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vvne, O., nekurios už- 
geležies-plieno išdir- 
radeda veikti.
Jai. —'Uždaryti gai- 
gilumoje aukso ka- 
darbininkai menama 
s išgelbėti gyvais po 
.ko dienų jų išbuvi- 
Iš Argonaut kasyk- 

aimėn patekę darbi
as!, 1 sakoma girdėtis 
signalai. Kiek iš tų 
:ų išlikę gyvų po dė- 
,ų badavimo ir troš- 
a. šiose dienose ti-' 
syklą pasiekt prisi- 
iu j ją iš kitos.
s anglies Sault Ste. 
, Kanadoj, užsidarė 
vė paleisdama 1,500

. Kanados plieno iš- 
he British Empire 
skelbia padidinanti 
darbinipkams algas

Turkai Išvijo Grekus
iš Maž. Azijos

UŽEME SMYRNA, KURI PIRMIAU BUVO PO 
TURKŲ VALDŽIA, O PO KAREI BUVO 
IŠ JŲ ATIMTA IR PAVESTA GREKAMS.

Santarve Bijo kad Turkai Įsismaginę Neužimtu 
Senos savo Sostines Europoj Konstantinopolio.

i Turkai Užėmė Smymą, 
Grekai Sumušti

Paryžius. — Santarvė su
kruto ruoštis apgynimui Dar
danelių kad kartais įsismagi
nę Turkai nacionalistai nuo 
Smyrnos užėję jų neužimtų.

DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

T. VITKUS 
lytojas ir Chirurgas 

dos : 1—3 ir 7—8 
i: Randolph 188 
RWOOD ROAD 
iperior prie E. 65 
š Aptiekos

Angliakasių streikas užbaig
ta. Wilkes Barre, Pa. — Dau
guma iš 155,000 kietosios ang
lies kasėjų, po penkių mėnesių 
.streiko, rugsėjo 11 d. sugryžo į 
■darbą, po pasekmingų derybų su 
kompanijomis trijų kasyklų dis- 
triktų. Kontraktas pasirašyta 
-Scrantone.

šis angliakasių streikas tęsė- 
ni 163. dienas, viena diena ma
žiau negu didysis streikas 1902 
metais.

Smyrna. — Rugs. 11 d. Tur
kų nacionalistų infanterija inėjo 
į -miestą kurį pirm to buvo pasie
kus Turkų kavalerija, ir dabar 
Turkai laiko visus strategiškus 
punktus mieste. Kareiviams po 
bausmėmis įsakyta saugotis nuo 
kokių nors prasižengimų. Arti-

Tautų Sąjunga Svarstys 
Maž. Azijos Klausimą
Geneva. — Nors dar Tautų Są

jungos atida oficialiai neatkreip
ta į Mažosios Azijos padėtį, jau 
tarp atstovų eina kalbos tame 
klausime, ir gali būti prie pir
mos progos bus pakelta apie tai 
kalbos. Balfour ir Hanotaux 
jau -turėjo pasikalbėjimą su tie- 
sioginai tame konflikte surištų 
tautų atstovais su tikslu išdirb
ti planą apsaugojimui mažumų, 
tautybių ir religijų tarp Maž. 
Azijos gyventojų.

Turkų sutraukimas spėkų ir 
ant greitųjų nugalėjimas Grekų 
tęsėsi tik pora savaičių, nors ka
rė eina pora metų.

Francuzija ir Italija nekuriu 
intariamos davę Turkams gink-
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mųjų rytų pašalpos darbininkai lūs, nors iš kitos pusės pasiro- 
Kaltinami .žmogžudystėje an- Lg kitų yra po globa Ame- do tos šalįs nekantrauja del Tur- 

^S^’HeSinyYlL/bŽilio 21 rikos laivyno, gi Francuzijos ir kų pasisekimų.
ir 22 d., laukia galutino teismo Italijos kariumenės saugoja gel-| 
nuosprendžio. Daugelis paimtų žkelius ir bažnyčias.
tiesiogi-nai intartų laikoma ka- _ :__ _____”_ __ ___
Įėjime, ir unija nori išimt juos kaj besitraukdami viską ardei 
-ant parankos iki teismas uzsi- . ... . . .. Tw . . - • , , I triinla nioiicio ilriolr vilr icrAnrro I.baigs. Išviso 58 žmones intarta 
dalyvavę tose skerdynėse kame 
žuvo 21 skebas. 37 vyrai pami
nima žmogžudystės kaltinimuo
se, kiti dalyvavime riaušėse ir 
muštynėse.

Aukso kalsykloj, Jackson, Cai. 
.uždaryti 47 darbininkai .dar?, vis

Lloyd George Vyks
Turkai nusiskundžia jog Gre-f Geneva

Įkuolabiausia (kiek tik įstengė, o Geneva’ ~ AngllJ0S p.remj% 
Turku kariumene parodė jog ji ras L1°yd Geor*e vyksta ’ Gene' 
gali kariaus civilizuotu budu. !aikyti kalb^ Taut« Ss» un?os 

Turku inėjimas į Smyrna bu- 8US,rln^ime-
vo entuziastiškai sutikta. Ko- Rene Vmani- buv?s Francu’ 
mandieriai pirmiausia ėmėsi už- z«os Premjeras, irgi manoma 
drausti Turkams miesto'gyven- tenai važiuos su tikslu duotl at" 
tojams nedaryti jokiu šaudymu ^kyin^antyLloydo George, kal- 

.|oo's. Francuzai jaučia kad jiems 
gali kliut iš Anglijos premjero 
už ardymą Europos taikos.

aeprisiekta nors iš kitos kasyk-1 ir kiltko džiaugamo.
los nausta tunelis jų isgelbeji- „ , . ... .. . . -I
mui. Kompanija paskyrė'$5,000 Pabėgėlių iki 150,000 ypatų is
pirmutiniams kurie pasieks ne-1 miesto leidosi važiuotų, pėkščių | 
laimingus darbininkus. Niekas ’ ”, “
jau ir neabejoja kad tie darbi-1 einant, 
ninkai bus žuvę.

Chicagoj eina derybos sutai
kymui ir užbaigimui gelžkelių 
darbininkų streiko. Kasdien ti
kimasi prieisiant susitarimo.

šalip lūkesčio streiko galo, pa
duotą iš unijos reikalavimas pa-

' naikinti valdžios teismo išleistą 
uždraudimą gelžkeliečiams ir jų 
vadams rūpintis streiko reikalu 
ir tam panašiais dalykais.

Kadangi pirmas injunction ar
ba uždraudimas buvo ant dešim
ties dienų, dabar išleidimui kito, 
kompanijos ruošia prirodymus 
prieš gelžkeliečius kad jų strei
ko laiku aįSie 25 žmonės užmuš
ta, 60,000 vagonų sugadinta ir 
14 gelžkelių tiltų buvo sudegin
ti arba susprogdinta, šis strei- 
kerių veikimas sakoma esąs di
džiausias teroro įvedimas kokis 
■Suv. Valstijose buvo.

Teisman suvežta prieš darbi
ninkus prirodymų iš stoties tro- 
kais, b į Čhicagą atgabenta va
gonais.
’ "Sayre, Pa., suareštuota 21 vy-' 
ras ir moteris už susprogdinimą 
vandens rezervuaro prigulinčio 
Lehigh Valley gelžkeliui. Vy
nams 'buvo uždrausta toj apielin
kėj vaikščioti, taigi darbas pa
lesta moterims-; Susekus, su
imta 21 ypata.

North Smithfield, R. I., The 
Blackstone Mfg. Co., turinti į 
5p0 darbininkų', paskelbė pake
lianti visiems savo darbininkams 
algas.

Ękzekulivei Amerikos Darbo 
Federacijos tarybai susirinkus į 
Atlantic City, N. J., svarsty? 
mams paduota ir apšaukimas ge- 
neralio streiko delei valdžios iš
leisto injunetiono.

Dubline,' Airijoj, sustreikavo 
pačto darbininkai-; pačtas apsta
tyta piketais; kariumene .pradė
jo juos varyti, prasidėjo šaudy
mai;

ir raitų ant asilų, Turkams už- 
Nekurie likusiųjų jau 

badaują del stokos maisto mies
te.

Jeigu nebus pristatyta mais
to bėgyje dviejų- savaičių, 700,- 
000 Smyrnos ir apielinkės gy
ventojų gręsia badas.

Turkų nacionalistų vadai skel
bia jog Anatolijos fronte kovose 
Grekai neteko 30,000 užmuštų, 
gi 40,000 paimta nelaisvėn.

Grekams pasitraukus, iki at
ėjo į miestą Turkai, Smyrna bu
vo santarvės konsulų kontrolėj.

Bolševikai Sušaudė 55 
Savo Priešus

Maskva. — Pranešimu iš Ki
jevo, Ukrainoj .sovietų kariume- 

I nė sugavo, nuteisė ir sušaudė 55 
buvusius Petluros pasekėjus ku
rie veikė prieš Rusiją, paskui gi 
plėšikavo Ukrainos parubežiais 
nuo pat Rusų-Lenkų karės.

TAUTŲ SĄJUNGA 
STOVI TVIRTAI

Geneva. — Pradėjus kalbas 
apie Tautų Sąjungos atliktus 
darbus, Sąjungos' posėdyje Is
panijos atstovas Čabanas pasa
kė kad nors Sąjunga yra dar 
jauna jos pamatiniai principai 
giliai įsišaknėjo ir Sąjunga tu
rės gyvuoti. Ji jau pergyveno 
daugelį priešingų! pranašavimų.

Buvo pranašaujama- kad Ge- 
noos konferencijai sudarys orga
nizaciją pavadavimui Sąjungos, 
bet nieko tokio nęišėjo. Konfe
rencijos atėjo ir praėjo, bet Są
junga toliau gyvuoja.

Hymans smerkė karišką at
mosferą kokia dar randasi dau- 
gelyj šalių. “Mes pasirašėm tai
kąs, bet nedarome taikūs. Ka
rinis upas gyvuoja daugelyj val
stybių ir pastangas savos apsau
gos kitose. Sąjunga varys savo 
darbą, ir per Sąjungą, galiaus 
taika užeis.”

Brazilijos atstovas Oliviera iš
sireiškė kad ne tik viena Brazi
lija, bet ar visa Pietų Amerika 
pilnai pritaria kad Sąjunga pa
gelbėti; Austrijai j atsigauti. Są
junga užsitarnaus pagarbos iš 
žmonijos jeigu jii išgelbės seną 
šaltinį tyros civilizacijos, — .pa
sakė Oliviera.

Išrinkta komisija Vilniaus ir 
Lenkų užimtos Lietuvos klausi
mui aptarti; ta komisija paduos 
Sąjungai raportą? Komisijai iš 
■Lietuvos delegacijos paduota 
protestas prieš Lenkų “plebis
citą” ir pasigrobimą Vilniaus.

Iš Sąjungos išstojo Peru ir Bo
livia, dvi Pietų Aįrierikos respu
blikos, delei išrinkimo posėdžio 
pirmininku čilijos atstovo. Tų 
tautų tarpe yra kjvirčiai.

Kitą Pietų- AnĮerikos respub
lika, Nikaragua, išsitraukia iš 
Sąjungos del mokesnių brangu
mo.

Francuzija (raportavo Sąjun
gai jog turi 690,000 kariumenės 
ir atsisako ją mažinti; Prancū
zai vis šneka apie “baimę” Vo
kietijos, nors patįs vis tyko ant 
Vokiečių pulti.

AIRIŲ PREZIDENTU 
LIKO COSGRAVE

Dublinas. — Pradėjus Airijos 
seimą, jo prezidentu išrinkta W. 
T. Cosgrave, 'kuris sykiu skaity
sis ir Airijos prezidentu iki ki
taip dalykai virs.

Taipgi čia išrinkta ir visa nau
ja ministerija. Cosgrave taipgi 
bus ir finansų ministeriu.

Posėdyje dalyvavo tik vienas 
iš priešingų Airijos sutarčiai su 
Anglija; visi kiti buvo tie ku
rie sutinka su ta sutartimi.

Iš Corko ateina žinios jog De 
Valera ir kitas respublikonas su
imti nelaisvėn.

Nereguliarė respublikonų ar
mija daro pasalingus užpuldinė
jimus ant valstijos kareivių. 
Viename tokiame mūšyje, kur 
60 apsiginklavusių respubliko
nų užpuolė 25 nacionalistus ka
reivius, septyni pirmųjų užmuš
ta.

Manchesterio (Anglijos) (laik
raščio korespondentas turėjo pa
sikalbėjimų su De Valera, Airių 
respublikonų vadu, kuris atvirai 
kalba politiškus ir militarius Ai
rijos reikalus. Dabartinė sjitar- 
tis su Anglija, sako De Valera, 
reiškia tik kariavimus, ir tik 
įvedus permainas nekurtose da
lyse, geriems žmonėms to'darbo' 
pasiėmus, galima butų ko geres
nio tikėtis.

Pirmas Sniegas!
Sheridan, Wyo. — Rugsėjo 

d. čia nupuolė pirmas šio rude
nio sniegas. Toj apielinkėj tem
peratūra buvo nupuolus iki 12 
laipsnių virš. zero.

DIDELĖ MUŠTYNĖ IR KRAUJO PRALIEJI
MAS LIETUVIŲ PARAPIJOJ CHICAGOJ

Chicago, III. — Nekartą buvo 
spaudoje pranešta kad trįs Ohi- 
cagos Lietuvių parapijinės mo
kyklos — šv. Jurgio Bridgepor- 
te, kur kunigauja M. Krušas 
šv. Kryžiaus Town of Lake, kur 
klebonauja kun Al. Skripka, ir 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje 
Brighton Park, Kun. Briškos 
karalystėj, tebelaikoma Lenkės 
Nazaridtės vienuolės-mokytojos. 
Pereitą birželio mėnesį iš neži
nomos priežasties klebonas Kun. 
M. Krušas prašalino jo mokyk
loj buvusią Lietuvę seserį per- 
dėtinį, jos vieton 
kę, delei ko tėvai 
kų į jo mokyklą.
sijutęs 
kvietė 
salę ir 
mainą;
tiečių, pakviesiąs Kazimierietes. 
Vakacijų laiku parapijonai ne
kantriai laukė mokslo sezono ir 
tos žadėtosios permainos, bet 
apsivylė.

Atėjus dienai kurioj reikia 
eiti vaikams mokyklon, rugsėjo 
5 d., -motinos nusivedė vaikus-. 
Seserįs-mokytojos paprastų bu- 
du suorganizavo vaikus į rikes 
ir nuvedė bažnyčion. Ceremoni
jos motinoms įkirėjo savo ilgu
mu; žinoma, visi suprato jog 
tas daroma kad nusibodę laukti 
■ceremonijų pabaigos motinos 
nueitų namon; bet moterėles lai
kės savo pasiryžimo: nors ne
kantriai bet laukė vaikučių išei
nant iš bažnyčios.

Vaikams išėjus iš bažnyčios, 
kurių (buvo apie 500, drąsesnės 
motinos pastoja kelią Nazarie- 
tėms ir prakalbina jas Lietuviš
kai _ Nesuprasdamos Lietuvių 
kalbos, Nazarietės atsakė Len
kiškai; tada motinos paima sa
vo vaikus ar be jokio trukšmo 
vedasi namon; nekurios motinos 
išsireiškė nenori Paliokių; jei

paskyrė Len-
nebeleido vai-
Klebonas pa- 

padėjime su-kebliame
parapijonus į bažnytinę 
prižadėjo padaryti per- 
vietoj esančių Nazare-

9

Čitos-Japonijos Tarybos 
Nesiseka

čang čun, Mančžurija. — Ja- 
ponijos-čitos-Rusijos delegatų 
derybos laikinai pertraukta lau-Grekai Reikalauja Respublikos.

Konstantinopolis. — Grekijos [kiant žinių iš Japonijos valdžios 
armijos nepasisekimai sukėlė < ką toliau daryti. Tarybose pri
visę šalį prieš karalių Konstan- eita prie susikirtimo, pertrauk- 
tiną, ir sakoma eina agitacija)ta ir laukiama tolesnių instruk- 
karalių nuverst ir įsteigt respu- cijų. Čitos respublika reikalau- 
■bliką. ja kad Japonija ją pripąžintu

Grekų laivams apleidžiant M. ant pilnesnių pamatų negu pada- 
Aziją 'su kariumene, tarp karei- 
.vių. prasidėjo sumišimai. Gre-| 
kų militarė valdžia norėjo juos 
dar tenai laikyti tolimesniam at- 
šitįkifllui prieš Turkus, -bet ka
reiviai sukilo, ir ant reikalavimų 
turėjo būti išgabenti į Grękiją.

rė su (sovietų Rusija. Tikima 
Japonija nusileis ir pavelys Mas
kvos valdžiai dalyvauti Sibiro 
reikaluose.

Meksika Atiminėja 
Ginklus

Meksikos valdžia įsakė atimti 
visus ginklus ir amuniciją esan
čius krautuvėse ir visose kitose 
pardavimo vįetose Nogales mie
ste, Sonoroj. Tai daryta po da- 
girdimo jog įrengdama naujas 
suokalbis prieš Obregpno 
džią.

val-

Draudžia Turkams Džiaugtis.
Konstantinopolis. — šio mie

sto santarvės kontrolės komisija 
pareiškė Turkams gyventojams 
užbaigti džiaugsmus ir iškilmes 
del nacionalistų laimėjimo Maž. 
Azijoj.- Turkiškos vėliavos įsa
kyta nuleisti ir mieštas turi bū
ti palaikyta neutraiišku. Neut
raliuose rudžiuose Ismido ir prie 
Dardanelių santarvės komisiją 
nutarę palikti tik Anglijos, Ita
lijos ir Francuzijos vėliavas.

30 Prigėrė su Vokiečių 
Laivu

Southampton, Anglija. — Vo- 
I -—X--’ nu
skendus, manoma žuvo dikčiai 
žmonių, čionai pribuvo Angli- 

| jos laivas’ su 285 išgelbėtų nuo 
Vokiško laivo, šio laivo kapito- 

I nas«sako jog žuvusių bus iki 80, 
o paskiausia pranešta jog žuvo 

■apie 30 žmonių.

Teroristu Organizacija
*• * ouuLiičimpLUii, zingiija. —

Oklahoma City, Okla. — ^a) kiečių laivui “Hammonia” 
susekta terori&tų organizacija iš 
streikuojančių gelžkelių darbi
ninkų, kurie degina tiltus ir ar
dę gelžkelių reles, norėdami pri
versti gelžkelių darbininkus iš
eiti į streiką. Pora jų suimta, 
ir jie tą savo planą išpasakoję.

Norėta Nušaut Francuzi- 
jos Prezidentą

Paryžius. — Tūlas Egiptietis 
studentas prie Ely-see palocių 
paleido šūvį į automobilį, kuris, 
manė, yra Francūžijos preziden
to Millerando. Prezidentas tuo 
tarpu nebuvo visai mieste.

Studentas pirmiausia priėjęs 
prie palocių prašėsi matyt pre
zidentą, norįs paduot jam laiš
ką. Sargas nužiūrėdamas jo su
simaišymą, sakė pats priduos 
laišką. Tada jis klausė apie pre
zidento automobilį, sargas atsa
kė jog automobilis tik ką išva
žiavo. Studentas tada išsitrau
kęs mažą revolverį paleido šūvį 
į automobilį kurį jis matė sto
vint gatvėje prieš palocius. Kul
ka nieko nepataikė. Sargas vai
kiną suėmė. Tardant jis aiški- 
nori prašęs pinigų pas preziden
tą, nes jo giminės Egipte jo iš
sižadėję, o kadangi prezidentas 
neatkreipė domos į jo prašymą, 
sakė norėjęs prezidento akivai
zdoje nusižudyti.

Belgija Nepasitiki 
Vokietija

Paryžius. — Belgijos kabine
tui negavus iš Vokietijos paga- 
nėdinančių garantijų jog bus už
mokėta 270,000,000 aukso mar
kių, kaip buvo pastaru laiku pri
eita atlyginimų komisijoj prie 
susipratimo, Francuzijos prem
jeras Poincare išleido naują per
sergėjimą Vokietijai kad jeigu 
tas pažadas nebus pildyta Fran- 

Icuzija stoja greta su Belgija to 
išreikalavimui.

Sykiu su -tuo Poincare’s per
sergėjimu atėjo žinios jog Bel
gijos delegatai pertraukė su Vo
kiečiais tarybas tų mokesnių už- 
garantavimo reikale.

“ Dievo Karalyste 1925 
Metais”

Cedar Point, O. — šiandieni
nis bolševizmas, kaip jį -pasaulis 
žino, jplatindamaJsi nors lėtai bet’ 
tikrai į visas pasaulio dalis, pil
do tik biblijos pranašystę, — 
kalbėjo biblijos studentų visa- 
svietiniame kongrese Holwett iš 
Kanados, prieš 15,000 biblijos 
studentų draugijos narių.

Bet jų įsitikinimu yra jog nuo 
1925 metų ant žemės “bus įseig- 
ta karalystė Dievo.”

Užsimušė 4 Lakūnai
Rutland,'Vt-. — Pereitą savai

tę valstijos parodoje darant vi
sokias štukas orę, nupuolė iš 
3000 pėdų augščio du lakūnai ir 
užsimušė. Vienas jų, Maynard, 
pora metų atgal, laimėjo lenkty
nes orlaiviu skersai. Ameriką.

Trečias užsimušė puldamas iš 
oro su paračiutu kuris laiku ne- 
išsiskėtė.

Ketvirtas užsimušė Indiana
polis, 
tiniu

Ind., nukrisdamas su pač- 
orlaiviu.

Dar apie Užsiregistravi
mą

Skaitome reikalingu patiekti 
dar kai kurių patarimų pasų iš- 
siėmimo reikalu.

1) 'Visi norintyeji būti Lietu
vos piliečiais, turį visų pirma 
apsipažinti su Lietuvos Piliety
bės Įstatymu/ kursai netrukus 
bus iškabinėta viešose vietose 
Lietuvių kolonijose. Be to lai 
kiekvienas nueina į Paskolos 
stotį ir gauna paso aplikaciją ir 
registracijos korčiukes, kuriais 
su atida lai perskaito. Perskai
tęs žinos ko iš jo yra reikalau
jama-.

2) Paskolos Stočių vedėjai ir 
kitos įgaliotos įstaigos gavę iš 
Atstovybės visos reikalingos me- 
degos lai gerai apsipažįsta su 
visų prisiųstų raštų turiniu kad 
galėtų teikti kiekvienam reika
lingų patarimų ir kad nereikė
tų tais pačiais klausimais dary
ti paklausimų Atstovybėje.

3) Kaip seniau taip ir dabar, 
aplikacijas del paso išpildau! 
reikalinga turėti dvi fotografi
jas nustatyto didžio (3x3 col.).

4) Pirmas Amerikos popieras 
išsiėmę dar nesiskaito Amerikos 
piliečiais, ir dėlto jie gali užsi
rašyti Lietuvos piliečiais ir iš
siimti Lietuvos' pasą. .

5) Viso surašymo ir pasų iš
davimu centras yra ne New Yor
ke bet Washingtone. Taigi vi
sais panašiais reikalais ir kreip
kitės į Lietuvos Atstovybę,'1925 
F Stret, N. W., Washington, 
D. C.

L. I. B.

kada policistai išvaikė ir nusive
žė moteris, palikdami vaikus sa
vo globoje, viena mokytoja mo
kyklos priangyj pradėjo skam
bint didoką bambalą duodama 
ženklą kad jau laikas eiti moky
klon, vaikai ne tik nėjo į vidų 
bet dar pasityčiodami šaukė: 
“Polak! Polak!” pridėdami "gra
žiausius” AmerikoniškuS žodžius 
ir nepaisydami policistų išsiver
žė ga'tvėn kur jų motinos laukė. 
Tą matydama, viena mokytoji 
Nažarietė atėjusi prie tvoros 
prakalbėjo į gatvėje esančius" pa
rapijonus: “Nors jų's vaikų ne
įeisite į mokyklą, ir jus musų 
neapkenčiate, veltui jus tai da
rote ; mes čia esam atsiųstos ir 
nors nieko nedirbsime jus mums 
algas mokėsite”. Tada pasigir
do moterų šauksmas: “šalin, 
Paliokės! šalin (klebonas Kru
šas, Paliokų užtarėjas”. Mote
ris tolei šukavo iki kunigas ir 
Paliokės neprasišalino iš akių.

Pasibaigus šauksmui, beke
lėms išsiskirsčius, Kun. Krušas, 
policistų lydimas, išvažiavo, kaip 
nekurie spėja, pas vyskupą bū
tent apskųsti parapijonus kam 
jo Paliokių nemyli.

Rugsėjo 6 d. nekurios viernos 
avelės pamanė skebauti: mėgino 
lydėti vaikučius į mokyklą. Kiek 
girdėta, -pasitikusios su strei
kuojančiomis (motinomis gero
kai pasipešusios pralošė. Tą pa
tį seredos vakarą parapijonai su
sirinko Mildos salėn aptart kas 
toliau daryt. Nutarta neleist 
savo vaikų mokyklon iki Naza
rietės Lenkės nebus prašalinta. 
Taipgi nutarta .esamąjį parapijos 
“bazarą” pailsintį, t. y. uždaryti 
kol neįvyks taika tarp parapi- 
jonų ir klebono. Bažnyčion nu
tarta eiti ir visus kitus palie
čiančius tikėjimą reikalus pil
dyti ; kurių vaikai eis į mokyklą

Pa-nėra ganėtinai Lietuvaičių mo- streiko laiku, netrukdyti, 
kytojų tai pakviest Vokietes, rapijos globėjai be išsikalbėjimo 
Francuzes ar kitas kokias, bet turi apsilankyti pas vyskupą, to 
ne Lenkes, ir viskas butų tuomi jiems nepadarius parapijonai pa- 
užsibaigę jei ne Kun. Krušas, tįs išrenka iš savo tarpo gabes-
kuris pasikvietė virš dviejų de
sėtkų policistų, kurie stengėsi 
prašalint motinas, o vaikučius 
suvaryt mokyklon. Nekurie sa
ko kad Kun. Krušas viską išank- 
sto buvo prirengęs, kad tarpe 
policistų buvo Lenkų tautos; 
kurie žvėriškai puolėsi ant mo
terų ir skaldė lazdomis nekaltų 
moterų galvas. Mušis tęsėsi 
visą valandą laiko; daug mote
rų 'sužeista; viena nėščia mote
ris,. kuri laikė mažutėlį kūdikį 
ant rankos, kitą didesnį vedėsi 
už rankos-, liko baisiai apkulta 
kam nepaleido vaikučio kurį po- 
licistas norėjo buože įvaryti į 
mokyklą.

