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AUKSO KASĖJAI VISI KUNIGAS IR JO MY-

-TURKAI NACIONALISTAI NORI ATSIIMT 
KONSTANTINOPOLI IR DARDANELIUS.

Jeigu Anglija jiems ant Kelio Stos, Jie Sako Ka
riaus ir prieš Angliją. Anglija šioj Karėj Liks 
Viena; Italija ir Francuzija Traukias Atgal.

Europa Susirupinus Tur
kų Įsismarkavimu

Londona.s — Jeigu Angli- 
! ja siųs kariumenę prieš Tur

kus einančius ant Konstanti
nopolio, Turkai pasiryžę ka
riauti prieš Angliją.
Paryžius. — Pasaulinės karės 

pavojus vėl pagrasino Europai.
Telegramai tarp kokio 'tuzino 

Europos, valstybių švaistė diplo
matiškas žinia. Iš vasarnamių 
atšaukta ambasadų darbuotojai 
trustis apie slėptus telegramus. 
mas.

Kariška audra Balkanuose ir 
artimuose rytuose gręsia kokiai 
dešimčiai valstybių, šis protar
pis yra taip iritemptas kaip bu
vo prieš pasaulinę karę 1914 m.

Europoje bijoma Turkų ir 
Rusų suvienyto veikimo prieš 
santarvę atėmimui Konstantino
polio ir Bosforo. Rusai nepri
pažįsta 'jokio 'kito patvarkymo 
su tais Turkų imperijos padar
gais kaip tik tą ką Turkija su 
Rusija sutarė 1921 metais.

Kemal Paša, “pasigėręs per
gale”, grąsina pulti Konstanti
nopolį ir atsiimti Dardanelius.

Turkai sako jeigu santarvė 
leis Grekams bėgti įš Maž. Azi
jos per rieutralę Dardanelių zo
ną, jie tenai vysis.

Santarviečiai Susimaišę
Santarvės diplomatai turi pri

eiti prie šitokių išvadų:
Kaip santarvė žiuri į artimų

jų rytų 'tvarką ir rubežius.
Kad gali Rusai su Turkais iš

vien sukilti.
Galutinai užkirsti Turkams 

kelią į Trakiją ir Konstantinopo-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gelžkeliečių streikas pasibai
gė, Chicago. — Penkiasdešimts 
•dviejų gelžkelių kompanijos su
sitaikė su dirbtuvių darbininkų 
unija ir 'tokiu budu tų kompani
jų įstaigose streikas pabaigta.

Kitos kompanijos vėliau inėjo
į sutartis.

Streikeriai sugryš į savo vie
tas kokias jie pirma turėjo, ir 
bus mokama senos algos, išsky
rus tokius kuriuos ras prasižen
gusiais riaušių kėlime ir tam pa
našiai.

Pirmose dienose po streiko 
pasibaigimo sugryžo darban į 
50,0.00 darbininkų; -kiti dar pa
skirai tarėsi ir tariasi su savo 
•darbdaviais. Apie 300,000 gel
žkelių dirbtuvių darbininkų su
streikavo liepos 1 d.

Daugelyje vietų unijistai rei
kalauja kad butų paleista iš dar
bo streiklaužiai kurie užėmė jų 
vietas laike streiko.

Kompanijos norį laikyti greta 
senus ir naujus darbininkus, ku
rie pastarieji nėra unijistais.

Kitos gelžkelių darbininkų ša
kos, buvę sustreikavę, irgi ne
užilgo susitaikys.

Ford uždarė dirbtuves. Det
roit, Mich. — Automobilių ir 
traktorių išdirbę j as Ford uždarė 
savo dirbtuves del stokos ang
lies; Jis atsisako mokėti augš- 
tas kairias už anglį, kurias pa
kėlė anglies pardavėjai mame
lių Streiku pasinaudodami.

Apie 100,000 Fordo dirbtuvė
se žmonių neteko darbo neapri- 
botam laikui.

Tuo tarpu Ford jieško gauti* 
pigios anglies ir nori pradėt dar
bą kaip greičiausia galima.

Ohio valstijos industrijose iš 
pereitos savaitės pasirodė šito
kį apsireiškimai:.

Pradedant atsirasti anglies, 
dikčiai pagerėjo geležies ir plie
no' industrija.

Gelžkeliečių streiko užbaigi
mu prasidės reikalavimai gele
žies ir plieno įnėdegos.

Automobilių ratams gumų iš-' 
dirbystės dar veikia gerai, nors 
jau užeina apslugimo sezonas, 
vasarai baigiantis.

Puodininkystės industrija ti
kisi streiko del algų numušimo, 
ir pradėta skaityt balsai streiko 
referendumo.

Plytų išdarbius tikisi pagerė
jimo pasibaigus gelžkeliečių ne
darbui.

Providence, R. I. — Guberna
torius San Souci vėl pasiuntė ka- 
riumenės į Pawtuxet, kur eina 
audėjų streikas ir riaušės. Ki
lo muštynės tarp stręikėrių ir 
skobų, daugelis pastarųjų akme- 
nais apdaužyta.'

Nori Ąmerikos-Anglijos mai- 
nerių sąjungos. Atlantic City, 
N. J. — Rengiama planai tarp
tautiniam Amerikos ir Angli
jos mainerių susivienijimui -kad 
pasigelbėjus vieni kitiems strei
ko laiku.

šio Amerikos mainerių strei
ko laiku kas mėnuo iš Anglijos 
ir Škotijos atgabenta šimtais 
tūkstančių -tonų anglies.

Hcrrino angliakasių skerdynių 
dalyvauto jų tardymuose ir teisi
me 26 unijistai darbininkai pa
sodinta kalėj iman, keletas in- 
tariamų pasišalino Europon, bū
dami svetimtaučiais^ ir laukia
ma dar initarimų trisdešimčiai 
darbininkų. Toje mainerių ko
voje su skebais užmušta 21 ne- 
unijistas streiklaužis.

Darbininkų apgynėjai griežtai Grekai, 'kiti kaltiną Turkus. 
Uždraudė patiems darbininkams Amerikos pašalpinių organiza-

pe besimaišydami neišgautų to- i neIaimen patekusiems. Menama 
lurięsnių davadų prieš darbinin-1 ten butf žuv? ir aPie 10 Ameri
cus. 1 konų.

Sulaikyti Turkų pergalės pa
sekme su judinimą prie veikimo 
visų Mohametonų.

žiūrėti kad Balkanų šalįs nesu- 
sikiršintų tarp save.

Anglijos nesusitarimas su Ita
lija ir Francuzija jau kelia ne- 
kurias Balkanų šalis reikalautis 
atgal kas nuo jų atimta ir ati
duota kitoms.

Anglija Siunčia Kariumenę
Londonas. — Anglija pasiuntė 

laivyną ir apdrutino visas Dar- 
daneliuose strategiškas vietas 
neužleidimui TurkiF nacidnalistų 
armijos. Siunčiama, orlaiviai ir 
kariumenė.

Turkai neapsakomai džiaugia
si-. -Pirmu kartu nuo 1453 me
tų, kada Turkai užėmė Konstan
tinopolį, Turkų sultanas nuėjo 
dabar į Mohameto kapą Stam- 
boulyje pagerbimui jo pirmta- 
kuno, jų tikybos įsteigėjo.

Konstantinopolyje Turkai ne
apsakomai sumišę iš džiaugsmo. 
Vėliavos plevėsuoja nuo visų jų 
maldnamių ir nuo garsios šv. 
Sofijos katedros, kurią atsiimti 
Grekai per šimtmečius nori.

Smyrna Išdeginta
Smyrna. — Smyrnos jau be

veik nėra. Turkai ją vadino Azi
jos akimi. Dabar teliko tik pe
lenų krūvos ir aprūkę mūrų da- 
lįs. Gaisras siautė per tris die
nas. Tik miesto išlaukęs nesude
gė. Apie 120,000 žmonių tenai 
žuvo, užmušta, sudegė arba iš 
bado mirė. Miestą sako padegę
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METAI VII (VOL. VII)

Prezidentas Atmetė Ka
reiviams Bonų Bilių

Washington; — Prezidentas 
Harding rugsėjo 19 d. atmetė 
kareiviams bonų mokėjimo bilių. 
Atmetimas iš jo buvo tikėtasi. 
Jis aiškina jog bonų mokėjimas 
užtrauktų ant šalies finansinę 
suirutę. Administracija šiais 
metais jau turi $650,000,000 de
ficito be bonų išlaidų.

Kongresas ir Senatas vienok 
laikosi už bonus, todėl laukiama 
biliaus pakartojimo.

Kiek Sibir. Lietuvių 
Užsiregistravo

Sulyg oficialių žinių, pas Lie
tuvos Respublikos Įgaliotinį Si
bire iki šiol užsiregistravo Lie
tuvos piliečiais:

kol kas neužsiregistravusių.

Vladivostoke 327
Pajūrio srityje 230
Amūro srityje 460
Užbaikalyje 580
Mančžurijoj bei Kinijoj.300
Viso 1,897.
Manoma kad antra tiek yra

L.I.B.

Venizėlos Nori Gryžti 
Grekijon

Venizelos, buvęs Grekijos mi- 
nisteris pirmininkas, kuris in- 
traukė'Grekiją į karę prieš Vo
kietiją nuversdamas nuo sosto 
Grekų karalių, dabar žiuri kaip 
dalykai dėsis.

Grekams pasodinus kara- 
llium Konstantiną, Venizelos tu- 

pasišalinti. Dabar jis ran- 
Paryžiuje ir laukia progos.

Karei pasibai
gus,

rejo
'dasi
Jeigu Konstantinas turėtų pasi
šalint, del Grekų subruzdimo iš 
pralaimėjimų, Vęnizelos mano 
gryžti į Atėnus ir vėl griebtis 
valdžios.

Rusai Nori But Lygus 
Suv. Valstijomis

Maskva. — Rusų atstovui Ber- 
line tariantis su Amerikos am
basadorium Vokietijai, del atsi
lankymo Amerikos .techniškos 
komisijos į Rusiją, bolševikai 
reikalauja kad Suv. Valstijos su 
jais tartųsi kaipo lygus su lygiu 
ir kad jiems butų leista atsiųs
ti savo komisiją į Suv. Valstijas.

Kameniov liko paskirtas eiti 
Lenino pareigas valdžioje iki 
jis pargryš. Leninas pasitrau
kia nuo veikimo del nesveikatos.

8U

Ii-

Tautų Sąjunga apie 
Nusiginklavimą

Geneva. — Visi klausimai 
ko beveik nereikšmingi Tautų
Sąjungos posėdyje prieš vieną— 
nusiginklavimo klausimą. Pran
cūzas atstovas De Jouvenel, iš 
priešingos Poincare! f akcijos, 
pasiūlė sumanymą apie nusigin
klavimą, kurį kiti- priėmė. Jo 
noru yra nuvalyti Prancūzijai 
užmėtamą militarizmą. Jo su
manymas yra kviesti visas Eu
ropos valstybes nusiginkluoti iki 
to kaip buvo 1913 metais. Spe
cialiai patvarkymai duodama 
Belgijai ir naujoms valstybėms.

Vengrija likosi .priimta į Tau
tų Sąjungą.

RASTA NEGYVI
Jackson, Cal. — Valstija 

nelaimingų /. žuvusių našlėms 
nutarė paskirti $100,000. Ei
na tyrinėjimas gaisro prieža
sties. Tarp minusių yra Įta- 

i lų, Jugo-Slavų, Ispanų, Mek-
1 sikonų ir Amerikonų.

Jackson, Cal. —- Iš kitos 
syklos prisiriausus tuneliu į 

. gonaut kasyklą, kur gaisro 
lei liko užtverta išeiga 47 aukso 
kasėjams, atrasta visus juos ne
gyvus.. Nelaimę pajutę, norė
dami gelbėtis, jis matyt lipo au
gs tyn, nes jie dirbo tarpe 4,600 
ir 4,800 pėdų gelmėje, o atrasti 
4,300 pėdų sluogsnyj. Bet jų 
palipėjimas augštyn ir buvo jų 
mirties priežasčia, nes tenai už
klupo juos gazai ir užtroškino. 
Visi surasta gulį dviem eilėm 
ant žemės. Menama jog mirtis 
užėjo už kelių valandų .po to kai 
neliko jiems išeigos į viršų.

Suėję į vieną urvą, jie matyt 
norėjo gelbėtis nuo gazų; iš rąs
tų pastatė dvi sienas, bet viena 
buvo neužbaigta; visi jie buvo 
nuogi, nes savo drapanas naudo
jo užkamšymui plyšių nuo ga
zų inėjimo, bet tas nieko negel
bėjo.' Jieškotojai sienas išvertė 
ir atrado juos paskirose dviejose 
eilėse gulinčius.

Gaisras Argonaut aukso ka
sykloj kilo rugpjūčio 27 d. Ne
likus kelio jiems išėjimui, o iš 
viršaus gelbėjimui, sumanyta iš I 
kitos kasyklos iškasti tunelį ir 
išgelbėti likusius žmones, bet jie i 
pagalbos nespėjo sulaukti.... 1

ka-
Ar- 
de-

Vokietijos Notos Užga
rantuojama

Paryžius. — Aplyginimų -ko
misijos krizis, 'beveik išvengta, 
(kada Londone Vokietijos reichs- 
banko prezidentas sudarė sutar
tis del išmokėjimo Vokiečių no
tų duodamų Belgijai, su tikslu 
užtraukti mokėjimą pinigais tie
siog dabar, kada reikalaujama. 
Anglijos bankas ir tūli Holan- 
dijos bankai sutiko užtikrinti 
Vokiečių .notas.

Pastorius Apkaltintas 
už 10 Metų Mergaitę
Sidney, O. — Pastorius Kun. 

Irwin, patėvis 10 metų amžiaus 
mergaitės, kuri pusantro mėne
sio atgal pagimdė sūnų, liko su
imtas ir apkaltintas mergaitės 
išniekinime.: Pagimdydama sū
rių, likdama motina vos 10 me
tų amžiaus turėdama, mergaitė 
nustebino visą medicinos pasaulį. 
Ją nuo tos dienos valdininkai 
klausinėjo, bet ilgai ji neprisi
pažino, tik sakė: “Aš neturėjau 
jokių vaikų draugų". Galiaus 
ji išdavė paslaptį iritardama šar
vo patėvį pastorių. Jos kūdikis 
sveikas ir yra globoje jos moti
nos.

661 Žuvo Airių Mūšiuo
se per Du Metu

I Belfast. — Apskaitliavimai iš
rodo jog nuo liepos 21 d. 1920 
m. Belfasto sumišimuose Airių 
kovas vedant, užmušta 436 ypa- 
tos, iš jų 189 protestonai ir 247 
katalikai. Nuo sausio 1 d. 1922 
m., žuvusių skaičius buvo 92 
protestonai ir 133 katalikai

Dublinas. — Minai eksploda- 
vus ant kelio aštuoni laisvos val
stijos kareiviai užmušta ir vie
nas sužeista. Atradę miną ant 
kelio, kareiviai norėjo išimti, bet 
ji tuo tarpu sprogo.

Vot Proga Likti [Milijo
nieriais !

Kaitras turit dolarį, važiuokit 
į Rusiją, nes iš Maskvos prane
ša kad Rusijoj dabar Amerikos 
'dolaris vertas 7,000,000. Ka
dangi Rusijoj viską bolševikiš
ka- valdžia nustato, ir tokia do- 
lario vertė valdžios nustatyta, 
galit pasitikėt bolševikams kurie 
kapitalistams netikit. [dingo nežinia.

Trenton, N. J., vienas žmogus 
iš kapinių draugijos valdybos 
pareikalavo $10,000 atlyginimo 
už tai kad duobėj būdamas din
go jo pačios lavonas. Jo žmona 
palaidota keturi metai atgal. 
Jis dabar nusipirko savo žemės 
tose kapinėse ir norėjo pernešt 
pačią į savo žemę kur ir jis po 
mirčiai atsiguls, bet duobę atka
sus pačios vietoj rasta tik kau
lai mažo vaiko. Kur moteris'

LIMOJI NUŽUDYTI
New Brunswick, N. J. — Kun. 

Edward W. Hali, rektorius pro- 
testonų episkopalų -bažnyčios, ir 
tos bažnyčios zakristijono Mills 
žmona po nakties atrasta nušau
ti toliau i'šlaukėje- už miestelio L----  -----------

'po obele, kur jiedu sėdėjo. Ku- kiems gaivalams kurie nepirko 
nigas buvo 41 met. amžiaus, jo bonų. Bet kodėl jis tokių niekų 
mylimoji dešimčia metų jaunes-pasileidžia? Juk bonai nieko 
nė už jį. Abu jiedu pradingo iš’neturi 'su registracija, ir bonų 
namų ketverge, o subatoj ry- turėjimas nei vieno' kataliko ne- 

1 , paliuosuoja nuo registracijos 
i mokesnių, ir tik mažuma kata- 
1 likų bonus turi. Kada įvedama 
i įstatymas, -reikėtų žinoti, ijs ne- 
. daro išėmimo niekam, ir kodėl 

tuo atžvilgiu dar privedžioti ?
Katalikus apmuilinti jis taip 

išvedžioja savo laikraščiuose. Ar 
katalikai tiek tamsus kad jie 
nesuprastų ką jų 
šo? Ne. 
pasirodo 
katalikas 
kaip nei 
kai visai 
butų koks paliuosavimas (kurie 
turi bonus, o kurie neturi irgi 
nesiskubina). Jie abelnai prie
šingi, sykiu 'su visais Lietuviais, 
Kemėšio augštai registracijos 
kainai, ne pačiai registracijai.

Prisimena gerai kaip Kemėšis 
ir jo spauda bubnijo kada regis
tracija buvo paskelbta Vileišio 
laikais. Tada buvo tikrinama ir
gi kad bus galima išgaut dolaris- 
kitas Lietuvai per registraciją 
iš tų kurie bonų nepirkę. Kokiu 
-balsu Kemėšis smerkė tą užma
nymą! Kaip dabar jam ne gėda 
tuos pačius Vileišio žodžiu's pa
kartoti: tai yra, gerti tą patį 
vandenį į. kurį- spjaudė?

Kad kitos šalįs ima mažiau; o 
Lietuvos Atstovybė daugiau, ir
gi keistus išvedimus daroma. 
Tas aiškiai parodo kad norima 
tik pasipinigaūt, o ne sumušama 
argumentas kad tai žmoniška 
imti po $10. Lai Amerika ima 
iš savo piliečių po 
Amerikos piliečiai 
kapitalistai važiuoja 
žius, jiems menkas 
šimtinę užsimokėti..
dėl kapitalistų, taikantis prie jų 
didelių turtų, nepadaryta išėmi
mo ir Lietuviams šios šalies pi
liečiams ir kitų šalių piliečiams 
darbininkams. Bet Lietuvos At
stovybė reikalauja iš darbo var
gšų po dešimtinę.

Amerika ima lygiai 'tiek ir 
nuo Anglijos žmonių likusių šios 
šalies piliečių; bet Anglija nuo 
savo jpiliečių Amerikoje ima tik 
$1.90 už pasą, ir tai ne nuo visų 
o tik laikinai važiuojančių. - 

Kariumenėn šaukimas kitų 
šalių Amerikoj gyvenusių pilie
čių irgi ne argumentas. Jeigu 
Lietuva tada butų buvus savi-

KEMĖŠIO AIŠKINIMAISI VISTIEK TIK KOŠĖS 
VIRIMAS IR KATALIKŲ MUILINIMAS

Kun. Kemėšis bando argu
mentuoti su kitų srovių žmonė
mis — o savo katalikams apdum
ti akis — buk registracija bus 
geras “pakeršijimas” visiems to-

. te žmonės atrado juos po medžiu 
negyvus. Prie lavonų (nerasta 
jokių ginklų. Moteris mirė nuo 
vienos kulkos; kunigui suvaryta 
net trįs; keista tas kad abu bu
vo sušaudyti į galvą.

Zakristijonas policijai pasako
jo jog jo žmoną kas tai telefo
nu pasišaukė; ji išeidama apsi
rėdė naujausiomis savo drapa
nomis.

Nesulaukdamas pačios, ir ne
galėdamas iš nerimasČio užmig
ti, zakristijonas apie 2 vai. nak
ties išėjo pasivaikščiot. Buvo 
užėjęs bažnyčion pažiūrėti, kur 
jo moteris giedodavo chore. Iš
sėdėjęs kiek bažnyčioj, palengva 
sugryžo namon, nerasdamas jos.

Vėl ryte eidamas į bažnyčią, 
susitiko kunigo pačią. Ji klau
sė ar jis nematė jos vyro. Jis 
pasakė kad jo pačios nebuvo na
mie visą naktį.

Prie jų rasta meiliški laiške
liai rašinėti' vienas kitam.

Pagaliaus policija pradėjo ty
rinėti kunigo pačią. Ji sakėsi tą 
pat naktį ir toj pat valandoj kai 
zakristijonas buvo bažnyčioj ir
gi bažnyčioj lankėsi. Zakristi
jonas jos nematė. Kunigo .pa
tį yra dešimčia metų vyresnė už 
savo vyrą, ir ji nuolat nutėmy- 
davus gerus santikįus kunigo su 
choriste.

Du žmonės, vienas naktinis 1 
kolegijos sargas skersai kelio ■ 
nuo kunigo namų, matė nakties j 
laiku moterį parsiskubančią na- • 
mon. Kaimynas irgi, ant šunų 

| lojimo išbudęs, išėjęs lauk šu
nis nuvyti, sako matęs greit par
bėgančią į kleboniją moterį apie 
2:45 nakties.

Tardydama paimta ir kunigo 
žmonos brolis. Jis diena prieš 
tai nekiltiems prasitarė kad ne
užilgo kas nors baisaus atsitiks. 
Gal but jis žinojo ką jo sesuo 
rengiasi su tais “meilužiais” pa
daryti. Jis ir jo sesuo, kunigo 
žmona, areštuoti.

Japonai-Rusai Susitaikė 
kaip Taikytis

čang čun. — Japonai ir Rusai 
susitaikė ant -tikslų konferenci
jos kurią jie šaukia. Dalyvaus 
delegatai Maskvos ir Čitos val
džių.

‘'tėvelis” ra- 
O tas “nė” geriausia 

fakte jog nei vienas 
nesiregistruoja, lygiai 
vienas kitas. Katali- 
nesijaučia kad jiems

dešimtinę, 
daugiausia 
j užrube- 

niekas de- 
Tiesa, gal

'su Amerika, Lietuviai irgi bu
tų turėję be išsikalbėjimo arba 

• sįtoti čia arba gryžti į savo šalį.
Daug taip buvo ir praėjusioj ka- 
rėj tik del 
vo Rusijos

Kemėšis 
kyti kodėl 
jama. Čarneckis perdidelį štabą 
susidarė, perdideles algas išsikė
lė, desėtkų tūkstančių reikia į 
metus 'tik algoms, be rendų už 
namą ir algų darbininkams ku
rie tik dirba Atstovybėj.

Daug išeina ir pasivažinėji
mams po rezortuš, po 'klerikalų 
piknikus ir seimus, šimtinės tik 
vienu pasijudinimu išplaukia.

Vinikas su savo darbininkų 
štabu niekaip neįstengia uždirb
ti darydamas .-pasus, tvirtinda
mas dokumentus, 'ir tt. Juk Čar
neckis, Mastauskas, šlikas, Ke
mėšis-, Bielskis — patįs nerei
kalingiausi Atstovybėj žmonės— 
suima į $25,000 algomis per me
tus.

Ta tai priežastis privertė Ke
mešį atimt nuo Lietuvių piliety
bę, prašytis jos atgal užsimokant 
po dešimtinę, ir mulkint akis ka
talikams buk čia tik “rykštė” 
beboniams (nors tie patįs kata
likai tik mažoje mažumoje bo
nus turi). Netekęs Tiesų.

to kad Lietuviai bu- 
piliečiais.
turėtu' aiškiau pasa- 
dešimtinių reikaiau-

Pittsburgiečiai Rengia 
Demonstraciją

Pranešimas Pittsburgo ir apie- 
linkės Lietuviams. Pittsburgo 
ir apielinkės (Lietuvių draugijos 
rengia manifestacijos-parodą ne
rišlioj, rugsėjo 24 d., apvaikščio- 
jimui Suv. Valstijų pripažinimo 
Lietuvos-.

Paroda prasidės • lygiai nuo 2 
vai. po pietų iš North Side Par
ko ir eis per miestą Fifth Ave
nue iki Schenelyį Parko, o pas
kui apsistos Soldiers- Memorial 
Hall (Fifth Avenue ir -Bigelow 
Blvd.). Ten bus prakalbos, kal
bės Amerikoniškai 'ir Lietuviš
kai. Dainuos Pittsburgo chorai 
sudarę vieną milžinišką chorą. 
Taigi kas jaučias Save Lietuviu 
privalo dalyvaut taip svarbiam 
Lietuvių gyvenimo atsitikime.

šiuomi irgi kviečiamą visus 
Lietuvius kareivius su jų uni
forma kurie buvo Suv. Valstijų 
kariumenėj. Taipgi kviečiame 
'visus vyrus, moteris, mergaites 
ir vaikus draugė maršuot ir pa
sirodyt kad mes Lietuviai o ne 
Lenkai ar Rusai kaip daugelis 
Amerikonų mano.

Spaudos Komisija: 
Juozas Virbickas, 
Anelė Akelaitė.

Ą K T TĄ T TĄ Ą O šTAI knyga kuriosKAINDIUAd

Dykai!
Kas užrašys “Dirvą” metams savo gi
minei Lietuvoje arba čia savo draugą 
prikalbins užsirašyti ir pats prisius jo 
metinę prenumeratą, gaus DOVANŲ 
šią didelę puikią knygą KANDIDDAS. 
Pasirūpinkit, pasistengkit, pasiskubin- 
kit! 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 $1.75. Su užsakymu siųskit ir 
pinigus. Adresuoki!:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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CEDAR POINT, OHIO

Biblijos Studentu konvencija. 
Tarptautinis Biblijos Studentų 
Susivienijimas surengė milžiniš
kų suvažiavimą kuris įvyko rug- 
'sėjo 8—13 d. Dalyvavo nuo 
15,000 iki 18,000 delegatų.

Konvencija'buvo labai smagi. 
Suvažiavimas buvo tikrai tarp
tautinis, nes dalyvavo visokių | 
tautų biblijos studentai ir laikė 
susirinkimus keletu desėtkų kal
bose. Septynios salės nuolatos 
buvo pripildytos žmonėmis. An
glų kalboj susirinkimai buvo lai
koma didelėje salėje, kurioje til
po apie 15,000 žmonių. Kalba
ma buvo su pagalba balso padi
dinimo prietaisų. Didžiausis 'su
sirinkimas atsibuvo miške po 
medžiais. Buvo susirinkę apie 
18,000 žmonių. Kalbėjo J. F. 
Rutherfordas, prezidentas mi
nėto susivienijimo. 'Po išgul
dymo dalykų- tapo perskaityta 
rezoliucija, kurią vi'si klausyto
jai vienbalsiai priėmė.

šiame visa-pasauliniame su
važiavime buvo atstovų iš visų 
Suvienytų Valstijų, Kanados, ir 
Pietinės Amerikos. Daug 'buvo 
iš užrubežių, k. a. Anglijos, Ško
tijos, ir iš kitų šalių. Dalyvavo 
visi Susivienijimo siųsti keliau
tojai, vadinami “Pilgrimai”. Kui
ne kur. pasimatė ir klebonas, tei
sėjas, advokatas. Gydytojų bu
vo daug ir nebuvo progos sirgti.

Lietuviai irgi ėmė gyvą da
ly vumą tave suvažiavime. Jų 
buvo apie 55 delegatai, vieni iš 
rytų, kiti iš vakarų.

Stebėtinas buvo vaizdas ka
da visi delegatai pradėjo rink
tis ant doko mieste Sandusky j 
Ohio. Rugsėjo 5 d. iš pat ryto 
prasidėjo didelis brbzdėjimas. 
Pradėjo atvykti specialiai trau
kiniai, specialiai elektriniai ka
rai, automobiliai, specialiai lai
vai. Netrukus visas Sandusky 
miestas pasidarė tirščiau pripil
dytas žmonėmis, negu New Yor- 
kas taip, vadinamose “skubumo 
valandose’’.

Pri tarnauto j ai darbavosi pa
skirdami vietas nakvynei ir iš
duodami pažinimo kortas, ku
rias reikė parodyt einant į val
gyklas. Netrukus susėdom ant 
laivo ir važiavom j salą vadina
mą Cedar Point. Kada atvy
kom pasirodė kad ir čia yra di
delės minios žmonių, ir prie val
gyklos stovėjo ilgos eilės žmo
nių. Tečiau niekur nesimatė nei 
policijanto, nei milicijos; nesi
girdėjo patrolkos skambalo. Vi

sur buvo tik linksmas ‘pasikal
bėjimas, puikiausi hymnai. Gir
dėjosi visokie balsai, supranta
mi ir nesuprantami. :

Seredoj 'jau susiradom Lietu
viams paskirtą salę; ir atsidarė 
susirinkimai. Buvo daug pamo
kinančių ir palinksminančių iš
guldymų. Oras buvo-labai gra
žus beveik visas dienas.

Konvencija' užsibaigė rugsėjo 
13 d., ir vėl laukė musų visokie 
specialiai vežimai.-

Ten Buvęs.

PITTSBURG, PA.
Pastabos. Pittsburgo komu

nistai pirmiau rengė balius, rin
ko aukas del Brooklyno “Lais
vės”, dabar jau/'Laisvę” keikia 
kam ji nusipirko namus.1 Tai 
dabar pradėjo jau rinkt pinigus 
“Darbininkų Tiesai”. Mat, kiti 
turbut pamatę kad gut biznis tai 
uždėjo naują laikraštį, kur bo
su yra J. Baltrušaitis, na ir pra
sidėjo rinkimai aukų. Taip rug
sėjo 10 d. L. M. D. name turė
jo vakarienę kurios pelnas skir
ta “D. Tiesai”. Neįstabu butų 
kad ten rinktųsi vien komunis
tai, bet buvo ir pusė Sandarie- 
čių. Kažin ar Sandariečiams už
simoka eit ant tokių vakarienių 
kur už 50 centų gauni pora kąs
nių duonos su dešra, o nuo J. 
Baltrušaičio iki soties išvadint 
buržujais ir buožėmis ir tam pa
našiais vardais ? Na o dabar toj 
pažioj “D. T.” už tuos 50c. bus 
dar daugiau, išdirbta kas tik vei
kiama ant Lietuviškos dirvos, o 
ne del Rusijos. Ar ne laikas bu
tų Sandariečiams' apgalvot kur 
eit ir kam duot savo pinigus?

Per L. M. D. mitingą buvo at
sišaukę keli gelžkelių streikeriai 
prašydami pašalpos nuo L. M. D., 
bet nepasirašė kas. Na o musų 
komunistukai turbut žinojo kad 
ten nedirba jų draugų, tai tuoj 
pakėlė lermą ir ėmė oficieriais 
vadint kitus, bet tapo 'sugėdinti 
ir gavo prisipažint kur yra dar 
plieno 'štreikeriams; sudėtos au^ 
kos. Pasirodė kad dar yra su
virs $200, tai pagal L. M. D. nu
tarimą,. kurie Lietuviai strei
kuoja, o pašalpa reikalinga, kad 
butų jie sušelpti iš to fondo.

Kas įspės kur. Pittsburgo ko
munistukai bus rugsėjo 24 d., 
kada vi'si Lietuviai maršuos gat
vėmis? Turbut jie eis į bažny
čią pas Kun. Kazėną, ba mat jie 
abeji priešingi parodai.

Tėmytojas.

Geriausi
Cigaretai

Rengiantis prie demonstraci
jos, paimta viena iš didžiausių 
salių šiame mieste, nes tikimos 
Lietuvių 'bus į 10 tūkstančių; 
visos aplinkinės kolonijos smar
kiai rengias. Kiek žinoma, jau 
šeši benai paimta grojimui lai
ke maršavimo. Taipgi rengiama 
vežimai su perstatymais kaip 
Lietuva buvo pavergta po Rusi
ja ir kaip vėliau apsiskelbė res
publika, ir kaip Amerika pripa
žino. Tas viskas bus perstaty
ta gyvais paveikslais ant veži
mų, na o šiaip draugijos, mote- 
rįs, mergaitės visi ruošias kuo- 
skaitlingiau dalyvauti ir gra

žiau pasirodyti, žodžiu sakant,; 
tai bus milžiniška paroJakad 
Lietuvių priešai ištikro. nusiste
bės Lietuvių skaičiumi ir jų pri
sirengimu. Draugiją kol kas 
yra susirašiusių-dalyvaut 28, o 
kiek bus daugiau pranešiu vė
liau. Bet dar reikia pažymėt 
kad apart miesto valdininkų kal
bės Jonas W. Lutkąuskąs iš 
New Yorko ir Kun. Jurgutis iš 
Bridgeville, Pa., kuris vos rug
pjūčio mėn. sugryžo iš Lietu
vos,

Taip pat vietiniai chorai suda
rė didžiausį chorą ir dainuos 
drauge, ir benas grieš. Bus iš
nešta rezoliucijos reikalaujant 
kad Lenkai apleistų musų sosti
nę Vilnių, ir kad Klaipėda butų 
priskirta tuoj prie Lietuvos.

Laike maršavimo ir salėj bus 
imama krutanti paveikslai. To
dėl turėtų nesirast nei vieno Lie
tuvio kad drauge nedalyvautų.

Juozas Virbickas.

x CHICAGO, ILL.
“Žemaitijos” reikalai. Rug- 

Ipjučio 23 d. "Žemaitijos” L- V. 
Komitetas Chicagoj laikė posė- 

I dį Mark White Sq. parkiuko sa- 
jlėje. Svarbiausiu ir opiausiu da
lyku buvo, kurį šiame posėdyje 
reikėjo aptarti ir išrišti, klausi- 

I mas kaip patenkinti visas atsi
šaukusias į “Žemaitiją” kultu- 
ros-apšvietos įstaigas. Iš sek
retoriaus raporto paaiškėjo kad 
nuo Draugijos įsteigimo dienos, 
būtent sausio 9 d. š. m., iki šiam 
laikui gauta iš Lietuvos (Kau
no rėdybos) 20 atsišaukimų, ku
rių penki priklauso jaunimo- or
ganizacijoms, keturi — skaityk
loms ir knygynams prie; mokyk
lų įvairios rūšies, du — valsty
bės knygyno skyriams, trįs — 
skaitykloms prie kariškų įstai
gų, keturi — šiaip jau kulturos- 
apšvietos įstaigoms, ir du — pa
vieniams asmenims, kurie šau
kiasi pagalbos jų steigiamiems 
knygynams. Dar gauta vienas 
laiškas iš Suvalkų rėdybos, ir 
keletas laiškų, be pačto ženkle
lių, grąžinta atgal jų siuntė
jams. Trumpame laike paten
kinti visų tų organizacijų prašy
mus “Žemaitija” neišgali, o su
žinoti kuriems iš atsišaukusiųjų 
labiau reikalinga pagalba irgi 
nėra galimybės. Po ilgo ir visa
pusiško apsvarstymo tuo klausi
mu priimta sekantis patvarky
mas:

Atsižvelgiant į tą kad daugu
ma atsišaukusiųjų į “Žemaitiją” 
organizacijų yra žinioj Lietu
vos Mokytojų Prof. Sąjungos ar
ba Liet. Jaunimo Sąjungos cen
trų, L. V. Komitetas norėdamas 
kad kiekvienas aukojamas ap- 
švietai per'musų Draugiją Ame
rikiečio centas arba knyga at
neštų kuodaugiausia naudos Lie
tuvos žmonėms, nutarė visą su
rinktą ir renkamą literatūrą sių
sti viršminėtų sąjungų centram. 
Šitų sąjungų centrai gaunamą 
iš “Žemaitijos” literatūrą savi
tai skirsto jų žinioj' esančioms 
ir labiau pagalbos feikalingoms 
bet tik Kauno rėdyboj egzistuo
jančioms k-ulturos-apšvietos įs
taigoms; jeigu pagalbos reika
lingumas vienodas, pirmenybė 
duodama toms organizacijoms 
kurios yra atsišaukusios į “Že
maitiją”. Išimtis daroma tiktai 
•toms knygoms kuriose užrašyta

kokiai įstaigai- aukojama: jos 
'turi būti perduota kam skiria- 
ttia.

L. Apolis, Sekr. ’

Kittaning, Pa. — 87 metų am
žiaus senis, tėvas 20 vaikų, ap
kaltinta žmogžudystėje. Senis 
pats stojo prieš teismą ir pasa
kė jbg jis nušovė kasyklos už
vaizdą už tai kad jis tikėjo jog 
ant nuskriaudė jo dukterį. I

Kansas City, Kansas. — čia 
įrengus automobilių lenktynėms 
kelią, atidarymo iškilmėse laike 
lenktynių sudegė vienas pasižy
mėjęs lenktyniuotojas, Sarles, iš 
Indianapolio. Jo automobilis at
simušė į kitą ir apvirto.

Meksikoj gelžkelio nelaimėj 
užmušta 20 žmonių. Nuo dide
lio lietaus pasiliuosavo medžiai 
ir išsiskėtė relės, nuo ko trūkis 
patiko nelaimę.

= W GERB. ę į’
I ^Spragilo kampelio^ j
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REZOLIUCIJA
PRIIMTA TARPTAUTINIO BIBLIJOS STUDENTŲ SUSIVIENIJIMO 

KONVENCIJOJE, CEDAR POINT, OHIO, RUGSĖJO 10, 1922 M.
Įvairių tautų Biblijos studentai savo didžiausiame suvažiavime pripažino 

už pareigą ir privilegija plačiausia paskleisti šį pranešimą:
Kaipo kuopa Krikščionių' pasišventusių klausyti ir sekti Viešpatį musų ir 

Išganytoją Jėzų Kristų, mes nenorime ir negalime eiti kariauti, todėl prie
šinamės karei, revoliucijai, anarchijai ir visokiam nuskriaudimui ir žiauru
mui; mes priešinamės apgavystei ir klastai, kokiomis kiti apgaudinėja žmo
nes klaidingai perstatydami jiems Žodį Dievo arba kitaip. Mes labai trok
štame matyti kad žmonės gyventų taikoje, turėtų laisvę ir laimę; ir mes ti
kime ir tvirtiname kad vienatinas būdas pasiekti tokį gyvenimą yra Kara
liavimas Kristaus.

Remdamiesi Dievo žodžiu, o ypatingai išsipildžiusiais pranašavimais že
miau paduodame teisingą aprašymą įvykių atsinešančių į esamo laiko pa
dėtį:

1. Kad žemės valdonai dažnai girdavosi jog Pasaulinė Karė buvo kova 
apsaugojimu’ pasaulio ir padarymui jo demokratišku; vienok, toks jų tvir
tinimas pasirodė esąs prigavyste ir apmauda;

2. Kad tarptautinės konferencijos laikytos Paryžiuje, Washingtone, Ge
nujoj ir Hagoje, kuriose dalyvavo finansininkai ir valstybių atstovai, ir ku
rios buvo užgirtos vardiškų pasaulio bažnyčių klerikalų, kurių tikslas, su- 
lyg JU tvirtinimu, buvo atsteigti ant žemės taiką, jos visos kaip viena nie
ko gero neįstengė.

3. Kad visos tautos ir visi žmonės nusigando, nusiminė, ir atsitiko taip 
kaip pasakė musų Viešpats pranašaudamas apie šiuos laikus; ir kad visai 
draugijinei ir politikos budavonei gręsia visiškas suirimas; todėl atsižymėję 
valstybės atstovai ir žemės valdovai, kurie pažįsta šios dienos įvykius ir 
mato kad negali įsteigti nei taikos nei laimės, drebėdami šaukia kad bažny
tinės sektos apsaugotų žmoniją nuo ateinančio pavojaus;

4. Kad visos tautos ir visi žmonės trokšta pakajingo ir laisvo bei laimin
go gyvenimo;

5. Kad tie kurie bando patenkinti tokius žmonių)troškimus ir užvesti 
taiką ir laimę bei laisvę per intemacionales konferencijas ir sutartis, ku
rias jie vadina Tautų Sąjungomis ir tam panašiai, yra tik žmonių suvedžio
tojais; •

Todėl atsišaukiame į visus ant žemės gyvenančius žmones, į jų valdonus 
ir vadus, ir į visus visokių bažnyčių klerikalus, jų pasekėjus ir rėmėjus, į 
didžiuosius biznierius ir didžiuosius politikus, prašydami jų tegul parodo 
mums kuo jie gali pateisinti tokį savo pasielgimą kuriuomi norėjo įsteigti 
žmonėse taiką ir pasisekimą ir laimę; todėl matydami jų nepasisekimą, at
sišaukiame į juos prašydami kad pasiklausytų liudijimo Viešpaties Jėzaus, 
kurį mes pasiūlome; ir tegul jie pasako ar tas liudijimas teisus ar ne.

Remdamiesi Dievo žodžiu ir nusitikėdami jo apveizdos, mes, kaipo Jo liu
dininkai, per Kristų Jėzų, liudijame ir tvirtiname sekančius punktus:

1. Kad Pasaulinė Kare prasidėjo 1914 metais ir kad po jos sekė didis ba
das, maras ir revoliucijos įvairiose žemės dalyse, tikrai "taip kaip musų 
Viešpats pasakė; /

2. Kad 1914 metai paženklino įstatymišką senojo pasaulio pabaigą, ir 
kad tuomet Kristus, tas tikrasis Karalius, pasisavino karališką galybę ir 
valdžią; *

3. Kad Viešpats Kristus Jėzus dabar yra sugryžęs čia ant žemės, bet 
žmonėms nematomas, ir dirba darbą įsteigimo savo karalystės, del kurios 
karalystės jis mokino melstis ir prašyti jos atėjimo;

4. Kad šėtonas, kuris ilgai buvo dievu šio svieto, prigavo politikus, fi
nansininkus ir klerikalus, intikindamas juos kad per internacionalą sutartį 
ar per kitokias sujungtas pastangas jie inteiks žmonėms tikrai tą ko geidžia 
visos tautos;

5. Kad iš visų pasaulyje esančių organizacijų susidaro matoma dalis šė
tono organizacijos arba viešpatijos, ir kad dąbar turi sugriūti šėtono vieš
patija, pirma negu tikrasis garbės Karalius pradės pilnai karaliauti;
• 6. Kad visos intemacionales konferencijos ir iš jų išeinančios sutartis, 
:r pati Tautų Sąjunga, nieko nelaimės; kadangi Dievas taip skyrė ir taip 
paženklino pranašystėse; ,

7. Kad visos vardiškų bažnytinių organizacijų, jų klerikalų, jų vadų ir 
rėmėjų pastangos išgelbėti žmoniją ir įsteigti ant žemės geresnę tvarką, 
būtinai turės pralaimėti, nes jų darbai nėra dalimi ir nesutinka su karalyste 
Mesijo;

8. Pasaulinės Karės metu klerikalai Įvairių tikėjimo išpažinimų parodė
savo neištikimumą Viešpačiui Jėzui Kristui tame kad jie susijungė su di
deliais biznieriais ir su dideliais politikais stumti pirmyn Pasaulinę Karę; 
jie prigavo žmones ir nuvedė juos ant karės lauko apgaudinėdami ir meluo
dami jiems buk jų mirtis ant mūšio lauko busianti priskaityta prie atpirki
mo aukos Jėzaus Kristaus; " \

9. Kad tolesniai jie paniekino Dievą ir jo Karalystę ir išrodė neištiki
mumą liuosnoriai susivienydami su šėtono organizacija ir drąsiai skelbda
mi žmonėms kad Tautų Sąjunga yra politiškas vardas Dievo karalystės, 
nors toks jų išsitarimas visai nesutiko su žodžiais Jėzaus ir apaštalų.

10. ‘Tolesniai mes tikime ir liudijame kad šis laikas yra diena Dievo ker
što prieš šėtono viešpatiją — matomą ir nematomą;

11 Kad atsteigti senąjį pasaulį arba senąją tvarką nėra galimybės; kad 
atėjo laikas įkurti Dievo karalystę per Kristų Jėzų; ir kad visos valdybos 
ir organizacijos, kurios nenorės pasiduoti teisingam Viešpaties Jėzaus ka
raliavimui, bus išnaikintos;

12. Kad jeigu politikai butų geri žmonijos atstovai, ir didieji biznieriai 
nebeskriaustų žmonių, o klerikalai sakytų žmonėms tiesą apie Dievo planą, 
ir žmonės nustotų ginčytis ir varžytis, tada Mesijo Karalystė galėtų būti 
įkurta be jokio tolesnio vargo; bet to nepadarius, ateis dar didesnis vargas;

13. Delei tos priežasties žmonijai gręsia, pagal žodį Kristaus Jėzaus, di
dis pavojus, “didis vargas kokio nebuvo dar nuo ‘pradžios svieto iki šiol, ir 
po to nebus“, šį ateinanti pavojų ir didį vargą mato daugel žemės galiūnų 
ir valdonų.

Bet mes tvirtinam ir apsakom kad Mesijo Karalystė yra vienatinis vais
tas visoms žmonijos ligoms, ir kad,per ją ateis ant žemės taika ir žmonėms 
gera valia, tikrai tas ko visos tautos geidžia; ir kurie pasiduos jo teisin
gai valdžiai dabar prasidėjusiai, tie bus palaiminti ir apturės amžiną tai
ką, gyvenimą, laisvę ir nesibaigiamą laimę.

Todėl mes atnešame žmonėms Dievo pamokslus, gerą žinią didžios links
mybės, kurią randame Biblijoje, jo Žodyje tiesos; ir mes skleidžiame tarp 
jų pamokslus taikos ir amžino išganymo, būtent tą kad Karalius garbės, Iš
ganytojas žmonijos yra čionai ant žemės, tik nematomas, ir pradėjo savo 
karaliavimą; kad senasis pasaulis, kurio valdonas buvo šėtonas, jau pasi
baigė, ir veikiai yra daužomas ir trupinamas ir taisomas kelias amžinai 
teisybės karalystei dabar kuriamai, ir kad milijonai dabar gyvenančių žmo
nių, kurie klausys ir pildys teisybės įstatymus tos karalystės, galės gyven
ti ir niekados nemirti : todėl atsišaukiame'į visas tautas, žmones, gimines ir 
liežuvius, į visus kurie myli teisybę ir nekenčia piktybės, idant žinotų ir tik
rai pripažintų kad Jehova yra vienatinis tikras Dievas ir kad jo mylimas Sū
nūs Kristus Jėzus yra Karalius karalių ir Viešpats viešpačių.
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Pinigų Siuntimas-Laivakortes
Viskas Atliekama per ‘‘Dirvos” Agentūrą

AUKSINO KURSAS'PUOLE, KILO, IR VĖL DALUMAI NUKRITO. ŠIOSE DIENO- 
,SE TŪKSTANTIS AUKSINU (1,000) KAINUOJA - - - - - - - $1.20

“Dirvos” Agentūra parduoda Laivakortes 
i Lietuvą ir i Ameriką; pagamina visas po- 
pieras reikalingas išvažiavimui, šugryžimui 
atgal, ir partraukimui giminių:

“Dirvos” Agentūra siunčia pinigus į Lietu
vą 'Auksinais Draftais ir Money Orderiais, 
ir Dolariais. Pinigai pasiekia Lietuvą grei
tai ir saugiai'.

Siųsdami Pinigus Perleidimui Lietuvon, ir kitais reikalais rašydami agentūrai adresuokit

Dirvos” Agentūroj • 7907 Superior Ave 
Cleveland, Ohio
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GERB. SPRAGILAS VIE
TOJ “PAMOKSLO

LAISVAMANIAMS”
Vardan “Raugo”, “Dar

ko”, “Barškalo”, “Vyžiaus” 
ir piktų dvasių. Amen.

O dabar verkit jus visi lai
svamaniai, mano mieli 'bro
liai, ir liekit krokodiliaūs 
ašaras sykiu su manimi, ba 
aš pravirkau karves balsu, 
ir keikiu jumis balzebubo lu
pom, ba jus visi atsitolinot 
nuo musų ir palikot mus be- 
skurstančius ir besimušan
čius su aklais parapijonais. 
Jus nusinešėt su savim visą 
protą kuris mums yra taip 
reikalingas suvaldymui aklų 
beždžionių parapijonų; mes 
jus butume vynu, alum ir ci
garais čestavoję, nuolat už- 
sikvietę Į kleboniją ir leidę 

j su savo gaspadinėm pasi
šnekėt ir pajuokaut kad tik 
jus butume’t buvę su mumis 
ir padėję mums rojų ant že
mės padaryt.

O dabar kas atsitiko? An
tikristo tik reikia kad pada
rytų galą visam svietui ir 
išnaikintų visus bedievius ir 
liciperio tarnus.

Prakeikta ta diena kada 
užgimė Šliupas, dar prakeik- 
tesnė ta valanda kada atsi
rado Šliuptarniai, ba nuo tos 
minutos mums ramybės ant 
žemės neliko!

Ko jus ėjot paskui tą senį 
ir klausėt jo ir leidot jam 
padaryt jums operaciją — 
prakrapštyt jums pakaušius 
ir pasukt smegenife prie pro
tavimo ir atidaryit akis ir 
parodyt kad jus ne asilai?

Aš jaučiu kad jus dabar 
esat nelaimingi sutvėrimai, 
ba kaip pamatėt šviesą ne
nustojai jos daugiau norėję, 
ko pirma jums nereikėjo; 
pažinot mokslą, ir toliau su 
juo gyvent norit; pamatėt 
Dievo galybę ir dabar jos 
nebijot; o labiausia, nebijot 
musų nors mes jus velniais 
ir šėtonais siundom, pekloj 
dar gyvus žadam iškepti, ir 
prakeiksmą užsiuntėm ant 
jūsų jums visai nežinant.

V erkit, sakau, krakadi- 
liaus ašaromis, vaitokit kai 
jaučiai, griežkit dantimis 
kai tigrai, ba jau jus nusto
jo! musų apiekos ir nuslydot 
nuo musų; jau mes neįsten- 
giam jums per kišenius bar
škinti, negalim jus subau- 
ginlti atiduot mums visus sa
vo skatikus, ir jus juokiatės 
kaip hyjenos kada mes ren
kam aukas ant universitetų.

O dabar, ko jus skaitot vi
sus šliuptamiškus laikraš
čius kurie mums pekla kve
pia, kodėl neišmindot tų 
prakeiktų sėklų kurias tas 
senis tarp jušų pasėjo?

Kodėl duodat platintis tai 
spaudai su perkūnišku grei
tumu ir kodėl jus kokia ma- 
cia prie jų traukia?/ Atsi
minkit kad mes dieną nak
tį šaukiamės jums prakeik
smo ir perkūnų tiems laik
raščiams; prašom kad žemė 
atsidarytų ir jus visus gy
vus prarytų; kad jums žai
bai akis išdegintų, ba skai
tot papiktinančias knygas ir 
laikraščius; kad jums žiur
kės rankas nugraužtų kad 
negalėtumėt paimt tų pekliš
kų lapų; kad jums ausię ka- 
nuolės užtrankytų kad ne
galėtumėt girdėt jų prakal
bų, ir kad kojos į žemę su
lystų kad negalėtumėt nueit 
į jų vakarus. Ale kad tas

nesistoja ir musų maldos 
nifeko nereiškia, atsiminkit 
Kristaus žodžius: “Jeigu au
sis ar nosis piktina tave, nu
pjauk ją; jeigu akis piktina 
išdurk ją; jeigu koja ar ran
ka 'prie grieko veda nukirsk 
ją”. Taigi, mano mieli bro
liai laisvamaniai, prašau aš 
jūsų gražiuoju, nusikapokit 
savo rankas ir kojas, išsiba- 
dykit akis ir ausis, išsidau- 
žykit dantis ir nusipjaukit 
liežuvius kad tik galėtumėt 
mums patikti, ba tada tikrai 
jus-busit laimingi ir pabla- 
slovinti.

O dabar sakau aš jums, 
jeigu jus užpuls katalikai ir 
ims akmenais mėtyt, tai at
siminkit šventą raštą, ir ne
imkit tų pačių 'akmenų ale 
meskit į juos su duona; jei
gu jie ant jūsų ugnia spjau
dys mislykit kad jie tai daro 
ir didelės meilės jūsų, ba iš
tiesi! sakau jums, kaip man 
gaila jūsų kad jus atsitolinot 
nuo musų ir praradot savo 
kelius sugryžimo.

O dabar, nusipirkit ‘Tek
ios Kančias” ir daugiau nie
ką neskaitykit kaip tik jas, 
o persitikf insit ko laukia jū
sų gyvenimas po mirčiai ir 
kaip jus velniai smaloj vi
rins, ant žarijų kepins, ant 
karštų blėkų spirgins ir į 
gerkles verdantį šviną pils. 
Tik apdumokit kokios ten 
baisybės surašyta kurias'jus 
užmiršot beskaitydami lais
vamaniškus laikraščius ir 
bedieviškas knygas. Nemis- 
lykit kad to jus nesulauksit, 
ba mes tą jums tikrai ren
giam (jeigu jus kaip avįsty- 
lėsit). Mes jau pirmiau tą 
darėm čia ant žemės, ale ka
da perdaug priviso bedievių 
ir jie užėmė valdžias savim, 
Įmes neturėjom kur su savo 
laužais ir inkvizicijos instru
mentais pasidėt nusidangi- 
nom į peklą ir tenai laukiam 
jūsų ateinant.

Ištiesų liūdna bus diena 
ir adyna ta kurioj jus patek
sit į musų rankas, ba jums 
tik vienas kelias po smerčio 
lieka — ir stačiai į pragarą!

Štai keturi prisakymai ku
riuos prieš smertį turit iš
pildyt

1) Ateikit kas nedėl Į'baž- 
nytėlę ir klausykit kaip mes 
jus išnevožysim, keikšim ir 
pasakysim kur jus po smert 

I busit.
2) Jeigu mislysit kad vie

nas kunigėlis meluoja ir pe- 
pasitikėsit jam, nueikit i ki
tą 'bažnytėlę, o sakau jums 

[ ir ten tą patį išgirsit.
3) Paskui surengkit laužą 

ir užkurkit visus savo myli
miausius laikraščius kurie 
platina mokslą, apšvietą, ir 
duoda jums naudingų pasi
skaitymų, o užsirašykit vi
sus mūsiškius ir pamatykit 
kokių ten pliovonių prirašy
ta, o tada pastosit dorais ir 
dievobaimingais avinais.

4) Išsižadėki! ant visados 
ir nusikratykit tų mįslių kad 
jus kada nors buvot beždžio
nėmis, ba tas mums labai ne
patinka, ba Adomas nebuvo 
su uodega ir ir Jieva nebuvo 
beždžionių mama.

O dabar dar sykį sakau, 
šaukit pu mumis jaučių bal
sais ir padėkit mums gailė
tis kad mes jūsų netekom, o 
labiausia kad jus nęūžsimo- 
kat savo dešimtinių ant baž
nyčios.

Tais žodžiais baigias gerb. 
Spragilo pamokslas laisva
maniams.

Vardan “Raugo”, “Dar
ko”, “Barškalo”, “Vyžiaus” 
ir piktų dvasių. Amen.

| Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaizboženklis nžreg. S. V. Pat. Ofisą

DRAUGAS REIKALE

Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”
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TURKAI VAIDINA PAPRASTĄ SAVO ROLĘ
‘T'URKŲ nacionalistų lai- 
1 mėjimai prieš Grekus

Mažojoj Azijoj, ir grasini
mas puolimu ant Konstanti
nopolio — moderniškos Tur
kijos .sostinės Europoje — 
yra tik pasikartojimas pra
eities amžiuose kelių tokių 
įvykių. Turkai originaliai 
nepriguli Europai; 'bet jie, 
po baltosios rasės atsidangi-ljo 16 d. numeryje talpina straip- 
nimo ir užviešpatavimo Eu- nelį pasekdamas vokiečių rašy- 
ropoj, prievarta kėsinosi Įsi- tojų, sekančiai: 
veržt iš Maž. Azijos ant Eu- “Bėgyje penkiolikos metų vi- 
ropos kontinento ir apsi-gy- sį turtai Augštosios Silezijos, ku- 
vent — ir jiems tas pasise- rjų Vokietija buvo priversta iš- 
kė. Turkų užplūdimai ant[ sižadėti laikinai, bus jai atgrą- 
Europos buvo keliais atve-ižinta) sako linksmas Vokietis ra- 
jąis-. Keliais atvejais atmuš- gytojas, kuris neišrodo, vienok, 
ti, jie vis įsiskverbė, ir pas- į0 punkto ar Augštoji Silezija 
tarų laiku išardyta jų impe- savo turtus sugrąžins Vokietijai

Silezija Sugryšianti 
Vokietijai

The Literary Digest, kurs pa
starais laikais keliais atvejais 
turėjo patalpinęs labai prielan
kius straipsnius apie Lietuvą, 
kurių nuomone prisilaikydama 
didelė dalis Amerikos dienraščių 
tą pat apie Lietuvą rašė, rugsė-

paprastais komercijos budais ar 
daugiau eksplozišku metodu. 
Bet jis ne taip daug užsiintere
savęs bandymu žiūrėti kas 'bus 
už uždangos penkiolikos ateinan
čių metų kaip išrodymu jog Au
gštoji Silezija “niekad nėra bu
vus. Lenkiška”. Jos visa istori
ja yra “monumentas garbei Vo
kietijos taupumo, progreso ir 
energijos”, kadangi, sako jis 
iki dvylikto šimtmečio keletas 
Slavų kurie gyveno toj srityj 
kuri dabar vadinama Augštaja 
Silezija nežinojo nieko apie nau
dojimą geležies ir gyveno tose 
giriose kaip laukiniai. Po to 
pribuvo ten Vokiečiai, ir, kaip 
toliau 'skaitome:

“ ‘Po užėjimo Vokiečių pirk
lių ir ūkininkų, toj šalyj gero
vė prasiplatino. Miškai išvaly
ta ir ištaisyta keliai jungią Ry-

nioliktame amžiuje keliaująs ta 
sričia žmogus butų galėjęs pa
sakyti apie jos gyventojus: ‘Vie
natinis kas juose žmogiško tai 
jų išvaizda.’ Vėliau, tečiau, su 
užėjimu gelžkelių eros, Silezija 
patyrė naują gerovės periodą. 
Vokiečiai iš Augšt. Silezijos pa
darė augščiausios Svarbos ka
syklų ir metalurgijos centrą, o 
jos Slavai gyventojai sulaukė 
naudos iš industrialių uždarbių 
ir geniališkumo Vokiečių pinigų 
ir mokslo visai be palikimo pa
valdiniais Lenkijos’.”

tus su Vakarais" per šitą Ęir-; 
tingą ir išdirbtą-sritį.. Bet po 
Turkų užėjimo ši sritis buvo 
atskirta, o iš kitos pusės, geog
rafiški atradimai atidarė naujus 
pasaulio kelius jūrėmis, Sileziją 
sumažėjo Svarbumu ir nupuolė 
atgal į primitivę padėtį. Septy-

JUOZAPAIS ZELBORA 
ir FARAONO SAPNAS ::

Bibliška Meilės Pasaka Dramoje :: :: Parašė K. S. K.

rija buvo įsteigta ant dvie
jų kontinentų: Europos ir 
Maž. Azijos.

Viduržeminių jūrių pa- j 
kraščiai da'r iš Klasiškosios' 
Gadynės dienų žymisi kaipo I “ 
Grekų kolonistų Žemės; bet yMONĖS ir jų kasdieninis gy
ląs sritis savu laiku buvo iš Z/ venimas Mažojoj Azijoj, ta- 
Grekų atėmę Romėnai, pas- me žemės tilte tarp Azijos ir Eu- 
kui vėl Romėnai išstumta, ir ropos, kuri vėl atkreipė į save 
užeidinėjo Turkai. Konstan
tinopolis yra paskiausias už-, 
vardinimas buvusiam Gre
kų, Romėnų Rytų imperijos, 
Turkų, vėl Romėnų ir vėl 
Turkų sostinei. Iš seniau 
tas mieštas vadinosi Byzan
tium; jis randasi ant slenk
sčio iš Maž. Azijos Europon, 
skersai siaurutės Bosforo 
pertakos kuri suveda Juo
dąsias jūres su Viduržemi- 
nėmis jūrėmis.

Pasaulinei karei pasibai
gus,' Turkija buvo suardyta; 
palikta jai tik Mažojoj Azi
joj vietos ir mažutė sritis 
išlaukėse Konstantinopolio;

ŠIS TAS APIE MAŽ. 
AZIJĄ

pasaulio domę po Turkų armijos 
’užėmimo Smyrnos, aprašoma se
kančiai buletine iš National Geo
graphic Society's Washington, 
D. C., raštinės:

“Modemiškoji Mažosios Azi
jos istorija prasideda su tuo 
kaip Seljuks ją užpuolė, po kele
to metų po to kaip Vilhelmas 
Užkariautojas uždėjo koją ant 
Angliškos žemės. Priėmimas I
Mohametonizmo išgelbėjo Gre
kus nuo žudynių ar priverstino 
persivertimo. Tikrieji pasekė-1 
jai nemokėjo taksų. Tada Gre-I 
kai Mažojoje Azijoje buvo to
kiu ekonominiu priedu Turkams 
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■ dar sykį sakau, 
numis jaučių bal- 
,ėkit mums gailė- 
s jūsų netekom, o 
:ad jus neužsimo- 
ešimtinių ant baž-

žiais baigias gerb. 
įamokslas laisva-

. . I kaip vergai pietinėse valstijose!
pats Konstantinopolis inter- Šioje šalyje pirm Civilės Karės, 
nacionalizuota, Dardaneliai “Grekų ir Turkų konfliktas 
ir Bosforo pertakos neutra- 1922 metais turi taipgi savo 
lizuota ir padėta po santar-l šaknis tokioje priežastyje kuri 
Vės kontrole. Smyrna ir vi- dvidešimtam šimtmečiui butų 
šaš pajūris į rytus nuo Dar- dar revoliucijingesnė nėgu ver- 
danelių atiduota Grekams. gija — t. y. kad ‘aukos vaikais’ 

Karės pradžioj, atmena-.buvo reikalaujama iš pavaldi- 
me, Turkams stojus Vokie-. nių rasių žmonių kariavimui Iz- 
tijos pusėn, Anglija, pirmu- iiamo armijoj. Sutraukti tarny
binė siuntė savo laivus UŽ- j bon Krikščionių vaikai sudarė 
imti Dardanelius, bet jie bu-1 garsingus janizarijas, ir tie pa- 
VO taip apdrutinti, skaluoti rinktini kareiviai, :po Mohame- 
krantai tarnavo naturalėmis tonišku išlavinimu, buvo galin-

"Grekų ir Turkų konfliktas

rinktini kareiviai, :po Mohame-

tvirtovėmis, jog kėsinimaisi 
nepavyko. Per tenai norėta 
išleist “į svietą” Rusijos ka- _______„______ B ______ ___
rišką laivyną iš Juodųjų ju-lkijos prie pasaulio kultūros yra 
rių. Kitas tikslas — jau iš pripažinta visame pasaulyje; te- 
senai — negalint užimti tos čiaus renaisancas Grekiškų mie- 
•pertakos visiškai kuriai nors |stų-ir miesteliu bėgyje aštuo- 
Europinei valstybei. — yra hiolifcto šimtmečio nėra taip 
nors ją internacionalizuoti plačiai ir visuotinai pripažinta, 
kad taikos laiku butų galima Smyrna, dabar Turkų rankose, 
laisvai varyti prekyba SU turėjo garsingą mokyklą su di- 
Juodųjų jūrių pakraščių UO-lde]ju knygynu, ir pats tas mies-

gi kovose .ir atsakantis taikos | 
laiku kaipo policijantai, i 

“Prisidėjimas Klasiškos Gre-

“Raugo”,. “Bar
škalo”, “Vyžiaus” 
rasių. Amen.
ir gėlimus nutildoEXPELLER

lis užreg. S. V. Pat. Ofisą

IAS REIKALE

Į saviškių Lietuvoje r 
it jiems “Dirvą”

stais pietinės Rusijos, Kau
kazo ir Maž. Azijos.

Apie Dardanelių iriterna- 
cionalizavimą labiausia rū
pinasi Anglija, o 'kad Fran- 
cuzija jai visada prieštarau
ja, nematydama tame' sau 
tiek daug naudos, Prancū
zai ir šioj Turkų karėj 'prieš 
Grekus prijautė. Turkams. 
Jeigu Anglija nori sulaikyti 
tolimesnį Turkų ėjimą ji ga
li pati viena rūpintis ir, jei 
patinka, stoti karėn prieš 
Turkus, o tada, mušis lai iš
spręs kam kas turi tekti.

Tas konfliktas neapsieitų 
tiktai dvipusiniai; įsikištų 
kitos valstybės — vienos vie
niems, kitos kitiems į pagal-

tas buvo vadinama 'pagarbus 
namas civilizacijos ir intelektua- 
lęs propagandos ant Azijos slen
ksčio’. Avili, pajūrinis miestas 
Į šiaurę, tankiai minimas pas
tarose žiniose, buvo vadinama 
‘Orientalis Bostonas’, čionai at
sidavimas Heilai kitadoš^buvo 
privedęs miesto tarybą išleisti 
įstatymą verčiantį piliečius kal
bėti Attiška Grekų kalba, ir už
dėta bausmė buvo iš atminties 
pasakyti Homeriškas eiles už 
kalbėjimą kitaip.

“Kuomet Grėkija sukilo 1821 
m., ir Amerika buvo sujudinta 
Danieliaus Webslter’io garsinga 
kalba už Grekiją, Mažosios Azi
jos Grekai pajuto žiaurių Turkų 

_ *.* “ 1" skerdynes. Avili liko sunaikin-
ir Y®) įsiliepsnotų gal- jr Smyrna išteriota, bet Gre- 

sras panašiai kaip buvo. kai dar išliko. Pajūrinis plotas 
Prekyba su Maža ja. Azija jyfažOSjOs Azijos kuris buvo pa

buvo sapnas ir buvusio kai- vesta Grekų administracijai ir 
Zeno. J1S svajojo, nugale-Į ^urj Turkai dabar užėmė, buvo 
jus santarvę tiešti gelzkeli|iš autas iS senu Turkišku ap- 
nuo Benino iki Bagdado — 
per Konstantinopolį. Kai
zerio sapnus suardžius, ne-Į 
lieka dar tas klausimas už
baigtu.

sras panašiai kaip buvo.

zerio.

• i
Buvęs Vokietijos kaizeris ža

da lapkričio mėn. apsivesti, nors 
jo giminės tam priešingi.

Amerikonai begaudydami Vo
kietijos puldinėjančias markes, 
kada dar jos buvo augštos o ro-

kai dar išliko. Pajūrinis plotas

skričių Brusa ir Aidin.
“Šiuose dviejuose apskričiuo- 

se Grekų gyventojų apskaitliuo- 
jama pasidauginus beveik dvi
gubai 'bėgyje praeitų 25 mątų, 
iki dabar jų yra netoli,milijonas.

“Viena priežastis šitokiam iš
siplėtimui buvo Grekų palinki
mas prie prekybos 'kuomet Tur
kai visai priešingai turi nenoro 
užsiimti komercija. .Ypatingas 
pavyzdis daugelyje miestelių

dėsi nųpigę, turėjo nuostolių iki .•Vakarinėje Mažojoje Azijoje yra 
?2,000,000,000. įai turėjimai tik vienos krautu

vės paprastai, kurioje prekių yra 
taip įvairiai maišytų kaip senais 
laikais Amerikos kaimuose buvo, 
ir visur tos krautuvės yra Grekų 
savininkų rankose.- Grekai ūki
ninkai apsigyveno daugelyje der
lingų klonių, ir visur turi įstei
gę mokyklas. Smyrnoje pačioje 

[daugiau negu pusė gyventojų 
'yra Grekai, ir mažesniais skai
čiais Grekai pra'siplatinę pajūri
niuose plotuose, tiktai augštu- 
ma sudaranti vidurį to pusiausa- 
lio yra Turkų tvirtove.

“Apsistokime ant valandėlės 
peržiūrėjimui ką tose- krautuvė
se užlaikoma — kaip kaimuose, 
taip ir paskirose krautuvėse sto
vinčiose pakeliais priviliojimui 
praeinančių žmonių. Geriausia 
įrengę krautuves Amerikonai 
kurie nori ‘greitos apivartos’ pa
naikino slenksčius kaipo vieną iš 
menkų keblumų kurie gali būti 
užtektini atstumti pirkėją prie 
gretimo kompetitoriaus. Grękas 
krautuvninkas, Mažožoje Azijo
je panaikinęs visą savo krautu
vės priešakį; jo visoš prekės yra 
sykiu ir jo išstatymas parody
mui ką turi. Jis sėdi sukryžia- 
vojęs/kojas prie ineigos, rūkyda
mas cigaretą. Jo prekės susi
deda iš kavos, alyvų bačkų, ta
bako, blanketų, česnakų, duo
nos, pyragaičių, džiovintos .jau
tienos, druskos, sūrio ir cukraus.

“Kitas ko trūksta, šalip Tur
kų prekiautojų, labai žymus Ma
žojoj. Azijoj — yra tai moterų. 
Inėjus į Grekų namus žmogus 
gali matyti veidus tenai esančių 
moterų, bet šiaip keleivis keliuo-, 
se susitinka tiktai vyru's, ir tik 
vyrus mato besisukinėjančius 
Khanuose, arba užeigose, o jei
gu patėmija ištolo moterišką for
mą jos veidas tuoj buna uždeng
tas pirm negu gali pažinti jos 
išvaizdą. Krikščionims besimai
šant su Muzulmanais jiems rei
kalinga prisilaikyti pastarųjų 
papročio moterų veidų dangsty
mo. Vyrų klubas Anatolijoje 
turėtų visą populiariškumą kaip 
medžiotojų klubai Texas galvi
jų dvare.

“Keliavimas yra labai susi- 
kimšęs ant daugelio Turkiškų 
kelių, kas išrūdytų visai priešin
gai Vakarinėms akims. Pripra
tęs kaip Amerikonai prie auto
mobiliais numargintų kelių žmo
gus stebėtųsi iš susigrudimO di
deliais kroviniais užverstų kara
vanų kupranugarių po visą Ana
toliją. Paskui ant kelių matosi 
lėtai vežiuoją jaučiais traukia
mi vežimai, apkrauti didelių sun
kenybių.

“Net ir Turkai turi savo prie
žastis prie mėgimo ir nemėgi
mo ko nors; ir jų prieštaravimai 
Vakarų naujenybėms ne visada 
paremta ant religiškų skirtumų 
arba šiaip piktumo. Tik del tįu 
jaučiais traukiamų vežimų su
kilo jų prieštaravimai taisymui 
macadam kelių — tokiam page
rinimui kuris kiekvienam Ame
rikonui 'pasirodytų būtinai Tur
kams reikalingu.'

“Bet tuoj patirta kad geleži
niai ratlankiai ant jų vežimų pa
verčia macadam kelią kaip rauk- 
lėtą stogą. Liko, įsakyta veži
mams daryti plokščius plačius 
lankus kurie važiuoja naujais 
keliais, o tas padarė nereikalin
gų lėšų ūkininkams. Ūkininkai 
tuoj susibuntavojo ir reikalavo

Račkauskas Vyksta 
Lietuvon

V. K. Račkau'skas, Baltic Sta
tes Banko vice pirmininkas, šio
se dienose važiuoja Lietuvon su 
Banko reikalais. Tenai sutruk
ti žada porą ar tris mėnesius lai
ko;

Kadangi dabar artinasi Lie
tuvos Seimo'1 rinkimai, pataikęs 
į patį karštąjį laiką, sugryžęs 
gerb. Račkauskas galės daug ko 
indomaus Amerikiečiams papa
sakoti.

Būdamas A. L. T. Sandaros 
prezidentu, gerb. Račkauskas ir 
turės artimų santikių su pažan
giosios liaudies vadovautojais 
rinkimuose. Politinis Iždas, re
miantis pažangiąją liaudį rinki
muose, yra Sandaros įstaiga, dė
lei to mums visiems Amerikos 
Sandariečiams labai smagu kad 
musų pirmininka's tenai galės 
savo akimi viską matyti.

Kaipo TMD. Literatinės Ko
misijos pirmininkas, gerb. Rač
kauskas įgaliojamas pasiteirau
ti apie sąlygas atspausdinimo 
TMD. rengiamų knygų Lietuvo
je. Kaip jau pasirodė su išlei
dimu “Psichologijos Vadovėlio”, 
Lietuvoje knygas atspausdinti 
atsieina žymiai pigiau negu čia.

Delei geri). Račkausko išva
žiavimo, Sandaros Seimą, kuris 
turi įvykti lapkrityje, manoma 
atidėti iki jis' sugryš, o tada, lai
kant Seimą, Sandąriečiai sykiu 
galės iš savo pirmininko išgirs
ti apie tai ko iš musų Lietuvos 
liaudis pageidauja, kad galima 
butų dar solįdaringiaų 'su ^ąna 
puse darbuotis.

Taiko Bažnyčią prie
. Bolševizmo

Latvijos laikraščiai praneša 
kad Maskvoje įvykęs Rusijos 
“gyvosios bažnyčios” dvasiškių 
kongresas, kuris nori pritaikinti 
Kristaus mokslą prie dabartinio 
Rusijos sutvarkymo.

Bažnyčia prie visko prisitai
ko. Kada inkvizicijai ir dvasiš
kuos valdžiai .pasibaigė rojaus 
dienos, katalikų bažnyčia pri
sitaikė prie naujo gyvenimo.

Rusijoje taipgi norima pri
taikyt bažnyčią prie bolševizmo.

senų akmeninių kelių su dideliais 
apvąlais akmenais.”

Amerikos Moterjs Pada
ryta Neprigulmingomis

Wassington. — Senatas per-' 
leido naują natūralizacijos aktą 
kuriuomi Amerikos moteris pa- 
ilieka neprigulmingos kaipo pi
lietės nuo vyrų. Turėdamos .bal
savimo lygybę, kongreso nutari
mu visos Suv. Valstijų moterįs 
turės visokias politiškas teises 
kokias turi vyrai., Senato nuo
sprendžiu, skirtumas politiškai 
tarp vyrų ir moterų panaikinta. 
Dabar reikia tik prezidento už
tvirtinimo. Trumpai, tas įstaty
mas leidžia kiekvienai Amerikos 
moteriai šioje šalyje palaikyti 
savo pilietybę visokiose aplinky
bėse. -Pilietės ištekėjimas už 
ne-piliečio neatims jos teisių 
jeigu ji pati neišsižadės to tai
syklėmis einant. Kurios mote
rįs iki dabar nustojo savo pilie
tiškų teisių gali jas atgauti iš
siimant pilietybės popieras.

Tą bilių perleidžiant tik sau
jelė senatorių buvo posėdyje, ki
ti buvo išsivaikščioję po nuovar
gio perleidus 165 įvairių aktų 3 
valandų bėgyje. Moterų, nepri- 
gulmybės įstatymas perleista be 
jokios domos, be jokių diskusi
jų. Taipgi tuo įstatymu gali 
palikti piliete moteris ateivė ku
rios vyras nėra pilietis.

(Tąsa iš pereito num.)

Juozapas: Del mano tėvo didelės meilės 
prie manęs. Tėvas tik mane vieną labiau

sia mylėjo ir žiurėjo, rėdė ir lepino, o tas 
mano 'broliams labai nepatiko. Jie* susitarė 
mane nužudyt kada aš ateisiu pas juos į lau
kus. Taip butų ir padarę, jei ne vienas ma
no brolis kuris bijojo tokią nuodėmę papil
dyk Jis sumanė palikt mane gyvą ir pata
rė kitiems broliams leisti man pačiam ty
ruose numirti. Jie sugavę mane įmetė į 
sausą šulinį, pilną žalčių, kuriame aš bu
čiau numiręs. Neužilgo pro šalį keliavo 
Ižmaelitai iš Gileado, ir tasai mano brolis 
sumanė kitiems broliams mane parduoti. 
Tėvui, sakė jis jiems, parneš jie tokią liūd
ną žinią: pasakys kad mane laukuose žvė
ris sudraskė, o prirodymui to nuneš jam tik-1 
tai mano apsiaustalą sulaistytą ožio krau
jais. Išėmė jie mane iš šulinio, padarė su 
mano rubu kaip sakė, o mane pirkliai čia 
atsigabeno. Daug dienų keliavau su jais 
iki pasiekėme šį miestą ir iki pasibaigė ma
no varginga kelionė. Vis mano mintyje bu
vo senas mano tėvas. O, kad taip jis žino
tų jog aš dar esu gyvas.... Kad galėčiau 
jam tai pranešti.... Jo širdis pliš iš gai
lesčio ....
Asenata [baimingai įsimaišo] : Tai žiau

rus pasielgimas, už kurį dievai juos nu
baus. ...
Juozapas: Tą rytą kada jie mane pardavė, 

aš atsikėlęs papasakojau jiems savo du i 
sapnu; 'tas juos dar labiau supykino ii- su
kėlė jų neapikantą prieš manė.
Zelbora [įsikiša] : O ką gi tu tą rytą sap

navai?
Juozapas [jon pažiūri trumpai]: Aš sap

navau kad mums visiems broliams ker
tant lauke javus, mano brolių pėdai lenkė
si prieš mano pėdus, ir kad saulė, mėnuo ir 
vienuolika žvaigždžių man lenkėsi. Jie su
kilo prieš mane sakydami: Nejaugi ir mes 
turėsime prieš tave lenktis kad tave tėvas, 
labiausia myli už mus visus? Išginę savo 
bandas į laukus, jie tik ir laukė manęs at
einant.
Zelbora [su juoku] : Dėkuok dievams kad 

jie buvo tau maloningi ir kad užsiuritė 
Izmaelitus į tavo tėvo laukus. Ir vėl, dė
kuok kad galėsi būti vergu musų garbingo 
viešpaties Potiparo.
Asenata : Potiparas yra geras ir- garbin

gas žmogus.
Potiparas [stojasi]: Potiparas teisingai 

apsieina su savo vergais kurie jam ištiki
mai tarnauja. [Juozapas irgi atsistoja.] 
Asenata : Taip, viešpats Potiparas jau 

daugeliui vergų yra suteikęs laisvę ir tur
tus ir apgyvendinęs juos ant gausingų lau
kų — už ištikimą jam tarnystę.

[Per vidurines duris, atbėga Kubra, 
puolasi ant žemės. Zelbora irgi atsi
stoja.]

Kubra [klūpodamas, rankas laikydamas 
ant grindų] : Viešpatie, dvaro Užvaizdą 

mirtinai užkapojo vieną vergą kuris buvo 
apsirgęs ir negalėjo dirbti. Užvaizdą pra
šė tavęs ateiti ir pasagyti kur negyvėlį dėt.

[Visi viduj buvę susijudinę. Juozapas 
neramus.]

Potiparas: Pranešk jam kad jis pats bus 
paskandintas upėje, su akmeniu po kaklu, 

jei mano žmones žudys. [Kubra iš baimės 
nežino ką daryt, ir ar eit su tokia žinia.] 
Eik ir pasakyk jam kad aš tuoj pribusiu.

[Kūbra atsistoja, nusilenkia ir išsisku
bina. Potiparas rimtai išeina paskui, 

'-IV suimdamas delnu sau kaktą.]:..
Zelbora [į Juozapą] : Juozapai, Žydų sū

nau, tau palieka to nužudyto vergo vie
ta. Bet aš prašysiu savo viešpaties pasta
tyti į ano' vietą kitą, o tave padėt prie dar
bo muši] sodne. Dvaro Užvaizdą yra. žiau
rus, bet jis ištikimai tarnauja savo viešpa
čiui.
Juozapas [lėtai]: Ar ištikimybė yra žu

dyme vergų, kad viešpats turėtų pirkti 
kitus?
Zelbora [užsimąsta]: Ne, tas tiesa. [Ati

džiai jin žiuri] Bet tu, Juozapai, matau, 
esi gudrus ir turi išminti jei taip kalbi. 
Juozapas: Mano Dievas apdovanojo mane 

protu ir išminčia kaip ir kiekvieną žmogų.
Zelbora [intempus jin akis]: Bet tu iš- 
rodai protingesnis už kitus. Iš kur tu imi 
savo išmintį?
Juozapas: Vis; galėtų būti išmintingi jei

gu savo protą naudotų kur reikia.
Minėt [įsimaišo]: Bet kad ne visi proto 

turi...:
Zelbora [jai užberta]: Tu nęsikišk čia su 

savo išminčia — neprašoma. [Minėt nu
sigandus pasitraukia.]
Asenata: Musų viešpats turi išmintį ir ge

ra būdą, ir jo vergai jį myli. Jis visada 
rūpinasi savo žmonių gerove ir sveikata. 
Juozapas: Sveikas laisvas žmogus daugiau 

padaro už vergą, ir sveikas vergas dau

giau jiegų turi. Kurie valdovai savo galy
bę remia ant supuvusių ramsčių tie visada 
turi griūti.
Zelbora [lepiai atsilošia sofoje] : Kalbėk, 

Juozapai, man daugiau apie išmintį, apie 
galybę, ir viską ką tu žinai. ,
Juozapas [susigriebia] : Rodos mano vie

špats liepė man eiti prie Užvaizdos ir pa
siduoti pareigoms kokias jis man paskira. 
Nepridera man kalbėti su tavim apie tokius 
dalykus kurių vergas neprivalo žinot. [Pri
eina prie Minėt] Vesk mane tenai kur ma
no pareigos laukia. Viešpats turi daug 
darbų atlikti.

[Minėt ir Juozapas nusilenkia Zelborai 
ir išeini per vidurį.]

Zelbora [į Asenata, jautriai, nusilošus so
foj] : Kurstyk labiau smilkintuvą, Ase

nata, lai jo durnai žadina manyje, svajones 
ir gamina naktims saldžius didelius sap
nus. ... [Pauža] Kažin kodėl aš tokia lin
ksma šiandien? [Asenatai] Ar tu neži
nai? Kodėl aš tokia dabar linksma? [Ase
nata nieko neatsako, kursto ugnį.] Eisiu 
į sodną, tarp paimu, į saulėleidžio spindu
lius, pasinersiu į svajones.... nes čia man 
trošku.... [Atsistoja. Sau] Bet apie ką 
aš svajosiu.... apie ką aš galiu svajoti — 
aš taip susimaišius.... [Eina link durų. 
Ateina .Potiparas. Susilaiko] Jau mano 
viešpats vėl sugryžo ?....
Potiparas [perima ją per .pečius savo ran

ka] : Taip, sugryžo, mano mylimiausia 
ant mylimiausių. [Susirūpinęs] Man galvą 
ėda tas Užvaizdos žiaurumas su vergais, ir 
jis niekad neliauja jų kankinęs.
Zelbora: Vergai yra vergais, kitaip su 

jais neapsieisi.
Potiparas : Bet aš jam daug sykių sakiau 

kad jis neturi tiesos jų užmušti. Jei ku
ris vergas netikęs aš galiu įsakyt išvest jį 
ant turgaus ir parduoti.
Zelbora [glosto jo veidą]: Palik, viešpa

tie, tuos rupesnius ir sakyk tik man kaip 
tu suradai Juozapą, kaip tu jį nupirkai? 
Potiparas: Juk rodos jau sakiau, ir jis pats 

apipasakojo kaip jis čia pateko.
Zelbora [susigriebus] : O, taip, aš ir pa

miršau, po tų visų suiručių. Aš taip ta
vęs pasiilgau būdama viena, kolei sugryžai 
iš turgaus, o ir dabar negalėjau tavęs su
eiti. Vesk mane, viešpatie; į sodną, po pai
niomis, aš norių mątyti kaip Niliaus vande
nis nuraudonavę mirštančios saulės spin
duliuose, ir mislyti apie tavo meilę ir my
lėjimą tavęs.... [Liuosai šliejasi prie jo 
šono, perkreipus galvą žiuri jam viliojan
čiai į akis.]
Potiparas: Eik, brangi, eik su manimi; 

paįlsėsiu ir aš, po ilgos dienos vargų-ru- 
pesnių. Man vis galvą graužia kur reiktų' 
gauti tinkamesnis Užvaizdą mano vergų 
prižiūrėjimui kada manęs nebūna ir nėra 
kam mano žmones užtarti nuo dabartinio 
kietaširdžio^
Zelbora: Dievai suteikia žmogui išmintį, 

sako Juozapas, padės" rasti ir budus. [ Ji 
žiuri paslaptai sau viena lauk, lyg ko norė
dama pamatyt.] Tik, viešpatie ir vyre ma
no, neversk tą jaunikaitį dirbti sunkius dar
bus, jis matyt paeina iš augštos giminės, jis 
turi išmintį, bet nėra pratęs prie didelių 
sunkenybių. Pastatyk jį dirbti prie gėlių 
musų darže.... [Žiuri jin meiliai, prasi- 
kreipdama.]
Potiparas : Tu, saule ryto, ne tik moki my

lėt bet ir gailėtis.... Lai bus tavo pra
šymas .išpildyta. Rytoj jaunas Juozapas 
dirbs musų gėlių darže. [Apkabina ją vie
na ranka per petį, abu palengva eina per 
vidurines duris.] t

[AseAata de'da daugiau žolių į smilkin
tuvą. Šviesos mažėja. Uždanga palen
gva nusileidžia.]

(Bus daugiau)

Lietuviškai-Angliškafl ir Angliškai-LietuviSkaa

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam ] 
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis. bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia^ 
vęs Lietuvon negales apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiaihs, nes Lietuvoje žmones 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ...... $10.00 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ...... $11.00

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausių progą ......................... 1.00 
Su audimo apdarais ........................ $1.50

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny- | 
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
pavoksiu. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1.25

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
Arkturas gal but gavo savo vardą de

lei savo artimumo prie Ursa Major, kadan
gi tas reiškia “Meškos Saugotojas”. Var
das tai žvaigždei sulyg Gores paimta iš Gre- 
kų žodžių reiškiančių Meškos uodegą, delei 
to kad ta žvaigždė randasi prie nusitęsusio 
Did. Meškos uodegos galo.

Virgilius tankiai savo raštuose mini 
Arkturą, ir Manilius užsimena vadindamas 
jį gražiausia iš žvaigždžių.

Ankstyvose dienose Arkturas perstatė 
durklą medžiotojo rankoj, o Arabai jį vadi
no “jiešmo laikytojas”. Emerson, savo ver
time Persiško poeto Hafiz raštų, sakė: “Ar
kturas išdidžiai laiko savo durklą ryte ir 

'vakare.”
Panašiai kaip daugis kitų žymių žvaig

ždžių, Arkturas dalijosi savo vardu su visa 
konsteliacija. Gali būti kad Arkturas ga
vo savo vardą daug pirmiau negu buvo ma
noma apie pačią konsteliaciją, tuomi suda
rydamas branduolį vėliau susiformavusiai 
grupei.

Allen išrodinėja jog ši žvaigždė turėjo 
reikšmės pas ankstyvųjų amžių jurininkus, 
net tradicinių laikų Arkadus, ii’ nustatinėjo 
metinę šventę savo keliavimu sąryšyje su 
saule.

Chiniečiai Arkturą skaitė nužymintį 
“Imperatorių Palocius”. Jie taipgi jį va
dino “Ta Kio”, kas reiškia “Didysis Ragas”, 
keturios mažos -netoliese žvaigždės buvo 
“Kang Če”, tai yra “Sausas Ežeras”.

Eskimosai Arkturą vadino “Sibwudli”, 
ir jis yra laikrodžiu jūrinių liūtų gaudyto
jams laike didelių naktinių žvejojimų bė
gyje sausio ir vasario. Tos skaisčios žvaig
ždės padėtis jai sukantis! aplink Polių pa
gelbsti jiems apspręsti kaip eina nakties 
laikas.

Arabų vardas Arkturui 'buvo “Al-si- I 
mak-al-Ramihp, kas reiškia “simak su jieš- i 
mu”, taipgi išverčiama “koja jiešmo laiky- j 
tojo”, ir “narsus jiešmo laikytojas”. Gore : 
išrodinėja jog sulyg Persų aštronomo Al- ; 
Su'fi, kuris parašė dangaus išvardijimą 10- i 
me amžiuje, žodis “simak” reiškia iškeltas, 
išaugštintas, turint mintyje tos žvaigždės 
pasiekiamą augštųmą tiesiog virš zenito. 
Arabai taipgi Arkturą žinojo kaipo “Dan
gaus Užvaizdą”.

Indijoje Arkturas buvo atstovaujančiu 
tryliktą mėnulio stotį, po vardu “Geras Ėji
kas”, ar gal but “kardas”, bet pavidaluose 
perstatoma kaipo koralų vainikas, žemčiū
gas, ar perlas. Taip pa't jis Indijoje žino
mas kaipo “ištremtasis”. Kaip ir galima 
tikėtis del tokios aiškios žvaigždės, atran
dama jog Egipte buvo daug dievnamių jai 
pašvęsta.

Al-Biruni minėjo Arkturą kaipo “An
trą Levo Kulšį”, žvaigždė ,Spika perstatė 
pirmą kulšį. Allen nurodinėja jog buvo su
sekta kad ši žvaigždė Chaldėjoj vadinosi 
“Papsukal”, “Apsaugotojas Pranešėjas”, 
kuomet sulyg Smitho ir Sayce, Arkturas 

■ buvo “Ganytojas Dangiškos Bandos”, arba 
“Ganytojas Dangiško Gyvenimo”, tas1 pats 
be abejo kaip senų užrašų minimas Sib-zi- 
anna. Keista tas kad Eskimosų vardas tai 
žvaigždei, Sib-wuldi, turi tą patį pirmą skie
menį kaip varde Eufratiškų hieroglifų.

Arkturas ilgai senovės žmonių laikyta 
kaipo artimiausia žvaigždė prie žemės. Jo 
intakos visada bijota, ir sulyg Aratos ir Pli- 
nijąus išrodymo pirmiau minėtų, tos žvaig
ždės tekėjimas ir nusileidimas buvo užne- 
šėjais didelių pavasarinių ir rudeninių au
drų.

Hippokratas, gyvenęs apie 460 m. prieš 
Kristų, daug uždirbo, sako Allen minėda
mas apie Arkturo intekmę ant žmogaus kū
no, viename atsitikime išrodinėdamas jog 
sausas sezonas po jo užtekėjimų geriausia 
naudos duoda tiems kurie natūraliai yra 
flegmatikais, ir kad ligos įgali pasirodyti 
ypatingai kritiškos tose dienose.

Astrologiškai kurie gimė po Arkturo : 
intekme buvo lemti gauti garbę ir turtus.

Arkturas yra ypatinga žvaigždė delei 
savo smarkaus keliavimo per dausas, ištie- 
sų net butų galima sakyti “'pasibaidžius 
žvaigždė”. Nuo Ptolemio dienų ji perke
liavo pilnai du sykiu tiek kiek užima mėnu
lio diametras mums į jį žiūrint, ir net nuo
gai akiai jis neatitinka prie kitų žvaigždžių 
kurias Ptolemius aprašė. Jo keliavimas 
myliomis per sekundą skirtingų žinovų pa-

duodama protarpyj nuo vieno iki trijų šim
tu mylių. Taipgi yra didelio nesusitaiky
mo sulyginime Arkturo šviesos su saule. 
Prof. Russell tikrina jog Arkturas pervir
šija skaistumu musų saulę 150 sykių, gi ki
ti išrodinėja jog Arkturo skaistumo galybė 
yra 6000 sykių didesnė kaip saulės.

Sulyg Martin, Arkturo šviesai ima su
virs šimtą metų pasiekti žemę. Serviss tą 
išskaitliavimą daro nuo 40 iki 50 metų, ir 
tikrina jog Arkturas yra sena žvaigždė ap
supta lukštu metališkų susitraukiančių ga- 

! rų, kurie nukerta didesnę dalį jo spindėji
mo energijos ir priduoda žvaigždei gelsvą, 
liepsnojančią spalvą ypatingai kada mato
ma ji tekant nuo horizpnto. šiuo tarpu šo
kinėjančios Arkturo spalvos žiūrint per te
leskopą yra stačiai žavėtinos tėmijimui.

Jau likosi pritikrinta jog mes nuo Ark- 
kturo negauname daugiau šilumos kaip 
gautume nuo žvakės stovinčios 5—6 mylios 
atstu. ' '

Daugumas kurie turėjo laimę tėmyti 
Donatio kometą 1858 m., pa'tėmijo kaip tos 
kometos galva vienu tarpu beveik uždengė 
Arkturą, vienok jo skaistumas neapmažėjo.

Prof. Nickols apie šį stebėtiną apsireiš
kimą sąryšyje su Arkturu pamini taip jog 
verta čia pakartoti:

“Tai buvo vaizdas kokiam panašaus 
niekas nematys nors praleistų ant žemės 
penkiasdešimts gyvenimų. Iš pradžios ko
meta išrodė kaip ugnies plunksna, rojaus 
paukščio pavidalo, bet tuoj ji prasiplėtė ir 
prašvito kaip koks didelis skimitaras inde- 
gintas saulėleidyj, ir kuomet jis šlavėsi per 
Arkturą visas astronomiškas pasaulis ati
džiai tėmijo kas su ta žvaigžde atsitiks.”

Arkturas ateina ant meridiano ir pa
siekia augščiausią jame punktą birželio 8 
d., 9 vai. vakare. Keturios trečio didumo 
tos konsteliacijos žvaigždės sudaro nelygų 
keturkampį; tas pavidalas Arabų buvo va
dinama “Vilkės”. Jie taipgi vienatinę tos ' 
grupės antro didumo žvaigždę vadino “Mi- j 
rak” ar “Irak”, kas reiškia raikštis ar ap- 
juostis. Ji yra dvilypė žvaigždė ir jos pa
stebėtinas puikumas užtarnavo jai vardą 
“Pulcherima”, ką jai paskyrė Struve Senes
nysis. Mažu teleskopu jau galima tas dvi, 
žvaigždes matyti paskirai, nors arti stovin
čias prie viena kitos.

(Bus daugiau)

PAMINĖJIMUI BIRŽELIO 21, 1921 
(Skiriu J. Š.)

Tu atėjai, jau žiemos audra ūžė....
Ir mano sušalusią širdį 
Pripildei šiluma gegužio 
Ir meilės nektaru pagirdei.
Tu atėjai, jau aš netikėjau
Kad meilė man nusišypsotų, 
Ir takus tuos ką viltį palydėjau 
Kad laimė rožėmis nuklotų.
Aš keliavau Viena ilgai, ilgai ( 
Toli keliu, nuo 'žmonių atokiu. 
Tu atėjai, man laimę atnešei 
Šviesa savo meilių, žydrių akių.
Jaunų dienų išsipildė svajonė.
Radau tavyje kas man buvo brangus. 
Tavo plaukai garbiniuoti, geltoni, 
Akįs tavo mėlynos kaip dangus.
Bet daugiau reiškia neg tavo gražumas 
Tavo gerumas, tavo tyra siela, 
Neapkainuotas tavo draugiškumas, 
Gyvenimo viltis, parama miela. '
Kaip maloniam sapne aš gyvenu; 
Nepaisau nesmagumų, nei skausmų; 
Kad plaukiu laimės valtyj aš menu.
Už didžius turtus neduoč’ tų jausmui
Teisingai apipiešti stoka žodžių 
Kaip linksma esu, kaip esu laiminga, 
Kiek sutaupei man valandų nuobodžių. 
Iš širdies gelmių esu tau dėkinga.

Eleonora.

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

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius, nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Diėves Dienos šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi..............................    $1.00
Ta pati audimo apdarais ..,. .............. $1.75

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

UNDiARAS BUVO PESIMISTAS
Keletas Ruožų apie Nusišovusį Skulptorių

Pastarose dienose Amerikos j 
Lietuvių spaudoj buvo rašyta 
apie saužudystę dailininko Vlado 
Undaro, Chicago, Ill., Dailės In
stitut'd^.

Apie Undaro nusišovimą ypa
tingai rašė Chicagos “Naujie
nos”, kurios sakosi jog diena 
prieš jo nusišovimą Undarą ma
čiusios ir jisai neišrodęs nusi
minęs. Kiti Amerikos Lietuvių | 
laikraščiai tą patį kartoja iš 
“Naujienų”. Manau ir man yra | 
reikalo tart, kaipo ypatiškai ma
čiausiam ir pažinojusiam skap-Į 
torių Undarą tuomet kada jisai 
vos kelios dienos buvo atvažia
vęs iš Europos į Chicagą, tai yra, 
apie du metai nuo to laiko.

Velionis pas mane į namus at
ėjo. Jisai buvo apsirengęs Eu- 
ropiškomis drapanomis; apsivil
kęs buvo ilga iki kulnų sermė
ga — ištolo buvo galima pažint 
kad iš svetur atvažiavęs žmo
gus. Krepšelyj įsidėjęs turėjo 
iš gipso drožtų pavyzdžių Dr. 
Basanavičiaus, rodos dvi figū
ras, kurios išrodė neblogiausia 
išdrožtos; bet regis daug truko 
iki tikrosios skulptūros dailės. ... ... 
Iš jo buvo nupirkta “Dr. Basa-1lkl, uz^alff 
navičiaus galva”. Turėjo jis ir|,a\° ’
daugiau įvairių 
niekas nenorėjo jų pirkti, nes 
kai kurios labai prastai išrodė! 
žiūrint iš dailės atžvilgio.

Po neilgo laiko ir vėl teko su
eit mudviem, šį kartą Undaras | 
turėjo jau daugiau įvairių draži-Į 
nių. Vienok ir šį kartą netrau
kiančiai žiurėjau į juos, į Un
daro 'skulptūrą. Rodėsi kaž ko 
truko apdirbimui.

Kalbėjova iš pergyvenimo. Ji
sai papasakojo kiek apkeliavęs, 
— “Visur tas pats”, jis sakė. 
Tik dar nežinąs kaip gerai gy- j 
vent Amerikoje. Jis manąs kad 
neblogai gyvent, ypatingai Chi
cago je, kur nemažai Lietuvių 
lyra, čia galima daug parduot 
drožinių, daryt gerą gyvenimą, 
“žinoma, jeigu seksis kupčysta 
pardavinėjant drožinius, manau 
eiti mokytis dienok laike, o va
karais — uždarbiaut’’, — 
bėjo Undaras.

Paskiau irgi sueidavau 
darą. Arčiau -susipažinom, 
įsikalbėjimuose įsitikinau jo 
chologiją. Buvo, rodos, kaž ką 
nepaprasto prisimena, permaino 
išvaizdą. Išrodo jogei ką nors 
nepaprasto, baisaus padaręs. 
Svetimu gėrėtis nfenori, jei bent 
savais nuoveikalais. Lietuvius 
ir tada Undaras turėjo noro pa- 
peikt, buk Lietuviai tamsus, ne
pažįstą dailės, ir' tt. O jeigu 
'tokie, jie neperka skulptūros, gi 
daugelis dar yra tokių kurie iš
juokia, arba klausia: “Kam ver
ti ' — balvonai, ką jais veiksi!” 

Iš neaiškių Undaro klaidžioji
mų, vienoje ar kitoje kalbose I 
apie gyvenimą supratau: .tasai 
žmogus, be abejonės, nervų su
irimą turi — yra pesimistas.

Paskui Undaras skaptavo, pa
vyzdžiui, Kristaus kryžius. Su 
tais išdirbiniais jis manė uždirb
ti. Veltui. “Draugas”, Chica
gos klerikalų organas, prie ku
rio Undaras lankėsi, mažai agi
tavo, parapijonįs 
Tos priežasties delei Undaras 
dar labiau, netekęs vilties užsi
dirbt gyvenimui, nusiminė.... 

Paskiau, taigi nuo to laiko 
kuomet "Draugas” Undarą iš
reklamavo (bet ne pirkt jo dro
žinius) kaipo gabų dailininką, 
tik ką atvažiavusį iš Lietuvos, 
apskelbė jį priklausomą nuo kle
rikalų abazo, Undaras man dau
giau nepasirodė.... Jis nesiro
dė ir kitiems pirmiesiems, taip 
vadinamiems sandraugams, ku
rie daugiau ar mažiau “bedie
viai” buvo. Jam maloniau bu
vo, žinoma, kur vyčiai!

Kam priklausė Undara's pas- 
kiausiame jo gyvenimo laike, 
nežinia.

Prieš nusišovimą “Naujieno
se" lankėsi.... atsisveikint su 
“Naujienų” štabu.

Blogiausia yda studentų, ypa
tingai pradžiamokslių, kurie, vi
sokį gyvenimą pamiršę, imasi 
kartais ir labai augštos profesi
jos kurios matomai negalės iš
mokt arba del stokos prigimties 
gabumų, arba nemokant tos ša
lies kalbos (kurioje imasi mok
slo), arba neturint lėšų.' Unda- 
ras toksai buvo. Kuomet atva
žiavo iš Europos, jisai, žinoma, 
neturėjo nei pinigų, nei kalbos 
nemokėjo, Angliškos. Vienok, 
jis šitų trukumų nepermatė —

nėjo pirmiau užsidirbt- lėšų mo
kslui, ir pasimokini; Anglų kal
bos, bet ėmėsi, tikėdamas stebu
klams, “skulptūros”!

Mokslas ne košė.... ypatin-
• gai dailininkystė; juk vienų-ki-
• tų metų laike neįgysi mokslo.
I Prie tokios profesijos rengiantis
■ reikia žinot jog turi turėt ir ga-
■ bumų ir pinigų. Be to viskas
■ nueis: išsisems energija, viltis,
II liksi pesimistas — ir galas.

Taigi delei stokos gyvenimui 
lėšų, ir nenoras sunkesniu dar- 

I bu negu “skulptūra” užsidirbt 
pinigų gyvenimui, mokslui, Un
daras liko ipesimistas — nusišo
vė!

Ne pavyzdi's. Tas perstata 
žmogų, ar šiaip ar taip sakant, 
silpnadvasiu,' nesuprantančiu 
kaip reikia gyvent, įgyt mokslą, 
džiaugtis gyvenimu.

Daug yra musų studentų, ypa
tingai Valparaiso universitete, 
kurie dažnai ten mokinasi iki tol 
kol visai lieka basi, nuplyšę, al
kani, ir tt., brangus kaip stovi. 
Bloga! Mokslas nepabėgs. Jei 

' negalima'iškarto turėt ištekliaus 
iki užbaigsi mokslą, galima dalį 

m -• • uanto uirot, gi kita dalį — mo-Turejo jis ir L \ \
‘mukeli ”• bet H^is, taip kad nedasileidus prie 

* ’ juodųjų dienų. Vienok musų 
studentai to nepaiso. Daugelis 
jų be vidutinio metų laike pra
gyvenimui kapitalo, manydami 
kad keliems metams išteks, stoja 
į universitetą. 'Po kiek laiko 
prieina prie galo — netenka pi
nigų, nuplyšta drabužiai, išsise
mia energija mokytis, nustoja 
visokios vilties, ima pesimizmas, 
visa ko atsižada, galvoja apie 
pomirtinį gyvenimą.... O jei
gu kai kurie pasimokina šiaip 
taip graibydami (kai kas sako, 
bulves skusdami) pragyvenimui

kal-

Un- 
Pa- 
psi-

kėsi, mažai agi-Į g 
lįs nepirko.... Į e|

ir mokslui apmokėt be tikro dar
bo tai maža pas tokius gyvybės 
lieka. Iš universiteto išeina ne
panašus į žmones. Iš tokių žmo
nių, nors ir pamokytų, silpni 
veikėjai.

Taigi laikas musų studentams 
daugiau susidomėt ir apsirūpint 
■daugiau rengiantis, prie vienos 
ar kitos profesijos, reikmeni
mis. Toki atsitikimai, kaip pa
darė Undaras, yra pasibaisėji
mu ne tik Lietuvių visuomenei 
bet ir visai žmonijai. Toks epi
zodas nereiškia pavyzdingumo 
nei biedniems studentams, nei 
Lietuvių tautai. Taip darant 
nepataisysime musų skurdo, ne
padengsime gyvybės gyvenimo 
nedatekliu; be mokslo liksim pe
simistai — žudytojai gyvybės.

Voras.

L. P. IŽDAS
L. P. Iždo Komitetas ma

loniai prašo sandarbininkų 
siunčiant aukas ir metines 
duokles čekiais, pačto ar 
ekspreso money orderiais 
visuomet užrašyti ant jų 
Lietuvių Politinis Iždas, ar
ba sutrumpintai, L. P. Iž
das.

Siunčiant pinigus, taipgi 
darant patarimus, paklausi
mus ar kitais L. P. Iždo rei
kalais prašome kreiptis se
kančiu adresu:

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Suteikiant jiems gerą, sveiką ir mais
tingą maistą laike vienų metų. Jeigu 
jūs negalite žindyti Savo kūdikio, neban
dykite maitinti kitokiu maistu — tik 
duokite jam

EAGLE BRAND
(.CONDENSED MUX)

Tai maistas, kuris yra pastatęs ir iSauklčjęs 
tūkstančius stiprių ir sveikų vaikų ir mer
gaičių per pastarąsias tris gentkartes.
Iškirpkite ir _ prisiųskite šitų 
apgarsininmą j Borden Compa
ny, New York ir gausite pil
nus patarimus .ir nurodymus, 
kaip jį vartoti lietuvių kalboj 
visai veltui. Taipgi ir puikių 
kūdikių knyga.

Kaip Yra Stiprus, 
Sveikai Kūdikiai 
Subudavoti?

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 Dplariui 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
einamesnės, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
^Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.

Ištraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $1 05, 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 įmokėjimo, nereikia laukti iki pilnai sumai.
ŠITOKIS smarkus1 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), Vvicė-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.

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

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

g
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REVIZORIUS
(šių dienų Lietuvos Vaizdelis-Apisaka)

Rašo Laisvas Lietuvis

D ŪSŲ rašytojas-kritikas Gogelis yra pa
rašęs kadaise Rusams dailės šedevrą, 

nemirtingąjį “Revizorį”, kame talentingai 
išjuokų anų metų netikusius valdininkų pa
sielgimus. Buvo, rodosi, tai 60—70 metų 
pirm musų Neprigulmybės atgijimo. Gi 

f mūšų jaunoje valstybėje irgi priviso pana
šios rūšies valdininkų, kurie eina pėdomis 
Gogolio “Revizoriaus”.

$

$

9

I
— Ir reikėjo jam sueiti su tais karinin

kais aname miestelyje. Prašvilpė visus au
ksinus kortomis, dabar antra savaitė čion 
sėdime prakeiktoje smuklėje vis laukdami 
perlaido iš tėvo, kelionės reikalams.... 
Prakeiktas Žydas! Jis sako daugiau ne
duosiąs pietų.... Lengva pasakyti, neduo
siu, bet gyvam žmogui neėdus nelabai pra
vartu. ... Nelabasis man davė su tokiu 
ponu susidėti ir jam tarnauti. Kur dingsi? 
Tarnauju mylėdamas senius, jo tėvus, o kas 
iš jo? Tegul jį perkūnėlis trenkia!

Taip sanprotavo sau apysenis tarnas, 
vardu Tamošius, sėdėdamas prie tuščio sta
lo Jankelio šmuglerio smuklėje, atskirame 
kambarėlyje, kur jiedu su ponu Purvins- 
ku apsigyveno.

Jam besanprotaujant, į kambarį pro du
ris įkišo galvą Žydas.

— Kūrį tavo plikas ponas?
— Šalin, Žyde, velyk duok pietų!
— Ui, kam šalinu pasakyk savo ponui 

kad daugiau pietų neduosiu ir kad jus dy
kaduoniai išsikraustytumet iš kambario, 
priešingai,, šiandien pašauksiu milicijos.

— O kad tave! šalin! — ir šoko iš kė
dės prie Žydo, kuris vos spėjo prasišalinti?

— Tai tau gyvenimas su'tokiu ponu, 
kad jį perkūnėlis! Kiekvienas Žydas tave 
loja! Žinoma, Žydas išmes iš kambario, 
ir papūsk jam į nosį.

II
— Aš sakiau ir sakysiu jog imant ky

šių visuomet reikia ir žinoti kaip imti: esą 
kvailų piliečių kurie myli kitiems pasidi
džiuoti kyšių mums duodamas, bet tas di- 
džiavimas 'kaip tik kitą syk gali riebiai kai
nuoti tuos gandus numarinti. Visuomet 
imkite pavyzdį iš mainęs.... Man tai vis- 
viena lyg į jurę akmenį!

Taip kalbėjo pamokinančiai į susirin
kusius valdininkus Žiežmarių miestelio val
dytojas, ponas Napoleonauskas.

— Tamista sakote jog mokate gerai 
i imti kad jokių pėdsakų nelieką!.... Bet 
^pavelykite užklausti tamistos apie parše
lius?... — paklausė jo Valsčiaus valdyto

jas, ponas Domininkauskas, kuris del pil
numo kūno net ant dviejų kėdžių sėdėjo.

Kad suprasti gerai ką reiškia paršeliai, 
ką bendro turi su p. Valdytoju, turime su- 
gryžti biskį atgal.

Vieną sykį pažystamieji p. Valdytojo 
Napoleonausko vagiliukai padovanojo jam 
porą juodų paršelių. Kodėl neimti dovanų 
jeigu kas iš geros širdies duoda ?• Nieks, ro
dos, neatsisakė nei neatsisakys, ypač pas 
poną Valdytoją matoj to nebuvo. Pats mo
kėjo paprašyti. Gavęs dovaną padėkavojo 
ir buk tai žadėjęs “nelaimėje” juos rem
ti.... Pakol paršai dangtyje uždaryti bu- 

*>vo, pusėtinai ėjo, bet vieną gražią dieną p. 
^Valdytojas išleido juos ganytis, o tie nesu- 
j pratę kame reikalas, nubėgo pas savo tik

rą savininką,... Ypatingai atsitiko kad 
I paršai buvo pavogti pas vietos ūkininką 

greta p. Valdytojo apsigyvenusį. Didžiai 
Į nustebo savininkas pamatęs paršus sugry- 
f žušįus, bet.... juodus: Bet jo ne mulkio 
i butą; neilgai trukus liepė juos išprausti.

Paršai balti pasidarė kai ir pirma jie bu
vo’. .... Ponas Valdytojas nesulaukęs par
šų sugryžtant, ir sužinojęs kur jie esą, ne
žinodamas apie tuos stebuklus,- pareikala- 

1 v’o iš kaimyno paršų: Šis pašaukęs liudy- 
[ tojus paaiškino, o jie sąžiningai pareiškė ; 
I jog paršai ištikrųjų kaimyno, bet ne p. Vai- 1 
| dytojo. Apie šį atsitikimą visas Trakų ap- j 

skritis žinojo. Nors sveikai visi prisijuokė. i

— Kas tau darbo, žiūrėk šūvo “netikrų i 
liudymų padirbime”, — atšovė p. Valdyto
jas. . .., . ..

Ką reiškia Lietuvoje “netikrieji liudy- 
mai”? Prastai reiškia: visi šiaudadušiai, 
nenorintieji Lietuvos kariumenėje tarnau
ti, bet turintieji dikčiai pinigų, ypač Ameri
kiečiai dolarių, kreipiasi pas p. Valsčiaus 
valdytoją, kuris išduoda atatinkamus, liu- 
dymus “apie šeimynos padėtį”, žinoma, už 
gerus atlyginimus. Buna ir atsitikimų jog Liūdna* kur tik “pamatai’ 
vienu “liudymų” neapsieisi, reikią dar ki- B .
taip elgtis.... Ypatingai ilga procedūra O, kaip gaila man gėlelių, 
varoma su Amerikiečiais (mat dolaris ky- Jų žiedelių taip gražių, 
šių ėmėjams labai gardžiai kvepia). Rei- ?.a\ ?.eY Yasar^ ?ydėjo, 
... -a i -4.° ii i. •• k • a i • Širdžiai buvo taip smagu, kia tuomet Apskrities valdytoji 'bei Apskri- C
ties eskulapą riebiai patepti, tuomet esi Naktų ilgų inbauginti, 
liuesas ir švilpį 'kiek nori. Gal kam pasi- Jie kas'rytas vis liūdni, 
rodytų kad laimingai baigta, bet ištikrųjų Galveles nulenkę laukia ' 
prasčiau yra: už poros mėnesių vėl šaukia Kol pakils saulė skaisti, 
į kariumenę, ir tt. “Daina be galo”, kol 
“pacientas” turi vis pinigų.

— Mūtyt, tamistos, norite susibarti?— 
prabilo Pašto valdytojas. — Velyk tamistos 
paklausykit manęs, ką papasakosiu. Svar
bus reikalas!

— Kas per reikalas? — paklausė ponas 
Valdytojas. — Gal vėl iš augštesnių valdi
ninkų kas nors per musų miesčiuką nori ga
bent “sakariną” bei “kokainą”? Tas “ge- 
šeftas” neduoda mums “mažiems” pelno...

— Ne, ne šis! — atsakė Pačto valdyto
jas. Bet dar svarbesnis. Meldžiu, gerbia
mųjų, paklausyti.

— Prašome, prašome! — Visi sušuko.
— Šiandien, darant kasdieninę pačto 

įstaigoje operaciją, tai yra slaptai peržiu- 
rinėjant laiškus bene kuriame neatsirasią 
Amerikos dolarių, kurie šiandien yra taip 
pašėlusiai pakilę, gi musų, pačto tarnauto-i 
jų, vienintelis pelnas, užtikau laišką mano 
vardui adresuotą.... Štai— išsiėmęs iš 
kišeniaus — paskaitysiu, prašau paklausyti.

— Prašome, prašome! — prašė visi.
— “Gerbiamas drauguži! Susičiaupki

te ten ėmę kyšius, nes į Žiežmarius iš Cen
tro (Kauno) važiuoja svarbus ‘Revizorius’, 
kuris, turbut, revizuosiąs visas ten įstaigas 
esančias, ir valdininkų veikimą. Tavo drau
gas N N.” . \

— Kas tamistai rašo apie tai? — su
šuko p. Valdytojas.

— Mano draugas iš Centro. — Atsakė 
Pačto valdytojas.

— Taigi, tamistos, ponai valdininkai, 
matote, netikėtai Važiuoja į musų miestelį 
Revizorius. Reikia atatinkamai jį priimti

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi
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RUDENS LAIKAS
A

Šiaurės vėjai rustai pučia, 
Ruduo skuba jau visai, 
Gelsta lapai, miršta gėlės,

D
Bet ir saulė jau ne tokia, 
Ji nešildo kaip pirmiau, 
Ir žiedeliai liūdnai kalbas: 
Mirtis mums ateina jau....

E
Kode! dalį baisią tokią 
Gamta teikėsi priskirt, 
Kad viskas kas augęs, buvęs 
Pražydėjęs turi mirt?....

Kleopatra.
Nuo Juokų Red.: Gal peran- 

ksti šios p-lės Kleopatro's eilės 
spausdinti, bet visgi talpiname 
jas 
čia 
jos 
sis.
talpinimo yra tai kad jos yra 
p-lės Kleopatros, trečia, kad ji 
senai mums eilių tepatiekė, ne
kantriai vis laukėme; ketvirta, 
kad tose eilėse ji iškelia dar vie
ną,. visų .poetų neišrastą, “nau
jybę”. Poetai, kaip ir visi smer- 
telni žmoneliai, tankiai jieško šio 
ar to savo eilėms patraukimui) 
žmonių jas Skaityti, kada pati 
mintis ar žodžiai skaitytojų ne
patraukia. Rašydami paprastai, 
po dvi, tris ar keturias eilutes 
į punktelį, paskui pradėjo nau
dot tai-------- perskyrimus tarp
punktelių, tai * * * žvaigž
des, tai o o o , tai /::::)::, 
tai ,1 2 1,4 , kožno punktelio 
tarpe, tai I II III IV , tai dar 
kitaip; bet nei vienas nesumisli- 
jo A B C tarp punktelių dėti, 
kaip štai p-lė Kleopatra netikė
tai 1, 2, 3, 4 kožno punktelio 
jos protas .veikia ne tik eilių ra
šyme bet ir tokiuose klausimuo
se kurie kitiems poetams apeina, 

kąd nepaiįėmytų musų silpnybių.... Po- Prie tų visų keistenybių'galim 
nai padėjėjai sutvarkykite savo reikalus, | paminėti kitų poetų vartojimą 
ypač pone Juozavičiau, Kruonio valdytojau, eilėse mažųjų raidžių eilučių pra- 
daugiau liaukis savintis iš Amerikiečių prie 
brangių drabužių, nes galėsime visi įkliūti.
Buk atsargesnis! Budėk!

— Klausau,ponas Valdytojau!
(Bus daugiau)

“PUOLANČIOS ŽVAIGŽDĖS”
Jau dabar visi žinome kad “puolančios 

žvaigždės” yra tik paprasta viena iš mili
jonų meteorų, arba dausų dulkelė, nuolat 
krintančių ant žemės, paprastai sutirpstan
čių krintant ir besitrinant į žemę apsupusį 
orą. Nėra tai kėsinimaisi kokios nors aug- 
ščiausios esybės nubausti kokį nors žmo
gų ant žemės, ir tas nieko bendro neturi su 
pasaka kad “žvaigždei nupuolus” viena dū
šelė apleidžia pasaulį.

žinodami kad ruduo vistiek 
pat ir kad pasekmės kokios 
eilėsi suminėta būtinai sto- 
Kita priežastis del tų eilių

džiosę, ten kur sakinio, gale nė
ra taško. Mat, bile tik keisčiau 
(ir paikiau) ir gana. ,

Penkta ir paskutinė priežastis 
šių eilių talpinimui tą kad kitų 
jokių neturėjome.

Mainosi laikai, ir žmonės su 
jdis, — sako priežodis. Ir ištie- 
sų kokių permainų čia įvyko nuo 
to kaip šis musų smagus (ir 
liūdnas) kampelis gyvuoja. Trįs 
metai rodos ne kas gyvenime, 
bet daug jau jis pergyveno. Jau 
negirdim čia dainų tų ką pir
miau dainavo ir liejo Čia jaus
mus savo. Jau nėra gerb. Ciri- 
neušo, nėra gerb. Mučelninko, 
nėra gerb. Maižiešiaus, -nesulau
kiam gerb. Perkūno, nesigirdi 
gerb. Atos ir kitų retkarčiais čia 
pasirodžiusių.. Nžra gerb. 'B— 
nienės, gerb. Audra retai-retai 
čia užsuka, gerb. Biruta irgi vos 
sykį-kitą į metus; p-lė Kleopa
tra ilgai-ilgai ilsėjosi.

Ir taip vis tik nėra ir nėra.
Keista, ar ne: kiek mes gyve

nime žmonių ir draugų susitin
kam, paskiau tik galime pasaky- 
ti: “NĖRA”. Viskas nyksta ir

DIDELI DŪMŲ SLUOGSNIAI
Ant Londono iš kaminų per metus ant 

ketvirtainės mylios suodžių nupuola po 300 
tonų. Nors tai sunki voga, bet musų senu
tė žemė tą vargiai pajaučia. Ypač kad ta 
suodžių medega yra pirm to iš žemės išim- ržusta. Keičiasi ir mainosi. Se
ta. — Nekurie mąsto.: Juk augšti budin- nu vietas užima nauji. Ir taip 

tik galime pasidžiaugti kad tu
rime gerb. Adonį, gerb. Prome
tėjų, gerb. Kudlių, ir dar kokį- 
kitą kuris retkarčiais naujai čia 
pasirodys.

Iš moteriškos pusės nenuma- 
tome naujų; kada apleis seno
sios gal šis skyrius liks tik vy
riškas, įr visas triukų lalteityje 
skiriamas eilių dovanas pasiims 
sau vyrai.'

' ||
Gerb. A. P. (vietinis) sako 

kad gerb. Vitaitis 'taip įsiklam- 
pojo “Gyvenimo Dumble’’ kad

. Reikė
tų kam nors jam pagelbėt, sako.

O gerb, S. P. pastebi 'kad gerb.

kai padaro žemę sunkesne !• Bet tiems bu- 
dinkams akmenįs paimta iš vienos vietos ir 
sukrauta kiton, iš tos pačios žemės.

Yra išrodymų jog' mėnulis kada nors 
nupuls ant žemės. Tas padarytų didelį su- 
sikulimą, tečiaus sakoma mėnulis neišmuš 
žemės iš jos dabartinio kelio. Tas atsitiks 
už milijonų metų dar.

Vanduo ir lietus salas naikina labai žy
miai. Drūčiausia Vokiečių tvirtovė, Helgo- vaijgl^ir ^iptbegalėa. 
lando sala, 1300 metais buvo 120 ketvirtai- _ r .
mų .mylių didumo. Dabai jis yra vos trijų Adonis belaipiodamas po meilės 
mylių didumo. medžius lai saugojas kad neiš-

pultų. "
Dar aršiku pastebi gerb. Z. 

L—ne (iš Detroito): “Kažin ar 
gerb; Adonis kokį rytą savo mei
lės medyje neužtiks žalčio, kaip 
gerb. Jieva buvo užtikus....

J. Žitkus, 'skaitęs pereitame 
num. Kemėšio straipsnį apie re
gistraciją, kame jis pareiškia 
kad visi Lietuvos piliečiai nėra 
piliečiais tik del to kad keli pi
liečiai jau ne-piliečiai, ba jie yra 
Amerikos piliečiais, sako:

Fabijonas nutarė užleist nau
ją Sodomoros-Gomoros bausmę: 
del kelių prasikaltėlių jis nuta
rė sunaikint visų Lietuvos išei
vių pilietybę.

Kokie sutvėrimai vasarų dai
nuoja, ra kokie žiemą dainuoja? 
— Atsakymą šitam klausimui 
mes netikėtai užtikome pereita
me “Dirvos” num. ant 6-to pusi, 
prie vieno apgarsinimo.

dų, 1000 prarytų verbliudų, 5 
pranašų kapai musų padaryti, 8 
pabaltinti grabai, 35 hematomos 
kapų vietos, 1 pakalnė sudžiu- 
vusių kaulų, 9 platus poterių 
diržai, 100 rūbų praplatintomis 
siūlėmis, 5000 atbulų kalnierių, 
1 paveikslas parodantis kaip ba
žnyčia sykiu su visomis tauto
mis švenčia užgavėnias, 1 setas 

i aparatų bažnyčios bazarams, 4 
tuzinai bažnytinių lėlių, 17 ne
pasotinamų šunų, 24 šunįs ku
rie nemoka loti (Izajas 56:10, 
11), 1 tuzinas užvožtų žvakių, 
1 saikas ant turgaus perkamos 
evangelijos, 6 (uzinai Kaino bro
lių, 1 pulkas netikrų pranašų, 1 
urvas vagių ir plėšikų.

Mokėjimo sąlygos: Kiekvienas 
pirkėjas gali įmokėti už bile ku
rį augščiau paminėtą, daiktą de
šimtukais arba kvote’riais, o pas-

Ateikite visi: Musų Dievas 
užmiršo mus, esame priversti 
taip daryti arba turėtume eiti 
ubagauti. Užprašome svietą, kū
ną ir velnią-; balsuosime už juos. 
Susirinkime visi; gelbėkime ki
tas kitam. Dangus susibankru- 
tijo.

Modemiška Bažnyčia.

Atsakymas gerb. Apsikarpiu- 
siai '(Pittsburg, Pa.). Aš noriu 
gerb. Apsikarpiusiai pasakyti ką 
aš noriu pasakyti. Mano suži
notas būdas jieškojimo vietų šo
nuose yra Cleveland© merginų 
būdas, ir nuo jų .aš laukiu už- 
ginčijimo. To nesulaukus, pa
lieka kaip buvo. Gerb. Pitts- 
burgietė čia ne visai savo vietoj 
įsišoko ir bando mane sumaišyt 
su kokiais ‘‘prosais”. Gal Pitts- 
burgietės ir ištikrųjų naudoja

Viešas Išpardavimas—Subatoj.
Apačioj pasirašęs parduos pu

blikai už žemiausias kainas že
miau .pagarsintus daiktus:

Trisdešimts nuplautų kiaulių, 
1 aukso veršį, 2 verdamas kros
nis vartojamas bažnyčios iškil
mėse, 15 užkabų slaptoms iškil
mėms ; 1 drobulę vartojamą kul
šies ir kelio puotose, 60 tamsiai 
dažytų apdėvėtų ploščių kvailio- 
sioms puotoms, 2 bažnyčios bi
liardo stalu, 12 progresivų loši
mui kortomis stalų, 500 vilkų 
avių kailiuose, 1 žalčių urvas, 1 
angių giminė, 1 nevaisingas sod
nas fygos medžių, 1 vynyčia 
rūgščių vynuogių, 1 miškas du 
sykiu numiręs ir iš šaknų išrau
tas, 3 namai statyti ant smilty
no, 6 šuliniai be vandens, 12 
žmogiškų mašinų šaukiančių 
Taika! Taika! 1 setas aklų va
dų, 45 geriausios bažnyčios sė
dynės, 14 Farizejų, 50 Rašte mo
kytų, 400 veidmainių, 5.00 pri- 
sivertėlių gerame stovyje, 15 
mašinų pereinančių jūres ir že
mę kol padaro vieną atsivertėlį, 
1000 tik ką sugautų dūšių, 50 
kubkų ir 5 bliudai nušveistą iš 
viršaus, 10 gorčių mietrų ir ani- 
žių bei kmynų, -700 iškoštų uo-

kui mokėti tais pačiais atsilan- būdą kaip gerb. Apsikar- 
kydamas į musų religiškas ope- pjuS saĮC0> aie įa reikėtų an't vie- 
ras, lioterijas, austerių vakarie
nes; ii' jei negalės išmokėti, ga- ję0-. ^amybė tebūna tavo širdy-* 
lės atidirbti likusius gelbėda- į, 
mas musų geroms moterims iš- j
perti velnią iš musų koncertų, įai^j Clevelandiečių šonkaulių tai

tos ištirti. Ant pabaigos ji sa-

je. Gal ir butų jei ra'sčiausi tar
pe Pittsburgiečių, ąle kolei esu

bažnytinių teatrų, balių, ir tt. ir pasilieku Susirūpinęs.

nf

DENTIST AS SAKO:
“Aš patariu savo pacientams duot savo dan
tis išvalyt dentistui du kartu į metus. Visą, 
kitą laiką jie privalo valyt savo dantis dusyk 
dienoj su COLGATE’S DANTŲ VALYTOJŲ.
COLGATE’S išvalo dantis visi švariai. Jis 
nesugadina dantų paviršiaus, tik apsaugoja 
dantis užlaikant juos švariai.

Kodel taupyti 
pas mus

Musų Įstaigos esamas taip pato
gioj vietoj yra viena iš priežasčių 
kodėl taip daug žmonių pasiren
ka atlikimui savo bankinius rei
kalus čionai.

Visada budamęo centralihe vieta 
įvairių biznių, Publik Skveras 
kasdien labiau tuo atžvilgiu didi
nasi. Visi gatviakariai atveža jus 
ant Skvero — ir į “The Society”.

Patogumo delei padarykit šitą 
įstaigą savo bankiniu namu.

Didelės Triubelės 
Kaina 25c.

incorporated 1889

*fotietg for
in the City of Cleveland

. 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
sipažinsi! su daugeliu mokslo dalykų, lengvai para
šyta, visiems suprantama kalba. “ARTOJAS” 
taipgi talpina Įvairių vaizdelių, eilių ir juokų. Kož- 
nas 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 $1. Lietuvon $1.25

ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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C. BROOKLYN, N. Y.
Skaitant Amerikos Lietuvių 

laikraščius, matai žmogus kaip 
po įvairias kolonijas juda-kruta 
musų žmoneliai. Vieni dirba 
įvairiais budais Lietuvos labui, 
o antri del savo vietinių organi
zacijų. Taip.ir -pas mus, kaip 
kada šiokia ar kitokia organi
zacija šį-tą surengia, bet galima 
sakyti labai mažai.

Lietuvos reikalai čia galima 
sakyti kaip pamiršta. Pirmiau 
musų kolonija visada ir del vi
sokių Lietuvos reikalų pusėtinai 
pasirodydavo, bet dabar nėra be
veik kam tuo beužsiimt. Paskel
bus Lietuvos valdžiai savo cariš
ką “ukazą”, visi Lietuviai beveik 
atsisako ant toliaus suteikti nors 
mažą pagalbą Lietuvai. Vieni 
karštesnieji dikčiai yra tuomi 
užsigavę ir kviečia kitus per or
ganizacijas protestuoti prieš tą 
cariškąjį pasielgimą, kiti rodos 
nesikarščiuoja bet ramiai sau 
taria: “Nei aš į tą Lietuvą va
žiuosiu, nei man jos reikia, ką 
aš ją šelpiau pirma jau gana, 
dabar daugiau nei cento niekam. 
Gali tie ponai leisti kokius nori 
įstatymus, man ne galvoj. Ir 
dabar, nesiregistruosiu nei jiems 
dešimtines mokėsiu.”

Nekalbu čia apie tuos kurįe ir 
pirmiau Lietuvos niekuo nerė
mė, bet apie tuos pas kuriuos 
rasi nuo įvairių Lietuvą šelpusių 
fondų paliudymus nuo penkinių, 
dešimtinių, dvidešimtinių, ir 
daugiaus, taipgi šimtinius Lie
tuvos bonus. [Matomai .Lietu
vos klerikališka valdžia išleisda
ma tokius savo viduramžių dva
sia atsiduodančius įstatymus (ar 
pavelydama kitiems išleist) pel-

nys tiek kiek Zablackas ant mui
lo. Gal kokį bailiuką ir privers 
užsiregistruoti ir ištrauks de
šimtinę, bet del to vieno nutolins 
nuo savęs išimtą gerų patriotų.

Rugsėjo 10 d. Lietuvos Pilie
čių Sąjungos Brooklyno skyrius 
turėjo surengęs išvažiavimą į 
Forest giraitę, žmonių buvo Į 
pora šimtų (tai 'stebėtinai daug 
kaip del Grandstryčio politikie
rių arba taip sakant bepartivių 
tautininkų išvažiavimo, nes kaip 
kada jiems užtenka 50 arba ir 
mažiau). Tiesa, tą publiką, apie 
pusę, sudarė Central Brooklynie- 
čiai, kurie buvo po kelis įtartus 
kvi&ti, kaip Liet. Nepr. Klubas 
ypatiškai, ir tąrp kitų buvo ve
dama agitacija už važiavimą. 
Prie to, Natkevičiaus pribuvi
mas patraukė daugelį pasiklau
syti kaipo gero kalbėtojo. Taip-I 
gi buvo ir New Yorkiečių, 
rie be Natkevičiaus nebūtų 
važiavę.

Apie 5:25 J. O. Sirvydas
darė išvažiavimo programą ir 
pakvietė Operetės Chorą iš sep
tynių ypatų (su pačiu vadovu 
Strumskiu) padainuoti; jie pa
dainavo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Vėliaus perstatyta A. 
B. Strimaitis kalbėti, kuris savo 
trumpoj patriotingoj kalboj nu
sidžiaugė kad Suv. Valstijos pri
pažino Lietuvą, ir padarė prily
ginimą kaip motina išleidus sū
nų į karę sulaukia jį sugryžtant, 
džiaugiasi, taip ir mes dabar 
džiaugiamės /o sunkių darbų su
laukę pripažinimo musų Tėvy
nei iš Suv. Valstijų.

Paskiau kalbėjo L. Natkevi
čius, kuris kaipo kalbėtojas yra 
žinomas “Dirvos” skaitytojams, 
per tai neminėsiu jo kalbos. Tik

ku- 
čia

ati-

tiek galima priminti kad jis kal
bėjo vien partijos reikalais ir 
priminė kad butų kiek paaukau
ta del rinkimų agitacijos Liaudi
ninkų ir Valst. Sąjungos parti
joms Lietuyoje, kad butų dau
giau išrinktąjį ateinantį Seimą 
patyrusių ir mokytesnių žmo
nių, 6 ne zakristijonų ir vargo- 
ninkų. Pabaigus kalbėti buvo 
renkama aukos; kiek surinkta 
nebuvo paskelbta, tik teko gir
dėti nuo vieno iš rinkikų jog yra 
$60.85. Galima sakyti negražu 
kad tik tiek surinkta. Juk tas 
išvažiavimas buvo veik vienų 
Grandstryčio biznierių, kodėl su 
aukomis nepasirodyta ? Kiek 
mes paprasti darbininkai sume
tėm (po dolarį ar daugiau) tai 
yra, o musų biznieriai tik savęs 
žiuri, o ne daugiau. Kaip laike 

'keikūno' Garmaus pereitą sausį 
prakalbų nekurie mūsiškiai ir ,po 
penkdešimtkę 'turėjo....

Visas programas tęsėsi apie 
valandą laiko, o paskui padary
ta-.pertrauka;' sakyta chorvedis 
susijieškosiąs daugiau savo cho
ristų, ir dar padainuosią; bet 
kiek teko laukti iki 6:30, dau
giau choristų neteko matyti, nei 
kitų kalbėtojų, nors dar Sakė 
kalbės Mikalauskas ir Mikolai- 
nis.

Sulaukus pusiau septintos va
landos ir programą neatnaujinus 
apleidau išvažiavimo vietą ir ne
žinau kaip viskas užsibaigė.

Negalima nepastebėti kalbė
tojų aiškinimus. