
įių, ant jos galima patalpinti ke
lis musų mėnulius su visais1 jo 
keliais ir su viskuo kas prie jo 
priguli. Saulė yrą 93,000,000 
mylių atstu nuo žemės. Diame
tras žemės 'kelio turi apie 186,- 
000,000 mylių. Astronomai sa
ko mums kad vieną iš Oriono 
žvaigždyno žvaigždžių, vadina; 
ma Betelgeuse, turi 230,000,000 
mylių diametriškai. Ant jos ga
lėtume patalpinti musų saulę su 
jos planetomis Vulkanu, Merku- 
ru, Venum, ir žeme, jos galėtų 
suktis apie saulę taip kaip da
bar, o vis. dar nepripildytų Be- 
telgeusės. Tečiau Betelgeuse 
yra viena iš tų nesuskaitomų 
milžinų danguose (lakiojančių.

Kas sutvėrė Betelgeusę ir jos 
kelius, ir kas vadauja jos laiką 
ir bėgimą geriau negu inžinie
rius savo lokomotivą, taip kad 
ji-bėga tikru laiku? “Su kuo 
jus mane sulyginsite? Kam aš 
lygus bučiau?" sako šventasis. 
“Pakelkite savo akis augštyn, ir 
žiūrėkite kas tokius, daiktus su
tvėręs ir jo pulką išveda su 
skaitliumi, kuris juos visus var
du vadina. Jo galybė ir drūtoji 
šyla yra taip didi kad nei vieno 
nėra užsilikusio. (Izajo 40: 25 
26). Neindomu kad Psalmistas 
kitoje vietoje sako: “Kasgi žmo
gus kad tu jo atsimeni? ir žmo
gaus sūnus kad jį atlankai?” 
Palygindami didumą žemės su 
Betelgeuse, galime prilyginti ją 
prie kamuolio turinčio 600 pėdų 
diametrą, tada žemė susilygintų 
kaip mažas žirnis. Tada persi- 
statykime sau dulkės šmotelį, 
taip mažą kad jis tinkamai per
statytų žmogų. Ta dulkelė bu
tų taip maža kad reikėtų di
džiausio mikroskopo jos suradi
mui. Ar kas iš protingų žmo
nių manytų kad esybė kuri ga

ilėjo. pripildyti dangų milžinais,

tokiais kaip Betelgeuse, ir lai
kyti juos ant saito, norėdama 
negalėtų suvaldyti žmogų arba 
žmonių pulkus? "Štai tautos 
(žmonės) yra skaitomos kaipo 
lašelis kibire, ir kaipo dulkių 
grūdelis ant svarčių pasilieką- 
sis; štai salos po jo akių atrodo 
kaip mažos dulkelės.” — Izajo 
40:15.

Biblija kaipo Teleskopas
Biblija yra Dievo apreiškimas 

žmogui, jos pamokslus priėmė 
ir tikėjo į ją ištisus šimtmečius 
tiek Krikščionįs, įtiek žydai. 
Prilyginkime sau Bibliją prie 
teleskopo, per kurį žiūrėdami 
galėsime maž daug permatyti 
didybę Dievo karalystės, kuri 
užsilaiko nuo pereitų amžių ir 
tęsiasi į nesibaigiamą ateitį. 
Rankoje nešiojamas (teleskopas 
paprastai yra sulankstytas ir už-, 
darytas iš abiejų galų kad ap
saugojus jo stiklus.' žiūrėtojas 
turėtų mažai naudos iš jo jeigu 
jis nenuimtų nuo jo. uždengimą 
ir neištiestų jį kaip priguli. 
Taip ir Biblija bus mažos vertės 
ją turinčiam jei neatimsime jos 
uždangą ir neturėsime ją tikrai 
nustatytą. Atverdami Bibliją 
nuo Maižiaus iki Jono, kaipo ko
kį teleskopą, ką mes pamatom? 
Joje randame aiškų aprašymą 
Dieviško pieno del žmonijos, nuo 
benuodėmingumo iki benuodė- 
mingumo, kuriame buvo tarplai- 
kis 7000 me|ų nuodėmės. Pir
mieji trįs skyriai pirmos Mai
žiaus knygos aprašo prirengimą 
žemės kaipo namų žmogui kuris 
tapo sutvertas. Tenai randame 
trumpą aprašymą šešių tvėrimo 
dienų arba epokų, kožną 7000 
metų ilgą, todėl išviso 42,000 
metų; 'ten yra parodyta laipsniš
kas besimainymas nuo tuščios 
ir betvarkingos padėties ant 
tvarkingos ir gyvybę užlaikan
čios sąrangos. Kiti švento Raš
to tekstai parodo* kad Dievas 
yra paskyręs didžią septynių die
nų savaite žemės ištobulinimui. 
-Iš to- galime žinoti kad žemė ne
buvo tobula pabaigoje anų šešių 
dienų. Tik Daržas Eden buvo 
parengta tobula vieta anam at
einančiam žemės 
buvo žmogus.

Bus indomu 
Šventame Rašte 
mažiausio minties padavimo ku
ris reikštų kad Dievas sutvėrė 
žmogų ant mirties,, arba reikš
tų kad jis skyrė idant jis gyven
tų ant žemės trumpą laiką, o ta
da perneštų ar persodintų jį ki
tokiose ^aplinkybėse, ir nebūtų 
pilnai aprupjnęs žmogaus amži
ną gyvenimą. Tam priešingai, 
1 Maižiaus 2:9 ir 3:22 sako la
bai aiškiai jog viskas buvo taip 
patvarkyta kad Adomas galėjo 
turėti amžiną gyvenimą. Ar ga
lime tikėtis blogesnio nuo tokio 
meilingo, išmintingiausio, ir vi
sagalinčio Sutvertojo? Tikrai 
tokie buvo <Dievo parupinimai. 
Jo sutvėrimas buvo tobulas, ir 
aplinkybės kokiose jis gyveno, 
buvo tobulos. Jis šildėsi po ma
lonės-, šviečiančios nuo savo Da
rytojo. Jam buvo duota tobu
la pradžia, ir buvo prisakyta 
gimdyti kūdikius pagal savo vei
slę.

karaliui, kuris

patėmyti kad 
nesiranda nei

tokios, stebėjosi. Be abejonės 
Dievui pamėgo taip patvarkyti 
išvystytą jo protą idant išvien 

. veikdamas ir vystydamas savo 
, charakterį jis galėtų panaudoti 
, visus savo gabumus kokiais Die

vas buvo jį apdovanojęs. Kada 
jis patyrė kad jam trūksta žmo
giškos pagelbininkės, ir pamąs
tė apie tai, jis galėjo geriau ap- 
vertinti brangumą savo pagelbi
ninkės jam tinkamos, kaipo do
vanos Dievo duotos. Kokį džiau
gsmą jis turėjo kada jis pirmą 
syk pamatė Jievą ir pripažino 
jog ji buvo 'kaulas jo kaulo, ir 
kūnas jo kūno’. Kokį laimingą 
giminystės ryšį jis turėjo! Ko
kį bendrą džiaugsmą jie turėjo 
bedraugaudami vienas su kitu! 
Jie buvo tobuli, turėjo tobulą 
skaitymą, rojaus gražybes, ir 
laimingą amžinumo viltį. . Jų 
tarpe nebuvo nei jokių piktų še
šėlių, jie nematė jokių debesų, 
jų laimė neturėjo jokios dėmės. 
Ką daugiau1 galėjo duoti jiems 
Dievas? Kaip paklusnus vaikas 
niekados nenorės neklausyti tė
vo ir nesipriešins tėvo prisaky
mams arba uždraudimams, taip, 
be abejo, ir jiedu nebandė iš
tirti kodėl tėvas uždraudė jiems 
valgyti nuo medžio pažinimo. 
Kam jiems apie tai klapatytis? 
Jie turėjo gana visokių links
mybių. Kas dieną jie daugiau 
pažino ir apkainavo jiems sutei
ktas palaimas, ir linksminos 
viens kitą mylėdami ir būdami 
po apveizdos ir meilės Dievo.