’ šiamt" nepaprastame sumiši
me 'buvo apie keturi šimtai mo
terų ir apie šimtas vyrų; Kun. 
Krušas priėjęs prie vyrų sako: 
“Vyrai, jus bukit ramus, o su 
moterimis mes apsidirbsime; tu
rim keturis policijos vežimus, 
reikale pašauksim daugiau, nu
vešim ten kur jos užsitarnavo”. 
Ištiesų beveik išsipildė jo 
džiai: policistai apdaužytas, 
pludusias kraujuose moteris 
liodavo į vežimus ii' nuvežė 
licijos štotin. Stoties užvaizdą 
kapitonas išklausinėjo moterų už 
ką jos čia atvežta. Pasirodė vi
sos nekaltos; tada kapitonas da
vė moterims po 20 centų sugry- 
žimūi (namon. Nors kamendo- 
riai ir slankiojo tarpe intužusių 
•moterų tečiau nei žodžiu nebuvo 
užgauti. Vienai seserei Naza- 
rietei nuplėta juodas gaubti'š 
nuo galvos ir smogtelta. kumsčia 
į sprandą; bet moterįs jei bu
tų pasigavusios kleboną Krušą 
be abejonės būtų jį sutrypusios.

Pasibaigus riaušėms, tai yra

zo- 
pa- 
su- 
po-

nius žmones pasiuntimui pas 
vyskupą ’su skundu ant klebono.

Vienas parapijonas nusiskun
dė kad jo 10 metų amžiaus vai
kas . riaušėse sužeista; susirin
kimas patarė jam gauti liudinin
kus, išimti varantą apskundimui 
klebono.

Tas viskas kas čia atsitiko pa
rodo kunigų ‘^patriotizmą”; ne
sakyčiau nieko jeigu kunigas bu
tų kilęs iš bajorų, nes; vilkęs vis 
į girią traukia; bet Kun. Miko
las Krušas, žemaičio šilališkio 
kaimiečio mužiko vaikas, tas ku
rio tėvui Lenkų atėjūnas bajoras 
nugarą plakė, tas kurio bočius o 
gal ir tėyas vergavo Lenkų ba
jorui už juodos duonos kąsnį, 
parsiduoda Lenkams, savo pa
taikavimu Lenkams surengė pa- 
rapijonams skerdynes (panašias 
į Kražių skerdynę). Tik už tai 
kad žiopli parapijonai, pastatę 
milijonierišką bažnyčią, salę su 
keliomis dešimtimis kambarių 
mokyklai, gražiausią 'kleboniją, 
pritrukę kantrybės pratarė tie
sos žodį jog ne šiandien Lietu
viams su Paliokais brolautis, tai 
Lenkų užtarėjas klebonas Kru
šas pasikvietė pora dęsėtkų po- 
licistų, kurie suskaldė keletui 
desėtkų moterų galvas. Tai bent 
klebonas, tai patriotas Lietuvos 
sūnūs.

Bet visgi 
ir .tamsieji 
lins iš savo 
kus parazitus, šitas nuotikis 
neišeis gerojon pusėn Krušui. 
Parapijonai, ’raskite sau kunigą 
Lietuvį patriotą (nors jų ma
žai yra), o Lenkberniams paro
dykit kelią do Warszawy.

Perkūno Išpažintojas.

kada nors išmiegos 
parapijonai, praša- 
tarpo visus Lenkiš-

MUI, IR PARSITRAUKIMUI GIMINIŲ Iš LIETUVOS NAUDOKITĖS “DIRVOS” Agentūra. 
SIUNTIMUI PINIGŲ Į LIETUVĄ, LAIVAKORTĖMS SAU IŠKELIAVIMUI, SUGRYŽI-
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rūpintis apie sergantį 
Buvo tai geras pamo- 
Bet tik kitiems.
kad pradėjo kunigėlis 
parapijpnų visaip va-

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”.

Garuns per daugiau kaip
60 metų. '

Iš Lietuvių Gyvenimo |
tuvę, bet niekuomet nematė nei 
nepažino tų kurie yra “Kuryer 
Codzienny” štabmeikeriai.

Kad sugrąžinus tą bjaurų 
“Keleivio” šmeižtą to laikraš
čio redaktoriui, Sandariečiai pa-
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4 rai suprato kad -gali būti aitva- 
* ras su tais melagiais. Jeigu jie 

policistą net bandė sumušt, iš
mest į gatvę, tai galimas daik
tas jogei ir visi kiti žmonės 
jiems “tik šiaudai”. Iš kitos 
pusės, juk “Keleivio” užmetimai, 
ir “Sandaros” už to laikraščio 
redaktoriaus faktų darodymą 
pasiūlyta šimtdolarinė paskelbta 
viešai spaudoje, todėl ir faktai 
turi būti skelbiama laikraščiuo
se o ne kitšip, kad “Sandaros” 
administracija ar Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros Centro 
Komitetas kvietę Lenkus. “Ke
leivis’’ ant to nesutinka.... Tas 
ir parodo _ tų žmonių intrigas. 
Per laikraštį jie neturi jokių fa
ktų skelbt, o jeigu išnaujo pra
neš meluot kaip iki šįolei darė, 
visuomenė dar kartą patvirtins

SO. BOSTON, IJflASS. .
“Keleivis” prakišo 100 dola

rių. Kuomet Sandariečiai tik
rai žinodami kad “Keleivis” su
sibičiuliavo su Lenkais apie tai,
paėmę Lietuvišką drąsą, pareiš-' siūlė $100 ir viešai pareikalavo 
kė visuomenei. “Sandara”, kai-head faktais 'butų prirodyta kada, 
po tikrųjų Lietuvių organizaci- kur, kam ir kaip "Sandaros” 
jos organas, Amerikos Lietuvių Centro Komitetas arba Admini- 
Tautinės Sandaros vairas, teisin- stracija norėjo, taip sakant, su 
gai painformavo Sandariečius— "Kuryer Codzienny” vedėjais 
iškėlė į aikštę “Keleivio”-Lenkų 1 konfraktuotis. šito fakto Len- 
klerikalų-endekų suokalbį prieš kų burdingbosiai neturėjo ir ne- 
Lietuvius. Už tai “Keleivis” prirodė.
lapai supyko. Viename savo nu- stracijos jau buvo pasiūlyta šim-
meryje jis be jokios gėdos me- tinė už prirodymą. Ir kuomet. v,auuiIJCIIC uai Aai(,ą pat,vlI mm 
lais, ir net peržengęs laikrašti- antru kartu “Keleivis” savo me-bkąd “Keleivis” yra melagius. O 
nės etikos taisykles, apšmeižė lą dar pakartojo, neduodamas I kuomet “Sandaros” administra- 
Sandariečius.. • faktų bet reikalaudamas iš “San-, torius nueitų į “Keleivio” namą

Lenkų klerikalų pataikūnas daros” šimtinės, “Sandaros” ad- jr pasirodytų mister Gegužiui 
“Keleivis,” apart įvairių nesamo-j ministracija matydama to laik- arba Michelsuniui ir pareikalau- 
nių dar išmistijo ir parašė buk raščio provokatorišką melą,-tik- tų faktų melų pateisinimui, jie

be abejonės “Sandaros” admini
stratorių apkultų ir išmestų per 
duris. Pagalios dar paskelbtų 
savo laikraštyj jog “prirodė fak
tais” !

Reikia pasakyti jog “Sanda
ros” administratorius, apart tos

Sandariečiai irgi ,norėję spaus- rų Lietuvių šmeižimą, šimtinę 
dint tą Lenkų organą “Kuryer sulaikė.
Codzienny”. Stačiai juodašim- i “Keleivis” neva kvietė “San- 
tiškas, (provokatoriškas šmeiži- daros” administraciją rugsėjo 2 
masl Sandariečiai ne tik kad d. į savo namute, tai yra ten kur 
nenorėjo ir neprašė to Lenkų gyvena Lenkai ir keleivininkai. 
klerikalų organo į savo spaufe- Į Esą čia prirūdysią faktais....

šimtdolarinėts, dar apsiima ap- redaktoriaus apgint savo “ne- 
mokėt visas lėšas kokios pasida- J kaltybę”....
rytų "Keleiviui” paskelbiant 
tuos faktus kuriuos buk “Kelei
vio” ponai turį — buk “Sandara” 
norėjus spausdint “Kuryerą”. 
Gera propozicija “Keleivio” “au
ksaburniams”. Jeigu tie “fak
tai” ilgokai nurašyti ir užimtų 
laikraštyj daug vietos tai dar 
Lenkų burdingbosiai uždirbtų, 
žinoma, tie ponai išgirdę riebius 
pasiūlymus laižosi ir mano: “Ak 
kad dabar turėtume bent ma
žiausius faktus jog Sandariečiai 
ištikrųjų norėjo spausdint Len
kų klerikalų ‘Kuryerą’ tai ne tik 
kad tuos gaivalus išmuštume iš 
pozicijos politikoje, padarytume 

•‘nosį’, 'bet dar uždirbtume vieną- 
kitą šimtą dolarių už paskelbi
mą”.

Dabar '“Keleivio” redaktorius, 
regis dar labiau ironizuotas, 
Sandarįečiut jau įygina prie šu
nų!.... Paskutinis susikrimtu
sio žmogaus ■argumentas prieš 
faktus.. Neturėdamas faktų ap
gint savo išardytas pozicija^ 
griebiasi — sąžinės ve/čiamas— šių piemuo. Atsivertė evangeli- 
šlykščiausių priemonių. Savo 
laikraštyj, kur prisieina ištart 
“Sandariečiai rašo”, vieton to 
sako “Sandariečiai loja”!..’.. 
Paskutinė priemonė “logiško”

SCRANTON, PA.
žmoneliai čia dabar turi gra

žius laikus, oras labai puikus, 
ne šiltas nei nė šaltas, labai ma
lonus. Angliakasiai švenčia jau 
penktas (mėnuo, Kr galo streiko 
nesimato. Sulaukę šventadienio 
visi skubinasi į bažnytėles Die
vulį pagarbint kad greičiau už
sibaigtų streikas. Ir aš, kaipo 
karštas (katalikas, sulaukęs ne
dėlios skubinuosi į Kun. Kuro 
'bažnytėlę. Buvo tai rugpjūčio 
27 d. Inėjus į bažnytėlę, 'žiūriu 
sėdi keletas žmonelių, vieni kal
ba rašančių, kiti skaito knyge
les. Išsiėmiau ir aš rašančių, 
rengiuosi kalbėti, manau sau: 
Kad drošiu tai drošiu, gal ko 
nors išmelsiu. Bęsirengiant ra
šančių drožti, kur buvęs nebu
vęs, įsilipa į sakyklą senelis su 
baltais plaukais, Kunigas Ku
ras. Padėjęs rašančių sakau pa
siklausysiu ką papasakos šis du-
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PRAGILO KAMPELIO^
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Kiekviena Motina nori turėti
Kūdikį stiprią ir vikrų

Jeigu negali žindyti savo kūdikio, nedaryk bandymų su' visokiais (valgiąją, 
pradek gerai duok jam tą majstą kuris išaugino daugiau stiprių ir vik- 
rių vyrų bei moterų negu visi kiti dirbtiniai maistai sykiu sudėti, duok savo 
kūdikiui

CONDENSED MILK.

> jų knygą, evangelija buvo apie 
; žmogų kuris papuolė tarp žmog- 
i žudžių.. Na po evangelijos pra

dėjo sakyt" pamokslą. Pamoks
las buvo iš evangelijos, apie mei- 

' lę artimo: kaip mylėti artimą, 
kaip gerą daryti savo /kaimynui. 
Jis prilygino net kunigą kuris 
eidamas keliu radęs žmogų su
žeistą palikęs nuėjo Sau, ir levi
tą, kuris irgi palikęs praėjo ne
pasigailėjęs to sužeisto) žmoge
lio ; tik Samaritonas radęs gulin
tį sužeistą žmogelį pasigailėjo 
jo, užsidėjęs ąnt savo asilo par
nešė į savo namus ir prisakė sa
vo tarnui 
žmogelį, 
kinimas.

Paskui 
keikt ant 
dindamas — ir vištų galvom ir 
kitaip niekindamas visus kurie 
dalyvavo Lietuvos Pripažinimo 

| parodoj rugpjūčio 6 d. sykiu su 
bedieviais,’ sakydamas kad be
dieviai neregės dangaus <ir Die
vo; visi kurie priguli prie tau
tiškos parapijos neineis į dan
gaus karalystę, nuskambės į 
pragarą, ir su jais visi jus kurie 
dalyvavote parodoje. Negausit 
atleidimo nuodėmių /aš jums ne
duosiu išrišimo iš griekų kam 
jus su bedieviais susidedat; aš 
nenoriu kad jus draugautumet 
su šliuptąrniais!

Mat koks kunigėlio užsispyri
mas. Kalbėjo apie meilę arti
mo, apsisukęs gi tą patį artimą 
visaip niekina, keikia, siundo ar
timą prieš artimą liepdamas ne
kęsti, ir pats jeigu galėtų savo 
artimus ant laužo -pakeptų ir 
visus kurie parodoj dalyvavo su
degintų, — žinoma, jei butų to
kie laikai kaip kadaise buvo ka
da kunigėliai degino sau nepa
tinkamus. Išėję iš bažnyčios 
žmonės tik juokėsi sakydami, ar 
tik supuvusiam Romos sostui ti
kėdami gaus dangų, o kiti visi 
eis į pragarą. Viena davatkė
lė sako: žinoma kad kunigėlis 
teisybę kalba. Kiti-sako: Jo 
teisybė kaip žydo: kur dolaris 
ten ir dangus.

Karštas Katalikas.

Akroną strielčių Kaušinską. 
ir vanagą nušaut. Buvo su
manymų pasiųst saidikinin- 
ką Škimutį vanagą banditiš
ka plunksna nudurt. Buvo 
sumanymų pasiųst ilgliežuvį 
V. Asilauską vanagą nunuo- 
dint. Buvo sumanymų kito-. 
kių ir dar kitokių*, ale tėvas 
Fabijonas sako: Meilė ar
timo turi būti pirmoj vietoj. 
Dievas sutvėrė vanagus ir 
visus kitus paukščius po- 
dangumi ir pasakė: Jeigu į 
tave kas mes su akmeniu tu 
į jį mesk su duona. Tai aš 
įnešu kad mes vanagą pa
kartume ir nuluptume nuo- 
jo visas plunksnas, ba jis ne
vertas vanagu vadintis ir aš- 
jo tokiu nevadinu, nors jis. 
vistiek yra tuo paukščiu.

Reikia pranešt Klevlando 
vyskupui kad po jo šonu tu- * 
-ri susisukęs lizdą toks pauk
štis -kuris neturėtų čia būti, 
ba vanagai gyvena augštai 
kalnuose ir nepereinamose- 
giriose.

Taukuoto Puodo raportas 
buvo irgi blogas. Svarbiau
sia raporte skambėjo šitokie 
žodžiai: Visoj Amerikoj pri
viso bedievių ir jų laikraš
čių su tokiom didelėm gerk
lėm kad skelbia katalikams 
jog mes neįkurėm jokio uni-

Tą maistą kuris budavoja stiprias kojas ir svei- ‘ 
kus kunus, įraudonina veidus ir Sužiebia akią. Gy 
dytojai jį remia ir įsako duoti del jo augštos rū
šies ir išnašaus sudėjimo. Lengvai prirengiamas 
— supilk tik atatinkamą kiekį Eagle Pieno į vi
rintą vandenį, pamaišyk, ir jau gali penėti.
Jei tavo vaikas naktyje verkia — jei jis nervuo- 
jasi’ir pyksta — jei jis neauga tai dažniausia kal
tė tame kad maistas neužtektinas arba netinkąs. 
Motinos pamato kad su Eagle Pienu išauga nor- 
mališki sveiki kūdikiai. Jis buvo nuolatiniu kū
dikių maistu per 65 metus. Jis yra grynas pie
nas ir grynas cukrus — gamto's maistas kuomet 
motinos pieno nėra.

Del jo augštos rūšies ir todėl kad 'gaminamas iš 
riebaus karvės pieno ir malto cukraus, yra tiesiog 
ekonomiška vartoti Eagle Pieną visai šeimynai ir 
virtuvėje kur tik reikia paprasto pieno ir cukraus. 
Pabandykit jį su kava ar koko, ir visiems kepimo 
ar virimo tikslams. Vartojant jį nereikia pirkti 
cukraus.
Iškirpkit šio paskelbimo kuponą ir pasiuskit jį 
The Borden Company ir gausit visai dykai, ko 
reikalausit, ar jūsų kalboje knygutes apie kūdikių 
penėjimą’, vaikų knygelę, ar virėjystės knygelę, 
kur pasakoma kaip pagaminti Skanių valgių su 
Eagle Pienu. Įvardinkit ko norit, šitas patar
navimas yra jums tik paprašius. -

Del nedadavimo pilnos mieros 
automobilistams perkant 'gąsdi
ną, važinėtojai šioje šalyje per 
metus turi nuostolio ant 90 mi
lijonų dolarių.

Jūsų'krautuvninkas gali jus aprūpinti 
su Borden’s Eagle Pienu — įsitėmykit 
keno paveikslą ir neimkit jokio kito.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York
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IŠ PADERACIJOS 
, SEIMO

■ Sėdžiu sau vienas prie 
vo bevielinio telegrafo apa
rato, durno ju apie šonkau
lius, ir laukiu kokių netikė
tų žinių iš margo svietelio. 
Ba žinau kad visuose žemės 
kampuose yra Slaptos Spra
gilų Sąjungos Spragilaičių 
kurie vyriausiai savo galvai 
gerb. Spragilui praneša vis
ką..

Nugi klausau:
SsSsSoŠoSo Bostonassss! 

Gerb. Spragilui Klevlande— 
Paderacijos seimas!?:?:;

Dabar tai šonkauliai į šalį, 
ba šis .Paderacijos seimas

JWS UIVQ xivfxxux&xxx jvmv um- 

versiteto, o pinigus naudo
jam savo partijos propagan
dai. Visi vienbalsiai turim 
pasakyt katalikams kad tai 
yra didžiausia melagystė, ba 
universitetas Lietuvoje yra, 
o pinigus mes nenaudojam 
partijai ale savo ypatiškiems- 
reikalams, ba yra tokių gi
zelių kurie žada but gerais 
kunigais, ministeriais ir ga
biais šmugelninkais jeigu 
mes duosim jiems pinigus tą 
mokslą išeit. Yra kurie jau 
sunešiojo aną sykį pirktas, 
kelines, yra pasirengusių mi- 
sijdnierių į Braziliją ir. į 
Kongo* važiuot kulturint 
beždžiones. $tai'ant ko pi
nigai eina.

Paderacijos sekretorijatui 
reikia kelių šimtų tūkstan
čių dolarių pravedimųi kru- 
cijados ir išmušimui bedie
vių kad jie daugiai apie mu
sų surenkamus pinigus ne
zaunytų.

-o j" i x \'i Blaivininku seime -buvo ?at“1J0. Pai sekretorius , irmininku *rinkta tėv* 
Snapskus, kuris kunigų sei- 
me raportavo jog buvo sep
tynis sykius metų laiku nu- 

| vežtas į cypę už pasigėrimą 
Raportuose pasirodė tokių 

svarbiausių dalykų:
Plepaitienė raportavo pa- 

i darius (devynis dolarius su 
Į keturiais noliais užpakalyje 
dirbdama naminę ir su bur- 
dingieriais platindama ir 
gęrdama.

Kadangi dabar blaivybės 
laikai, pusiau bedieviškas 
Klevlando delegatas N. N. 
įnešė kad kreicerių reikia 
apšaukt istorišku pabūklu ir 
atiduos į katalikų muzejų 
(kuriam tuoj atvažiuos ku
nigai pinigus rinkt), aleto
kiam kreicoriaus padėjimui 
į mirusiųjų tarpą užprotes
tavo “Raugo” redaktorius 
Čia Esaitis.

Paskui buvo’ skaityta re
ceptai kaip, geriausia ir len
gviausia padaryt naminę ir 
kaip ilgai reikia laikyt iki ji 
buna gera. Del ilgumo lai
kymo įbuiyo kilę ginčų, ba 
vienąs delegatas prirodė S3- - 
vo receptą geriausiu sulyg 
kurio nereikia ilgai laukt iki 
“stopas” lieka geras, ir tas 
jo receptas liko visų užgir- 
tu.

Antgalo sudainuota blaivi
ninkų blevyzgos ir tuo posė
dis užsibaigė.

Abelnas'šio seimo įspūdis: 
Kryžiaus karė paskelbta, be
dieviams kišenių skambini
mas užginta, vanagas liks 
nupeštas, bedieviai iškarta 
jeigu kalbės apie tautos puo
dą, ir 'blaivininkai greičiau 
galės susilaukt iki jų namie 
raugtoji paliks sena.

yra tai juodojo internacio
nalo suužimas!

Slapti Spragilaičiai prane
ša: Suplaukė, suėjo, suva
žiavo (tik orlaiviais nei vie
nas dar neatlėkė, ba bijo ma
nydami kad jais aitvarai va
žinėja) diedų, bobų, kunigų, 
ir žmonių, kurie atstovauja 
ir drys'ta kalbėt Varde pusės 
milijono organizuotų juodo
jo internacionalo gaivalų — 
nubraukus nuo galo porą ze- 
rų, suprantama.

Paderacijos sekretoriatas 
(vienas pasišiaušęs žmogu
tis) sekančiai paskelbė: 
' Kadangi Šv. Kryžiaus ka
rė jau senai buvo,ir kadangi 
nuo to laiko sviete priviso 
visokių bedievių ir liberalų, 
kadangi priviso visokių laik
raščių kurie rašo apie musu 
niekšiškus darbus kaip anais 
metais Voltaire (atsiprašau 
kad paminiu Voltaire apie jį 
nieko nežinodamas, tą vardą 
patyriau iš gerb. Fabijono,

ir patariamas savo dvasiš- 
kųvadovų, aną dieną apšau
kiau kryžiaus karę kad visi 
dievobaimingi katalikai pa
daužytų bedieviams su kry
žiais per kišenius. Visiems! 
vyčiams pranešiau kad jieįh 
nusipirktų kuinus, ba jie yra 
mano pablagaslovinta armi
ja kuri jos su kardais (iš ba
lanų) ir rodinės visiems ge
riems katalikams kas yra 
bedievis ir (pėtnyčioj mėsą 
valgo, o tada 'katalikai galės 
juos skerst ir žudyt, ar ap- 
mėtyt supuvusiais kiauši
niais (ba patįs vyčiai tą bi
jo daryt). Vyčių armija tu
rės šitokius ženklus: Sulū
žusį reksmono kuiną, iš se.- 
no maišo apdangalą, ant 
krutinės .Varlės emblemą, 
iš "balanų kardus.

Visi delegatai ploja ran
kom, ba dar nebuvo ant že
mės tokios gudrios galvos 
šiais amžiais kuri tokį pui
kų dalyką katalikams sugal
votų.

Tarp garbės, delegatų bu
vo Paderacijos 'tėvas Fabijo
nas ir mama Antanina. Už 
tokio gražaus kūdikio su 
penkiais noliais užpakalyje 
pagimdymą jiems nutarta 
uždėt po usnių vainiką.

Paskui buvo kalbos-^apie 
naminius Paderacijos prie
šus. Tėvas Fabijonas pasi
prašo balso ir sako: Aš įne- 
šu kad Akrono “Vanagas” 
yra labai baisus paukštis, ba 
jis smarkiai kapoja mane ir 
Antaniną ir visus tuos ku
rie mano šeimynoj ant bur- 
do stovi. Ale aš žinau ko
dėl jis taip daro, ba jis ne
turi ką lest, o dabar net pa
reikalavo iš R-K susivieniji
mo penkių dolarių su ketu
riais noliais užpakalyje._

Buvo sumanymų pasiųst "į
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Nuo Redakcijos
KEMĖŠIS VISAI SUSIKOMPROMITAVO

N]E kiaulei būti astronomu, 
ir ne kunigui diplomatu.

Ir tas musų dvasiškiją skan
dinantis faktas kasdien dau
giau ir daugiau aišktėn išei
na. Kun. Purickis nusišmu- 
.geliavo iki [proto sumišimo, 
įf štai Kun. Kemėšis, Lietu
vos Atstovybės Amerikoje 
“daug cinų vyras”, susikom
promitavo su registracija iki

tai mes ne piliečiai, neturėję 
jokios pilietybės, ir antgalo 
patįs išsižadą jos.

Suregistravimas piliečių, 
tam tikra mokesnis galėjo 
būti, ir žmonės butų liuosai 
mokėję. Bet šitokiems pa
reiškimams iš atstovybės iš
ėjus Amerikos Lietuviai pri
valo 'paskelbti streiką nesi- 
registravimo ir boikotuotiutį • • t orioną vinių ix uuinuiuviito kad gavęs nervų suirimą Atsstovybę tolei kolei iš jos 

griebėsi rašyti tokius straip- bus prašaiiūta4<emėšis, Čar- Irom rzalrxo irinnoo oio_ - ._ .snius kaip telpa vienas šia
me numeryje ant pusi. 4-to.

Pats inpynęs Atstovybę ir 
save, jis stengiasi išsisukt 
bandydamas apdumti musųl 
akis jog mes, po visko, net Į 
nesą Lietuvos piliečiais, ar 
ir pačiais Lietuviais!

Lietuvai tautininkai, Lie-I 
tuviai katalikai ir visi kurie 
aukavom Lietuvai ir pirkom 1 
Lietuvos bonus ypaklauskim-I 
dabar Kemėšio: Kodėl Lie- piliečius, ir išleido įstatymą 
tuva prie musų kreipėsi bo- Lietuvos piliečių užrubežiuo- 
nus pirkti, kodėl nesikreipė s,e registravimo. To fakto 
prie Chiniečių jeigu mes nė- ii 
buvome Lietuvos piliečiais? 

'Kodėl mums iki šiolei to jie 
nepasakė?/ 1

Nė Lietuvos tai išmislas, 
bet susigraužusio Kemėšio.

Kas lieka daryti?
Reikia tik šaukti: “Keme

šį vardan Amerikos Lietu
vių gerovės, lauk iš Atstovy
bės!”- Bet jau pervėlai tam. 
Kemėšis šiose dienose iš At
stovybės išeina. Jis sakosi 
eisiąs vėl mokytis. Jis tu- 
rėrf pasiteisinimo “nieko ne-< 
turįs” su Atstovybe, nors po 
senovei rašys tokius nonsen
sus prieš mus.

Taigi, reikia šauktis Lie
tuvos valdžios atprašyti sa
vo tokį atstovą kuris užmir
šo ko jis čia esąs, kuris tik 
po klerikalų piknikus ir sei
mu? važinėjasi ir su kunigė
liais čestavojasi.

- Tada užeis ramybė ir mes 
vėl dirbsime Lietuvai.

Prie Kemėšio “dekreto”. |
Jis pareiškia mums kad j 

mes Beturime tiesios prie sa-1 
vo šalies pilietybės, kadangi! 
Lietuva įsikūrė mums namie j 
nešant. Nekurie, sako, “iš 
jų jau priėmę kitų šalių pi
lietybę”, “visų jų skaityti sa
vo piliečiais Lietuva negali”. 
Jų ir nereikia. Bet kam dėl 
tų nekuriu Kun: Kemėšis pa
reiškia jog visi kiti neturės 
teisės būti piliečiais, jeigu 
neužsirašys iki paskirtai die
nai (tas buvo rašyta pirmes- 
niuose straipsniuose), ir kad 
paskui reikės prašytis atgal 
j pilietybę ir bausmę užsimo-

neckis, Maštauskas, Šlikas ir 
Bielskis, kurie 'tik vieni su
ėdė visus musų ant bonų su- 

j mokėtus pinigus imdami di
deles algas.

Kada Atstovybė liks švari 
ir žmoniška, kuri pripažins 
mus Lietuvos piliečiais tada 
tik užsiregistruosime kaipo 
Lietuvos piliečiai.

Lietuvos valdžia visais at
vejais kalba apie mus kaipo

Skaptorius Undaras ir 
Musų Klerikalai

Pora savaičių atgal skaitėme 
labai aitrią žinią iš Chicagos — 
apie nusišovimą jauno Lietuvio 
skulptoriaus Undaro. Nusižu
dymas pačioje jaunystėje, tvir
tume yra baisus dalykas, o ap
linkybės kurios prie to žmogų 
priveda yra dar baisesnės. Kož- 
nas sau pagalvokit kokios turė
tų būti aplinkybės kurios jus 
priverstų atimti sau gyvastį — 
ar kėsintumetės taip pasielgti su 
savimi nors ir dideliausiame ne- 
datekliuje butumet. Rodos ne, 
rodos stengtumetės kaip nors 
laikytis, kovoti. • Bet taip mis- 
lijame kolei esame dabartiniame 
savo stovyje, nors ir ne visi per- 
geriausiame. Kožnas gyvenimo 
stovis turi savus patvarkymus.

Na tiek to apie tai. Undaras 
aišku buvo priėjęs 
laipsnio, kitaip juk 
kėję nusižudyt.

Jo mirtis primena
ką. Vos atvykęs Amerikon, at
sidūręs Chicago j, Undaras susi
draugavo su klerikalais. Tuoj

paskutinio 
nebūtų rei-

mums štai

Kemėšis ištrinti negali.

jie suskubo jį prie savęs patrau
kti, tuoj išgarsino jį kaipo skulp
torių kuris padaro gražius kry
žius ir kitus daiktus iš akmens 
ar tam panašiai. Jeigu jie taip 
Jam gelbėjo aišku kad matė ja
me gabumus ir norėjo turėt jį 
savo žmogum. Bet gelbėjo tik 
tie kurie gyvena patįs iš savo 
rankų darbo.

Nesenai skaitėme klerikalų 
laikraščiuose apie moksleivius 
kuriuos Amerikos klerikalai pa
laiko Tautos Fondo pinigais. Ko
dėl jie nepasirūpino ir dar vie
nam — Undarui — paskirti sti
pendiją ,ir leisti jam baigti jo 
idealą-skulptorystę ?

Tame spekuliuoti galima, ši
taip. Undaras, mat, yrą daili
ninkas, o ne tokis kuris galėtų 
maišytis po žmones ir dirbti kle
rikalų politikai. Kryžius ir šiaip 
skulptūros darbus darydamas jis 
nebus naudingas klerikalizmui. 
Apie tokį žmogų Tautos Fondas 
ir nepamislino. Jam geriau kad 
jo pinigais mokslus baigs kuni
gai, šiaip kokie profesionalai ku
rie nuolat su žmonėmis esti. Jie 
galės intekmėt žmones ir padės 
klerikalizmui' gyvuoti.

Vėliau 'jau Undaras matyt tu
rėjo pažinčių su laisvesnių pa
žiūrų žmonėmis. Tie neturi tam 
tikrų fondų moksleiviams šelpti 
ir negalėjo juomi pasirūpinti.

Jaunas žiedas nuskinta musų 
dailos darželyje, ir nežinia del 
keno kaltės.

JUOZAPAS IR ZELBORA
FARAONO SAPNAS

Bibliška Meilės Pasaka Dramoje Parašė K. S. K.

ĮSIMYLĖJIMAS į ar
tistu STOVYLAS

T ŠTIŠ AI visą dailos istoriją, 
1 kaip koks nereikalingas, negra
žus siūlas einąs per gražų audi
mą, yra pavyzdžių apie ypatas j 
užkerėtas stovylų arba paveiks
lų, — rašo Margery Rex Ame
rikos laikraščiuose sąryšyje su 
nusižudymu Vlado Undaro Chi- 
cagoje. — Jų manija paprastai 
apsireiškia formoje įsimylėjimo 
į kokį nors dailos tvarinį iki to 
kad pasiryžta jį pavogti iš mu
zejaus kuriam jis priguli, arba, 
retesniais’ atsitikimais, nusižu- 

l’doma delei nereikalingos meilės 
prie to dailos tvarinio. <

Paskiausias tokis atsitikimas 
yra Vlado Undaro, biedpo, neži
nomo skulptoriaus. Delei savo 
didelio pamylėjimo Samotrakiš- 
koš Nikos, tankiau paprastai va
dinamos Sparnuotos (Pergalės, 
jis nusižudė prie kojų tos stovy
los kur ji stpvi Chicagos Dailės 

' i Institute. Miesto mirusių per- 
g Į tikrintojas Hoffman po ištyri

nėjimo dalyko pareiškė: x
“Mano atida buvo atkreipta į 

šitą ypatingą tūlų žmonįų užke
rėjimą. Aš nežinau šito žmo
gaus istorijos, bet noriu įsigilin
ti į tą nuotikį. Greičiausia tas-- 
žmogus mirė iš meilės" prie tos 
stovylos. Jeigu taip butų, ma
nau jis yra auka dementia prae- 
cox, kaip 98 nuošimčiai yra visų 
s&užudžįų.”

Dailos muzejų viršininkams I 
Liti? ’"Jeigu mes dabaf ne-1 “stovylų meilė”'nėra nepapras-

sivesti. Net feu auskarais ir gra
žiuose papuošaluose Galatėja ne- 
išrodė kaip tikra moteris. Tan
kiai jos ir neišrodo. Tame po- 

» kilyje Pygmalionas sumanė pra
šyti dievų malonės: "Dievai, ku
rie viską galite meldžiu aš jūsų 
suteikti mano moterį — tokią 

(kaip mano kaulinė moteriškė”.
Venus tą nugirdo, nors jis ne 

1 ją ypatingai meldėsi. Paskiau 
kada Pygmaliona’s bučiavo savo 
stovylą, ji pradėjo judėti, liko 
gyva, ir nulipo nuo savo ilgai 
stovėtos papėdės. Venus palai
mino jų sužįedotumes, ir vėliau 
jiem užgimė sūnūs Paphos.

Ne visiems meldėjams negyvų 
dažų, kaulo ar marmuro moterų 
taip sekasi. Burtono “Melan
cholijos Anatomijoj” yra pami
nėta tulats Charicles, kuris bu
čiuodavo ..Venaus paveikslą pa
kabintą jos maldnamyje, bet'nė
ra užrašų kurie sakytų jog ta 
dieve butų atkreipus į jį atidą. 
Charmidos dar (sulaukė blogesnio 
likimo, žaibas jį nutrenkė lai
ke jo karštos meilės prie dieves 
Dianos, medžiotojos, padarytos 
iš marmuro. Vienas dievobai
mingas vyras vardu Heino-kan- 
kinosi iš meilės prie stovylos 
moteries kurią jis rado pusiau 
žemėje užleistose kapinėse.

Pavogimas Mona Lisos, Da 
-Vinci’o garsaus paveikslo mote
ries su paslaptinga šypsą, sukė
lė daug kalbų tuo laiku. 1911 
metais, Mona Lisa, arba ‘La Gio- 
conda’, buvo išvogta iš rėmų iš 
Louvre muzejaus, Paryžiuj. Už 

I poros metų ji atrasta Florenci
joj, Italijoj, ir buvo rankose tu- . 
lo Perugią, Italo, kuris per tris 
metus dirbo Louvre ir buvo’ už
sidegęs meile prie to paveikslo 
ir pasiryžęs jį sugrąžinti į savo 
kraštą. Jis 'sakė kad tas dailos 
darbas neprivalėjo būti iš Itali
jos išgabentas. “Žiūrėdamas į 
jos šypsojantį veidą ir liūdnas 
akis .žmogus jaučia kad moteris 
apdovanota tokiu puikumu sklei
džia nepasitenkinimą nepaganė- 
dirita meile. Bėda butų tokiam 
vyrui lairis sutiktų tokią mote- 1 
rį”, sakė Perugia.
- Mona Lisos atradimo laiku bu
vo abejojama apie Perugio pro- : 
to sveikumą, nors jo pavogimas 
buvo paprastas' ir pasekmingas. 
Paveikslas nebuvo žinoma iki jis 
nepradėjo rašinėti Florencijos 
muzejui apie tą ką jis turi ir ( 
nori muzejui dovanoti. Susita- . 
rus-, Perugia muzejaus viršinin,1 ' 
kams parodė pavogtą paveikslą ( 
tikrindamas jog jis turi būti lai- 
koma Italijoj atsilyginimui už 

j Napoleono padarytas skriaudas

ta. Tankiai kokis nors lankyto
jas matoma (stovįs prie kurios 
nors vienos stovylos ir ištemp
tai nuolat žiuri į kurio nors ar
tisto perstatomą: grdžę. Dau
giausia tokios užsidegusios ati
dos sudedama ant perstatomos 
klasiškos grožės ; modernių dai
los mokyklą' tvariniai- priverstų 
tokius nelaimingus žiūrėtojus 
inpult'i į konvulsijas.

Pygmalionas, pažymus senovi
nėj mitologijoj, mylėjo sto/ylą 
— tokią kurią -jis pats sau su
tvėrė — ir jis tą Stovylą pasida
rė sau tik del to kad jis neken
tė visų moterų už jų pasileidimą. 
Iš drambliakaulio jis išdrožė ją,’ 
savo gražią Galatėją. Pirmiau
sia jis tą stovylą mylėjo tik kai
po savo darbą, paskui įsimylėjo 
i ją-

Jis ją dabino perlais, brang
akmeniais, lukštais, brangiausio
mis drapanomis rėdė. Pagaliaus 
Pygmalionas pradėjo savo stovy
lą vadinti savo “žmona”. Ant 1 
jos pirštų movė žiedus ir kito- tai šaliai? Bet paveikslas iš jo’ 
kibs papuošalus. 1 I paimta ir sugrąžinta į Louvre.

Vieną popietį faunai ir nym- Da Vinci praleido keturis me- 
fos, dievai ir dievės, kentaurai tus, nuo 1500 iki 1504’, -nupieši- 
ir kenturionaif susirinko ant Ki- mui to paveikslo. Francuzija jį 
pro Savo puoton. Tai buvo dai-(įgijo Karaliaus Franciško IJąi- 
lės dievės Venaus šventė. ___ ... .— ----- -----  -------
visi norėjo tą klonį padaryt ge- ma apie penki milijonai dolarių. 
resniu ir didesnius. Dievei pa
švęsti aukurai ruko aukomis, ke- mi į Dailos Muzejų Wade Parke 
pė avįs ir žąsįs.

Pygmalionas norėjo kad Ga- vinčią didelėj prieangoj, moterį

piliečiai Lietuvos, kaip ji ga
li mus bausti, kaipo sveti
mus^ jeigu mes prašysimos 
teisių palikt jos piliečiais? 
Jeigu nigęris nuvažiuos į 
Lietuvą ir prąšysis tapti jos 
piliečių, ar jį Lietuvos val
džią nubaus? Ne. Noriai 
padės išpildyt aplikacijaš' ir 
su laiku jis liks piliečiu. Bet 
kode! Keiųėšio buvo praneš
ti! kad Lietuviai turės baus
mę užsimokėti jeigu norės 
atgryžt prie savo tautos nuo 
kurios dėl neužsimokėjimo 
dešimtinės atmetami ? Mus 
Ameriką nenųbaudžia jeigu 
kuris norime likti šios šalies 
piliečiu.

Visur eina kalba apie Lie7 
tuvos piliečius,' bet Kemėšis 
suka-maišo tuos “kai ku
riuos’* likusius- kitų šalių pi
liečiais. Su jais jau užbaig
ta: Bet mes kurie norime 
būti Lietuvos piliečiais, kam 
mes atmdtami? \
- Toliau Kemėšis aiškina I 
kąd mus' niekas neatmetą, | 
męs patįs išsižadą Lietuvos 
pilietybės, kurios, augščiaų 
jis sako, mes neturėjome.

Tas neturėjimas ir atsiža
dėjimas mums pareiškiama 
tik Kemėšio. Nei vienas ge
ras Lietuvis neišsižada savo 
krašto pilietybės, jeigu jo ap
linkybes kitaip neprivertė. 
Tik štai, kaip perkūnas iš . . . I Į
giedro dangaus, lept įpums.lateja būtų tikra jo moteris kad be galvos, tik su sparnais. Gal- 
Kemėšio pareiškimas buk.'jis galėtų ir ją ton iškilmėn nu-'vos nebuvo kai stovylą r-aSta.)

Jie ’ kais. To piešinio vertė skaito- 
i ma apie pcimi uuianų.
(Clevelandiečiai apsilankyda- 

mi " Dailos IVIuz'Sju Wsds Psi'lcc 
“Sparnuotą Pergalę” matys sto-

VEIKIANČIOS YPATOS
Potiparas—Paraono dvaro užvaizdą, Egip

to karvedis. Apie'40 m. amžiaus, tvir
to sudėjimo, rimto apsiėjimo, švelnaus 
budo. Su barzda.'

Zelbora—Potiparo žmona, apie 25 m. am
žiaus, graži, viliūginga ir viliojanti; 
juodbruvė, /tamsių plaukų; vidutiniško 
ūgio, nevisai liesa.

Juozapas—Vergas Potiparo dvare. Apie 22 
metų amžiaus, dailus, ramaus ir rimto 
budo. Garbiniuotais plaukais.

Asenata—Potiparo palocių dievų ugnies 
užžiurėtoja, Kunigo duktė, apie 17 m.

Minėt—Vergė, Zelboros tarnaitė, apie 18 
metų amžiaus.

Masto—Paraono pasiuntinis, militariais ru
bais, su’ barzda. Kuprotas, šleivas.

Amrus ir Gansur—du kareiviai būną su 
Masidu.

Melig ir Kubra—Potiparo vergai (gali bū
ti juodi ar tamsus):

(Platesni paaiškinimai scenų ir žmonių prirengi- 
mui bus pridėta šį veikalą išleidžiant į knygą.)

Kaip “Saule’’ Išpranaša
vo Kunigų Peštynes

“Saulė” No. 72 rašo: •
“Kuri. Albinas Janušas iš Ak

ron, Ohio, skundžia katalikišką 
organą “Garsą” ant 50 tūkstan
čių dolarių už apšmeižimą kurį 
parašė J. Vasiliauskas 1921 m. 
būdamas prezidentu S.L.R.K.A.

“Pradėjo tarp savęs mūsų dva-, 
siškija ėstis jau nuo kokio laiko, 
bet matyt kad jau ‘uzbonas per
daug prisipylė’. Kada ‘Saulę’ 
apskundė už menkniekį kad Bal
truvienė ir Taradaika bausdavo 
kaltininkus už jųjų pasielgimus, 
tai'tuojau padavė teismą į Fi
ladelfijos sūdą, padarydami a. 
a. D. T. Boczkauskui daug vargo, 
rūpesčio ir nereikalingo kašto, 
bet jis tą viską nukentė ir prieš 
smert pranašavo: “Už mano 
skriaudą nųkentėsite, patįs ėsi- 
tės ir užpuldinėsite vieni ant ki
tų, o ramybės neturėsite nuo 
žmonių.”

A. a. D. T. Boczkausko, “Sau
lės” pradėtojo, pranašystė išsi
pildė. Kunigai ramybės neturi 
nuo žmonių jausenas laikas: 
parapijose muštynės, kraujo 
praliejimas, teismai kunigų su 
parapijonais. Daug didesnės mi
nios priviso bedievių kurie ne
apkenčia kunigų. ' ,

Tarp pačių kunigų kilo susi
skaldymas ir vienas kitą jie ėda
si. Slaptą Romuvos orgija per
sekiojama iš .vienos pusės pado
resnių kunigų, iš kitos orgija 
.stengiasi pasmaugt juos. Kuni
gai tūri suorganizavę savo gau
jas kurios sykiu eina su jais ant 
kitų kunigų.

Užpuldinėjimas apsireiškė to
kioj formoj kaip Kun. Miluko ir 
jo minčių kunigų ant Kemėšio 
ir jo pusės palaikytojų; Kun. 
Krasnicko atviras išvaginimas 
Kemėšio ir jo atstovybės štabo; 
dabar Kun. Janušo apskundimas 
kunigų palaikomo Susivienijimo 
kurio organas 'buvo atviras ki
tiems kunigams ir jų gizeliams 
Janušą iškoneveikti.

Kartais pranašystės išsipildo/ 
nors mes joms netikime.

Lietuvos Litas
Amerikos Lietuviai beveik 

si nepasitenkinę naujai įvedamu 
Lietuvos pinigo vienetu: Litas. 
Gal dėlto (kad to vardo Isumaiiy- 
tojai nepaaiškino iš kur tas “li
tas” iškalama.

Europos kalbomis Lietuva va
dinama Lit-uania, Amerikoj .pri
dedama dar “h”, Lit-huania. Tai
gi Lietuvos vardo šaknis įker- 
giama į pinigą, ir tas turėtų'bu- 
ti geru dalyku.

Centai bereikalingai sumany
ta naudoti, nes “centas” negelbės 
Lietuvai susirišti su Amerika, 
kurios vieno mažiausio pinigo 
vardą pasisavinama.

vi-

Nortcliffe, nesenai miręs An
glijos žymiausias leijėjas-redak- 
torius, paliko turtų $10,000,000 
vertės.

VAIZDAS
Potiparo rūmų vidus; didelis kambaris, iš
klotas kaurais, ir žvėrių kailiais. Viduryje 
kambario stovi kaurais padengta sofa, de
šiniame šone Potiparo sėdynė. Kairėje, du- 
rįs į kitą kanjbarį; viduryje plati išeiga į 
lauką uždengiama audimais ; dešinėj durįs 
į kitą kambarį. Kampe kairėje stovi augš- 
tas trikojis su žalvario puodu kuriame nuo
lat rūksta durnai. Ant sienos prie trikojo 
paukščio pavidalo dievas su ilgais sparnais 
ir saulė. Iš kambario pora trepu išlipimas 
į lauką. Už'durų matosi medžiai ir sodnas. 
Laijcas—popietis. Scena skaisčiai nušviesta.

Iš lauko veržiasi šviesa.

Scena I
1 Asenata [kurstydama smilkintuvą]: Ar 

girdėjai, musų viešpats ryte išeidamas į 
turgų žadėjo pirkti vergą.
Minėt: Ištiesų smagiau bus ką naujo su

jaukus. Naujas žmogus nors laikinai su
kelia gyvumo, mums čia amžinai tiems pa
tiems besimaišant. Bet kažin ar gražų da
bar vergą jis parsigabens?....
Asenata: Tu tik apie gražius vergus sva

joji. Niekas kitas tau į galvą neateina.
Minėt [nepaisančiai-atkerta]^ Laiminga 

tu kad gali svajot Apie laisvus pulkinin
kus ir garsius Paraono karvedžius.
Asenata : Nelaiminga, sakyk, nes aš ir pa- 

mislyt bijau apie tą karvedį kurį mano tė
vas turi paskyręs man už vyrą.
Minėt: Sakai nelaiminga: kad man tokis 

turtingas vyras kliūtų..... Tik žiūrėk 
kiek jam Faraonas padovanojęs žemės, ver
gų ir turtų! Bet mat taip yra — kas ko no
ri niekad negauna. J
Asenata: Tiek to, turbutjau pareina, pa

liaukim apie savo norus....
[Abi ramiai žiuri savo pareigų.]

[Potiparas pareina su dviem vergais, 
Metigu ir Kubra, ir parsiveda Juozapą, 
surištom priešakyj rankom. Juozapas 
prastuose parėdaluose, basas, nusigan
dęs dairosi. Vergai sustoja prie durų, 
Juozapas tarpduryje.. Potiparas ineina 
į vidų. Asenata ir Minėt atidžiai žiu
ri į Juozapą.]

Potiparas: štai, Žydų- sunau, aš parve
džiau tave į savo palocius, nupirkęs už 

dvidešimts grašių; nuo šiandien tu lieki ma
no vergu ant visados; tarnausi man nuo 
tamsos iki tamsos, ir 'busi atsargus savo 
darbuose, d už tai tu busi sotus ir padeng
tas; - .
Juozapas [liūdnai lenkdamas galvą]: Ačiū 

tau, mano viešpatie, už tai. Mano spėkos 
ir protas tarnaus tau ištikimai ir nuolan
kiai.

[Asenata ir Minėt išgirdę jį kalbant, 
sueina prie viena kitos ir gailestingai 
klausosi.]

Potiparas [į Minėtą]: Kur gi Zelbora?
Minėt [prieidama arčiau, nusilenkia): Iš

ėjo į sodną, viešpatie.
Potipras : Pavadink tuoj ją čia.
Minėt [nusilenkdama išeina per vidurį]: 

Tuojau, viešpatie.
Potiparas [sėdasi savo sėdynėn, dešinėje. 

Vergui] : Pripildyk man taurę vyno, aš 
kelionei labai ištroškęs.
[Vienas vergas skubiai paima nuo sta
lo taurėj kitas indą su vynu, pripila, ir 
pirmasis atsargiai prineša taurę'prie 
Potiparo, žemai nusilenkia, paduoda; 
Potiparas išgeria, atiduoda taurę, ver
gas'paima, nusilenkia, nuneša viską į 
vietą, paskui stojasi abu prie durų.] “

Zelbora [ineidama skubiai, linksmą, susi
vėlus, prieina pro Juozapą, jin pažiūri.

Eina prie Potiparo}: Man praneša jog ma
no viešpats ir vyras jau s'ugryžo. [Prieina; 
bučiuoja jo ranką] Kaip' laimingai- viskas 
praėjo?

PO

[Minėt taipgi ineina į vidų.] 
Potiparas: Taip, aš jau sugryžau pas ta- 

ve, mano žvaigžde. [Paima ją glėbin, 
glosto jos galvą.. Ji sėda šalę jo ant grindų, 
pasiremia jam' ant kelių.] Štai, mylėtine 
mano, didesniam tavęs pagerbimui aš par
vedžiau musų dvarui vieną baltą vergą, jau
ną buklų vyrą, kurį pirkliai iš toli parsivedė 
į musų žemę. [Juozapas dar labiau nulen
kia galvą.] 
Zelbora [atsistoja, prieina prie Juozapo, 

pažiūri jam į veidą, pakėlus jo smakrą sa
vo pirštais. Nusišypso į jį] : Ištiesų, vieš
patie, pirkai patogų vergą—jauniausį už vi
sus ką turime savo dvare. [Juozapui, at
kreipdama jį į save ir Potiparą] : Kaip ta
vo vardas, jaunas verge; ir iš kur tu paeini? 
Juozapas [nuolankiai] : ’ Mano vardas yra 
/Juozapas; aš paeinu iš Izraelio žemės., 
[■Vėl galvą nuleidžia.]
Zelbora : Iš Izraelio žemės ? Aš žinau tą 

‘■’•žemę! Kada mane pirkliai gabeno į Egip
tą Potiparui už moterį; aš pro tą žemę ke- '' 
liavau iš tolimos Mesopotamijos lygumų, 
nuo Eufrato pakraščių, kur yra mano tė
viškė.
Juozapas: Mano tėvas Jokūbas turbut jau 

laiko manę mirusiu, nes nežino kur ir 
kaip aš dingau. ‘ - _[
Zelbora [paima Juozapą už rankos, pa

traukia link Potiparo]: Bet kodėl jo 
rankos surištos, viešpatie? Reik tuoj pa- 
liuosuoti, jis j,ūk iš čia nepabėgs į savo že
mę, o ir niekados jos nerastų. [Prašančiai 
žiuri į Potiparą ir laiko atkišus jin Juoza
po surištas rankas.]
Potiparas: Ištiesų, skaisčioji mano. [Ver

gams] Paliuosuokit jo rankas iš tų pan
čių ir tuoj veskit jį dvaro Užvaizdai.
Vergai ’[abu skubiai atriša rankas]: Taip, 

viešpatie. [Vadiną Juozapą su savim] 
Eikš paskui mus, kaip musų viešpats sako. 
Juozapas [džiaugsmingai pribėga prie Po

tiparo, puola po kojų] : Ačiū tau, viešpa
tie garbingas, už mano gyslų atliuosavimą; 
Su Dievu širdyje ir su mintimis tavo gero
vės aš tarnausiu tau noriai ir ištikimai. 
[Rengiasi eiti paskui vergus.]

[Visos moteris gailestingai jin žiuri.] 
Zelbora [susigriebus, į Potiparą]: Lai jis 

dar neina, lai lieka čionai—tegul papasa
kos mums apie savo garbingą žemę, apie 
savo tėvą Jokūbą, kurį jis taip liūdnai mini. 
[Gailiai žiuri į Juozapą, ir prašančiom akim 
į Potiparą.] * 
Potiparas . [pakelia ranką]: Sustokit. [Į 

vergus] Judu eikit sau vieni ir praneš- 
kit Užvaizdai kad aš pirkau naują jo glo- 
bon vergą, net įš Žydų žemės, o"tokių mes 
dar neturime visų savo vergų būryje. [Ver
gai nusilenkia, išeina per vidurį-] Juoza
pai, palik dar čia, sėsk ir leisk savo kojom 
/pailsėt po -tokios ilgos kelionės. [Juozapas 
nusilenkia, paskui sėdasi ant., grindų; Ase
nata jį godžiai tėmija.]
Zelbora [sėdasi liuosai ant sofos, prieš 

Juozapą ir Potiparą] :' Kalbėk, sunau Jo
kūbo, apie savo'tėvą, apie savo kelionę į 
Egiptą, apie viską ką žinai. Tu esi nau
jausias atėjūnas šiuose palociuo.se, žingei
džios mums naujausios žinios.
Potiparas [atsilošia krėsle]: Papasakok ' 

mums plačiau apie ąave ir kaip tu pate-: • 
kai į mano karaliaus žemę? To nori gir
dėti tavo ponia.
Juozapas [atsidusta, nubraukia ašarašnuo 

akių, pradeda] : Aš buvau mylimiausias 
sūnūs mano tėv®-Jokūbo ir jo gražiosios 
žmonos Rakelės. Kaip pats tėvas mėgo pa
sakotis,., jis Rakelę labai ^pamylėjo, ir. norė
damas paimt ją sau už žmoną turėjo “tar
nauti jos tėvui septynis metus: Ištarnavus-—- 
septyneris ilgus metus, gavo už žmoną tik 
jos vyresnę seserį Leą, del Rakelės turėjo . 
tarnauti dar septynis metus. Ir kada jis pa
ėmė ją, labai nusiminė, nes Dievas jos ne
buvo apdovanojęs, .Tik ant senatvės ji su
silaukė tos dovanos, o už tai aš, būdamas 
jos pirmagimis, likau labiausia tėvb myli
mas. Aš turėjau vienuolika brolių, kurie 
manė ir pardavė pirkliams atkeliavusiems iš' 
Gileado, o šie parvedė mane į Egiptą ir par
davė čionai mano garbingam viešpačiui, ku
riam -aš dabar esu pasiryžęs tarnauti.
Zelbora [žingeidžiai]: Delei ko gi tave 

tavo broliai pardavė, Juozapai?
[Asenata ir Minėt viena už kitos slen
ka artyn prie Juozapo.]

(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 Zcuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinyčia; 5—Ka
raliaus MausalioaKapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; "7—Aleksandrijos žibintuvas. I” 
Banks vertė K. S. Karpavičius, 
virš 200 pusi.......................
Ta pati audimo apdarais ..

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Iš Edgar J. 
Su paveikslais, 
............ .  $1.00 
......$1-75

palociuo.se


DIRVA

Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Taukiai Matome Parengė K. S. K.

. (Tąsa iš pereito num.)
Mira yra dikčiai rausvos spalvos ir iš

duoda žingeidų spektrą. Epsin išrodo pa
našumą spektro tarp Miros ir garsiosios 
Noya Aaurigae. Herschel pažymi savo tė- 
misijus į Omicron Ceti'lapk. 6 d. 1779 m., 
kuomet ši stebėtina žvaigždė buvo padidė
jus .iki Aldebarano skaistumo.

Astronomas mėgėjas su 3 colių telesko
pu ar geresniu gali gerai matyti visas per
mainas šviesos kokios atsibuna toje ypatin
goje žvaigždėje.

Permainos lyg but kalba .apie gyvumą, 
veikimą kokių nors spėkų tenai, ir taigi vi
sų įyairiuojančių žvaigždžių tėmijimas tu
rėtų būti šaltiniu žavėtipumo ir stebė'tinu- 
mo tiems kurie jas tyrinėja, kadangi jos, 
iš visų matomų begyvių skritulių kurie iš
tisai spingsi per amžius, pasirodo savo ypa
tingumu kuriuomi išskiriame jas dausoSe 
iš kitų, kaip pasižymėjusius žmones ir pa
prastųjų ant žemės. Per tris šimtmečius ši 
žvaigždė buvo nuolat tėmijama ii’ tyrinė- 
ma, ir dar po šiai dienai nei vienam nepasi
rodė nuobodumo ženklų.

Jokios patenkinančios teorijos dar ne- 
išstatyta išaiškinimui visų skirtingų įvai- 
riavimųsi šviesoje šitų ilgais perijodais be- 
sikeitinėjančių žvaigždžių. Buvo paduoda
ma mintįs jog tie nereguliariškumai paeina 
nuo kokių nors abelnų veikmės teisių, kaip . 
apsireiškia ant musų saulės laike didumos : 
jos plėtmų ir mažumos atsisukimo į žemę.

Theta Ceti yra-viena iš musų artimiau- 1 
šių tos konsteliacijos kaimynių, jos tolumas 1 
apskaitliuojama devyni šviesos metai. 1

BOOTES - MEŠKOS VIJIKAS
QRIGINALIS šiai konsteliacijai vardas 

greičiausia buvo “Arkturas”, dabarti
nis užvardijimas skaisčiausios tos konste
liacijos žvaigždes, garsios pirmojo didumo 
žvaigždės. Užvardis Boo'tes (Butez) yra 
užrašyta Odysejoj, ir sulyg Allen’o tas var
das buvo naudojama per mažiausia tris tūk
stančius metų.

Bootes konsteliacija dabar matoma va
karuose, su labai mirksinčia žvaigždė Ark- 
tūru, kuri yra geistos spalvos, vienatinė 
toj dangaus dalyj apie 9 vai. vakaro.

Tos dangaus srities žvaigždės turbut 
patraukė _ atidą ir pasigerėjimą jomis jau j 
net senovės garsių rašytojų. Apie tą kon
steliaciją rašė Aratos ir už šimto mėtų vė
liau buvęs Klaudius.

Bootes perstatoma pavidale galingo 
vyro su iškeltą ranka, laikančia prie šniūrų 
du medžiotoju šuniu. -Išrodo lyg jis vejasi 
Didžiąją Mešką apie Polių, ir todėl Bootes 
tankiai vadinama kaipo “Meškos Vijikas”.

Bodies taipgi perstatoma kaipo Ker
džius ir Artojas laikantis arklą, kaip ret- 

. karčiais yra vadinama Ursa Major, Didžio
ji Meška. Ciceronas tuo atžvilgiu irgi mi
nėdamas prideda jog Bootės kartais buvo 
vadinama “Arctophylax”, iš dviejų Grekiš- 
kų žodžių “meškos ganytojas” arba “meš
kos vijikas”.

Vardas Bootes, sulyg kaip kurių išro
dymų, yra paimta iš dviejų Grekiškų žo
džių reiškiančių jautį ir varymą. Kiti tik
rina tą žodį paėjus nuo šauksmo varant ką 
nors šalin, arba padrąsinimo šunų, ‘taigi ta 
konsteliacija rir bu jo vadinama “Vocifera- 
tor” ir “Clamator”.

Tos konsteliacijos mitologija yra žin
geidi- ■ Sulyg nekuriu Grekų tikrinimo ji 
perstato Ikarijų, kiti tikrina jog ji persta
to Erichtonijų, dviračio vežimo išradėją. 
Taipgi sakoma jog tai yra Arkas, sunufe die
vo Zeuso ir nymfos Kalistos. •

Plunket įrodinėja jog ši konsteliacija" 
buvo išrastą arba pradėta vadinti 6000 m. 
prieš Kristų ir 45 laipsnyje škersumos kai
po vietos, kadangi tuomet ir tenai Bootes 
pasiekimo arčiausio nauėoii-Ą“udojiouK 
galėjo būti matoma vidurnaktyje viršuje 
šiaurinio horizonto laike vasarinio saulės 
pasiekimo arčiausio punkto prie šiaurės, ir 
Bootes galva siekė netoli Poliaus. Niekad 
nuo tų metų Bootes neturėjo tokios vyriau
sios danguje pozicijos, neigi kokiame kita
me pietiniame-laipsnyje jo Visas pavidalas 
butų galėjęs nuti perstatytą stovintis ant 
horizonto.

Bootes taipgi buvo vadinama “Atlas” 
delei jo artumo prie Poliaus ir kadangi jis 
rodės lyg laiko parėmęs dangų. Labai ga-

Ii būti kad Bootes neteko vienos rankos, nes 
žvaigždės pirma atstovavusios ją dabar su
daro Šiaurinį Vainiką. Proctor mena jog 

, ši permaina buvo padaryta kokiu nors lai
ku pirm Eudokso, kuris gimė apie 300 m. 
prieš Kristų.

Tekėjimai ir nusileidimai Bootes kon
steliacijos, kurie atsibūdavo netoli rudeni
nių ir pavasarinių susilyginimų dienos su 
naktimi, buvo laikoma kaipo žymės didelių 
audrų. Bootes nusileidžia pastrižoj pozi
cijoj, ir ima aštuonios valandos laiko iki jis 
pereina per dangų, taip delei jo ypatingo ir 
keisto ėjimo yra iš senovės Įvairių privedi-, 
mų. Manilius šiaip atsiliepia apie 'to Ker
džiaus ypatingumą: “Lėtai Bootes gena iš
sisklaidžiusias bandas”. Gi Aratos šiaip jį 
mini: “Kuomet pavargęs iš dienos, vaiko
si bandą daugiau-kai pusę nakties”.

Bootes yra ankstyvas kėlėjas, taip sa
kant, pradedąs atbūti už savo vėlyvas va
landas, kadangi jis teka horizontariai, “vi
sas ant syk”, kaip Aratos rašė.

Sulyg Allen’o ankstyvieji katalikai šią 
konsteliaciją vadino Šv. Silvestru. Kaesius 
sakė bene ta konsteliacija perstatanti pra
našą Anoką, Kerdžių arba Piemenį, gi Dr. 
Seiss manė jog Bootes perstato Didį Gany
toją ir Sielų Globėją.

Vadinimas tos konsteliacijos piemenio 
vardu paeina nuo jos Stovėjimo prie Po
liaus, kurį Arabai vadino avių gardu, ir dė
lei to nekurie Bootes vadina Piemeniu, Ga
nytoju. Tas vardas sutinka su užvadinimu 
tos konsteliacijos “Sibrianna”, kuris randa
ma ant senovės Eufratinio žvaigždžių su
rašo, ir kas reiškia “Ganytojas Dangiško , 
Gyvenimo”.

Burritt pareiškia "jog senovės Grekai 
tą konsteliaciją vadino “Lycaon”, kas pa
eina nuo žodžio “vilkas”. Hebrejai Bootes 
vadino “Kalęb Anubach”, kas reiškia “Lo
jantis Šuo”, gi Lotinai tarp kitų vardų va
dino tą konsteliaciją “Canis”, “Šuo”.

Šis prilyginimas lojančio šunies ir vil
ko prie Bootes lyg vėl rodo į Arabų polarę 
avinyčią. Jų įsivaizdinamas paveikslas su
sidėjo iš pulko avių, piemenio ir šunies, ir 
vilko ar kitokio žvėries sukinejančio neto
liese ir jieškančio aukos.

“Seginus”, “Nekkar”’ir “Alkalurops” 
yra tai vardai irgi tai konsteliacijai priker
gti, bet dabar tie vardai priskirta -pavie
nėms tos grupės žvaigždėms.

Bootes taipgi kaip kur perstatoma kai
po durtuvo ar vilyčios nešėjas, kaip vėliau 
buvo pakeista piemenų įnagiai ant tinka
mesnių vietoj buožės.

Burritt’o Atlase Bootes atvaizdinama 
su užpakaliu atsuktu į Mešką kurią arti jo 
šunes seka, ir jo užsilaikymas yra toks kad 
neišrodo jog jis butų ką besivejąs.

Landseer ir Lelande tikrino jog Meš
kos Vijikas buvęs tautine žyme senovės 
Egipte, mitas apie perdalinimą Osiro iš ko 
gavo pradžią užvardijimas paeilinio jo žvai
gždžių nūsilęidimo, ir tenai jis buvo vadina
ma “Bakkus”, ar “Sabazius”, senoviškas 
vardas Bakkui ir Nojui.

Žvaigždė Alpha Bootis turi vardą Ar
kturas. Ši milžiniška žvaigždė sutraukė 
atidą ir pasigerėjimą ja visos žmonijos, ir 
ją randama minint iš ankstyviausių laikų.. 
Nėra abejonės jog ji buvo viena iš pirmuti
nių žvaigždžių kuriai duota vardas kada 
žvaigždžių vardijimas prasidėjo. Arkturas 
yra viena iš keleto žvaigždžių Suminėtų bib
lijoje, kur apie ją užsimenama Knygose Jo
bo, per tai ji kartais ir yra vadinama Jobo 
Žvaigžde”.

(Bus daugiau)

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

Lietuviškai-Angliška' ir Angliškai-Lietuviškąe

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

Didžiausias 
vendataas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudpsit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 

I labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. . Drūtais apdarais ...:.. $10.00 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ......... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

AR KAS BUS ATIMTaI Musų Mokesniąi Lietu- atleisti arba gauti dokumen- 
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SIREGISTRUOS? •
Jeigu Lietuvos valstybė butų 

susikurusi kelias dešimtis metų 
atgal, šiandien nei vienam iš 
Amerikos Lietuvių nestovėtų 
prieš akis klausimas kurios val
stybės piliečiu jisai yra, gali bū
ti, ar turi būti. Visi iš Lietuvos 

‘ atvažiavę turėtų Lietuvos pasus; 
■ kai kurie gi iš jų gal butų Lie

tuvos pilietybės atsižadėję ir pa
tapę šios šalies piliečiais. «

Tečiau mes važiavome iš Lie
tuvos tuomet kuomet nebuvo jo
kios Lietuvos pilietybės, nes ne
buvo pačios Lietuvos valstybės. 
Ten likę musų broliai su didžiau
siu pasišventimu nusikratė sve
timųjų jungo ir įsikūrė savo 
valstybę. (Gelbėjome kiek ir 
mes, Amerikiečiai), Lietuvoje 
nėra klausimo kas gali skaitytis 
Lietuvos piliečiu. Tie kurie nuo 
seno Lietuvoje gyvena aišku jie 
Lietuvos piliečiai. Pilietybės įs
tatymas taip skelbia. Bet kaip 
gi 'su išeiviais, kurie sudaro apie 
ketvirtdalį musų tautos? Visų 
jų skaityti savo piliečiais Lietu
va negali, nes kai kurie iš jų jau 
priėmę kitų šalių pilietybę; kiti, 
nors sakysime Brooklyne ar Chi- 
cagoj gyvena, raudonosios Mas
kvos piliečiais patapo. Diduma, 
tečiau, liko Lietuvai ištikimi. 
Ar šių gali Lietuva atsižadėti? 
Ar gali pamoti ant jų ranka?

Motina neatsižada savo vaikų 
nors ir prasižengėlių. Juo la
biau ji neatsižadės gerų ir išti
kimų vaikų. Gi vaikas kartais ' 
esti paklausiamas kas yra jo tė- i 
vai. Ikišiol diduma musų netu- . 
rėjo jokios ~ pilietybės. • Dabar i 
yra Lietuva, yra Lietuvos Res- i 
publika. Tos rėspublikos val
džia — pačių žmonių išrinktie- ] 
ji-atstovai — šaukia į krūvų, vi
sus Lietuvos vaikus ir ragina ] 
pasisakyti kas už motiną-Lietu- ' 
vą stoja, kas norės ateityje tos ' 
motinos globos, štai ką reiškia i 
įstatymais liepiantis užsirašyti 

1 svetur gyvenantiems Lietuvos 
piliečiams.

Bet kas bus su tais kurie 
paskirto laiko neužsirašys? . 

, bus 'kas iš jų atimta?
O ar galima iš keno nors 

imti tai ko. jisai neturi? 
ikišiol neturėjo Lietuvos pilie- = 
tybės. Tagi niekas iš jo negali 
jos ir atimti. Kad tą pilietybę 'g 
įsigyti, jisai turi pareikšti savo E 
norą būti Lietuvos piliečiu. Jei- § 
gu jisai to savo noro nepareikš, B 
neužsirašys, tai jisai nepataps & 
pilnateisiu Lietuvos piliečiu. Tie- = 
sa, neužsirašydamas, Lietuvos j 
paso neišsiimdamas, Lietuvos § 
piliečiu nepatkpdamas, jisai at- g 
sižadės daug teisių ir gerumų § 
kuriuos Lietuva savo piliečiams = 
teiks, bet to jisai atsižadės pat- g 
sai, savo liuosa valia, niekeno 
nevergiamas. Tegiau jeigu ji-i fe 
sai seniau Lietuvoje gyvenęs, = 
turėjęs kokią nuosavybę — dari' š 
prieš Pilietybės Įsta'tymo paskel- = 
bimą, aišku kad toji nuosavybė i § 
jo ir-pasiliks, kad ji negali būti = 
iš jo išplėšta, konfiskuota, neš = 
juk, ačiū Dievui, Lietuva yra ei- 1 g 
vilizuota šalis, laikosi doros dės- = 
nių ir tvarkosi taip kaip visos ■ j 
kitos civilizuotos šalįs. =

Liet: Informacijų Biuras.

iki 
Ar

at-
Jisai

Automobiliai Suvienytose Val
stijose ant dienos užmuša abel- 
nai po 40 žmonių. Pereitais me
tais visoje šalyj užmušta 78,000 
ypatų.

.O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdų užlaikykite savų gal
vos' odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųs- 
kite 75c, tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-1U So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

ta tymas šių pastarųjų tarpe da
bar ir susilaukia daugiausia pa
sipriešinimo. (Tai negražus už
metimas, sykiu taikomas panie
kinti tuos kurie yra tikri Lietu
vos rėmėjai ir geri Lietuviai, o- 
priešingį tokiam nekulturiškam 
sumanymui kaip atskyrimas iš 
pilietybės už nesiregistravimą. 
Kurie niekuo neprisidėjo, bolše-, 
vikai abelnai, katalikai ir tauti
ninkai dalimai, tamsioji dalis, 
kuri nei laikraščių neskaito nei 
'turi pažinties su musų gyveni
mu, tie ir dabar apie šį įstatymą 
nežino ir jie visai nesipriešina, 
— Red.)

Bet tie 'kurie iki šiol Lietuvį 
dirbo su pasišventimu, lai ir šį 
kartą bus pirmųjų tarpe pilie
čius surašant. Lai savo pavyz
džio ir kitus atšalusius paragina, 
atlikti

vna tus sumažintu mokesniu belais-
. Iviai ir neturtėliai ir išsiunčiami

Lietuvos svetimšaliai, kiek- 
I vienu atskiru atsitikimu Vidaus 
Reikalų Ministerio ar Lietuvos 
Atstovo užsienyje nužiurėjimu.”

Tat Lietuvos valdžia čia nela- 
biau apsunkina savo išeivius 
kaip, sakysime, Amerikos val
džia. Bet atsiminkime kad mū
sų našta yra daug lengvesnė ne
gu Lietuvos Lietuvių. Be pa
prastų mokesnių nuo turto, te
nai piliečiai dar turi mokėti sun
kias rekvizicijas kariumenei iš
laikyti. Kai kurie prisimena sa
vo aukas Lietuvos valstybei, pir
ktus bonus, ir tt. Tai buvo gra
žu ir brangu. Tai dalinai sukū
rė Lietuvos valstybę. Bet juk 
tikrieji valstybės kūrėjai šian
dien po žeme guli; nuskynė juos 
priešininko kulka, ar kardas nu
varė juos j kapus. Ar galime 
mes lyginti savo aukas su jų au
komis ? .

Daugelis iš tų kurie aukojo, 
bonus pirko, norėtų- pykti da
bar kam Lietuvos valdžia iš jų 
dabar dar mokesnių reikalauja; 
ypač kodėl reikalauja lygiai iš 
tų kurie aukojo ir bonus pirko, 
kaip ir iš tų kurie nei kiek Lie
tuvos nerėmė.

Bonai neša nuošimčius; ne
prapuls ir suma. Tat jų auka laisva valia, tai irgi buvo pavyz- 
skaityti negalima. Jeigu'tikra- dis. Bet čia kas'kita. Informa- 
sias aukas čia imtume skaityti ei j ii Biuras lai susilaiko nuo to- 
ir jas atskaitinėti nuo mokesnių |kių nesąmonių skelbimo ir mai- 
už pasus tuomet jos nustotų bū
ti aukomis, o virstų paprastu 
mokesniu Lietuvos valstybei.

Lietuvos vaikų pasišventimas 
savo Tėvynei nebuvo ir nebus 
visų lygus. Buvo didžiausių pa
triotų pasišventėlių, buvo duos- 
nių aukotojų, ir buvo ir visai j e didelio Rusijos vargo, pasko- 
tingių ir atšalusių, kurių geruo- linti sovietams 5,000,000 pesų, 
ju prisiprašyt prie Lietuvos dar- kuriuds Rusija atmokėtų kada 
bo nebuvo galima. Pilietybės įs- aplinkybės leis.

į Įstatymą, paaiškėjus reikalui už- 
i sirašyti ir išsiimti pasus, kai 
j kurie (visi — Red.) Lietuviai 
i ėmė raukytis kam, girdi, Lietu- 
. vos valdžia uždėjusi mokesnius 
. savo išeiviams. Vieni priešina- 
i si apskritai kokiam nors mokes- 
; niui už pasus, kiti pyksta kad 
. mokesnis esą nustatyta perdide- ' 
. lis. (Pasą išsiimant $10, gi pas

kui atnaujinant kas met po $5.)
“Vyriausybes žiniose” yra pa

skelbta “Užsienio pasams duoti 
taisyklės”, kur nurodoma kuo 
vadovavosi Lietuvos Vyriausybė 
nustatydama mokesnius už pa
sus. Pastaba prie paragrafo 10 
tų taisyklių šjaip skamba:

“Atstovybės ir Konsulatai už
sienyje už išduodamus užsienio 
pasus ima tokį pat mokesnį kaip 
ir vietos vyriausybė iš savo pi
liečių už užsienio pasus.”

Taigi matome kad įstatymo 
pamatan -padėta labai sveika tsi- 
syklė. Amerikos piliečiams pa
sas išsiimti atsieina $10. Pasi
baigus pirmam pasui, galima 
išsiimti naują pasą užsimokant 
išnaujo $10. Tam pasui galima 
gauti pratęsimų, tečiau taip kad 
visas paso laikas butų neilges
nis kaip du metai. Taigi į me
tus išeina po $5. Taip pat ir 
Lietuvos paso atnaujinimas Lie
tuvos piliečiams čia nustatytai 
po $5 į metus.

Beveik visi Amerikos Lietu
viai -be nuoskaudos sau gali tą 
mokesnį užsimokėti. Teičau jei
gu pasitaikytų taip suvargę kad 
jokiu budu to nustatyto mokes
nio užsimokėti neįstengtų tiems 
įstatymas teikia palengvinimų. 
Užsienio pasams duoti taisyklių 
par. 11 skelbia štai kaip:

“Nuo mokesnio už užsienio 
pasus, leidimus ir vizas gali bu-

savo pilietinę priedermę.
L. L B.

Red.: Paskutinis para- 
irgi nesąmonė. Vienur

Nuo 
grafas 
grasinimais verčiama registruo
tis ir užsimokėti mokesnius, ki
tur pareiškiama jog nesą pilie
čiais visi Lietuviai kurie Ameri
koje gyvena, paskui vėl prašoma 
gražiuoju parodyti pavyzdį savo 
užsiregistravimu. Bonų pirki
mas buvo pavyzdžiu, nes buvo 
laisva valia. Lietuvių Piliečių 
Sąj ungoj registravimąsi buvo

šymo dalykų.

Argentina Pasitiki Bol
ševikams

Buenos Aires. — Argentinos 
valdžia kreipėsi į kongresą su 
prašymu pavelyti jai, akivaizdo-

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

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

je taip smarkiai nekilo kaip THE A. B. SAVINGS & 
LOAN COMPANY (Clevelande). 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.). CJŠita didelė pasekmė davė Kompa
nijai progą netikėtai PAKELTI DIVIDENDĄ UŽ ŠE
RUS, NUO 8, KAIP BUVO ŽADAMA, ANT 1 
10% išmokėta už 58 dienas 1-jo pusmečio.
ŠTAI tinkamiausia — ir saugiausia — vieta žmogui inves- 
tinti savo pinigus, atliekamus nuo kasdieninių reikalų. 
Ar verta leisti savo Dolariui skursti ant 2-ro, 3-čio ar 4-to 
nuošimčio,ir skriausti save? 1
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 narines mokesties, taip kad 
akcija atsieina po $ 105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šios Kompanijos akcijos yra daug pri
einamesnes, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
flj Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
<J Ištraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $105, bet išsykio reikia įmokėti po $5 nuo kiekvie
nos imamos akcijos, o likusią dalį nuo kiekvienos akcijos 
galima išmokėti po kiek išgali, savaitėmis ar mėnesiais.
už visas įmokamas pinigų dalis dividendai priskaitoma 

. nuo dienos įmokejimo, 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.
C0A mokame už padėtus čia taupymui pinigus,, nuo dienos pa- 
0/1/ dėjimo iki ištraukimo. Musų bankinis patarnavimas yra 
geresnis negu kur kitur.

THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO-
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND; OHIO



DIRVA

įtaruj ų tarpe da— 
a daugiausia pa— 
Tai negražus už
taikomas panie- 
yra tikri Lietu- 

geri Lietuviai, o- 
n nekulturiškam 
p atskyrimas iš. 
lesiregistravimą^ 
eprisidėjo, bolše- 
atalikai ir tauti- 

tamsioji dalis, 
čių neskaito nei 
su musų gyveni- 
apie šį įstatymą, 

isai nesipriešina.

iki šiol Lietuvį 
entimu, lai ir šį 
jųjų tarpe pilie- 
Lai savo pavys- 
šalusius paragina, 
ietinę priedermę.

L. I. B.
Paskutinis para- 
sąmonė. Vienur 
■čiama registruo
ti mokesnius, ki- 
a jog nesą pilie
čiai kurie Ameri- 
skui vėl prašoma, 
lyti pavyzdį savo 
u. Bonų pirki- 
yzdžiu, nes buvo 
Lietuvių Piliečių 
stravimasi buvo 
irgi buvo pavyz- 

s kita. Informa- 
susilaiko nuo to- 
skelbimo ir mai-

ianttimaa

Pasitiki Bol- 
kams
s. — Argentinos 
si į kongresą su 
rti jai, akivaizdo- 
įos vargo, pasko- 

5,000,000 pesų, 
atmokėtų kada

KAIP DR. BELL PATAPO 
IŠRADĖJU

C TEEINANTI pasaka apie tai kaip jis pa- 
tapo išradėju žingeidžiai užrekorduota 

paties Dr. Alexandre Graham Bell jo pas
kutiniame rašte, “Prėistoriškos Telefono 
Dienos’’, kuris tilpo National Geographic 
Magazine kovo mėnesyje, 1922 m.

Ypatingas žingeidumas tame rašte yra 
ne tik del jo istoriškos vertės kuomi išrodo- 
ma laipsniškai ėjimas prie išradimo tele
fono, bet delei to kad šis yra vienas iš visai 

-mažai atsitikimų kuomet Dr. Bell, savo pa
ties raštuose, palytėjo savo ypa'tiškus pri-| 
siminimus.

“Aš noriu sugryžti atgal iki mano die
duko, Aleksandro Bell iš Londono, Angli
jos”, Dr. Bell rašė.

“Jis buvo iškalbos mokytojas ir taisy
tojas negražių balsų. Jis buvo pirmas šei
mynoje upsiėmęs studijavimu kalbos me
chanizmo su tikštu pataisinėti kalbos pras
tumus aiškinimu savo mokiniams apie tei
singą laikymą balso organų ištarimui garsų 
kurie buvo netikę.

“Mano diedukas labai interesavosi ma
nęs mokinimu. Mano mokyklos gyvenimas 
pasižymėjo dideliu nepaisymu paprastais 
mokyklos uždaviniais ir aš savo klesose už
ėmiau visai žemą laipsnį. Dalykai kuriuo
se aš tikrai atsižymėjau, kaip muzikoj, bo- 
tanijoj, ir gamtos jstorijoj, nesusidėjo mu
sų mokyklos pamokų dalimi.

“Muzika ypatingai 'buvo mano anksty
viausias pamėgimas. Aš išmokau skambin
ti pianą taip jaunutis būdamas jog negaliu 

. atsimint apie bent laiką kuomet aš nemo
kėjau skambint. Pats vienas be niekeno 
parodymų aš sugaudydavau gaidas, ir nors 
nieko nenusimaniau apie rašytą muziką, aš 
galėjau skambint bilę ką ką tik ausini gir
dėjau ir galėjau improvizuoti pianu kiek 
tik ilgiausia reikėjo.

- - “Aš ir dabai* manau jog mano anksty
vas patraukimas prie muzikos turėjo daug 

- ko prie prirengimo manęs moksliškam stu
dijavimui garsų.

“Būdamas vaiku, dikčiai aš žingeida- 
vausi gėlėmis ir augalais ir įsirengiau dide
lį gėlyną ir žolyną, pritaikintą sulyg Lin- 
neaniškos botanijos sistemos. i

“Mano rankiCjimas augalų palengva 
užleido vietą kolektavimui jūrių lukštų ir 
paukščių kiaušinių: Po to prasidėjo ran- 
kiojimas peteliškių ir vabalų ir pagaliaus 
skeletų mažesnių gyvūnų, kaip varlių, buož
galvių, žiurkių ir pelių.

“Vieną kartą mano tėvas padovanojo 
man negyvą kiaulę, ir kaipo ‘pasižymėjęs 
Anatomijos profesorius’ buvau pavadintas 
laikyti paskaitą. Specialiai sušaukta susi
rinkimas mano studijoje, augšte tėvo na 
ihuoše (13 South Charlotte Street, Edin
burgh), ‘Draugijos Pastumėjimo Dailos. 
tarp Vaikų’. Tas buvo man šventu dalyku, 
ir tenai mąnb kolekcijos atvaizdino ypatin
gą įvairumą anatomiškų dalykų.

“Šiose naturalės istorijos kolekcijose 
-aš numatau savo prisirengimą moksliškam i 
darbui. 'Visi mano surinkti dalykai apėmė 
atidų sulyginimą panašumų ir skirtumų 
vienokios rūšies gyvūnų, ir tvarkingas su
dėjimas, kaip muzejuje, atvaizdino -prasi
dėjimą ir tolimesnį laipsnį-įvairių rūšių. .

“Mano tėvas padarąsino mane prie rin- i 
kimo ir sutaikymo įvairių gyvių sulyg ma
no paties nusimanymų vietoj taikymosi su i 
idėjomis kitų. Manau jog šitų kolekcijų j 
sudarymas didelėj dalyj atsiliepė ant mano i 
ankstyvo palinkimo, prie moksliškų tyrinę- ; 
jimų. . •

“Mano diedukas buvo gerai žinomas ] 
Shakespearo raštų žinomas ir skaitytojas i 
publikoj’ Shakespearo veikalų; taigi ir aš i 

/turėjau apsipažinti su Shakespearo veika- j 
Jais ir išmokti ant atminties ilgas dalis iš 'I 
‘Hamleto’, “Macbeth’, “Juliaus Cezaro’, ir s 
Venecijos Prekėjo’.

“Jis taipgi davė man pamokas kalbos i 
mechanizmo ir pavelijo būti sykiu laike jo i 
pamokų kitiems, taip kad aš pats prisižiu- i 
rėčiau ir prisiklausyčiau metodų pataisy
mui negeros kalbos.

, “Man buvo reikalinga prisilaikyti prie 
savo dieduko, ir prie jo darbo pataisinėji- 
me neteisingų garsų, ne tik delei jo intakos

kokią jis padarė mano gyvenime, 'bet delei 
profesijos kurią jis įsteigė ir kuri laiko bė
giu patapo musų šeimynos profesija, per
leista nuo jo ant jo vaikų ir anūkų. Jo du 
sunai, pavyzdžiui, sekė jos.

“Aš ėmiausia studijuoti budjįs vibraci
jų arba drebėjimų ore išleidinėjime gar
so laike kalbos su tikslu išrasti aparatą ku
ris pagelbėtų mano kurtiems mokiniams 
matyti ir pažinti formas vibracijų persta
tančių įvairius kalbos elementus. 'Pridir
bau įvairių instrumentų su ištemptomis plė
vėmis, visos gi jos buvo pritaikinta pagal 
gerai žinomo phonautografo išrasto Leono 
Scott; ir šie mano bandymai išdirbo* kelią 
pasirodymui pirmo pievinio telefono, pro- 
diedžio visų šių dienų telefonų.

“Iš šito pasidaro aišku jog mano tėvo 
darbas turėjo didelę ir svarbią intekmę pri
taikyme manęs prie trusimose su telefono 
problemomis.

“Būdamas aštuoniolikos metų amžiaus 
aš pranešiau Mr. Ellis apie savo išradimą 
jog ištąrinėjant balsinius kalbos elementus 
menkučiai muzikos tonai galima girdėti 
einą sykiu su balso garsu.

“Šitie ^silpni tonai rodės kožnas paski
rai perstatė kitonišką garsą, ir turėjo to
kią pat tonų tvarkymo veikmę ant instru
mentų kaip laike išleidinėjimo garso iš bur
nos jaučiasi pridėjus prie žando ar gerklės 
kokį nors daktą arba piešuką.

“Mr. Ellis išreiškė didelio žingeidumo, 
bet jis pranešė man jog 'tame mane pralen
kė Helmholtz, kuris ne tik išanalizavo gar
sus jų sudėtiniuose muzikaliuose elementuo
se, bet tiesiog išdavė garsus sintetišku pro
cesu, sutaikindamas muzikos tonus. Tuos 
muzikalius tonus jis- išdavė su pagalba sty
gų balsų tonavimo instrumentų kurie bu
vo paleista drebėti arba išduoti balsą su pa
galba elektros srovės, ir pasiekė galės kon
troliuoti išduodamus garsus.

“Šiuo laiku aš dar nieko nežinojau apie 
elektrą, ir visiškai negalėjau suprast iš Mr. 
Eliss’o aiškinimų, kaip tie balsų padavimo- 
instrumentai gali skambėt su elektra.

“Helmholtzo tyrinėjimų raštai dar ne
buvo išversta į Francuzišką ar Anglišką ir 
aš nemokėjau skaityti Vokiškai. Taigi aš 
ėmiaus studijuot elektrą, ir pradėjau ban
dymus su elektrišku aparatu norėdamas 
pasidaryti tą patį ką atsiekė Helmholtz ii* 
tęšti toliau jo tyrinėjimus,

“Kuomet galiaus, po mano pribuvimo į 
Ameriką, man pavyko su elektros pagalba 
išleisti balsus iš bile daiktų, po ko aš pada
riau keliolika elektriškų išradimų paremtų 
ant panaudojimo muzikos notų kaipo tele
grafiškų signalų; o tas laipsniškai vedė 
prie išradimo paties telefono.

“Manęs tankiai klaūšta ar aš galiu at
simint pirmą savo išradimą ir kaip jis at
sitiko. Kiek atmenu, buvo panašiai-:

“Dar esant mažu vaiku, pasitaikė kad 
mano tėvas turėjo mokinį beveik mano pa
ties amžiaus, su kuriuo aš žaizdavau. ' Jis 
buvo sunum tūlo Herdmano, kuris turėjo 
didelius malūnus netoli Edinburgho, ir, ži
noma, aš tankiai nueidavau pas 'tuos malū
nus žaisti su tuo vaiku. Mes žaidėm ir iš- 
dykavom, iki vieną dieną Mr. Herdman pa
sivadinęs mus pradėjo rimtai kalbėti.

“ ‘Kodėl jus vaikai nedarot ką naudin
go’, sako jis, ‘vietoj vis išdykauti?’

“Aš švelniai jo paklausiau pasakyt ką 
reikia naudingo -daryt, ir jis atsakė įkišda
mas ranką į maišą ir ištraukdamas saują 
kviečių. Jis parodė mums jog grudai ap
dengta lukšteliais, ir sako: ‘Jeigu jus galė
tumėt nuimti šiuos lukštelius nuo kviečių 
jus ištikro atliktumet naudingą darbą.’

“Tas ant- manęs padarė intekmę, ir aš 
pradėjau manyti, ‘Kodėl negalėtume nu
imti nuo 'grudų lukštelius trindami grudus 
su šepetuku!’

“Mes 'bandėm tą ir pasirodė pasekmin
gu, nors tas buvo sunkiu darbu. Tečiaus 
mes stengėmės, ir tuoj turėjom pusėtinai 
tyrų grudų parodymui Herdmanui. Po to 
aš atmenu kad musų vaikštinėjimu po ma
lūnus mes užėjom didėlį kubilą su rankena 
prie jo kuri sukosi ir sukosi aplinkui,-, su 
šepečiais iš -plonų vielučių, ar ko tam pana
šaus. Jeigu mes galėtume supilti kviečius 
į tą mašiną, maniau aš, kviečiai ten pradėtų 
trintis į kubilo sienas ii*aip nusitrintų luk
štenai.

“Man buvo didelė diena kuomet mes 
vaikai nuėjom į Herdman’o ofisą, paduoda
mi' jam nuvalytų kviečių, ir pasiūliau iš
mušti kviečius tame išsausintame kubile.

“ Tštiėsų’, sako Herdman, ‘tai yra pui
kus sumanymas’, iš jis tuoj įsakė padaryti 
bandymus- Jie 'buvo pasekmingi, ir tas 
procesas, kiek suprantu, ar tam panašus, 
buvo malūnuose vedama po šiai dienai.”

&

ir Svietas juoksis sy- 
. kiu su tavimi

, n — a
■ MANO MEILĖS MEDIS

Vakar aš vaikštinėjau 
i Po savo Meilės Daržą 
. Ir apžiurinėjau jame

Savo pasodintą Medį. 
Mano Meilės Medis 
Tarpsta ir auga gerai, 
Sužaliavęs lapais plačiais, 
Šaknis įleidęs giliai, 
Prieš vėjus tvirtai stovi. 
Jo spalvos šypsos dienoje 
Salėje karštoj, 
Ir naktį prieš žvaigždes 
Slaptingai jis mirguliuoja; 
Palengva siūbuodamas.

Kada jis žydėjo, 
Mano akis juokėsi; 
Kada vaisius mezgė, 
Širdis nekantriai plakė, 
Ir lūkėjau kas bus, kas. 
O kada pradėjo nokti 
Aš tik skinti jau noriu: 
Rodos paimtum, nuskrintum 
Viską ant sykio vieno 
Ir nepaliktum ant kito — 
Taip godumas ima 
Mano Meilės Medžio vaisių. 
Bet aš vis laukiu ir ‘laukiu.

Bet tas Medis man rupi: 
Mano galva apie jį 
Rūpinas naktį ir .dieną: 
Dieną mintįs sukas apie jį 
Naktį neima visai miegas, 
Ir širdis nerimasčio apimta. 
Guliu aš prie jo naktį 
Ir pavydžiai saugoju dienoj, 
O džiaugiuosi juo ryte, 
Kada saulė vėl jį bučiuoja, 
Ir jaučiu 'kad jis vis dar 
Mano, Meilės Medis mano.

Adonis.
Nuo Juokų Red.: šiomis eilė

mis gerb. Adonis lyg šaukte iš
šaukia iš visų skaitytojų lupų: 
“Kas yra meilė?” Tą 'klausimą 
mes jau senas laikas kaip j ieško- 1 
mę įmonių išrišti, štai kerb. ! 
Adonis kalba apie savo Meilės 
Medį (mat vis biskį kitaip ne- ; 
gu kiti, ir gana, bet vis kalba 
apie savo .mergelę — aišku vi- 1 
stems), kurį jis išaugino savo 1 
širdyje, laistė (kaip pirmiau sa- J 
kėši), dabar Medis neša vaisius, ; 
■bet jis jam. nuolat jr nuolat ru- !' 
pi, ir jis serga rūpesčio liga —- 
jei sakyti gerb. Vėjo tarme. Ir 1 
visiems taip: dieną, naktį, vasa
rą ir žiemą — rupi, svajonės pi
nas, planai mezgasi, ir pavydu
mas ima kad kas kitas neprieitų.

Bet tai vis Meilės pasekmės, o 
ne kas yra meilė;

Gerb. Atos šitaip “Artojuje" 
(rugsėjo num.) kalba:

Tada tik gyveni kuomet visas 
užsidegęs rūpiniesi pamatyti sa
vo meilės tikslą, jei ne ją visą, 
tai bent jos dovanotą rožę, po
pierėlį, menkutę dovanėlę. Ta
da pasaulis ne galvoj ar kenčia 
kas alkį, ar kas kraujuose tvin
sta. Tada tu ir ji. vienudu pa
saulyje, vienudu valdote visą 
Kosmosą, jį pripildote savimi, ir 
jis tik jums tarnauja.

Debesėlis plaukdamas per dan
gų ne lietaus lašus neša bet jai 
tavo meilės žinią. Paukštėmis 
ne vabalėlius po dangumi gaudo 
bet lekia išdainuoti jai tavo mei
lės dainas. Gėlelė ne savo veis
lės palaikymui vaisių augina bet 
krauna žiedą kuris atvaizdins jos 
nekaltybę, jos gražumą.ir žydin
čią jaunystę. Vėjelis tai ne at
mosferos spaudimo persikeiti
mas bet pasiuntinis nešąs jos 
kvapsnį po visą plačią žemę.

Ir taip visa gamta tarnauja 
tau, tu iš jos sutveri visai nau
ją, idealingą .pasaulį, kuris taip 
skiriasi nuo mokslininkų pasau
lio kaip diena nuo nakties. Tai 
ne vibracijos, elektronai, kraujo 
indeliai, molekules tavo širdyje 
tvaksi bet siela, gyvybės giliau
sia esybė. Ji myli ir gyvena.

Kuomet ofise rašai begalo 
įvairių reikalų raštus, kuomet 
važiuoji traukiniu namon iš dar
bo, kuomet skaitai dienraštį, ar 
valgai pusrytį — tu regis negy
veni bet kai mašina atlikinėji 
.tuos darbus. iBet, kuomet rašai 
savo mylimajai ir tveri jai nau
jas mintis, naujus komplimen
tus, kuomet svajoji kaip jai 
džiaugsmo patiekus — tada gy
veni. Tada tu ne mašina ką val
go, miega ir kruta, bet siela ku
ri dega, liepsnoja ir gyvena-.

O pačioj pradžioj savo rašte
lio gerb. Atos pradeda:

Geriau yra mylėti ir prarasti

savo meilę, negu nejausti meilės 
jausmų niekados. Geriau yra 
visais- savo širdies jausmais rū
pintis ir trokšti kitos esybės lai
mės, negu susikaupęs savyj niu- 
roti ir mislyti vien apie save.

Gerb. Apsikarpius, iš Pitts- 
burgo (sakome gerb. o ne “p-lė”, 
nes ji jau “bobų stone”), prie 
gerb. Susirųpinusio susirūpini
mo apie šonkaulius sako:

Aš skaičiau kad vyrai nešios 
ilgus plaukus ir nebus galima 
atskirt kurie yra poetai o kurie 
ne. O kada moteris apsikarpė 
plaukus visi pažino, sako, katrai 
proso trūksta. Tai aš noriu pa
sakyt gerb. Susirūpinusiam kad 
su prosu merginos žiuri į tokius 
vyrus kurie turi proso, o ne di7 
delius* pečius ir mažą pakaušį. 
Ramybė tebūna' tavo širdyje.

(“Prosas” aną savaitę musų 
pas'tabukėj apie moterų plaukų 

kaipo zeceriš- 
■buvo kalbėta 
dalyką kurio 
turi. — Juo-

karpymą įvyko tik 
ka klaida. Tada 
apie protą — tą 
mažiausia žmonės 
•kų Red.)

Gerb. N. N. (vietinis) skaitęs 
pereitame num. vietinėse žinio
se gerb. Tenoro balsą pridėtą 
prie gerb. Solo, sako, “Dabar tu- 
turėsįme Duetą vietinių žinių ra
šymui.”

Clevelando blaivininkų draugi
ja savo susirinkime pereitą ne- 
dėldienį perskaičius “Draugo” 
“Blaivybės Baloj” straipsnelį po 
vardu “Ar Girtuoklis .Gali Būti 
Geru Kataliku”, išnešė nutari
mą vien'balsiai sekantį:

“Gali”.
Pasirašo Komitetas:

N. N., N. N., N. N.

Bevartant bibliją, užtikome 
štai ką. Prarakas Izajošius, p. 
28, 7, 8, 9 sako: ‘Triegtam ir 
šitie iš vyrio padūko ir svyrinė
ja nuo drūto gėrimo. Nes abe
ji, ir klebonai ir prarakai, padū
kę iš drūto gėrimo, vyne nu
skendę, svyrinėja iš drūto gėri
mo, jie yra dumi prarakavime 
ir išvemia provos padarymus. 
Nes visi stalai pilni vėmalų ir 
.darkumo visuose kampuose.”

Nedykai mums biblija drau
džiama skaityti. .*..

Danielius Dičkus (Detroitie- 
• tis), jieškodamas šonkaulio, pas 

vieną šitaip kalbėjo:
— Mariute brangi, buk mano, 

aš tave myliu visa širdžia ir ku- 
nu ir viskuo.

— Ale žmonės šneka kad tu 
jieškai tik pinigų, o ne pačios,— 
sako jam Marė Marmiutė: — Tu 
ir pas mane gal tik dėlto pra
šalsi.

— Netikėk ką žmonės šneka: 
aš tik tave myliu, ne tavo pini- 

Igų noriu. Jeigu aš taip bučiau 
godus ant pinigų tai juos taupy
čiau, o dabar pati gerai žinai, 
prie save aš jokio cento neuž
laikau, — rimtai aiškinosi Danie
lius.

Gerb. Susirūpinęs (vietinis) 
vėl susirūpinęs nauju rupesniu: 
kaip Lietuviui galima palikt ko
kiu nors svetimtaučiu, ba Cleve
land© Lietuvaitės mergos tiktai 
svetimtaučius — Ungarus, Ita- 
lijonus ir net Turkus 'skaito ge
rais vaikinais, bile tik ne Lietu
vis.

Tokios mergos nuvažiavę į 
Lietuviškus piknikus apsuka vi
sais kiaulių ir karvių takais po 
laukus iki susiranda kokį pus
juodį Mekjsikoną; atėję į Lietu-

viškus balius jos sienomis zuli
nąs! iki koks Mag j aras šokt iš
veda, bile tik ne Lietuvis.

Iš Rusijos rojaus teismo:
Apgynėjas (prieš teisėją): Aš 

melsčiaii pavelyti man duoti pa
aiškinimą reikale mano apgina
mojo asmens.

Sovietų teisėjas: Ką tokio tu 
turi šiame klausime?

Apgynėjas: Po plačių ištyri
nėjimų liko pripažinta jog mano 
apginamas asmuo buvo silpna
me prote laike jo papildyto pra
sižengimo.

Teisėjas: Gali paaiškint apie 
tai plačiau.

Apgynėjas imasi aiškinimo — 
ir aiškiną išstatydamas gana ge
rus davadus.

Gale dvidešimties minutų tei
sėjas pakelia ranką.

Teisėjas: Apgynėjas Įpaliuo- 
s'uojamas nuo tolimesnio išrodi- 
nėjimo. Tavo ginamasai asmuo 
buvo sušaudytas pusė valandos 
atgal.

ar ne, kad mes nors 
norim kitiems apie sa-

Keista 
labiausia 
ve pasakotis, nenorime klausyti 
ką kiti mums apie save pasako
jasi. '

Vartojama 
Kur tik 
Žmonės 
Turi 
Dantis

Londone

Londono gražios išžiuros mergina žino ant kiek 
švarus dantys prisideda prie abelno gražumo.

Kaip kitų kraštų gražuolės taip ir ji atsideda ant 
COLGATE’S DANTŲ VALYTOJO. Valant du kart 
i dienų buna GERI DANTYS, GERA SVEIKATA, 
GERA IŠŽIŪRA. Didelės mieros triubelė kainuo-

Geri Dantys Gera Sveikata
“Colgate's” vardas' ant ioiletinių daiktų gvarantuoja
Teisingumų, Tyrumų, ir Gerumų. Įsteigta 1806 m.

Ilgi vakarai užtraukia nuobodumo ant mislijančių 
protų. Skaitymas nuramina juos ir sykiu atidaro 
protaujančiam kelią į visas tas*paslaptis kokios rai
džių tarpe užsiveria. Skaitydami “ARTOJĄ” su- 
sipažinsit su daugeliu mokslo dalykų, lengvai para
šyta, visiems suprantama kalba. “ARTOJAS” 
taipgi talpina įvaikių vaizdelių, eilių ir juokų. Kož- 
has ji skaitydamas turi su savimi savo nesuviliojan- 
tį draugą. "ARTOJAS” taipgi tinkamiausia do
vana inteligentiškam jūsų draugui ar giminei Lie
tuvoje. Neužmiškit ir jų, ypač kad taip pigu.*

Amerikoje Metams $ I. Lietuvon $1.25

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Ą "R T TA T TA Ą O ŠTAI KNYGA KURIOSK A1N U1D A d ob
Dykai! .

Kas užrašys “Dirvą” metams savo gi
minei Lietuvoje arba čia savo draugą 
prikalbins užsirašyti ir pats prisius jo 
metinę prenumeratą, gaus DOVANU 
šią didelę puikią knygą KANDIDDAS. 
Pasirūpinkit, pasistengkit, pasiskubin
ki t! Šis pasiūlymas yra tik iki galo 
šių metų. Niekad dar tokios knygos 
neskaitėt, niekur kitos tokios žingei
džios nerasit! Pasidarbuoki t dabar!
Knyga paskirai perkant, kaina $1 po- 
pieros viršeliais. Drūtais audeklo ap
darais^! .75. Su užsakymu siųskit ir 
pinigus. Adresuokit:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Nei viena partija, nei viena 
klesų kovos žmonių grupė neap
sieina be išnaudojimo savo pa
sekėjų. Nes nebūtų galima nu
veiki nieko. Kiekviena klesa 
bei partija yra priverstos rinkt 
iš pasišventusių pasekėjų tam 
tikrų duoklę, speciales aukas, 
kurios, Anksčiau ar vėliau, buna 
sunaudota geram ar blogam tik
slui.

Pirmieji partijų vadai, kurie 
pradeda partijos pamatus, skel
bia vyriausiu tikslu idealų prie 
kurio sieks, ves žmoni jų. Todėl 
jie daug žada (viliugingai ar fa
natiškai įsitikinę), meluoja, ar 
nežinodami visokių nesafnonių 
pripasakoja apie galinius ste
buklus ant žemės, ir tt., kad dau
giau pritraukus pasekėjų, kad 
daugiau išviliojus dolarių. Daž
nai jiems pavyksta apgaut, iš- 
naudot tamsių, neprotaujančių 
liaudį.

Pastarų dienų gyvenimo įvy
kiai parodė jog daug apie kų ga
lima svajot, pasakot, meluot, ir 
monyt. žmonės klauso. Ir gau
siai užmoka kad dar daugiau 
jiems žadėtum, meluotum; skur
džių armijai nepuola galvon min
tis suprasti to viso galimumų ir 
negalimumų įvykdint jų naudai 
gyvenime.

Pavyzdžiui imsim socialistus, 1 
bolševikus; tų partijų vadai, ne
lyginant kokie galiūnai, kuomet 
pasaulinės karės gaisras išsiplė- ' 
tė, pradėjo šaukt: “Proletarai, 
eikit su mumis, duokit pinigų, 
mes — ir tik mes — sujungę 
spėkas užmušim kapitalizmų, už- 
griebsim jų turtus, bus rojus 
ant žemės, be vargo gyvensim

Tamsiųjų vergų ne-poniškai!” 
organizuota armija ypatingai 
in tikėjo jų išsvajotoms pasa
koms, ir jie vos saulę įžiurį gie
droj, klausė apgavikų, .bet ne- 

; galvojo, neprotavo, nepažinojo 
gyvenimo eigos. Jie manė kad 
ką gudrus apgavikai, del dides
nio pasinaudojimo, skelbia tai 
tikra teisybė. Reikia pasiduot 
jų ‘komandai, duot gausiai dola
rių, bus viskas iškovota.... Ki
tų, teisybę skelbiančių idealis-l 
tų, partijomis ranka numojo....

Vargšai apsiriko!, Jie įklim
po į gyvenimo pragarą. Šian
dien vaitoja, dūsauja skaudžiai 
susiviję :—’tikslo fteatsiekė. Vi
sos jų svajonės, šukavimai, kei
ksmai veltui.

Lietuviai socialistai, bolševi
kai, rojaus jieškotojai, labiausia 
susidemoralizavo žiūrėdami į 
kapitalizmą visu godumu. Jie 
manė pašauks “darbo armijas”, 
prisidės prie “tarptautinės” go- 
dišių grupės, apskelbs karę ka
pitalizmui, ir viskas gatava: Ži
noma, taip 'but negalėjo ir nega
li. Tečiau silpni žmoneliai, už
burti veidmainių vadų demago
gija, intikėjo — pylė dolarius 
dykaduoniams vadams kurie 
nuo estradų mokėjo juos grau
dint; klausė nesąmonių, rengė
si.... kur ir prieš ką?— jie,pa
tįs ' negalėjo suprasti, 'bile tik , 
rengėsi, keikė, šmeižė ne jiems ; 
pritariančius žmones, aukavo pi- į 
nigus, griežė dantimis prieš spė- : 
ką.. .. . ' į

Tamsus vergai liko “nušainy= sugryžo į Brooklyną, bet negir
ti”. Daugelio ir sermėgos pa-įdėt ar jįs vadovauja "kairia- 
siaukavo gudriam socialištui-bol-1 spamiais ar ne).
ševikui del labo z... bet tokių Taip tamsus vergai liko iš-

tikrose darbininkiškose organi
zacijose tuomet — ir tik tuo
met — sudrebinsim musų prie
šus. Socializmas-komunizmas— 
benaudžiai darbininkams, o tik 
tiems kurie tai skelbia.

žemės žymė.

aukautojų šeimynos ir jie patįs 
badu dvasinosi. Ir štai gudrus 

- vadai laike kelių mėnesių sugo- 
i dėjo ne tik kad mėnesines vergų 
■ duokles, dėtų įvairias ant in-
• tetncijos “proletariato” aukas su-
• glemžti, bet dar apart to arti 
i dvidešimts tūkstančių dolarių

nujojo “namo fondo iždinės, ku
riuos pinigus sudėjo priklausan
ti Lietuvių Socialistų Sąjungoje 
žmonės. Knygynas, spaustuvės 
mašinos ir kiti vergų pinigais 
pirkti turtai, kurie skaitėsi Lie
tuvių Socialistų Sąjungos-savas
timi, dingo.... Kur tie turtai, 
tos aukos pinigais? Kur Lietu
vių vergų “Sąjunga” kurioj bu
vo apie $6,000 
kur: Pinigines 
lino socialistų, 
kurie tverdami 
to ir taikėsi, 
nos ir visa spaustuvė yra Chi
cago)'. Ta spaustuvę užgriebė 
ne kokia-organizacija ar draugi- Ksl daugiau nuveikė socialistąi- 
ja bet privatiški žmonės, kurie bolševikai,
dabar skaitosi savininkais ver- Darbininkų (gyvenime Ameri- 
gų pinigais nupirktos spaustu- koj, kur beveik visa industrija, 
vės. Ir iš tų žmonių tos spaus- pramonė yra kapitalistų rąnko- 
tuvės niekas neatims, nes vergai se, unijos reikalingos. Gi socia- 
iškriko į įvairiau partijėles: Lie- listai-bolševikai, tverdami savas 
tuvių Socialistų Partiją, Lietu- šaikas, keikia, niekina tas dar- 
vių komunistų Partiją, Suvie- bininkų organizacijas, esą jos 
nytą Komunistų Partiją, Lietu- nedaro naudos darbininkams.
vių Darbininkų Partijv, Lietuvių Užėjus darbo kriziui, kapita- 
Kairiasparnių Partiją (pastaro- pistai pasiremdami mažais užsa- 
ji, -rodos, palaidota, nes jos va- kymais, mažina algas, darbinin- 
dais, priteistas trims metams į kams, išvaiko juos iš darbo, ir 
kalėjimą Amerikoje už sabotažą skriaudžia juos.' 
prieš Suv. Valstijų karės įstaty- Kuomet darbininkai yra susi
mą, išvažiavo į Rusiją. Rusijoj organizavę į unijas, jie gali ko- 
tikrojo bolševizmo paragavęs vėl vot, streikuot, gint algas, darbo

• valandas, teisėtas sąlygas, ir tt.
■ Pastarieji angliakasių, geležin

keliečių streikai, kuriuos vado
vauja stipriai organizuoti dar-

~ bininkai unijose, parodė galybę.
Jie tai aiškiai parodė jog socia- 

llistams^ bolševikams ne strei
kuot, bet—'teisybę sakant — 
streiklaužiaut! O unijistams, 
kurie gerai organizuoti, kaipo 

75c tokių nereikia.
60c Jeigu darbininkai organizuoti 

unijose ir gali prieš kapitalistus 
pasipriešint, - kovot, gint savo

75e darbo -teises ir laisvai paduot sa- 
60c vo balsą valdžios rinkimuose, 
35c kokiems galams reikalinga so- 
3Bc I cistai-bolševįkai ? Juo labiau 
35c del to kad tie gaivalai, kuomet! 
35c apskelbta streikas, provokuoja, 
36c skębauja, ardo unijas.

X35c Unijose organizuotų darbinin- 
60c bininkų laiks nuo laiko pasirodo 

*25c forganizativio judėjimo rezulta- 
' 60c tai. Laiks nuo laiko unijų dar-

BOc bininkai padrebma ponus kapi- 
,„c talistus. Ir jie laimi. Kur ir ouc i .....60c ką tuomet veikia socialistai-bol- 
50c ševikai? Kur jų organizuotoji 

spėka reikalavimus stato kapi-
75c talui? štai ką jie veikia. Jie 
BOc skiepuose' mitinguoja, plėpaSi, i 
„ masinas! vienas kita. Vadai : 65c • . ' ,40c vergus apvagia, pagraudena: : 
75c “Nesirašykit, draugai, į uniją, ! 
25c nes ji yra buržuazinė, priežinga i 
60< musų partijos principams”. Ver- ! 
50c Kas eina skebaut į unijistų dar- i 
15c bavietes, nes jam liepia socialis- < 
50c I tas-bolševikas. Parėjęs požemyj i 
50c susirinkime skundžiasi gudriam < 1.00 1

išnaudota ? Ve 
ineigas pasida- 

bolševikų vadai 
ta partija prie

Knygynas, maši-

naudoti, taip jie iškriko į įvai
rias partijėles dar duotis išnau
doti naujo vardo apgavikams. 
Gaila tų žmonių kąd dar jie taip, 
parsiduoda protiškai vergijai! 
Ir už gražias tik pasakas, jiems 
nesuprantamus, nežinomus "me
lus, žiopso kaip išnaudotojai en
gia!

Ei, užburti ir tamsus vergai! 
Pabuskit, prasikrapštykit akis, 
pamatykit engėjus kurie jus iš
naudoja saviems tikslams var
dan jūsų idealo. Jus, apkvaitę 
pasaulio tarptautinėmis, prakei
kei Lietuvių Tautą, tikras Lie
tuvių partijas, tų partijų narius 
kurie jau laimėjo — iškovojo 
Lietuvai Nepriklausomybę, Lai
svę! Tikri Lietuviai, kiek gali
ma, gerina, taiso, tobulina gy
venimą. Ir jų kelias teisingas: 
gint tautą, kovot už gyvenimą, 
laisvę.

ną su kapitalistai^ kartu—lau- 
streikus, unijas griauja, ir tt.

Iš visų atžvilgių, regis, kuo
met užima unijos darbininkų 
teisingą vadovavimą industrijoj, 
socialistų-bolševikų šaikos ne
reikalingos.

Taigi Lietuviai darbininkai, 
kurie ikšiol aklai seket “Markso 
mokslo” 
sąmonių 
jie vieni 
aukavot
laikas jums susiprast, apsišviest, 
pažint piktžmogius! .Jokia so
cializmas, jokis komunizmas, ku
ris jokios rolės nelošia tarp di-

dėsnių tautų darbo klesos, pa
vyzdžiui Amerikonuose, juo la
biau paskalininkų idiotizmas, 
nieko nereiškia mums Lietu
viams darbininkams.

Qrganizuokimes į unijas! Kuo
met stipriai busim organizuoti

skelbėjus, klausėt ne- 
tų agitatorių buk tik 
iškovos jums geroves, 
už tai jiems pinigus,

“Lietuvos Ūkininkas’
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

Užrašydami vieną savo giminei 
Lietuvoje kitą sau Amerikon 
gaunat per metus tik už $2.50.

Visi užsirašanti gauna “Lietu
vos Ūkininko” Didįjį Kalendo

rių 1922 metams dovanų.
Pinigus ir adresus siųskite įga

liotiniui
P. Mikolainis

53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

: Draugysčių Domei : 
“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. HąĮsted St, Chicago, III.

A

s

JŪSŲ
KŪDIKIS PRIVALO

GAUTI PIENO
Kų jūs pilate į savo kūdikio žindymo bonkutę?\ 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
atsargios ir duokit maistų, su kurio pagalba 
jūsų kūdikis būtų sveikas ir ramus.

EAGLE BRAND
( CDVD£NS€O MILK >

Yra motinu vartojamas beveik per 60 metų, kurios 
nori su pagėlba maisto palfeiigVinti savo kūdikiui per
gyventi visą sunkųjį laiką.

Prisiųskite šitą apgarsini
mą į Borden Company, New 
York ir gausite pilnus pa- 
tarimus ir nurodymus, kaip 
jį vartoti lietuvių kalboj, 
ir puikia kūdikių knygą.

/

Paukščiai Vasarą Dainuoja - žmones daugiausia žiemą - 
Štai jums - Chorai ir Solistai ■ Dainos!

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMfiKIT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Music,

"Eglė-
R. Ka-

Siu nakcialy (dzūkiška) .................................
Jojau Dieną (dvi- augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit; Sveteliai ? .........................................
Vai Aš Pakirsčiau ....s....... ... .
Už Šilinge!) ........... .........:
Dovanojo (dzūkiška)-...........t. ...t,..... 
Skyniau Skynimėli ........................ ? 
Tykiai z Nemunėlis Teka .......... . . ..................... .
Saulutė Raudona ................,......... 
Lihgo (Latviška) ....................... .....................
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

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

Žalčio ir Gulbė-Diėvaičio Duetas (iš op. 
žalčių Karalienė’’. Angliškai žodžiai 
ružos) .................. ......

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

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna I-Htkūs. 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. i.... 
Gamta Graži (4 lygiems balsams) •......... 
Skambančios Stygos (duetas) .'......-............
“Lietuviškos Dainos” — šeši sąsiuviniai — ke-

• turiems mišriems balsams, 4-riems lygiams 
balsams, ir duetams. Viso 70 dainų. 89 p. 

■“Šventoji Naktis” — trijų aktų operetė, solo 1 
sopranas, 4 tenorai, 2 baritonai, 1 basso, 
choras, piemens, angelai, Mirtis, Kainas, ir 
kiti. Pusi. 41....... ...............

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI \
.‘.“Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

(mišram clibrui) ...... T...(......'..........
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..;... 
Aš Įsivilkėjau 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 Rakužė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ..................
Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. cbczui) 
Nesigraudink, 

(mišram
Ne del Tavęs 
Oželis (mišr.
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ 
Oi Kas (Apleidžiant Tėviške — solo)......... 
“Dainų Dainorėlis” (Liaudies dainos trims ir 

dviem lygiem balsam, skiriama musų mo
kykloms), 30 dainelių ...................

Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ........ 
Plaukia, sau Laivelis (duetas) L........ .'T......
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Pute (solo) ............'............ 
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) ....

lygiams balsams)

(solo) ............
Gimę (chorui)

Mergužėle ir Einu per Dvarelį 
chorui) ............  .........
aš, Mergele (solo) ........ .............
chorui) ..................r.. ,........

Kur seniausia,
Ten geriausia.

t
J. NAUJALIO VEIKALAI

Meilė Tėvynės Nemari (duetas’) .............
Nokturnas (pianui, arba galima pridėt žodžiai: 

“Močiute Mano”) ...................•...
J. T. KELPŠOS VEIKALAI

Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 
solo) . ................................

Lietuvos c Himnas (solo) .................. 
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelj ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Daienas (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 (u, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.)

30c
60c
20 c
20c
80c

' 15c
15c
15c I
2^c Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) ..
15c.

t
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Nesiųsk Pinigų!
Neimkit musų žodžio kad tai yra sensacinis darbinių čeverykų nupigi- 
nimas—nesiųskit nei cento—tik kuponą iš apačios. Kada čeverykai 
ateis- peržiūrėk juos atsargiai. Išsimieruok, pažiūrėk kajp gerai juo
se jautiesi. Tada jei nenori jų, grąžink atgal. Nerizikuoji nei cento. 
Išpildyk kuponą ir pasiųsk DABAR iki pasiūlymas nepasibaigus.
Sensacinis Darbinių -Čeverykų Nupiginimas! 
Didžiausis šiurkštaus oro darbinių čeverykų nupiginimas per daugę, 
lį metų. Išlaikys už dvi paprastas poras. Populiario Blutcher pavyz
džio. Nušveista specialiu procesu kuris prisideda prie laikymo. Min
kšti, lengvi ant kojų. Tvirtos, geros odos padai ir kulnai. Platus lie
žuvis neįleis purvą ar vandenį. Viršai yra storos chrome odos per
neša šlapumą ir naudojimą. Mieros,'6 iki 12^ .Užsisakyk No. 941.

Užsisakyk ŠIANDIEN.
A B“ SIŲSK KUPONĄ—Nei cento iki če- 

■ H P £ yerykai nepristatyta. Tada užmokėsi
K [j I pačtoriui $3.65. Jei neužganėdintas, 

_ I W siųsk atgal ir mes grąžinsime pini-
KUS tuojau-

SIŲSK' ši 
KUPONĄ 
ŠIANDIEN

I Standard ales Co., Dept. L—10 j > 
| 2656 W. North Ave. Chicago, BL > 

Siųskit man Darbo čeverykus No. |
] 941. Užmokėsiu $3.65 kai ateis ir ■ 

ne daugiau. Jei nebusiu užganėdin- •
I tas, grąžinsiu čeverykus ir jus grą- i 
| žinsit pinigus.
. Miera čeveryko ____________
Vardas _______________________

Nesiųsk pinigų. -------- ' Adresas ......------ ...r.....—. J
'Persiuntimą mes ap/tfbkam. I____a,------ 1

( U.---------------------------------- -Al

»

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir. ki
tus portus į Eidkfl- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.
' K B S
Pinigus siunčia į 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 į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų. '

S H Si
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

Si 0 Si 
’’VIENYBĖ”

' EINA DU-KART 
SAVAITĖJE • 

Spausdina geriausius raš
tus, včliaus.'as žinias iš 
Lietuvos, ir visur; ir turi 

Juokų skyrių 
’’TARKA” 1

AMERIKOJE 53.50 MET. 
LIETUVOJE ............ 4.50

Si ■ Si
Pirkite * ’Vienybėsf f Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
^Si B Si

Užlaiko didelį knygyną, 
’ kur galima gauti 

' šokių knygų.

c
s

Keturi Suktiniai (pianui) ................. 
Gailesčio Giesmę (trio) ......................................
Aspęrges Me (trio) ...........
Mozurka’(Lietuvaitė — pianui) ............... ,.7. .

Į 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) ........ 1....... ...,.
Graži čia Giružė (solo) ........\... ...............
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) __ _
Meile Uždegta Krūtinė (solo) \................... .. .
Meilė (solo) ............. ...:............. 
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ........ ....
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ..............
Visuomet' širdis Surakinta ..................* 
Bąrnužėi, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 
O, Pažvelgki, Mieloji ” ......
Skrenda, Lekia Mūšų Mintjs (dviem balsam ’’ 
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ...... 
Pirmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) -... 
Giesmė į Šv. Kazimierą (mišram chorui) ..... 
Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj)

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupe (mišram chorui) .......... 
Karvelėli (mišr. chorui) .................. 
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ..............................
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ...................
Kankles. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

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

Dainos, sutaisltosL,ant -keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. 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 Matšas (P. Stankevičiaus) ’’ 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui __
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..
“Pumpurėlis” — Operete — Muzika Ąz/S. Pociaus, 

Chicago, Ill............. .. .................

, L. EREMINO VEIKALAI
“Lyra” No. 1, telpa-šios dainos: “Liuosybė”, 

“Liepa”. "Pavasario Daina”, “Kelias tarp 
žvaigždžių”. (Vyrų, moterų ir mišriems •

/ balsams) ......................'.............
“Lyra" No. 2, telpa:^JlAtsisveikinimas su Gi

ria", “Palik Sveika”, “Daina”, “Internacio
nalas” (vyrų, moterų ir mišriems chorams)

“Lyra” No. 3, telpa: “Darbo Giesmė", “Tiroliu 
Kalnuose”, “Uošvio Dukrelė”, “Medinčiaus 
Išjojimas” (vyrų, moterų ir mišriems ch.)..

ĮVAIRIŲ KOMPOZITORIŲ
Kačanaųsko: “Sudiev, Lietuva’!, (mišr. ch.) 

( “Už Klystančius Žmones” (ario- 
za, tenor solo) _................t ........C ........

Gruodžio: “Ei, Jaunieji” (mišram'chorui) ...
” “Jura ir Mergos” (solo) .......,K.

Žilevičiaus: “Laisves Daina” (mišram chorui)
Kun. T. Brazio: “Musų Dainelės” I dalis, dviem 

ir trims lygiems balsams, 30 dainelių ....
“Musų Dainelės”, II dalis, ketu

riems balsams, 40 dainelių ............
“ “Giedojimų Mokykla”, vadovėlis

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams
M. Grigonio: “Žaidimų Vainikas” (vakarėliams

ir gegužinėms ><^102 dainelės .........
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vadui jog ir unijistai muša, ir 
bosai persekioja jį. Gudrus va- 

| das ramina: “Kentėk, drauge, 
tai jų dienos, jų gyvenimas; bet 
turėk viltį jog ateis laikai 
met mels busim ponais, tik 
kit -gausiai aukų kovai!” 
gas-bolševikas susiramina,

I duoda vadui pinigus, ir vėl 
na skebaut.... Tai šitaip
cialistai-bolševikai kovoja 
“darbininkų reikalus”.

Ir Lietuvių ir Anglų spauda 
dažnai praneša žinių apie socia- 
listus-bolševikus streiklaužius. 
Tie gaivalai net kartu įsu kapi
talistų agentais muša unijistus! 
Mat social-bolševikų tokis nusi- 
statykas: kas su jais ir pagal jų 
kurpalį tempia tai užkenčiama 
jųxtarpe; o kais ne jų skonio — 
yra niekas, nekenčiamas, turi 
but sunaikintas, nors ir geriau^ 
sias padaras. Todėl socialistai- 
bolševikai ir eina skebaut ir lau
žo darbininkų streikus; drasko 
jų unijas, bjauęius darbus dir
ba prieš kitus darbininkus.

Į®“ Daugelis yra-tokių socialistų- 
60c bolševikų kurie skebauja, bet 
30c kuomet li^ka sugauti judošiška- 
50c me darbe ir apie tai parašoma 

laikraščiuose (žinoma ne jų) jog 
socialistai-bolševikai ten ar ki- 

80c tur skebauja, laužo unijistų 
80c streiką', tai jų spauda, įsu pagal

ba tų pačių skebų, šaukia buk 
tautininkai, vyčiai ir kiti, kurie 
unijoms pritaria, į jas organi-!

7907 Superior Ave. Cleveland,!Ohio j^uojasi, palaiko tas įstaigas, ei-(
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Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
Syki to mums laiškus, 
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra-
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL 60.
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Kur vienybė,
Ten galybė.
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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
Kainuoja 

Tik
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Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos.

RE1KALAUKIT KATALOGU 
“DIRVOS" KRAUTUVEjE

žj

Prospect 2420 Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

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

ku o jam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES IŠ LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

LAIVAKORTES
I LIETUVĄ PARDUODAM VI
SOM LINIJOMIS. VISKĄ ‘ ~ 
RUPINAM PRADEDANT 
GAVIMU PASPORTO IKI 
SODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKIS Į MUS.

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU ( TRAVEL BUREAU )
136 EAST 42nr STREET, NEW YORK, N. Y.

AP-
IŠ-

PA-



linkiškose organi
st — ir tik tuo- 
linsim musų prie- 
ias-komunizmas— 
rbininkams, o tik 
i skelbia.

žemės žymė.

Į ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ligų!
čeverykų nupigi- 
Kada čeverykai 

k kajp gerai juo- 
izikuoji nei cento, 
nepasibaigęs, 
upiginimas! 
urnas per daugę? 
d Blutcher pavyz- 
rie laikymo. Min- 
alnai. Platus lie- 
:hrome odos per- 
sisakyk No. 941. 
akyk ŠIANDIEN. 
Nei cento iki če- 
i. Tada užmokėsi 
i neužganėdintas, 
grąžinsime pini-

Co„ Dept. L—10 I \
Ave. Chicago!, III. i 
•bo čeverykus No. I 
$3.65 kai ateis ir i 
nebusiu užganėdin- * 
rerykus ir jus grą- į

I------ J

-______ - -M
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Butėno J

ižiutės I

Rinkimus į Seimą 
Paskelbus

Pagalios prezidentas ir val
džia paskelbė rinkimus į Lietu
vos Seimą. Tai buvo visų senai 
lauktas įvykis, nes St. 'Seimo 
darbu ir krikščionių demokratų 
kontroliuojamos valdžios darbais 
ir politika niekas nėra pasiten
kinęs. Ūkininkas, mažažemis, 

’doras valdininkas — visi kaip 
vienas jaučia ir mato kad krikš
čionis demokratai neturi proti
nių nei fizinių jiegų kraštui val
dyti. Ir del to kįla daugybė ne
laimių, kurias neša savo pečiais 
valstiečiai, dori valdininkai, ir 
visa šalis. Tik pasiskaitykime 
kiek nedorybių padaryta miškų 
ūkyje, kiek prasižengimų pada
ryta dvarų žemių “dabotojų”, t. 
y. ūkio įgaliotinių; buvusio už
sienių ministerio Kun. Purickio 
kokis juodas plėtmas padaryta 
visai tautai; o finansų ūkyje 
(musų šalies pinigų ūkyje) ne
išleidus savo pinigų kiek nuosto
lių padaryta valstybei ir jos pi
liečiams? Tie nuostoliai gal di
desni už nuostolius padarytus 
Lietuvai karės metu. Už tuos 
blogus darbus daug kaltininkų 
patraukta atsakomybėn. Vienok 
menkučiai lyikenčia, o didžiuliai 
prasikaltėliai dar iki šiolei atsa
komybėn nėra patraukta. Kun. 
Purickio St. Seimas neišduoda ir 
jO musų teismas negali pasiekti. 
Jeigu St. Seimas apsaugo krimi
naliai nusidėjusius žmones tai 
kaip jis įgali daboti teises dorų 
žmonių? Ar galima laukti kad 
tokio Seimo pastatyti valdinin
kai eitų savo pareigas? Galime 
paabejoti.

Mes pilnai galime abejoti kad 
tokio Seimo kaip St. Seimas įs
tatymai išleisti nebus pildomi 
valdžios~-arba menkai pildomi, 
apeinami įvairiais budais. Kad 
į mus nemestų “melagių” žodį, 
nurodysime kad' St. Seimui iš
leidus įstatymą draudžiantį dva
rininkams parduoti žemes, ne
pildė ir leido tiems dvarininkams 
parduoti, leido įvairiais budais 
išęidalint tarp giminių, kurie, ki
toms aplinkybėms esant, nebūtų 
to padarę. Bet kas svarbiausia 
tai kad musų valdžia nematė 
kaip jdvarininkai, padalindami' 
žemę sklypais, išnuomavo ją 36 
metams; paimdami iš. žmonių 
randos tiek kiek šiandien žemė 
verta ir padarydami tokius ak
tus nuomavimo kad po to, laiko 
jau žemė pareina nuosavybėn. 
Tokių “šposų” pridarė visoje 
Lietuvoje. Kur buvo krikščio- 
nįs demokraįai kuomet tokie ap
ėjimai įstatymo buvo daroma ir 
dar šiandien tebedaroma?

Miškų ūkyje taip pat ne ge
resnių dalykų girdime. Dvari
ninkai baigia teriot miškus, dva
rininkai išteriojo miškus — at
eidavo gandų; bėt krikščionįs
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demokratai nei nekruptelėdavo. 
Ir daug miškų tokiu budu žuvo.

Tokią ir panašus atsitikimai 
dar vis kartojasi ir šiandien, ir 
St. Seimas, vedamas krikščionių 
demokratų, neparodė griežtumo 
kovoje su blogadariais. Leidžia 
spėti kad krikščionįs demokratai 
nėra tokiais teisybės ir teisėtu
mo dabotojais kokiais jie save 
aprašo arba apipasakoja.

Todėl paskelbimas naujų rin
kimų į Lietuvos ‘Seimą, jau ne 
steigiamąjį beit nuolatinį parlia- 

I mentą, nemažai atvėsino bekais- 
tančią Lietuvoje atmosferą. Pi
liečiai taip visiškai apsivilę su 
St. Seimu turi\viltį kad naujas 
Seimas bus kitokesnis, daugiau 
žiūrės tvarkos, daugiau • įstaty
mus dabos ir piliečių reikalai 
bus jam artimesni.

Tegul piliečiai neapsivilia. Bet 
kad tai butų, jie turi žinoti kad 
laukiamieji pagerinimai tik tuo
met yra galimi jei ne krikščio
nįs demokrdtai didumoje susi
rinks į Seimą bet tokių partijų 
žmonųs kuriems* darbo žmonių 
reikalai bus artimi. O tai įvy
kinti nelengva. Krikščionįs de
mokratai nesnaudžia bet dirba. 
Kunigai bažnyčiose kas šventa
dienis pasakoja žmonėms kad už 
juos balsuotų; šimtai jų išsiųs
tų žmonių įkalbinėja melagin
gais budais jog jie esą vieninte-l 
liai užtarėjai žmonių, o kiti tai 
tik bedieviai, bolševikai, ir tt. 
Ir reikia žinoti kad dar yra di
desnė puSė. musų šalyje žmonių 
kurie šiems krikščionių demo
kratų melams ir pagyrams pati
kės, ypač kad tai pasakoja kuni
gas ir dargi bažnyčioje, ir jie 
vėl balsuos už krikščionis demo
kratus. Be to jie deda milijo
nais auksinų (eina gandų kad 
krikščionįs demokratai paskyrė 
15 milijonų auksinų) rinkimų 
reikalams, kaip kiti to padaryti 
negali irz turės pasitenkinti ma
žutėmis sumomis.

Taip esant dalykams ir šį kar
tą gali krikščionįs demokratai 
taip pat daugiau pereiti į Seimą 
negu Valstiečių Sąjungos, ir tu
rėsime tokią pat valdžią kaip 
dabar.

Spalio 10 ir 11 d. Lietuvos-pi
liečiai išsirinks naują Seimą jau 
trims metams. Mes tikimės kad 
šį kartą piliečiai geriau pagal
voję balsuos ir išrinks geresnį 
Seimą. Kad taip atsitiktų, nei 
vienas pažangus valstietis nepri
valo laukti geresnių vaisių, be 
didesnio darbo. Kas kaip gali,, 
žodžiu, raštu, platinimu Valstie
čių Sąjungos literatūros, pasi
kalbėjimuose turi nurodyti žmo
nėms kurie mažiau žino, iš kur • 
kilo jų vargai St. Seimui dirbant 
ir kokiu budu juos gali sumažin
ti. Valst. Sūnūs.

(“Liet. Uk.”)

Į Barzdai, Šakių Apsk.
Barzdai tai ramus naujas baž

nytkaimis. Apielinkės piliečiams 
netrūksta darbštumo, kad tik 
randas kam įkrutinti. Taip lie
pos mėn. įsteigta kooperacijos 
pagrindu Barzdų Liaudies Ban
kas (kasa), į kurį iškarto prisi
dėjo 30' narių. Valdybą sudaro 
pirm. V. Staugaitis, vice-pirm. 
M. Bliudžius, ir ižd. J. Kudirka; 
į tarybą inėjo J. Juodišius, A. 
Dovydaitis ir S. Sunelaitis. Ma
tyti, piliečiai šiai naujai įstai
gai žymiai pritaria. Operacijos 
vedama šeštadieniais.

Barzduose įsigyveno labai ‘ky- 
tras’ klebonas Kun. A. Petraus
kas, įkurs politiką ir bažnyčią 
sumaišė išvien.- Kiek seniau iš 
sakyklos kaltino visus 80 nuoš. 
Lietuvos katalikų'kad permažai 
krikščionišką Seimą išrinko, da
bar gi>kad geriau viskas pasi
sektų, sakėsi parsikviesiąs labai 
gerų kalbėtojų. Be 'to pernai 
buvo berengiąs “Marionų gim
naziją”, bet nepavykus, dabar 
ruošia “Mergaičių Ūkio mokyk
lą”, kurioje sako mergaites auk
lės grynai katalikiškai.

Iš daugybės parapijos suvež
tos medžio medegos pasistatė 
puikiausius trobesius, o apie baž
nyčios statymą nei kalbant ne
girdėti. Važinėjasi pripuolamai 
įsigyta Vokiečiams valdant val
sčiaus pirkta brička. Nors tą 

i daugelis malto ir murma, tečiąu 
viešumon klausimo kelti nedrys- 
ta.

▼ ▼ ▼

Nauji Lietuvos 
Pinigai

Rugpjūčio 9 d. Steigiamasis 
Seimas trečiuoju skaitymu pri
ėmė šitokį įstatymą:

1. Lietuvos Respublikos pini
gų sistema paremta auksu. Pi
niginiu vienetu laikoma Litas. 
Litą sudaro 100 centų. Litas 
turi 0.15.0462 gramų gryno au
kso vertybės.

2. Lietuvos piniginio vieneto 
įvedimo dieną skelbia Finansų, 
Prekybos ir Pramonės Ministe- 
ris. K

3. Esamieji apivartoje Lietu
vos sienoją mokamieji ženklai, 
ostmarkės, lostrubliai, taip pat 
kursuojančios Lietuvoj Vokie
čių valstybės markės Finansų, 
Prekybos' ir Pramonės ministe
rio kiekvieną nedėlią ar tankiau 
nustatomu kursu keičiamos į 
Lietuvos Litus per tris mėne
sius nuo Lietuvos piniginio vie
neto įvedimo.

4. Įvedus Lietuvos piniginį 
vienetą — Litą, visi aktai, do
kumentai, skolų ir pasižadėjimo 
raštai,-depozitai ir įvairios ra
šės sutartis; apmokėjimai ir at
siskaitymai daroma Litais. An
ksčiau sudaryti ostmarkių, ost- 
rublių arba kitų piniginių viene
tų dokumentai ir aktai, vienai 
pusei reikalaujant, pildomi Lie
tuvos Litais išmokėjimo termi
no dienos kursu. Apie kitų pi
nigų dieno's kurso nustatymą

Ruduo Jau Ateina!
Ruduo ir nelaukiamas ateina. Prasidės draugijų veikimas. Laikas 3 

pradėt rūpintis įsigyti sau veikimo medegą.
TEATRALES ir šiaip draugijos rengs vakarus, statys veikalus — 

joms..reikia jau dabar teatralių veikalų. Jų yra ‘Dirvoje”. g
CHORAI pradeda pernaują sukrusti *— jiems reikia naujausių dai- | 

rių pasimokinti žiemos parengimams. Jų yra “Dirvoje”.
SOLISTAI irgi rūpinasi apie naujas ir gražias dainas, nes po senovei h 

prasidės koncertai ir dainavimas. Jų yra “Dirvoje”.
ŽMONES kurie niekur nemėgsta išeiti jiems rupesnio užduoda ilgi b 

žiemos vakarai. Tiems tinkamiausia įsigyti visokių knygų, nes su į 
knyga laikas nejučiomis praeina. Jų yra “Dirvoje”. '«.•■" S

MOKINTIS norintieji įieško visokių rankvedžių ir šiaip mokslo kny- | 
gų. Jų yra “Dirvoje”; ' . *

MUZIKĄ mėgstanti gali taipgi turėti smagumo namuose ir pasiren- k 
gti sau koncertus kas vakaras turėdami puikių Lietuviškų dainų | 
ir muzikos rekordus. Jų yra “Dirvoje”. $

Viskas rko reikalinga draugijoms ir pavieniams prie teatrų, koncertų 
ir muzikos namuose yra “Dirvoje”. Reikalaukit Katalogų tuojau. §

Visais tais reikalais rašydami adresuokit taip: t

■ “DIRVA" į I'- | |
7907 SUPERIOR AVE. ------ CLEVELAND. OHIO į

finansų, prekybos ir Pramonės 
Minisiteris leidžia instrukcijų.

Litas, kuris bus iš 100 centų, 
turės penktą dalį dolario vertės 
(arba sulyg dabartinės Vokiečių 
markių -kainos jis bus apie 250 
Vokiškų arba -2000 Lenkiškų 
markių.

Petruliui pastojus finansų mi- 
nisteriu, tikima kad šita pinigų 
permaina Lietuvoj bene tuoj 
bus pradeda įvesti.

▼ ▼ ▼

Holandija Kviečia Musų 
Gyvulių Žinovus

Kaunas. — Užsienių Reikalų 
Ministeris gavo nuo Holandijos 
atstovo Lietuvai pa'siulymą ku
riame Holandijos atstovas Rap- 
pard savo vyriaužybės vardu 
kviečia Lietuvos vyriausybę pa
skirti vieną ar du gyvulių augi
nimo žinovu važiuoti į Holandi
ja, jos valdžios lėšomis, tenai su
sipažinti 'su jos. gyvulių augini
mu. P. Rappard neabejoja kad 
tas važiavimas Lietuvių į Holan
dija suartins abiejų šalių Ūkiš
kuosius santikius ir praplatins 
juos. Užsienių Reikalų ministe
ris Holandijos vyriausybei pa
dėkojo ir pranešė jog bus- siun
čiama du Lietuviai gyvulių ži
novai į Holandija.

▼ ▼ ▼

Iš Vilniaus
Švenčionių apskrityj Lenkų 

raiteliai kareiviai, begandydami 
'savo pabėgėlius, ūkininkams iš
mindžiojo visus javus ir nieko 
už tai/neatlygino.

Lenkai sutraukia daug kariu- 
menės nuguldyti Gudų sukili
mus. (Šauni tai “valstybė” kad 
prieš ją keliasi žmonės!)

Vilniaus gatvių vardai nuo 
1915 nį. jau yra mainyta pen
kis kartus. Miesto pačtas jais 
visai nebesusiseka.

Varšaviškiai iš Vilniškių Len
kų prašo šieno, o šie ir patįs jo 
nebepri'tenka.

Birželio mėnesyje Vilniuje-sir- 
go 338 žmonės karštlige.

▼ ▼ ▼

Sandariečių Susirinki
mas

Kaunasi —'Amerikos Lietuvių 
Sandariečių susirinkimas atsibu
vo Kaune rugp. 12 d. Svarsto
ma buvo labiaušia^Hėl rinkimų į 
naująjį Lietuvos Seimą.

(‘/Prūsų Liet. Balsas”)

LAIŠKAS IŠ CHINIJOS
(Specialiai “Dirvai”)

Jau beveik suvirš keturi mė
nesiai kaip pradėjau gauti jūsų 
laikraštį “Dirvą”; labai ir labai 
ačiū jums už prisiuntinėjimą jo.

Iki šiolei del trumpumo mano’ 
liuoso laiko negalėjau jums pra
nešti, ir maniau kad ateityje 
bus svarbesnių žinių kuriomis 
galėčiau su jumis pasidalinti; 
bet laikas bėga, žinių svarbių ir
gi nėra, tai nors trumpai steng
siuos nušviest musų būvį.

Lietuvių šanghajuje nėra 
daug, o kurie randasi tai nesi
rodo darbščiais visuomeniškame 
darbe, Dažniau atsitinka nutik
ti Lietuvių pabėgėlių atvykusių 
jieškant darbo arba laimės gau
ti tarnystę ant laivų siekiančių 
Europą. Jų padėtis' beveik ,ap- 
vęrktina, nes tarp svetimų, ir 
dažnai be mokėjimo Anglų kal
bos, darbo rasti labai sunku.

■ Bent kiek' daugiau Lietuvos 
piliečių yra čia Žydų, kurie taip
gi labai užinterėsuoti padėjimų 
savo Tėvynės Lietuvos, ant kiek 
jie žinoma surišti su ja savo gi
minėmis arba turtais.

Ypač pabėgėlių klausimu ga
vau raminančių žinių1 nuo ap- 
švietos draugijos “Žemaitijos” 
Chicago je, kuri stengiasi sujun
gti visus Tolimųjų Rytu Lietu
vius ir palengvinti jiems gryži- 
mą Tėvynėn.

Baigdamas šį laiškutį, dar sy
kį tariu širdingą ačiū už paskel
bimą musų atsišaukimo į Ame
rikos Lietuvius prašant pagal
bos ir už siuntinėjimą “Dirvos”, 
iš kurios mes pasinaudodami 
svarbesnėmis žiniomis ihdedam 
jas į Rusų laikraštį su paminė
jimu vardo “Dirvos”, ir dalina
mės su musų broliais Lietuviais, 
kuri ramina ir stiprina nuvar
gusią dvasią tautiečių pabėgę-' 
lių.

S. Neniškis.
779a Broadway east. 
Shanghai, China.

SIBIRO LIETUVIU 
REIKALU

I .. 11
Dabartinės aplinkybes prie 

geriausių norų neduodą galimy
bės pargabenti Lietuvon visų 
norinčių gryžti Tėvynėn Sibi
riečių. Pirmoj eilėj turėtų būti 
gabenama, kaip jau minėjome, 
reikalingi Lietuvos atstatymui 
kvalifikuoti darbininkai; kitiems 
gi norams ne norams prisieis pa
silikti ten'neapribotą laiką. Taip, 
tas pasakyti mums nesunku, bet 
koks gyvenimas likusiųjų. Jie 
kenčia ne tik badą bet ir dvasiš
kai skursta. Knyga yra geriau
siu žmogaus draugu nelaimėje: 
ji niekados neišsižada jo. Laik
raštis — nešiotojas žinių — at- 
raštis — išnešiotojas žinių, atpa
sakotojas vąrgų ir džiaugsmo 
kuriuos pergyvena Lietuva, jos 
gyventojai, otaip pat ir po kitus 
kraštus išsiblaškę -Lietuviai, — 
sumažintų' pas Sibiro Lietuvius 
Tėvynės ilgesį, vargus padarytų 
labiau pernešamais, gyvenimą— 
malonesniu; jie linksmiau pra
dėtų žiūrėti į ateitį. Bet deja, 
gaunamų knygų, žurnalų ir laik
raščių skaičius toli gražų nepa
tenkina Sibiro Lietuvių dvasios 
reikalus. Taigi, gerbiamieji, jei 
kas neišgalime suteikt Sibiro 
Lietuviams pagalbos pinigais ne
patingėkime prisidėti (nors kny
gomis, žurnalais, laikraščiai?, ir 
tt. Tūlų Amerikos Lietuvių 
laikraščių administracijos siun
tinėja Sibiro Lietuviamg savo 
laikraštį dykai. Manome kad 
tą gražų ir pagirtiną pavyzdį 
paseks ir kiti laikraščiai. Geis
tiną kad prie aprūpinimo Sibiro 
Lietuvių jų dvasios reikalais pri
sidėtų ir Lietuvos laikraščiai bei 
šiaip jau įstaigos ir žmonės.

šiuo taipgi pareiškiame kad 
“Žemaitijos” L. V. Komitetas, 
keldamas aikštėn Sibiro Lietu
vių reikalus, nėra užinterešuo- 
tas “perleisti” per savo rankas 
didelių pinigų sumų. Nei vienas 
komiteto narys negauna jokio 
atlyginimo iš Draugijos iždo, ir 
asmeninio pelno iš to sau ne j ieš
ko. Apart to, kiekviena Ameri
kos Lietuvių kolonija, draugija, 
kuopa, pavienės šeimynos bei 
asmenįs, be jokio tarpininkavi
mo iš “Žemaitijos” pusės, gali 
pasiųsti savo auką Sibiro Lietu
viams per Lietuvos Respublikos 
[Įgaliotinį Sibirui šiuo adresu: 
Lithuanian Consulate, Lazarska- 
ja, 8—3, Vladivostok, Siberia.

Del aiškesnio supratimo kok
sai vargas slegia Sibiro Lietu
vius, čia paduodame Lietuvos 
[Įgaliotinio laišką rašytaą “že
maiti jos”_Sekretoriui L. Apoliui. 
Tas laiškas šitaip skamba:

“Gerbiamas Tamista: — Iš 
‘Naujienų’ jau pirm Tamistos 
laiško sužinojau apie ‘Žemaiti
jos’ pasiryžimą pasidarbuoti Si
biro Lietuvių naudai.- Tečiau 
Tamistos laiškas davė daug nau
dingų paaiškinimų. Labai ačiū 
už tai.

“Statistikos daviniai; esami 
Įgaliotinio raštinėje, ganėtinai 
susenę; specialiu aplinkraščiu 
prašiau visų Sibiro Lietuvių ko
lonijų padaryti naują registra
ciją kurios rezultatus, kaip įtik
tai gausiu, prisiųsiu Tamistos 
žiniai. Ypatiškai užsiregistra
vusių Įgaliotinio raštinėje Vla
divostoke, Charbino srityje, yra 
825 asmenįs.

“Jau nebekalbant apie mate- 
rialę, moralė Sibiro Lietuvių pa
dėtis apverktina. Paskutiniais 
metais Lietuvių’ draugijos be
veik kaip mirusios. Vladivosto
ke, vargais-negalai's šiomis die
nomis atidengiau prie Įgalioti
nio raštinės skaityklą.
kolonijose ir to nėra. 'Atlieka
mą literatūrą į kitus miestus, 
siuntinėju tiesiog pavienėm ypa- 
patoms, prašydamas! išnaudojus 
ją perduoti kitiems — tokiu tai 
budu'skaitoma laikraščiai. Bet 
tos literatūros (vien tiktai Aihe- 
rikos laikraščiai, knygučių tetu
rime apie kokį 100 egzempliorių, 
o laikraščių iš Lietuvos, kuriuos 
pirmiau gaudavome per Kauno 
‘Darbininko’ .redakciją, dabar 
nebejauname visai) turime daug 
permaža. Duokim, neturime nei 
vieno egzemplioriaus tokių žin
geidžių leidinių kaip ‘Lietuvos 
Albumas’, rliuostruotų žurnalų, 
ir p. Tiesa, į atsišaukimą prie 
Amerikiečių vietinės nebegyvuo
jančios draugijos ‘Arklas’ pirmi
ninko, pasipylė daug laikraščių, 
brošiūrų ir knygų grynai nerim
tai bolševistinių, kurių visai ne-

naudojame. Skaitykloje laiko
ma visokių pakraipų literatūra, 
išskyrus bolševi'stinės. Kadan
gi ‘Žemaitija’ pasirodė labai pa
lanki Sibiro Lietuvių reikalams, 
imu drąsos įprašyti jos pasidar
buoti aprūpinimu mus musų 
dvasios reikalais. Už kiekvieną 
žiupsnį laikraščių, kiekvieną žur
nalą ar knygą busime labai dė
kingi. Manau kad tai draugi
jai nekliudys darbe materialio 
sušelpimo Sibiriečių.

“Norėdamas suteikti tautie
čiams protingos pramogėlės, 
prašau Tamistos ypatiškai, jei 
tai techniškai išpildoma, prisių
sti Lietuviškų dainelių gramo
fonui, nedaugiau kaip ant $10, 
kurią sumą aš su dėkingumu su
grąžinsiu. Dalykas tame, netu
rime choro, ir Lietuviškos dainos 
senai jau nebegirdėjome, bet yra 
geras gramafonas, kurį noriu 
šubatvakariais sunaudoti skaity
kloje jaunimo palinksminimui-, o 
ir seniai 
Stoka jam

Neužmirškit-savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”

Skaitykit ir PJatinkit 
Tėvynės Gynėjų Laikr.

“ ’TRIMITĄ” 
“Trimitas” kas savaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems įvai
rių naujienų apie politikos ir kares 
padėt], pasakos apie- musų karžygius- 
kariumenės, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir klastas.
Adresas: “Trimito” Red. ir Admin.
Kaunas, Laisves Alėja, 26, Lithuania.

Vynuogiy Skystimas $1.00
Taipgi parduodam tuščias , 
bačkas ir indus—vidų di- _
durnų. Užsakymus j ki- Su 50 
tus miestus išpildom tuoj, galionų 
Bell Phone Randolph 5618 Bačkos 
THE GEHRING CO. Dyięai.

7005 QUINCY AVE. Cievelande 
CLEVELAND, OHIO Pristatom 

Pardavėjų reikalingą visur Dykai.

Kitose

L. e. p.

meiliai 
tinkamų

pasiklausys, 
gaidų.
K. Jocis,
RespublikosLietuvos

Įgaliotinis Sibirui.”
Aukos del persiuntimo Sibiro 

Lietuviams priimama taipgi ir 
pas “Žemaitijos” iždininką: A. 
J. Mosgeri's, 3108 So. Halsted St. 
Chicago, Ill.

“Žemaitijos” Raštinė.

Tas žmogus kuris išrado ši paten
tą buvo du sykiu operuojamas nuo 
kylos, taipgi bandė devėt visokius 
diržus kola tik yra iki šiam laikui 
išrasti, vienok niekas nepagelbėjo. 
Per daugeli metų ligos nukankintas, 
atrado naują sistemą kylos. arba pa
trūkimo gydymui. Aš nesiūlau iš
bandymui gyduolių, nes žrųonės ku
rie- turi 'šią naują sistemą^ nepaiso 
apie išbandymus bet su džiaugsmu 
užmoka, ir kitiems rekomenduoja, 
čia nėra reikalo meluot.

Delei persitikrinimo meldžiu kreip
tis ypatiškai, arba laišku indedant už 
2c štampą atsakymui, žemiau paduotu 
adresu: (37)

J. F. RICHARD 
131 Walnut St. Holyoke, Mass.

CUnai?
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

Greičiausia iš visų vandeninė kelione. 
YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu 1 kitų laivų Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
j Danzigų, Piliavų, Klaipėdų ir Liepo
ją vienu iš trijų greičiausių jūrių mil
žinų išplaukiančių iš New Yorko kas 

UTARNINKAS.
Visi trečios klesos pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Taipgi per Liverpool if Glasgow 
COLUMBIA - -i - - Rugs. 16
CARMANIA - - - - Rugs. 14 •
ALGERIA - - - Rugs. 23.

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.
VA’.V.V.V.VA'.VVAWAWA

H Gydytojas ir Chirurgas 
« DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
R 982 E. 79 St.. Cleveland, O.
M — Telefonai —
M Rosedale 5758, Princeton 431

□ 'Valandos: tik vakarais nuo 7 
U iki 9 vai.
H Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

DR. J. SEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki <8 
The Cleveland Trust Bank Bldg.

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

' Supply 
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI 
Raugas ir’Apines 

Speciališkum&s.
8707 BUCKEYE RD.

Užkietėjimas, "diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos, j

BAMBINO
Valsbaienklis Re g. S. V. Pat. Biuro 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina. 
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
P. AD. RICHTER & CO. ScZ

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

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

Traukiu Paveikslus^ Vestuvių kuogeriausia.
Taip

A.
1197

pat padarau Paveikslus visokių grupių 
ir pavienių, bei. vaikų.

Bartkus—Lietuvis Fotografas
East 79th Street Cleveland, Ohio.

Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 5 va

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 jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.

' Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas 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 nusilpnėjusius - 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno jr burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit, pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ąr jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai: Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

- DR. SMEDLEY', SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. 1,05th St. Cleveland

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

'■yTlmo Del neišrado jūsų tiaros ligos. 
^an0 aparatas Radio-Scope-Raggi-X-



8 DIRVA

Telefonai Princeton’2727 Randolph 6153
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

■Ęl Įvesdinimas Milžiniškų Vargonų.
Rugsėjo 10 d., 3 vai. po pie- 

■ tų, Cleveland© miesto Auditori- 
| joj buvo įvesdinimas tos audito- 

rijos, vargonų.. Pirmiausia no
il riu pasakyti kas yra ta audito

rija.
1916 m. intekmingesni pilie

čiai susirinkę majoro Davis of i-, 
se nutarė kokiu nors budu įstei
gti atsakantį namą, ir išrinktas 
komitetas pradėjo darbuotis ir

I agituot, taip sutraukdamas 116 
Į visokių organizacijų ir 200,000 

pavienių ypatų. Tuojau likosi 
išleista bonai ir surinkta didoka 
suma pinigų. Budinkas tuoj ir 
pradėta statyt. Jo statymas už
ėmė tris -metus laiko, užbaigta 
1922 m., ir 20 baland. buvo ati
daryta publikai. Kainuoja sep
tyni milijonai dolarių.

ši sueiga buvo įvesdinimui pir
mu sykiu auditorijos vargonų, 
kurie auditorijos atidarymu dar 
nebuvo gatavi.

Budinko architektūra Itališka j 
(Renaissanso stiliaus). Budinkas 
nuo gaisro gvarantuotas, o jei 
kokia nelaimė kiltų, į puspenk- 
tos minutes 13,000 žmonių iš au
ditorijos lengvai išeina, nes tu
ri 18 išeigų aplink visą builinką.

Artinantis prie didžiosios in- 
eigos į auditoriją, nuo Lakeside 
avė., yra didelės gonkos, kur ant 
virkaus groja kapelija iš 70 ypa
tų ; eini į vidų, per didelį prie
angį, randasi keturios plačios 
durįs. Įžengu's į vidų, prieš akis 
atsidengia milžiniška auditorija, 
300 pėdų ilgio, 215 pėdų pločio 
ir 80 pėdų augščio, ir be jokios 
kolumnos (stulpo). Akyse su
mirga 12,000 sėdynių. Užėmęs 

_____________   vieną iš jų apsidairai aplink ir 
T?"—-__ =^- - — H matai visus kitus 11,999 įsėdin-

— - t • 4 n -j. čius žmones. Sėdynės visos min-Nusisove Lietmns PereitamL§t kaj ^tai geresniu0_
u-tarninke Wade Parke pnes pie-1, ^tru^ ar operose. Aplink tus nusišovė Andnus Benderius, I j budink ein£ lgalerija <si 
nuo 1201 E. 80 St. Išgirdęs su- baigianti £ scenol NJU0 lub 7 
vi, parke buvęs pohcistas leido- k ,balkPonu viršutiniu daIiu; 
si artyn j tą vietą ir rado zmo- kai iš langų;mušasi šviesa; bet 
gų dar pusgyvi, kun tuoj nuga- Lj1 saul|£ 0 tik e]ektrofl švie. 
beno i Mt. Sinai ligoninę. Kul-1 Kada vistf& jau už. 
ka perejo palei sirdj, gyventi imtaj h. klegėgįa bigkį aptil0) tik 
progos neliko. . žiūrėk, pamaželi temsta, jau nei

Prie savęs Bendorius paliko iki pu’^ galėg nesimatOi bet be.
f1 «MS^e Lietuviškai para- ^jurb^t šviesos spalva mainosi, 
sytą: “Mano prašymas kad ma- L učiomi<s darosf tamsiai mėls- , 
no kūnas butų sudeginta o jei L ir viga auditorija palieka fi_ 
to nepadarys arba nesudegins, jojkava net įr raudonos drapa- 
tas pats atsitiks su lavonu virsi- nQg irgi fiolkavos. Už kelių mi. 
ninko . Vardai padėta kaip jis' ■nutųj dar (nespėjai visų kampų 
vadinosi Angliškai,(Bender) ir akjm apžvelgti, žiūrėk jau pa- 
Lietuviškai ir apačioj adresas mažėli ^udonuoja ir liejasi tos

Policija buvo atėjus - Dirvos išvien kiu minuta
admimstracijon su tuo rašteliu L<nutos raudona spalva pergali 
išversti jį Angliškai. Rastas iš- fiolk ir palieka viskas iškaiš 
rodo gražus, pusėtinai taisyMiš- Liai rąudona. Taip iki pereina 
kas, ir matyt is jo kadpasėjas penki;s spaiVos. Tos spalvos 
nebuvo susinervavęs kada jį ra- puįkįai ir įspūdingai žaidė, 
se; Rastas pagaminta namie, rodos’puikiausios muzikos akor- 
nes rašyta paprasta plunksna ir dai jausmuose ir
tvarkiai, o ne parke pries mirt), kun« ila šBiurpuliai. Mintįs 
ir jo pasiryžimas nusizudyt ma- bliks^rė/a, žaibo greitumu per- 
tyt buvo toks didelis kad iki nu- bėgdamos kūdikystės laikus ir 
einant į parką (apie 25 blokai) I igBug tuog daJ k7 kuriuog iki 
jo mintis nepersimainę. šioIei egj paty;ęg> regėjęs> gu.
“tas pats atsFtikFsu^Sr^iinkJ prat^> ir Jaut^ visatoš sHrėdy?
tas pats atsitiKs su virsininKo j atrodo kad jau atsiradai 

lavonu jeigu jo lavono n^ude- L; ant kitog laneį ant Mar
gins, sunku numanyta. Šaky- ar Vepnaug j’perbėgai 
turn lyg jo dvasia atėjus„virši- da’ « jo visokio^is £rožėmis 
nmkui galą padarys, kaip jis pa- • anįelu chorais. KepU rodos

i- jau kur isdmgus, sudužus į šmo
telius, ir ta verdanti smala ro-

Vyčiai prilipo liepto galą. Kad dos Sutarpinta ir sykiu sulieta 
juos “Dirva” pamini, o sako kad su šiomis dangiškomis spalvo- 
jų jau Oleyelande nėra, šalip Ii- mis, rodos pragaras dingęs visai, 
kučių-trupinėlių, jie argųmen- Jaučiant ir matant spalvų mu
tuoja kad .jie yra nes juos mini, zikos akordus, ausyse pasigirs- 
Bęt mini' juos tik del jų blogų ta kaip iš kur toli, ar iš po že- 
darbų iš seniau paliktų. mių, išeinantis garsas, ir sekun-

Dabar dar tų likučių kartas da po sekundos artinasi, ir kas 
nuo karto pasirodomą* su korės- kart vis balsiau, kokie tai pauk- i 
pondencijomis klerikalų spaudoj, ščių čiulbėjimai, skambinimai i

Paskaitę mano išrodymus apie varpų. Dar sekunda, ir/jau gir- 
Kun. _ Vilkutaičio inpainiojimą dis šimtai kokių tai triubų gar- 
vietinės Paskolos Stoties į sko-Įsų, ir jau eina į fbrtisimo, jau 
Įas, neturėdami argumentų ir pradeda 'griaut kaip griaustinis, 

--nežinodami faktų, jie tik prašo jau1 dreba sėdynė ant kurios sė- 
s'ends Stoties valdybos prisiim- di, ir milžiniško namo sienos. Tai 
ti <tą bėdą ant savęs, aiškindami išsipylą. akordai milžiniškų var- 
kad klebonas nebuvo Stoties vai- gonų ir susiliejo sū spalvų akor- 
dyboj. Idais, kad rodos jau esi ant Ve-

Visi gerai atmena kad klebo-Įnaus su* Edmundu (-kaip rašo 
nas nebuvo valdyboj, ir tas bu- Cleveland© “Artojas”, • “Dausų 
vo mano paminėta, bet visi ge- Kolumbas”). - 
rai supranta kad -nebūdamas ko- yjĮ. žibtelėjo kai žaibas, švie- 
kios nors organizacijos valdyboj sa apalyų išnyko, užšvietė sau- 
niekas ir neturi tos orgamzaci- ]as šviest. Tuo kartu griausmo 
jos vardu kalbėti. Gi klebonais akordaį sudrebėjo “Star Špan
to neprisilaikė. Jis visai Sto- gled Banner”, o iš 20,000 žmo- 
čiai nežinant susinesė. su žydų gj§ku krutįnįu išsiveržė balsai, 
socialistų laikraščio agentėliu ir «obį say can you see!» (Matiki 
nutarė paskelbt paskolos vajų, į0 jau prie sėdinčiųjų suėjo dar 
iš ko laimėjo tik žydai (uz ap- apje g 000 stovinčių, nes audito- 
garsmimus ir spaudos darbu's rija žemai ir viršuj buvo pilnu. 
žydiškai darytus). Tas bilas ir kėliai užgrūsta.) 
dabartinė Stoties valdyba turi. ° Taip iškilmingai išrodo tas 
o kur gaut pinigų skolų atmo- vargonų .griausmas ir liaudies 
kejimui nei klebonas, nei li-ku- ba|saį kad ir matai tą žmogaus 
S ji, vyciai in^slr^P_1Pa- J°s ,n®.- proto didybę kuris nuveikė to- 
isdils. Jas atmokėjo savo Pijy- įius'stebėtinusdarbusharmoni- 
gais jūsų pačių katalikų.žmones joSj architektūros, ir mechani- 
buvę Senoje Stoties valdyboje. kog, ir tokiam išdidume pajunti

Solo. perpiltas šiurpuliais, ir veržian
čios! iš akių ašaros rodos sako, 
O, kaip tai puiku ir gražu yra.

Bet klausi pats savęs: O kas 
šiuom kartu dedasi už sienų šio 
muro, ten toliau supuvusiose 

’lūšnelėse, kiek ten gyvenama 
tamsios liaudies; kiek žmogžu- 
ysčių šioj pat minutoj bus pa

pildyta visur tarp žmonių? O 
kalėjimai — kas juose dabar 
darosi? O ten dar toliau, tūk
stančiai eina: vienį ant kitų su

“DIRVOS”
AGENTŪRA

Siunčia Pinigus į Lie
tuvą.

Parduoda Laivakor
tes į ir iš Lietuvos.

Parūpina visus Popie
rius Išvažiavimui ,j 
Lietuvą S. V. ir Lie
tuvos Piliečiams,- ir 
jų sugryžimui atgal 
j Ameriką.

Pagamina Popierius 
Parsitraukimui Gi
minių iš Lietuvos.

Padaro Doviemastis- 
Igaliavimus Perve
dimui Turtų.

Veda Lietuvos Pilie- ji 
čių Registraciją pa- j 
gal dabartinio rei-1 

kalavimo. [

7907 SUPERIOR 
Atdara vakarais ir Nedėlio- i 

mis iki pietų.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD 

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekos

i tai 
dy 
nil

y

daktaro kuris dykai gydytų su- 
sibankrutijusį “revoliucijonie- 
rių”,-patariu pareiti į Clevelan
dą, išsigydęs galėsi neštis atgal 
ir nei cento nemokėti; Clevelan- 
diečiai prie to pripratę.

Centristų partijos choro na-j 
res dainininkes turi sugaudyti 
ir atsivesti ant įsusirinkimų, ki-l 
taip nei viena neateitų.

mokinio iš Lietuvos, prašantį 
pagalbos jam moksle, kuopos na
riai sudėjo $6 prašomai jo su
mai sudaryti. Narys.

Puiki proga knygų mylėto
jams! TMD. 20 kuopa laikys 
susirinkimą rugsėjo 17 d. Good- 

taip nei viena neateitų. Jeigu j r’.cį salėje, 1420 E. 31 Št., ly- 
dabar taip yra tai kės bus kada l*,ai ?. vaL P°;Pie^;. Nariai yra 
nusibos gaudyt? Dovvdas. kyicciami atsilankyti ir atsnm- 

 ta pripuolamas knygas. Yra at
ėjus iš Centro “Psichologijos 

Abelnas klausimas. Kiek lai- Rankvedis”, didelė graži knyga, 
ko atgal buvau rašęs kad mano- kurią gaus ir tie nariai kurie 
ma sutvert visų Cleveland© Lie- užsimokės užvilktą mokesnį, ir 
tuviškų draugijų Sąryšį; tas tie kurie prisirašys naujai, 
klausimas buvo pakelta ir vadi- Nauji nariai gaus taipgi “Len-

durtuvais, ir rodos, kodėl gi pa
saulyje negalėtų būti tokia gra
ži ir puiki harmonija -kaip čia 
dabar matos, ir delko negalėtų 
visur būti toks pat išdidumas 
žmonių protuose, 'be skriaudos 
viens kitam ? Argi negalėtų vi-I 
sa žmonija būti tokioj harmoni
joj kaip šių spalvų, vargonų, ir 
20,000 minios susiliejime? Ko
dėl-ne? Kodėl?
_ Toliau, po “The Star Spangled namų progresivių draugijų 'są- kų Sąmokslas Lietuvoje” ir “Ki-
Banner” seka programas, kelių 
kompozitorių veikalai: Wagne-

ryšyje. Po’trumpų kelių 'kalbų tas Karas”. Taigi čia yra pro- 
pasirodė kad dauguma taip toli ga už visai mažą metinę mokes-

rio, Rimski Korsakovo, Verdi ir n p progresavo kad bijosi kokią | tį gauti kelių dolarių vertės kny- 
kitų. Tai vargonais. Lila Ro- nors sutartį su tautiškom drau- gų. Dar kartą kviečiama nariai 
beson, kontralto iš Metropolitan gijom daryti. Nors ir yra ypa- užsimokėti užvilktą mokestį ir
operos, sudainuoja “The Hea
vens Declare” (Saint-Seans) ir 
“Gloria” (Buzzi-Peccia).

Vargonų dūdos sustatyta tri
jose vietose taip kad grajinant 
negali suprasti kurioj vietoj, ro
dos kad aplink sienas eina gar
sai. Vargonai turi 10,010 dūdų. 
Juos varo du elektros motorai 
po 30 arklių pajiegos. Manua
las pritaisyta prie pat estrados, 
ant elektriško keltuvo, ir kada 
vargonai nereikalinga, jie įlei
džiama žemyn po grindų. Turi 
penkis manualus ir pedalus, 64 
registrai; turi balsus ką imituo
ja orkestrą, pianą, chorą daino- 
rių, solo, žmogaus balsą, ir var
pus. Kainuoja $-100,000; statė 
juos iš Bostono Skinner Organ 
Co.

Estrada savyje talpina 1100 
žmonių; estrados' frontas yra 
72 pėdų pločio, uždanga sveria 
virš 40 tonų, šalę estrados vir
šuje yra 30 'kambarių aktoriams 
rengtis, ir privatiškas kambaris 
del 2(V dainorių .prisirengimo.
^.Krutamu paveikslų mašineri

ja už 310 pėdų nuo estrados, pa
veikslus meta- 24 per 30 pėdų di
džio. Reflekto šviesa ant estra- 
dos-leidžiama iš lubų, prietaisy- 
ta pirma je balkyje, kambaryje 

’ 40 pėdų ilgio, 8 pėdų' pločio ir 8 
pėdų augščio.

Laukiu toliau, kada gi čia tuos 
vargonus šventys-; misliu kad ne 
tik kunigai su krapylais bus, 
bet gal ir vyskupai, nes jie čia 
yra ant vietos, ne tik Rymo Ka
talikų bet ir Baptistų. Bet žiū
riu-, tik miesto majoras Kohler 
išėjęs ant estrados pratarė kelis 
žodžius, o artistas Edwin Kraft 
išpildęs programo 15 gražių 
kompozicijų, užbaigė visas pa- 
šventinimd ceremonijas. Tai, 
manau sau, jei Kaune kur kokioj 
salėj intaisytų tokius vargonus 
tai visi Lietuvos vyskupai suva
žiuotų juos pašlakstyt 
vandenėliu. O čia mat 
lando miesto auditorijoj 
viškai 
jiems 
viams,

atsiimti knygas.
20 kp. Rašt. V. P. B.

tų tam pilnai pritariančių ir ma
tančių tame daug naudos del vi
sų Lietuviškų draugijų ir pačios 
suvargusios Lietuvių tautos, bet 
pakol tas bu's vykdoma gyveni- 
man dar daug laiko prabėgs.

Šitą dalyką turėtų pradėti ju
dinti bent kuri draugija, kad ir1 
vietinė Sandaros kuopa, kuri iki 
šiam laikui mažai teveikė vieti
niuose Lietuvių' reikaluose. Da
bar turėtų ant pirmutinio šio ru
denio susirinkimo aptarti ir ban-1 
dyti šaukti visų Cleveland© drau- j 
gijų konferenciją, kurioj turėtų 
būti svarstoma kaip ir kokiu bu
du draugijos turi bendrai veikti___ ________ ____ ___ ,_____
bendruose klausimuose, tai yra burgo, Youngstowno ir Wheeling 
rengime piknikų, teatrų, litera- teritorijose geležinės atnaujina 
turos platinime, ir tt. Toliau, darbus kurios, buvo sustoję, 
galėtų būti išrišta ir dailės klau- - -- ’ ’
simas. Mes matom kad chorai | kreipus savo" atidą į einamą al- 

” į Atlantic City, 
___ _ _______ visos Amerikos
naminių indų išdirbėjai ir dar-

Darbininkiškos Žineles
Ohio valstijos industrijose iš 

pereitos savaitės veikimo pasiro
dė sekančių nuotakių.

Išdirbėjai įvairi!) dalykų pra
neša apie didelius reikalavimus 
išdirbinių ir rengiasi ant to
liau darbus laikyti gerai, bizniui 
einant.

Plieno ir geležies industrija 
palengva atsipeikėja po anglia
kasių streiko. Cleveland©, Pitts-

bininkų unijos atstovai.
Elektriški gelžkeliąi turi dau

giau darbo delei garinių gelžke- 
lių darbininkų streiko.

Laukų produktai perteitos sa
vaitės lietum pasigerino .

Detroite, Mich., Fordo auto
mobilių dirbtuvė skelbė jog nuo 
rugsėjo 16 d. uždarys visas sa
vo dirbtuves nenorėdama mokė
ti augštas kainas už anglį, ku
rias iškėlė kasyklų ’
streiko susilaukę. Dabar abe
jojama ar prisieis jam uždaryti, 
nes kasėjų streikas veik pasibai
gęs ii- Fordas padarė kontraktą 
su viena kompanija pristatyti 
jam 4,000,000 tonų anglies-.

Kitas ypatingas dalykas: For
das išleido prisakymą visiems 
savo darbininkams, 70,000 skai
čiuje, kad jie visiškai paliautų

I gėrę degtinę, alų arba šiaip svai
ginančius skystimus po bausme 
prašalinimo iš darbo. Daug ne
laimių prie darbo atsitinka, sa
ko, iš pasigėrimo. Kuris darbi
ninkas bus suuosta gėręs svai
galų, ar turįs su savimi prie dar
bo, arba susekus jog užlaiko na
mie, bus prašalinta iš darbo.

Lowell, Mass. — Keturios di
džiausios audinyčios sugrąžinaangų, KU-

savininkai savo darbininkams senas algas 
buvusias pirm numušimo 20 nuo
šimčio. Tose audinyčiose dirba 
į 6,000 žmonių.

Fitchburg, Mass., kėlios audi
nyčios irgi atgrąžino numuštą 
20 nuoš. nuo algų.

Abelnai, daugelyje vietų Nau
jojoj Anglijoj audinyčios pake
lia darbininkams algas. Visa 
vasara tenai ėjo streikai.

Puodininkystės industrija at-

dabartiniu laiku nyksta, ir vėl .gų konferenciją 
nauji tveriasi vienas po kitam, kur dalyvauja •

šventu 
Cleve- 
bedie- 
tu čia 
bedie-

apsiėjo. Na ir ką 
padarysi, tiems 
nėr pagalbos, reik tylėt.

Pilypas iš Klerikalų.

Nuotikiai. Kiek girdėjau, tarp 
vietinių skaitytojų yra dvi nuo
monės; vieni nori kad-ilgesnius 
išvedimus rašyčiau, kiti gi nori 
kad butų dar trumpesni, todėl 
kad galėtų išmokti juos ant at
minties. Pakol nesužinosiu ku
rioj pusėj diduma, laikysiuosi 
senos metodos.

, Clevelandiečiams žinomas An
driulis, “redaktorius”, per savo 
organą bando informuoti kokius 
narius kairieji turi priimti į są
jungą.

Tik pamislykite, kairieji ne
priėmė informacijų Kapsuko, 
Angariečio ir paties kominterno, 
o tas žmogus mano kad jo su
sapnuotų išvedždiojimų jie 'klau
sys. Ar kas matėt dar dides
nius stebuklus? Jau jam galvoj 
negerai.

Jeigu Brooklyne nesiranda

■ o nei vieno nėra atsakančio: tei- 
i sybę pasakius, visi tai tik dai

lės kryžiavotojai, ir negali su
traukti ir lavinti Lietuvišką jau
nuomenę. šitaip dalykams sto
vint, musų jaunimas vis daugiau 
ir daugiau- gaudo ir linksta prie 
Amerikoniško “sporto”, t. y. vo
devilių paprastų gatvinių nuoti
kių perstatymo, bolės žaidimo, 
įvairių krutamu paveikslų, ir ki
tokių žaislų kuriuose dailės bei 
apšvietos nei su žiburiu negali
ma rasti.

šitie ir daug įvairių kitų klau
simų turėtų būti apkalbėta ir iš
rišta visų Cleveland© Lietuviškų 
draugijų, ar čia per vietinį laik
raštį galėtų būti tas klausimas 
plačiai apkalbėta; manau “Dir
vos” redakcija visuomet priims ___
kritiką šiame klausime, nepai-1 kalinga ateikit pažiūrėt 7404 Melrose 
sant kas ją rašytų. (Supranta- Avė.
ma, jei tik kas norėtų gali ra- ~ 
šyti. — Red.)

Manau kad šitos mintįs dabar
tiniu laiku pasiliks tik ant po- 
pieros, kitaip sakant, perbėgs 
kaip balsas per girią; bet gal 
but anksčiau ar vėliau tas daly
kas turės būti pakelta, išrišta ir 
gyvemman vykdoma.

Dovydas.

PARSIDUODA

PARSIDUODA
CIGARŲ IR MOKYKLAI REIK
MENŲ KRAUTUVĖ — su visais 
padargais, ir nėra kompeticijos. 
Gėra ineiga. Renda $40.
Randolph 6707 6807 White Ave.

PARSIDUODA 2 šeimynų naujas na
mas, intaisymas pagal naujausios 

mados. Kaina $7,600. Su mažu {mo
kėjimu. Atsišaukit pas:

A. VALATKEVIČIUS
14714 Sylvia Ave. Reik važiuot Col
linwood ar Euclid Beach karu.

._ I PARSIDUODA 1 šeimynos namas, 8 
kambariai, pagal naujausio intaisymo. 

s | Lotas 40x142 pėdos didžio. Kam rei-

GERA PROGA
2 šeimynų, namas, 1120 E. 71 St. 6 
ir 5 kambariai, maudynės, elektros 
šviesa, slate stogas. $2,000 ar ma
žiau įmokėti. Savininkui reikia pi
nigu. šaukit Randolpt 1124 arba 1163 
E. 79 St. Klauskit F. Loski. (38)

Lietuvos piliečiu registracija. 
Atstovybės įgaliojimu, “Dirvos” 
administracijoj užvesta Lietuvos 
piliečių registravimas, taigi no
rintieji užsiregistruoti gali atei
ti ir bus jiems tinkamai blankos 
išpildyta. Arba gali gaut blan
kas kurie norės patįs išsipildyti.

GROSERNĖ IR MĖSINYCIA parsi
duoda geroj vietoj, geri intaisymai, 
parsiduoda pigiai. Gera proga Lietu
viui. 5909 Superior, kamp. E. 60 st 
viui. 5909 Superior avenue ir kamp. 
E. 60 St. (38)

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

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

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

kai apgavo Lietuvius, kaip prievarta ir žulikyste antmetė ant Lie
tuvos Liublino Uniją, kuria ir dabar jie bando atsiremti, užpuldi- 
nedami 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

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

Kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

$3.00.
siųsti šiuo adresu:

Kuomet Atvyksti į Clevelandą

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.

Sandaros 18 kuopos darbuotė. 
Nedėlioj buvo Sandaros 18 kp. 
susirinkimas kame aptarta ke
letas Svarbių reikalų. Kuopa nu
tarus lošti veikalą ‘Dvi Seserįs’, 
kurį pereitą pavasarį buvo pasi
rengęs lošti Teatrališkas Choras 
bet kunigas uždraudė.

Matydama reikalingumą drau
gijų sąryšio, kuopa išrinko V. 
P. Banionį ir K. S. Karpavičių 
susinešti su kitomis draugijomis 
to sąryšio a? kaip jis bus nutar
ta vadinti reikalu.

Perskaičius laišką nuo vieno

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

/į
1885 E. e Street 
Cleveland, Ohio.
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 LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvartų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E. i

Princeton 1337-K Į
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Keliaudami j Lietuvą pa- 
siviešėt ar ant visados, ar 
norėdami parsitraukti sa
vo gimines iš Lietuvos tu
rite proga pasinaudoti pa
tarnavimu šios Agentūros. 
Visokie reikalingi-išvažia
vimui ir sugryžimui po
pieriai pagaminama pagal 
taisyklių reikalavimo. KsS

Žemu Auksino kursu turėtų pasinaudoti dabar kiekvienas kuri mano siųs
ti pinigus saviškiams į Lietuvą. Dabar Amerikos Dolaris daug reiškia, taigi 
panaudokit jį pagelbėjimui savo giminėms siųsdami savo pinigus per jums se- 
nai ir gerai žinomą Agentūrą. (J Pinigai per musų Agentūrą pasiekia Lietu
vą trumpu laiku; mes persiunčiam žemiausių kursu sumas, mažas ir dideles. 
Laivakorčių ir Pinigų Siuntimo bei Popierių Išdirbimo Reikalu Kreipkitės:
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A. B. BARTOŠEVIČIUS
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Vakarais atdara 
šitais: Utarninko, Ketvergo ir Subatos nuo 6 iki 8.

g

PENKI OFISAI
-MAIN OFFICE, 2ND FLOOR HA NNA BLDG.

Superior Branch, 7909 Superior Ave. Miles Branch, 1230TMiIes Ave.
West Side Branch, 2820 W. 25th St. St. Clair branch, 2006 St. Clair Av,

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

Vaikams KEPURIŲ
Vaikų kepures 75c. iki 95c.

Vyru kepures $1.00, $1.50 Išdirbejų ketina.
VYRŲ VELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS 

Mes turim įvairių daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių. 
2625 East 55thSt. 7904 St. Člair Ave. 
Cent. 7.509-K Fader & Blecher, Savininkai Rand. 5775
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