Dabar apsvarstykime aprašy
mą kitokių patyrimų. Vienas iš 
gerai žinomų gyventojų tame ; 
darže, vadinamas žaltys, buvo • 
apsėstas kokios viršgamtiškos 
jiegos ir vartotas susisiekime su j 
moteriške. Kada ji buvo viena ■ 
ji buvo gundoma atkreipti savo < 
proto gabumus į kitą pusę, pa- , 
vartoti savo asmenišką sprendi- ( 
mą, nieko nesiklausiant savo yy- į 
ro. Jai paduotos mintįs buvo 1 
visai naujos; ” 
kad Dievas turi ko nors pikto I Carl Dixon, tarnavęs kariumenė- 
del jų. Buvo tai tik minties pa-|je kaipo lakūnas. Buvo taipgi 
davimas. Jokios prievartos ne-jparengta trįs puikus fliotai: Dė- 
buvo tame. Kodėl gi ta moteriš-1 Samas ir Lietuva, kitas, Lie
kė tuojau neatmetė tokias"pik- Į tuva ir Amerikoniška Laisvė, ir 
tas mintis apie savo geriausį, trečias, Lietuvių vaikučių suda- 
Draugą? Be abejonės ji darė Lytos gyvos vėliavos — Ameri- 
tai todėl kad buvo įsimylėjus ir kos jr Lietuvos; tą sudarė keli 
intikėjus tai dvasiškai esybei kw- Ljesėtkai jaunų mergaičių. D. L. 
ri dabar bandė ją prigauti. Ji K. Vytautas jojo raitas su po-

t

J

ištiesė savo ranką ir ėmė ir val
gė uždraustą vaisių. Ji tikrai 
nesuprato kas atsitiks, anas gun- 
dintojąs prigavo ją. Be abejo
nės tas vaisius buvo skanus, ly
giai kaip jo išveizdis buvo gra
žus. šv. Povilas sako kad mote
riškė buvo prigauta; be abejo?
nės ji tikėjos atradus kokį bran- Draugijos Choras, po vadovys- 
gų ir naudingą daiktą, o turėda-| 
ma labdaringą būdą ji tuojau 
pasidalino su Adomu savo 
jai atrastais turtais.

(Bus daugiau)

ra kareivių.
Po parodos buvo prakalbos. 

Kalbėjo Kun. E. Grikis, miesto 
majoras Peonesa, Adv. Woods, 
J. Skritulskis, kuris buvo ir vy
riausias parodos maršalas, po jo 
kalbėjo Jonas Mikalauskas, J. 
Malaskas. Gale, L. N. Varpo

nau-

NEW BRITAIN, CONN.
Vietos Lietuviai — visos sro

vės i išvien — surengė apvaikš- 
čiojimą paminėjimui Amerikos 
suteikto pripažinimo Lietuvai. 
Iškilmė atsibuvo rugpjūčio 6 d. 
Buvo surengta milžiniška de
monstracija gatvėmis. Minia iš 
3,000 žmonių — vyrų, moterų 
ir vaikų — nuo Lietuviškos sa
lės demonstravo gatvėmis, sykiu 
su pora šimtų Lietuvių iš Bris
tolio ir kitų aplinkinių miestelių, 
kas darė ant žiūrėtojų malonų 
įspūdį. Čia vietos svetimtaučiai 
keletas metų atgal Lietuvių vi
sai nežinojo iki pradėjus Lietu
vai keltis iš numirusių, kurią 
Lenkai ir Rusai skelbė mirusia, 
ir Lenkai visam pasauliui skel
bė kad jokių Lietuvių nėra, esą 
tik keli išsigimėliai Lenkai-bol- 
ševikai kurie nenori pripažinti 
save Lenkų tautos žmonėmis. 
Bet šitoj demonstracijoj pasiro
dė jų melai — vietos Lietuviai 
parodė visiems jog čia randasi 
keletas tūkstančių tikrų Lietu
vių, ir taigi jų yra visur.

Visa paroda buvo puikiai su
taisyta, išpuošta Lietuvos vėlia
vos spalvomis, kurių dar ikišiol 
viešai nebuvo matyti. Ypatin
gu įvairumu buvo tas kad laike 
demonstracijos ore virš einan
čių skraidė orlaivis padirbtas J. 
Tamošiūno ir Pranaičio, bet ja-

tė M. Blazauskiutės, sudainavo 
Lietuvos Himnų, “Kelkis, Lietu
vi”, ir “Ginkim Šalį Lietuvos”. 
Buvo žadėjęs ir bažnytinis cho
ras dainuot bet nepasirodė. Ap- 
vaikščiojimas tuomi užsibaigė. 
Visų išvien pasidarbavimas bu
vo geriausiu pavyzdžiu kad vie
nybėje galybė. J. P.

Miami, Fla. — Miami užlajoj 
laivui eksplodavus penki žmonės 
užmušta ir pora menama prigė
rė.

VAIKAMS patinka 
COLGATE’S DANTŲ 

VALYTOJAS nes turi 
malonų skonį ir padaro 
dantis švarius ir gražius.

' Pirk triubelę šiandien

*^25c.

Kur seniausia.
Ten geriausia.

ji pradėjo manyti I me buvo Amerikonas lakūnas, 
iri Irn noro nilrfn in--) 4-n mm n bnvinmrmo

COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai

Miko Petrausko Jono Butėno
Marės ir Jono Čižauskų 

Antano Kvedaro Marės Karužiutės
Brooklyn© Kvarteto

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai

Visi
10 Colių 
Didumo
Dviem
Pusėm 

Redordai

i

flūenturfl
VIENYBE

Dievo Parūpinta Draugė 
Adomui

Dievas pradėjo vadauti jį la
bai meilingai ir tvarkingai, ir 
auklėti jo proto gabumus, mo
kindamas jį pažinti save ir savo 
aplinkybes. Pastiprinimui savo 
kūno jis galėjo valgyti visokius 
vaisius tame sodne esančius, iš
skyrus nuo vieno vienatine me
džio. Jis turėjo prižiūrėti dar
žą, ir galėjo dirbti tą darbą kaip 
jis norėjo. (Maižiaus 2:15). Jis 
turėjo asmenišką draugystę su 
savo sutvertoju, kuris buvo Lo
gos. Visi paukščiai ir žvėrįs 
buvo atvesti pas jį kad jis duo
tų jiem's vardą, ir “kaip Ado
mas juos praminė taip jie buvo 
vadinama.” Taip įdarant jis 
rėjo pavartoti savo kalbą ir
mintį. Toliau matom kad jis ji 
turėjo protauti ir mąstyti, nes IBS 
“Adomas praminė kožną galviją H 
ir kožną paukštį po dangumi ir E 
žvėrį esanti ant lauko savo var- B 
du; bet Adomui nebuvo randa- H 
ma pagelbininkė kpri butų jam ™ 
tinkama.” Iš to galime supras
ti kad jis jieškojo sau tinkamos'@3 
pagelbininkės (kodėl ne pagelbi- j 
ninko? — Red.), o nerasdamas gįj

Kainuoja 
Tik 
po 

75c
Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos.

REIKALAUKIT KATALOGŲ 
“DIRVOS” KRAUTUVĖJE

Prospėct 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.

tu- 
at-

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU
KTAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

LAIVAKORTES i
J LIETUVĄ PARDUODAM VI- i 
SOM LINIJOMIS. VISKĄ AP
RŪPIMAM PRADEDANT IŠ
GAVIMU PASPORTO IKI PA
SODINAMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKIS Į MUS. 

ii LITHUANIAN TRAVEL BUREAU ( t'^ab™S ) 
136 EAST 42nr STREET, NEW YORK, N. Y.

Parduoda laivakor
tes an c visų pa
rankiausių Lini

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

ffi ■ K
Pinigus siunčia ( Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už Juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje^— pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

’’VIENYBES'

Visokius maudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, lalikanps popietes, 
plakatus, rfritinos kerteles, 
baliams tikietus ir tt

K S S
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

E’tinusius raš- 
žinlas iš 

turi

Spnnsdl'm 
tus, vSUcuaJ 
Lietuves ir visur ir 

juokų skyrių 
.’’TARKA”

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

S 0 £5
Pirkite ’’Vienybės” Ben
drovės šorus. BTvidendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10. 
ne ra F’g in« J JI

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viekų, 
Syki'to mums laiškus, 
kal.iūkiito musą pini“ 
kurso ir knygą katalogo.

rs

Su visokiais reikalais
. kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBS PUBL. Go.
193 Grand a
Brooklyn, N. y.

Kur vienybe, 
Ten galybė.

F'
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į ŽINIOS 1S LIETUVOS
Lietuvos Prezidentas Pa
sveikina Amerikiečius
Washington, rugp. 11 d. (El

ta). — Lietuvos prezidentas ir 
vyriausybė širdingai sveikina 
Amerikos Lietuvius ir Atstovy
bę del laimėjimo pripažinimo S. 
Valstijose.

Lietuvos Konstitucija 
Priimta

Washington (Elta). — Rug
pjūčio 1 d. Lietuvos Steigiama
sis Seimas galutinai trečiuoju 
skaitymu priėmė Lietuvos Res
publikos Konstituciją.

Visoje šalyje iš tos priežas
ties rengta didžiausios iškilmės.

sutartį ir pradėjus karės žygius 
prieš Lietuvą, Lietuvos Vyriau
sybei ir visuomenei tenka vesti 
su jais atkaklią kovą, dėlto da
bartiniu laiku apie bent kokius 
su Lenkija santikius netinka 
kalbėti.

Lenkų atstovybės sekretoriaus 
viešas priėmimas pas Susisieki
mo Ministerį buvo musų visuo
menės nusistatymo sulaužymu 
ir sukėlė Svetimų valstybių abe
jojimų del santikių Lietuvos su 
Lenkija.

Kad ateityje išvengti panašių 
atsitikimų, Ministeris Pirminin
kas pasiūlė jP. Vileišiui paimti 
atostogų, ir jam tai padarius bu
vo pasiūlyta atsistatydinti, 
P. Vileišis ir padarė.

ką

MQi^

D i A V A

&
Kauno Linksmybės del 

Pripažinimo
Washington (elitą). — Sulyg 

gautų dapildomų iš Kauno ži
nių, vos tik pasiekė Kauną ka- 
blegramas apie Amerikos pripa
žinimą, St. Seimas pertraukė sa
vo posėdį, Atstovai sustoję su
giedojo- tautos himną. Visose 
mokyklose pertraukta mokslas. I 
Gatvėn išėjo tvarkoje kareivių 
pulkai karės parodai, būriai žmo
nių susirinko į viešąją aikštę ir 
tuojau susiformavo eisena kuri 
nuėjo prie namų Amerikos Kon- 

' šulo, kur išreiškė viešai pagarbą 
Amerikos vėliavai. Pasirodžiu
sį Amerikos Konsulą minia api
bėrė gėlėmis.

žinios apie tas manifestacijas 
Lietuvoje jau pasiekė ir Valsty
bės, Departmentą (Washingto- 
ne). Ten buvo jos sutikta su 
tikru pasigerėjimu.

Keliąs Lietuvon per 
Klaipėdą

Washington (Elta). — Iš Lie
tuvos Atstovybės (Klaipėdoj gau
ta pranešimas jog Gr. Tyškevi- 
čius, Lietuvos Garlaivių Bendro
vės Klaipėdos skyriaus vedėjas 
pranešė Liet. Atstovybei Klaipė
doje jog Lietuvos Garlaivių B- 
vė pernai metais spalio 15 d. 
padariusi sutartį su White Star 
Line, sulyg kurios ji atidavusi 
Garlaivių Bendrovei savo atsto
vavimą Lietuvoje; taipgi balan
džio 16 d. ji atidavusi tokį pat 
savo atstovavimą'Klaipėdos kra
šte Garlaiivų Bendrovės Klaipė
dos skyriui ir todėl Amerikos 
Lietuviai turi galimybės keliau
ti Lietuvon su “Whitę Štar” ir 
Lietuvos Garlaivių B-vės laivais 
per Klaipėdą.

Kodėl P. Vileišis Atsi- 
, statydino

Kaunas. —- P. Vileišis būda
mas Susisiekimo Ministeriu, šį- 

1 met savo bute sutaisė arbatą ir 
pakvietė vyriausybės ir svetimų 
valstybių atstovus Lietuvoje. 
Ten dalyvavo ir Gronskis, kuris 
viešai atsirekomendavo “pir
muoju Lenkų pasiuntinybės Bor
tine sekretorium”. ■
: Sulaužius Lenkams Suvalkų

Kr. Demokratai vėl 
Peršasi

Dusetos, Ežerėnų Zarasų ąp. 
Birželio 19—22 d. Dusetas lankė 
vyskupas. Prisirinko daug žmo
nių, kunigų. Krikščionįs demo
kratai atsiuntė vieną iš 59 St. 
Seimo “zakristijonų”, rodos Sei
mo-narį Kardišauską, kuris ne
toli bažnyčios ėmė mitinguoti. 
Kalba buvo tame kad savuosius 
gyrė, kitus (kairesniuosius) pei
kė; Tai darė labai nevykusiai. 
Iš pradžios buvo susiėję pasi
klausyti daug žmonių, bet užgir
dė kad seimininkas niekus kalba 
visi išsivaikščiojo, pasiliko tik 
keletas. Ūkininkas B. uždavė 
kelis klausimus ir pasakė kiek 
teisybės apie Lietuvos klerika
lus. Kardišauskas, vienas iš 
112-kos Lietuvos “karalių”, vi
siškai pritūpė ir nieko rimto ne
atsakė. žmonės ėmė juoktis; 
niekas neėmė jam siūlant kokių 
tai raštų.

Savo draugo nepasisekimams 
atitaisyti per šv. Petro atlaidus 
atvažiavo iš kur tai antras Seimo 
“zakristijonėlis” Jočys, šis bu
vo drąsesnis ir didesnis demago
gas. Negalėdamas nieko rimto 
pasakyti apie kairiųjų su klerir 
kalais - (kr. dem.) santikius St. 
Seime, kalbėjo vien tik kad Val
stiečių Sąjunga, Liaudininkai ir 
socialdemokratai 'trukdo Seimo 
darbams, kad tik vieni krik, de
mokratai geri. Iš minios buvo 
priminta jam Kun. Purickis, 
krikščionių šmugelninkai, ir k.

Abudu minėti klerikalų agita
toriai čia neturėjo pasisekimo. 
Ir nestebėtina.

Nevienas Dusėtiškis prisime
na kaip du metai atgal renkant 
St. Seimą metė palaimintąjį No. 
6 (krik, dem.) ir tuomi išrinko 
garsųjį Kun. Purickį, kuris ir 
pateko Seiman iš šios apigardos. 
Buvo jis ministeriu,. pridarė 
daug niekšysčių ir gėdos musų 
valstybei.

Argi '.tokie žmonės (arba kad 
ir tokie “zakristijonai” kaip bu
vusieji Dusetose Kardišauskas ir , 
Jočys) gali tvarkyti musų kraš- 
tą, leisti jam įstatymus, ar jie j 
gali* pastatyti gerą, tvirtą musų 
Respublikos rūmą? Aišku kad , 

;
Dauguma Dųsetiškių jau su-

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- i 
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus __  _ , • I

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskite 75e. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją;

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 Sb. 4th St. Brooklyn, N. Y.

$3.00.
siųsti šiuo adresu:

SANDARA 327 E St. S. Boston, Mass. 
Pastaba: Kas užsirašys “SANDARĄ” prisiųsdamas iškirpęs šį 
paskelbimą gaus dovanų Fausto Kiršos eilių knygą “Aidų Aidužės”, 

Kuri šiaip perkant kainuoja 50c;

ISTORINIS DOKUMENTAS apie LENKUS
“SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį dokumentų apie 

Lenkus — tai yra LIUBLINO SEIMO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, parodoma kaip Len

kai apgavo Lietuvius, kaip prievarta ir žulikyste antmete ant Lie
tuvos Liublino Uniją, kuria ir dabar jie bando atsiremti, užpuldi- 
nfdami Lietuvą.

KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSIPAŽINTI SU TUO 
DOKUMENTU, todėl skubinai užsirašykite savaitinį laikraštį 
“SANDARA”.

Prenumerata metams $2.50; pusei metų $1.25.
Lietuvon metams

Laiškus su užsakymais reikia

prato kad iš tokių paukščių ku
rie savo partijos, savo kišenių 
reikalams naudoja valstybę ir | 
žmonių tikėjimą, nieko gero 
eityje laukti neprisieiha.

(“Liet. Ukin.”)

at

Lietuvos Žemės Ūkio 
Pramonės Paroda

Tos rūšies parodų, kaip var
das liudija Lietuvoje jau būda
vo ir seniau. Bet jos būdavo ik
šiol daroma tik apskričiais. Pa
roda apimanti visos Lietuvos 
Ūkį ir Pramonę bus dar Lietu
voje pirmutinė. Paroda bus Kau
ne nuo,rugsėjo 10 iki 20 dienai. 

| Dalyvauti parodoje galės kaip 
Lietuvos taip ir kitų valstybių 
gyventojai. Eksponatų pasiuli- 
jimai priimama iki rugp. 21 d. 
Užsisakant eksponatams vietas 
reikia pusę mokesnio įmokėti iš; 
anksto. Už kvadratinį metrą po 
stogu imama 750 auksinų, lauke 
— 75 auka.

Paroda bus įvairi ir. turės 
šiuos skyrius:

1— 'žemės ūkio mašinos ir pa
dargai ;

2— Gyvuliai;
3— šieno ūkis;
4— Laukų, pievų, sondų, daržų' 

ūkis1;
5— Paukščių, bičių, žuvų;
6— Miškų, durpynų ūkis;
7— Statyba ir statomoji me- 

dega;
8)—Keramika ir stiklo dirbi

niai ;
9—technologija ir mašinų sta

tymas ;
10— Odos dirbiniai;
11— Audiniai, galanterija, ma

nufaktūra;
12— Chemijos dirbiniai;
13— Liaudies dailės dirbiniai;
14— Spaudos ir statistikos da

viniai ;
15— Prekių pavyzdžiai.
Parodos valdyba rūpinasi vi

sa parodos apsauga. Atvežimui 
daiktų parodon bus teikiama pa
lengvintas gelžkelių tarifas.

Už visus įvežamus iš užsienio 
eksponatus muitas gali būti grą
žintas -jeigu prekės nebus par
duota ir bus grąžinta užsienin;

Dalyvaujančioms parodoj fir
moms ir vykstantiems parodon 
iš užsienio/ asmenims bus teikia
ma palengvinimų. Tuo • tikslu 
išanksto reikia kreiptis į esamas 
užsienyje Lietuvos Atstovybes 
ir Konsulatus.

Kaip firmoms taip ir atski
riems asmenims leidžiama sta
tyti nuosavus paviljonus, susi
tarus su valdyba, apie ką turi 
■būtį pranešta valdybai ne vė
liau rugpjūčio 1 d.

Parodos reikalais kreiptis rei
kia šiuo adresu: Kaunas, Keis
tučio gatvė, No. 15, Lietuvos že
mės Ūkio Draugijai. Telegra- 
mams adresas: Kaunas, Paroda.

L. I. B.

WORCESTER, MASS.

H jom! — sako k
Paskui kalbėj

• I J — J .

■myiiI

Kapt. Amundsen, išvykęs } 
šiaurę, sulaikė savo kelionę ar
tyn prie šiaurinio poliaus, ir ap
žiūrėjimą šiaurės žemgalio sri
čių atidėjo sekančiai vasarai.

iš musų darbuotojų susilaukė 
tokių išdidžių laidotuvių.

Draugas.

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo .ir Apinių ir visokiu 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Syki Pa
bandė matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informacijų. Užsakymus išpildomo per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 406

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

I-(šerno laidotuvės
Nuo suvirš ketvirtdalio šimt- 

r mečio žinomas Amerikos Lietu
viams literatas ir redaktorius 
“Lietuvos”, Dėdė šernas (Juo
zas Adomaitis) palaidota sere- 
doj, rugpjūčio 9 d., Lietuvių 

. Tautiškose Kapinėse Chicagoje.
Visa Chicaga persiskyrė su 

juo labai liūdnai. Visi — jo 
idėjos draugai ir priešai — su 
liudnumu žiurėjo į lavoną'to ku
ris per apie tris desėtkus metų 
gyvendamas Chicagoj dirbo sa- 

■ vo tautos pakėlimui paskleisda
mas mums naudingiausių moks
lo raštų, kurie sau lygių beveik’ 
dar neturi.

Namuose kur velionis buvo pa
šarvota, jo pagarbai buvo su
nešta daugybė gėlių vainikų ir 
šiaip pavidalų.

1. Vainikas nuo P. Mockienės- 
M. Montviliutės-M. Damijonai- 
tienės-S. Eleonoros-K. A. Gar
maus;

2. Arfa nuo Aušros B-vės;
3. Inkaras nuo- “Dirvos” re

dakcijos ir Cleveland© Lietuvių 
būrelio;

4. Paduška nuo Jucių (valgyk
los ąavininkų kur Dėdė valgyda
vo) ;

5. Knyga nuo Dėdės šerno 
Draugų būrelio;

5. Vainikas nuo “Naujienų”;
7. Lyra nuo Aušros Draugijos 

(kurios Dėdė 
rėjų);

8. žvaigždė
9. Bukietas 

lio (vaistininko);
10. Bukietas nuo žiurickų šei

mynos ;
11. Gėlių krėslas nuo Chica- 

gos inteligentų būrelio;
12. Gelių krepšis nuo S. L. A. 

Centro;
13. Krepšis gėlių nuo Sarickų 

šeimynos.
Buvo ir daugiau gėlių kurių 

prisiuntėjų nepajiegiau užrašy
ti. '

Taipgi gauta pora telegramų, 
kurie perskaityta ir ant kapinių; 
lavoną dedant į duobę:

i “ ‘Dirvos’ redakcija ir Cle
velando Lietuvių būrelis išrei
škiame giliausios savo apgai
lės netekus taip brangaus mu
sų pirmose Amerikos dienose 
atsižymėjusio darbuotojo. Sy
kiu siunčiame $10 ant vaini
ko. K. S. Karpavičius.”
Kitas telegramas toks:

“Reiškiame Chicagiečiams 
širdingo sąjausmo šerno laido
tuvių dienoje ir dalinamės su 
jumis nuliudimu.

Račkauskas, Lopatto, Bush, 
Steponaitis, Strimaitis, 

Bukšnaitis.”
Lydint į kapines, karstą nešė 

Dėdės šerno draugai: Adv. F. 
Bradchulis, A. Bieržinskas, P. 
Poška, Dr. A. L. Graičunas, Dr. 
K. Drangelis, Dr. A. Zimontas.

Palydėtojų 'buvo minia žmo
nių, važiavo į kapines 120 au
tomobilių pilnų, ir kapinėse'da
lyvavo apie 500 ypatų.

Ant kapinių atsibuvo prakal
bos, kalbėjo: Adv. Jurgelionis, 
Adv. K. Gugis, St. Gegužis ir 
Adv. Bradchulis.

Palaidotas Adv. Bagočiaus že
mėje, šalę Dr. Bagočiaus, kam 
pavelijimą Adv. Bagočius pri
siuntė telegramų iš Bostono.

Visos kalbos apie Dėdę šerną, 
visi senų laikų atsiminimai jo 
draugų, jo pažįstamų, jo gimi
nių buvo ant kapinių priminta, 
ir visi su dideliu nuliudimu sa
vo širdyse sakė: “Ilsėkis amži
nai, neužmirštinas musų Dėde!” 

šalip Kun. VI. Dembskio, mi
rusio 1913 metais ir palaidoto 
Brooklyne, Dėdė šernas pirmas

ir

šernas 'buvo tvė-

nuo SLA. 36 kp.; 
nuo Justino Ku-

Lietuvos pripažinimo apvaikš- 
čiojimas. Visose kolonijose Lie
tuviai apvaikščiojo pripažinimo 
šventę rugp. 6 d., pagal Atsto
vybės pranešimo, bet pas mus, 
vietinis kunigėlis yra taip prie
šingas “laisvamaniams” kad 
jam skaudu butų buvę dalyvau
ti kartu su jais. Dėlto jis su
rengė savotišką apvaikščiojimą 
rugp. 5 d., parodos pavidale. Pa
rodoj dalyvavo daugiausia vai
kai, moterįs, ir padarė labai pra
stą įspūdį.

Draugijų Taryba surengė ofi
ciali apvaikščiojimą nedėlioj, 6 
dieną, Tatnucke. čia tai nors 
buvo kas paminėt, žmonių pri
važiavo tiek daug kad karų kom
panija turėjo atsiust daugiau 
karų idant parvežus visus na
mon; Apart Lietuvių, suvažia
vo žydų, Rusų ir net Lenkų, su
darant arti 4000 žmonių skaičių.

Po pietų, apie trečią valandą, 
pradėta programas. Kalbėjo 
Pul. T. J. Foley, Adv. McGrath, 
J. Dirvelis, ir A. J. Gotautas. 
Aušrelės Choras atidainavo Lie
tuvos ir Amerikos himnus, ir 
keletą tautiškų dainelių, su Lie
tuvių 'beno pritarimu. Per vi
są popietį benas griežė žmonių 
palinksminimui, o pavakare, su
sidarius linksmam buriui jauni
mo, griežė jiems tautiškus šo
kius. P. Černius pasinaudoda
mas proga gražaus spektaklio 
nuėmė krutamus paveikslus, ku
rie bus vėliau rodoma. Repor
teriai iš vietinių Angliškų laik
raščių plačiai aprašė išvažiavi
mą, ir gėrėjosi Lietuviais ir jų 
gabumais. Publikai taip viskas 
patiko kad nenorėjo važiuot na
mon, ir, tik dešimtai vakaro va
landai baigiantis išsiskirstė kur 
kas priklausė. Atmintis tos die
nos gyvens pas juos per ilgus 
laikus. O tas viskas parodo 
kad “laisvamaniai” (taip vadi
nami) kasdien parodo kitoms 
partijoms ir jų šulams kad jie 
auga stipresni, ir gali didesnius 
darbus atlikti. Reporteris.

Choras dalyvaus. Visų kostiu
mai bus parinkta ir pritaikinta 
tam vakarui. Visos dainos Či
gonuose yra gražios, net šiurpu
liai pereina per nugarą, klau
santis jų.

žmonės kurie praleido veikalą 
pirmu kartu, gailėjosi nematę jo, 
išgirdę apie jį nuo kitų. Taigi, 
žiūrėkit kad ne'praleistumet šios 
progos, nes kitos tokios jau ne
pasitaikys. Rep.

DREBULYS IR 
KARŠTIS

"Drebulys ir karštis” (malą- 
rija), kuri taip išsiplatinus va
saros laike per visą šalį, yra iš
platinama uodų.

Kasmet pietinėse-valstijose po 
septynis; milijonus serga mala- 
rija. Mirties skaičius mažas ir 
todelei . malarija nepripažinta 
kaipo , viešos sveikatos klausi
mas: Bet jeigu nors vieną mi
nutę pąmislysime apie daugu
mą žmonių kurie serga kasmet, 
suprasime svarbą kontroliuoti 
malariją, ir jog tas klausimas 
turėtų .užimti pirmą vietą, ži
noma, galima išnaikinti malari
ją jeigu būtų pinigų; galima'iš
naikinti uodus, kurie nešioja li
gą, galima išgydyt ligą. Chi
ninas turi ypatingą veikmę.

Nesenai Viešos Sveikatos Biu
ras SuvJ Valstijose išdavė nau
dingus mėginimus kontroliuoti 
malariją. Biuras (išrinko kelis 
miestelius Virginijoje ir šiau
rinėj Carolinoje kur pusė gyven
tojų sirgo malarija. Pirmiausia 
kreipė atidą į paprastus būdus. 
Darbininkai iškasė išplaujamus 
revus kad nebūtų apsistojusių 
prūdų vandenų kur uodai galėtų 
išsiplėtoti; jie aliejų vartojo re- 
vuose kur vanduo neišleidžia
mas, ir chininas duota tiems 'ku
rie malariją serga. Pasekmės 
to viso buvo — sumažėjimas li
gos.

Rengiama statyt “čigonai”. 
Pereitą žiemą Aušrelės Choras 
perstatė gerb. Šimkaus puikų 
veikalą, “čigonai”, su geromis 
pasekmėmis. Reikalaujant vi
suomenei, Aušrelė vėl rengias 
perstatyt tą veikalą rugp. 20 d., 
didžiausioj Wbrcesterio salėj, 
Lincoln Park Theatre. Pirmu 
kartu buvo perstatyta Lietuvių 
salėj, kur neturėjo progos pada
ryt taip gerą įspūdį kaip reikia, 
bet šiuomi kartu pasirodys kuo- 
puikiausia, nes teatro estrada 
yra labai didelė ir turi visas rei
kalingas sceneijas. Vasaros kar
ščio ten nereikia bijotis, nes sa
lė yra speciališkai sutaisyta kad 
vėjas pereitų per ją ir suteiktų 
vėsumą publikai.

Svarbiausią rolę užims Auš
relės Choro mokytojas, J. Dirve- 
lis. Jisai antru kartu pasiro
dys prieš publiką kaipo daini
ninkas ir lošėjas, bet išpildys sa
vo rolę atsakančiai, nes turi di
delį, gerai išdirbtą balsą. Eros 
rolę lošia p-lė J. Metrikaitė, ži
noma po visą Naująją Angliją 
kaipo stebėtinai gera daidininkė 
ir lošėja. Jos balsas žavėte-už- 
žavėja publiką kuri klausoti. 
Kitas roles užima P. Skrickis, 
nuo senai atsižymėjęs daininin
kas, p-lė EI. Barbaravičaitė, jau
na, gabi mėgėja, ir B. Mingilas, 
geriausias Wbrcesterio artistas. 
Apart artistų, visas Aušrelės

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jūs pągydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 

' nelogiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjiuius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo
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SO. BOSTON, MASS.
15,000 Lietuvių demonstravo.

Istoriška milžiniška Lietuvių 
manifestacija čią įvyko rugpjū
čio 6 d. Ją įrengė suvienytomis 
spėkomis SandarieČiai ir katali
kai, taip kad penkiolika tūkstan
čių Lietuvių, vadovaujami orke
stru, maršavo į Bostono miesto 
sodną (Common). Tūkstančiai 
Amerikonų ir kitų tautų žmonių 
tą viską mate. Kadangi šita 
manifestacija buvo įrengta pa- 
dėkavoti Suvienytų Valstijų val
džiai už pripažinimą nepriklau
somybės Lietuvai; todėl į Ameri
konus darė labai didelį įspūdį.

Demonstrantai buvo padalinta 
į įvairias grupes-: bernaičių, 
mergaičių, priaugančio amžiaus 
merginų, moterų, So. Bostono 
veikėjų grupė, Suv. Valstijų ar
mijoj tarnavusių Lietuvių ka
reivių pulkas, ir daug buvo šiaip 
Lietuvių. Dideliame troke sto
vėjo Dėdė Samas, keletas mer
ginų Lietuviškuose rūbuose, ir,' 
rodos, keturi karžygiai — Lie
tuvių bočiai — Gediminas, Vy
tautas ir kiti didvyriai Lietuvos 
— kaipo Vilniaus įkūrėjai.

Maršuotojų minią gatvėmis 
nusitiesė taip ilga kad pirmos 
eilės žmonių jau buvo ties Sod
nu, o paskutinės, negalėdamos 
per daugumą demonstrantų už
imt eiles, dar ties E St. tiesėsi į 
eiles. Be perdėjimo galima sa
kyt jog, Lietuviškai pavadinus, 
dviejų Ruskų verstų ilgumo eilėj 
minia siūbavo nuo Lietuvių Sa
lės iki Sodno.

Sodne buvo daug svetimtau
čių, kurie, pamatę milžinišką pa
rodą, leidosi bėgt į tą kraštą ' 
link kur maršuotojai rinkosi. 
Aplinkui kraštais Sodno (tam 
tikrai ištaisyta parodoms eiti) 
yra lygus keliai. Jais ėjo mūsų 
demonstracija. Iš abiejų pusių 
kelio tūkstančiai Amerikonų žin- 
geidavo. Maršuotojai, it karei
viai!, vaizduodami energišką drą
są, ramiai sau žygiavo.

Obalsių parašai buvo nešama 
tarp kitų,, šie: “Mes protestuo
jant prieš Lenkus kurie užgrobę 
laiko Vilnių, Lietuvos sostinę”, 
“Mes dėkuojam Suvienytų Val
stijų Prezidentui, Kabinetui, 
Kongresui ir Amerikos pilie-, 
čiams už pripažinimą Lietuvos 
Respublikos”, ‘‘Lietuviams Sa
vistovybė oficialiai pripažinta 
per Suvienytas Valstijas1 Liepos 
2V, 1922 m.”

Sodne buvo prakalbos, Miko 
Petrausko vadovaujamos dainos, 
ir išnešta keletas rezoliucijų.

Rezoliucijos pasiųsta Prezi
dentui Hardingui, Suv. Valstijų 
Kongresui ir žymiems Ameri
kos žmonėms kurie darbavosi 
del išgavimo Lietuvai pripažini
mo Amerikoje. Taipgi išnešta 
protesto rezoliucija prieš Lenkus 
ir FrancuzuS, kurie,1 susitarę, 
užgrobė Lietuvių kraštus, Vil
nių ir Klaipėdą, laiko, šita re
zoliucija irgi išsiųsta Washing- 
tonan.

Prakalbas sakė Lietuviai ir 
Anglai. Pirmiausia Angliškai 
kalbėjo Adv; F. J. Bagočius — 
jis nepaprastai griausmingu bal
su, gana patriotiškai kalbėjo, ir 
jo kalbos turinis-, išmetus mažas 
frazes, buvo labai ypatingas, nes 
net Amerikonai stebėjosi-gerė- 
josi. Paskui kalbėjo Lietuvos 
Steig. Seimo narys Kapt. Nat
kevičius. Jisai kalbėjo Lietuviš
kai. Kalbėjo nepaprastai gar
siai, suderintais sakiniais-, rink
tiniais žodžiais. Kalbėtojas sa
ko : “Kas mus čia šiandien, tūk
stančių žmonių minią, sukvietė ? 
Kas sujungė į vienybę—-demon
struoti visus kurie dar neatsiža
dėję Lietuvos, į šitą sodną? Tai 
džiaugsmas kuris daugiau ketu

ri metai judinamas musų po to 
laiko 'kuomet pasiliuosavom iš 
Rusų despotijos, šiandien esam 
per Suvienytų Valstijų valdžią 
jau pripažinti nepriklausomai 
nuo kitų. Jau esam pripažinti 
viso pasaulio! Už tai turim tar
ti ačiū Lietuvos kariumenei, 
Lietuvos karžygiams, -kurie, už
sidegę Tėvynės meile, nugalėjo 
nevidonus, apgynė Lietuvos že
mę, paliuosavo Lietuvius. Tik 
armija parbloškė musų budelius, 
tik armija sumušė juos. Todėl 
sušukim tris kartus už Lietu
vos kariumenę ‘Valio’!” Minioj 
sugriovė trenksmingi, rodos iš 
kanuolių, balsai “Valio! Valio! 
Valio!” Pagalios, vedant sutar
tinę 'kalbėtojams, sušukta “Va
lio !” už Lietuvos žmonės, teisin
gus Lietuvos darbuotojus, Lietu
vos Steig. Seimą, už Amerikos 
Lietuvius kurie darbuojasi, au
kas deda Lietuvai. Taipgi su 
“Valio” išreikšta Suv. Valstijų 
Prezidentui, Kongresui, Senato
riui Lodge ir kitiems Amerikos 
piliečiams.

Natkevičius prakalbą baigda
mas visus Lietuvius ragino dirbt 
del Lietuvos dar daugiau. Juk 
dar ne viskas užbaigta kas pri
klauso mums neatimtą: “Mūšų 
Vilnius ir'Klaipėda dar grobuo
nių rankose. Lai nemano mūšų 
priešai jog mes tų brangių Lie
tuvos kraštų; miestų atsižadė- 
’—— sako kalbėtojas.

jo Amerikonai, 
Saunder, Ford, ir kiti, kuriems 
visiems buvo šaukiama graus- 
mirigai “Valio!” Latviškai kal
bėjo Sybar Latviams, kurie kar
tu maršavo su Lietuviais. Bet 
Latvių labai mažai buvo, vos 
apie 70 žmonių, kurių keletas 
dargi nešė kartu su Latvių tau
tine vėliava ir Lietuvos vėliavą.

Manifestacijai veik užsibai
giant sudainuota Lietuvos Him
nas, po .to sudainuota Amerikos 
Himnas. Pavyzdis labai patiko 
Amerikonams. Bostono visi An
glų laikraščiai Lietuvių iškil
mingą parodą labai- noriai apra
šė, kiti net indėjo demonstraci
jos paveikslus.

So. Bostono Lietuvių grąžus 
pasirodymas svetimtaučiams, o 
ypač Amerikonams, yra Lietu
viams garbė. Didesnė Lietu
viams garbė ir drąsa todėl kad 
su pasigerėjimu Lietuviams pri
tarė Amerikonai per spaudą. 
Musų priešai, kurie Lietuvius 
niekindavo, ypatingai 'Lenkai, 
sudrebėjo! Jie tyli. O jeigu 
kurie ir zurza, tai nedrąsiai, ro
dos prieš pabaigą. Lenkų bur- 
dingbosių organas “Keleivis” 
taipgi baisiai išsigando. Ren
giant Lietuvių manifestaciją So. 
Bostone, "Sandara” ir "Darbi
ninkas” šaukė Lietuvius, kurie 
dar neprakeikė Lietuvių Tautos, 
rengtis parodon, o "Keleivis” 
nei žodžio nerašė apie tai, rodos 
nežino. Nabagėlis manė kad jei
gu ji® netars žodį rengtis mani- 
festacijon .tai nieko ir nebus iš 
iš Sandariečių ir klerikalų rug- 
pjutės. ,, Labai apsiriko I šitas 
Lenkų burdingbosių organas. 1 
Pamatęs milžinišką Lietuvių su
sipratimą Lietuvos reikalais ir 
dalyvavimą keliolikos tūkstan
čių skaičiuje, "atvirto”'.... Štai 
viename numeryje iš Anglų lai
kraščių indėjo parodos iliustra
cijas- (reiškia po parodai).... 
Vietinėse žiniose "prielankiai” 
•aprašo Lietuvių manifestaciją. 
Tai vilko pasigailėjimas avinė
lio. Ei, -jus veidmainiai! Pa- 
matėt jog tūkstančiai 'Bostono 
ir apielinkės Lietuvių, kurie ko
voja už Lietuvos laisvę, nepri
klausomybę, spjovė ant jūsų iš
davystės, supratot savo blogą 
— ir vėl metatės neva Lietuvos 
prieteliai!

Susipratę ir tikri Lietuviai 
jau moka apvertint tautos reti- , 
kalus, moka pagerbt savo prie- 
telįus; bet sykiu, nors ir besi
slapstančius, pažįsta ir nevido
nus. .Bostono Perkūnas.

'J fl

i

F. L. I. S.

Per “DIRVĄ” jūsų pinigai 
pasieks Lietuvoje jūsų gi
mines trumpiausiu 'laiku.

kraujo, turite išbertus veidus, pliekus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit 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 šį 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 vakare 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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Nesusipratimai kilo dėl to kad Bellaire, O., sustreikavo poli- 
toj parodoj dalyvavo kokis tai cistai delei miesto tarybos nesu- 
ne-unijistų benas. Unijistai in- tikimo padidint jiems algas po 
fanterijos muzikantai paskutinę $15 mėnesyje, 
valandą, apie tai sužinoję, iš- - -------------------------------------------
stojo iš eilės._____ PIRKIT FARMAS

Ant farmų laukia jus laimė ateityje.

Didžiųjų ežerų laivų darbinin
kams, kurie pastaruoju laiku 
grąsino streiku reikalaudami 8 
valandų darbo ir $15 padidinimo 
algų j mėnesį, mokestis liko pa
kelta.

Nuotikiai. Pora savaičių at
gal, vietos 'klebonas paskelbė kad 
parapijonai turi atsisakyti nuo 
visų laisvų draugijų, ar tai bu
tų pašalpinės ar politiškos orga
nizacijos. žodžiu sakant, liepė 
žmonėms apleisti visas bedieviš
kas draugijas ar bažnyčią — pa
sirinkt vieną iš tų dviejų.

Kaip matosi, kunigai juo to
liau vis labiau varžo parapijonų 
laisvę.; gali būti jie vieną gražią 
dieną pasakys paraipijonams pa
sitraukti nuo žemės kamuolio 
kad nesusitikti su bedieviais.

Clevelande korespondentų pri
augo kaip grybų po lietui: “Vil
nies” korespondentas net dvi 
špaltas pripliekė iš Cleveland©, 
d.vien tik apie kreivąjį Daraš- 
ką, — kas eilutė tai Daraška. 
Cleveland iečiams Daraška kaipo 
žinomas tai jiems juokas iš pai
ko korespondento, bet Chicagie- 
čiai mano kad velniai žino kas 
tas per Daraška.

Gerb. Zdanio jau niekur nebe
matyti — nei ant piknikų, nei 
draugijų susirinkimuose. Gal 
but kad su fordu ant Marso nu
sidaužė.

Nebėdavokit kad Clevelande 
chorai nyksta. Kaip girdėti tai 
kiek partijų tiek chorų bus at
einančią žiemą, ir gal but tie 
partijų chorai tik te ir dainuos 
savoms partijoms, o ne Qevelan- 
do Lietuvių visuomenei.

Teatrališkas Ratelis, Meno Są
junga, kuopa, ar kaip jie ten va
dinasi, dar niekas tikrai nežino, 
nei gi jie patįs. Del geresnio 
supratimo, pasakysiu: centristai 
giriasi kad jie geriausia pasta
tysią veikalus šią žiemą, o kiek 
girdėti tai neturi žmogaus nei 
su elementorišku supratimu apie 
teatrą, kuris galėtų atsakančiai 
režisieriuoti. Na, vyručiai, per 
grėbę neperšokę nesušukit: opa! 
Dieve jums padėk, bet aš išank- 
sto nusipirksiu didelę bonką juo
dyki! Dovydas.

■ Atsakymai ant pasveikinimų 
Lietuvą pripažinus. Komitetas 
kuris rugp. 4 d. 'Lietuvių salėj 
Lietuvių susirinkimo nutarimu 
pasiuntė padėkos laiškus ir tele
gramos Lietuvis pripažinimą iš 
Amerikos valdžios išgavus, 
laukė sekančius laiškus1:

Department of State 
Washington.

August 8, 1922.
Messrs. A. Žukas,

Dr. J. Semolunas,
K. S. Karpavičius, 

Cleveland, Ohio.
(Tekstą paduodam Lietuviškai): 

Gerbiamieji:
šiuomi pranešame jog telegra

mas iš rugp. 5, 1922, sąryšyje su 
Lietuvos pripažinimu ir išreiš- 
kiąs padėką nuo Cleveland© Lie
tuvių priimta;

. .Aš liekuosi, Gerbiamieji, 
jūsų ištikimas tarnas,

Už Valstybės Sekretorių:' 
R. Bliss,

Third Assistant Secretary.
Prof. Harold H. (Bender, kuris 

yra ant vakacijų South Harps
well,' Maine, rašo rugp. 9 d. se-

ĮS kančiai:
$. Gerbiamieji: Jūsų laiškas at
siųsta man iš (Princeton, N. J., 
ir tik" ką mane pasiekė. Man 
padare gilų įspūdį suteikta man 
Cleveland© Lietuvių garbė ir aš 
užtikrinu jus įjog aš visada bran
ginsiu šitą išreikštą jų pagarbą 
ir atmintį. Man buvo dideliu 
malonumu prisidėti, net tokiu 
menku budu, prie Lietuvos lai
mėjimo, bet tame laimėta tiktai 
dėlto kad ji yra verta savaimi

su-

PATARNAVIMUI SAVO SKAITYTO
JAMS ‘DIRVA’ ĮSTEIGS AGENTŪRĄ 
PINIGU SIUNTIMUI.

Siųsdami pinigus į Lietuvą kreipkitės pas mus.

- ir delei tvirto Lietuvių tautišku- 
i mo ir Lietuvių pobūdžio. Pa- 
! matai tos atgaivintos tautos yra 
■ dabar tvirtai pastatyti ir jos 
> laukia garbinga'ateitis.

Labai trokštu kad jus galėtu
mėt perduoti Cleveland© Lietu
viams mano dėkingumo jausmą 
už jų nuoširdų prisiminimą ma
nęs šiame savo tautinės perga
lės momente.

Bgiausių metų Lietuvai !
Harold H. (Bender.

(Nuo red.: Prof. Harold H. 
Bender, Princetono Universiteto 
mokytojas, nesenai pagamino di
delį veikalą, “The Lithuanian 
Ethymology”, sulyginimą Lie
tuviškų žodžių su kitų tautų žo
džiais, ir tuomi jo veikalu nau
dojasi profesoriai ir universite
tų mokiniai. Jis Lietuvos klau
simu ir Lietuviais jau žingeida- 
vosi per (keletą pastarų metų, 
o šios karės laiku ypač atkreipė 
domą į Lietuvius.

(Pora mėnesių atgal jisai su
rengė peticiją, surinko parašus 
29 savo draugų profesorių Ame- į 
rikoje ir inteikė Washington© ! 
administracijai prašydamas pri
pažinimo Lietuvai, Latvijai ir 
Eatonijai.)

Liuosybės Choro susirinkimas 
atsibus pėtnyčioj,. rugpjūčio 18 
d., nuo 8 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 6735 Superior avenue. 
Visi nariai būtinai ateikite, gali 
ateiti ir pašaliniai.

K. Rugienius,
L. Choro raštininkas.

vo balsus už jį lapkričio mėne
syje.

Kudirkinės piknikas, pereitą 
nedėldienį pasisekė puikiai. Bu
vo daug žmonių ir visi gražiai 
praleido dieną laukuose.

Cleveland© inteligentų būrelis 
ateinančioj nedėlioj rengia drau
gišką išvažiavimą ant K. Vara- 
kojo ūkės. Pasirengę važiuoti 
su buriu automobilių.

Clevelande nuo pradžios 
metų gatvėse automobiliais 
mušta 60 ypatų, tame skaičiuje 
daugiausia vaikų žaidžiančių po 
gatves, neatsargiems automobi
listams važinėjant.

šių 
už-

Valstijos ligonbutyj Clevelan- 
de, kaip paduoda Dr. Williams, 
to ligonbučio užži urėto jas, 51.5 
nuošimtis bepročių yra svetim
taučiai. Tai yra daugiau negu 
pusė visų bepročių tame ligon- 
butyje ateiviai.

Clevelande šią savaitę atsibu- 
na Amerikos aptiekininkų kon
vencija. Dalyvauja apie 700 iš 
įvairių šalies dalių aptiekorių.

Jų konvencijos programe pa
kelta klausimas ar vaistinėse 
pridera pardavinėti degtinę. Iki 
dabar tik apie pusė vaistinių ją 
teparduoda. Kaip tas klausimas 
bus išrišta dar nežinia.

Nors vaistinės be daktarų ne
turėtų užtektinai pelno, jos taip
gi kovoja prieš daktarus. Dak
tarai sako žmonėms: Nepirkit 
patentuotų (gatavai išdirbtų) 
vaistų. Vaistininkai laika nuo

Prašymas. Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubas savo susirin
kime rugpjūčio 9 d. nutarė įs
teigti knygyną, tatgi kreipiasi į laiko nutaria panašius dalykus: 
visuomenę su prašymu kad kas “Kreipkitės į vaistinę pirmiąų- 
turi perskaitytų knygų paauko- Į si; " — 
ti Klubui, už ką A. L. P. Klibas 
iškalno taria širdingą ačiū.

Aukodami knygas galite pri
siųsti stačiai į Klubo ruimus, 
1144 E. 68th St., arba knygų 
tvarkytojui Ad. Padegimui, 1105 
E. 77;th St.

Liko nutarta užrašyti į Klubą 
laikraščiai iš Lietuvos, klubie- 
čiams del pasiskaitymo. Taip
gi malonu pranešti kad A. L. Pi 
Klubas auga kaip ant miėlių. 
Matyt Clevelandiečiai suprato 
politikos reikalo svarbą kad taip 
skaitlingai rašosi. Yra prašo
ma visi atkreipti savo atidą kas- 
link politikos .’ir tapti Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo nariais.

Adomas Padegimas.

sia”. Ta's reiškia del bilfe kokio 
■nieko neiįcit pas gydytoją;

ši kdnvencija yra 71-ma me- 
■ tinė jų sueiga.

Kaimynai Marės Mockevičie
nės, likusios su trimis vaikučiais 
be duonos, vyrą pasodinus kalė- 
jiman, darbuojasi rinkdami jos 
pagalbai aukų, žmonės rūpina
si jos užlaikymu, nes ji iš skur
do ir bado net žadėjo nusižudyti. 
Aukų rinkėjai sako jog svetimi 
daugiau užjaučia negu Lietuviai.

į. Išmeta unijistus muzikantus. 
s I Delei muzikantų unijos atsisaky-

Miner G. Norton, gerai Cleve- 
landiečiams žinomas kongresma- 
nas, šiomis nominacijomis vėl 
pastatytas iš 20-to Kongresinio 
distrikto kandidatu busintiems 
rinkimams, yra vertas Lietuvių 
parėmimo, taigi visi balsuotojai 
iš 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 21, 23, 
24, 25 ir 31 wardo paduokit sa-

mo leisti unijos narius groti De
coration šventėj militarėj paro
doj, šiomis dienomis 145-tos in- 
fanterijos kuopos, Ohio National 
Guard kariumenės, vadas parei
škė jog iš tos kuopos bus pra
šalinta visi muzikantai priguli 
į muzikantų uniją. Tas reiškia 
jog paliuosuojama visas benas, 
nuo bu'bnoriaus iki visų kitų. 
Nutarta organizuoti naują ne- 
unijistų muzikantų burj tai ka
riumenės kuopai.

GERIAUSIA PROGA
Mums reikalinga vienas Lietuvis apsišvietęs žmogus turintis 
užžiurėtojo gabumus,' apsipažinęs su Angliška kalba, ir PUB- 
LIŠKOS DVASIOS, prisidėjimui prie Clevelando Skyriaus di
delės Nacionalėš Biznio įstaigos. Proga visam gyvenimui tei- 

Kreipkitės j Room 707, 750 Prospect Ave. 
singam žmogui.

PER VIRŠ 25 METUS TARNAUDAMI SIUNTIME PINIGŲ 
IR LAIVAKORČIŲ PARDAVIME NIEKADOS NERAGINO
ME LIETUVIUS SIUSTI PINIGUS LIETUVON, BET ŠIAN
DIEN NORIME PAREIKŠTI VISIEMS SAVO NUOMONĘ: 

AMERIKA PRIPAŽINO LIETUVĄ.
1—Kursas Lietuvos pinigu dabar labai žemas. 2—Amerikos do- 
laris lošia didelę rolę Lietuvoj^. 3—Šiandien dplaris turi didelę 
pirkimo vertę Lietuvoje. 4—Amerikos pripažinimas Lietuvos 
pagelbės dalykams virsti Lietuvoj taip kaip yra Amerikoje, to
dėl su kiekviena diena turime tikėtis kad Lietuvos pinigu kursas 
pakils;

Siunčiame pinigus j Lietuvą Money Orderiais ir Draftais že
miausiu kursu, ii* jūsų pinigai pasieks bile Lietuvos dalį trum
piausiu laiku — bėgyje dviejų-trijų savaičių.

Norėdami pasiųsti pinigus saviškiams ,į Lietuvą — atrasite 
čia tinkamiausį patarnavimą. Apie kursą pranešame telefonu 
arba laišku.
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Vakarais atdara 

šitais: Utarninko, Ketvergo ir Subatos nuo 6 iki 8.
Kreipkitės šiuo antrašu:

A. B. BARTOŠEVIČIUS
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

DARBININKIŠKOS ŽINELES 40 akrų, 8 akrai miško ir ganyklos, 
■ Pietj-vaįarę vals(lj»e pme- j.S.S'g Syu’""' 

te darbus traukinių darbininkai r__: __
apleisdami važiuojančius SU pa- sėta javais, bulvėm, kordais, 
sažiėriais traukinius, ir likę ty- mis, dobjlais ir pupom. _ 
ruošė esančiose stotyse žmones i, - .i-..-.— —; —.-
nežino ką daryti.' Niekas negali jih0' i; .L.7..L’ 
nei pagalbos atsiust nes streike- vanduo', dviejų augštų didumo, 8 kam- 
riai grąsina susprogdinimu rė- bariai, 2 metų senumo; geri tvartai, 
lių ir vagonų kuriais, žmonės 
bandytų važiuoti.

Akron, O. — Delei angliaka
sių streiko ir stokos anglies čia 
užsidarė dvi plytnyčios. Buda- 
vojimas, buvęs plačiai įsisiūba
vęs šiame mieste, turės apsisto
ti del plytų stokos ar brangumo, 
nes nuo angliakasių streiko pra
džios plytos pakilo nuo $12.50 
iki $17 už tūkstantį.

Generalis streikas apšaukta I 
visoj Portugalijoj. j

! pro tvartą bėga upelis; žemė molis, 
__ *1__ 1- __ --..--į Du akrai sod
no; pusė mailės j miestą. Laukai už-, 

. » avižo- 
__  Du arkliai, 

dvi karvės ir telyčia, 150 vištų ir ki
tų paukščių. Mašina, padargai, gazo- 
liho inžinas; namas mūrinis, skiepe

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
The Cleveland Trust Bank Bldg. 
Kampas St. Glair ir E. 79th St.

PAJIEŠKOJIMAI
Juozas Wroblewski pajieško savo 

pačios Katrės Wroblewski, 30 m. am., 
kuri paliko jį kovo mėn., 1922 m., iš 
Hazleton, Pa., pasiimdama su savim 
su vaikučiu, Juozapą, 7 m., ir Eleną 
6 m. Kas apie ją žino arba ji pati 
lai atsišaukia pas F. X. WAZETER, 
353 Fifth Avenue, New York. Bus 
atlyginta. (34)

viskas už $3,600. Inmokėt $2,300.

40 akrų farma, stuba su 5 kamb., me
dinis tvartas; žemė labai gera; 2 

arkliai, 1 karvė, 15 akrų komų, 10 
bulvių, 5 pupų, 5 akrai miško, 5 ga
nyklų; 100 vištų, 30 ančių, 6 tonai 
šieno. Arti miesto. Viskas už $2,500. 
Inmokėti $200. Viena žemė parsis 
duoda už $1,700.

Darbininko Draugas

PAJIEŠKAU draugo Jono Banevi
čiaus, Kašaberių kaimo, Pinavos vai,; 
Panevėžio apsk. Virš 10 metų jau 
kaip Amerikoj, ir tame laike dirbo 
miškuose, bet nežinau kurioj valsti- 
joj. Jei kas žinot apie ji, ar jis pats 
meldžiu atsišaukti. (33)

Vincas Balčiūnas
13515 Grennel Ave. Cleveland, O.

Vaixbaienklis užreg. S. V. Pat Ofise.
80 akrų, 40 dirbamos, 40 miško, pras

tesni budinkai, 2 arkliai, 2 karvės,
50 vištų, mašina, javai. Viskas už 
$2,500. Inmokėti reik $1,500.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Pigiai 

2 šeimynų namas po 5 kam
barius, su vėliausiais įrengi
mais, garadžius del 2 automo
bilių. Ant Westrdpp avė. Del 
platesnio sužinojimo kreipki
tės pas

P. MULIOLIS 
2006 St. Clair Ave. arba 

6721 Edna Ave.

Į šeimynos namas parsiduoda.
Kam reikalinga ateikit apžiū

rėti — 1247 E. 60th Street.

, Geram žmogui gera laimė: 202 akrų 
I ūkė, 45 akrai ganevos, galima lai
kyt 150 raguočių; 60 akrų miško; 90 
dirbamos geros žemės; 5 akrai pui
kaus sodno; 10 akrų rugių, komų, 
avižų; bulvių; dvariški budinkai, stu
ba 9 kambarių; 6 dideli tvartai, ap
tverta tvoros; visokios mašinos; 5 
melžiamos karvės, 6 arkliai, 4 kiau
lės, 16 paršiukų, 40 indikų, 250 vištų, 
f mailė į mieštą. Kaina $10,000. 
Inmokėti reik $5,000.

60 akrų, Illinois valst., gera žemė, 
10 akrų ganyklos, 3 sodno, 8 uogų-, 

20 komų, 150 bušelių avižų, bulvių 
ir kitų javų; 26 tonai šieno; 8 kamb. 
namas, 4 dideli geri tvartai, 4 melžia
mos karvės, 3 arkliai, 1 eržilas, 300 
vištų, 130 ančių, 25 žąsįs, 13 indikų, 
3 kiaulės; mašinos, viskas geras kaip 
naujas. 2 mailės į miestą. $7,000. 
/Inmokėti reik $2,500, ar mainais ant 
namų šalę miesto.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Mayk Įkaro (Anchor) TalzbažonkI!

, LIETUVON PER 12 DIENŲ 
Greičiausia iš visų vandeninė kelionė.

I YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu į kitą laivą Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
į Danzigą, Piliavą, Klaipėdą ir Liepo
ją vienu iš trijų greičiausių jūrių milžinų — - - ■ . — — — .

Jie yra 
GERI!

A1X

Mei

DR. V. KUDIRKOS DR-STĖS 
VALDYBA

Pirmininkas — A. Praškevičius 
907 E. ISOth Street

Pagelbininkai. — K. Petraitis 
1150.4 Moulton Avę.

Užr. Sekretorius — J. Ruszkis 
3101 Church Av. Tel. Lincoln 4646-J 
Fin. Sekretorius — V. K. Yurgilas 

1125 E. 79th St
Iždininkas — 

8205 Euclid Ave.

92 akrai, Illinois valst., labai gera, vi
sa dirbama žeme, pusė mailės i 

miestą; stuba 2 augštų, 9 kamb., ce
mento takai; tvartai geri pieninin
kystei; sodnas puikus, žemė No 1; 
javai, šienas, 2 arkliai, 3 karvės, 9 
kiaulės, 10 ančių, 250 vištų, mašinos, 
viskas už $10,000. Inmokėti reikia 
$5,000.

išplaukiančių iš New Yorko kas 
UTARNINKAS.

trečios klesos pasąžieriai tūri 
paskirus kambarėlius.

MAURETANIA ' AQUITANIA 
BBRENGARIA

Taipgi per Liverpool ir Glasgow
ALGERIA - - - Rugp. 25
SCYTHIA - - - - Rugp. 31 
CITY OF LONDON - Rugs: 2

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.
MAWUWVVVUVWMVXMWWVVVh

Visi
Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS

jį Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. » Stnot
ClfcVBUnd. Ohio.

P. Akšis

ag Columbia Rekordu 
ft' ir Grafofonų 

Krautuve
REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-cpliniai Abiem 
pusėm Rekordai.. 75c
Patogiausia Cleveland© 
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 pavidalų.

KAUNO
KRAUTUVĖ

Čionai be gyvulių, su prastais budin- 
kais:

40 akrų, mažai dirbamos, ______$800.
40 akru nedirbtos, be budinkų, gera 

žemė____ _________  $1,500
40 akrų geros žemės, geri budinkai, 

sodnas ____________ ____ $2,100
40 akrų, pusėtini budinkai, dirbamą 

žemė___ ____  $1,800
20 akrų be budinkų___________$400
12 akrų, 50 akrų dirbamos,_ $3,700
Viskas parsiduoda ant išmokėjimo.

Klauskit rašydami
P. D. ANDREKUS 

Ūkininkas
R 1 Pentwater; Michl

Ekskursiją kas SubataC 
: Į Kauną $107.60; Liepojuh $107 ” 

ir $5 war tax. , v
Iš Kauno ir Liepojaus j New, į 

Yorką $106 ir $8 head tax. 4 
•PINIGŲ Siuntimas LIETUVON I 
Amerikos Dolariais, ir Auksinais f 

žemiausiu dienos kursu. t 
Pinigus Lietuvoje žmonės gauna J 
arčiausiam pačte laike 25-30 d. T

P. MIKOLAINIS Į
53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y. f

HwyvwvvvwwwMvyvMyvMA

I
 LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių. į 
Kvaibų, Varnišių, Clnuoja, į 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

Kada ir kaip bus Įsteigta

DIEVO KARALYSTE?
500,000,000 Krikščionių meldė per devyniolika šim
tu metų ir prašė kad ateitų ta karalystė. Jėzus 
mokino juos melstis ir sakyti: “Ateik Karalyste ta
vo, buk valia taVo kaip danguje taip ir ant žemės.” 
Kuomet tai išsipildys? Ateikit ir gausit aiškų iš
guldymą —

Nedėlioj, Rugpjučio-Aug. 20 d.
2:30 vai. po pietų.

WM. ABEL and SONS SALĖJ 
Kalbės F. Dilgis iš Chicagos. Įžanga dykai.

Prašykit Krautuvninko

jXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

‘ Gydytojas ir Chirurgas 
; DU. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 

į 982 E. 79 Sfc, Cleveland, O.
’ — Telefonai —
J Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.ai

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

Ofise valandos : 1—3 ir 7—i 
Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiekos

| B. N. ROBERTS — Grosemė ir Mėsinyčia
TAIPGI VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KRAUTUVĖ

Mėsa ir visi maisto produktai yra švieži, švarus ir geri. 
Prielankus patarnavimas kiekvienam.

7807 SUPERIOR AVE. Randolph 4434

Išdirbėjai Skrybėlių ir Kepurių Krautuvėms ir Tiesiog Pardavimui.
LIBERTY CAP MFG. CO

Vaikams KEPURIŲ
j Vaikų kepurės 75c. iki 95c.
į Vyrų kepurės $1.00, $1.50 Išdirbėjų kaina.
J VYRŲ VELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS 
S Mes turim įvairių daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių.

į 2625 East 55th St. 7904 St. Clair Ave.
Cent. 7509-K Fader & Blecher, Savininkai i Rand. 5775 
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SUEFZER DRUG STORE
Užlaiko visokius vaistus, Linimentus, Perfumus, 

Apraišalus — Ligoniams Reikmenis. 
Galima gaut alaus ekstrąkto.

Atneškit savo receptus pas mus išpildymui.
7905 St. ’Clair Avė. Randolph, 6741.

FOTOGRAFIJOS!
Geriausia proga dabar Fotografuotis ir savo 
paveikslus nusiųsti į Lietuvą saviškiams.

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei vaikų.

A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
1197 East 79th Street Cleveland, Ohio.
Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 5 va
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Apsaugok Savo Turtą
Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti y 

Atsitikimai gali Sunaikinti
Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
ničįus. Tą atliks A. B. Bartoševičius geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima apsirūpinti per telefoną, laišku 

arba ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:

3352
A. B. BARTOŠEVIČIUS

Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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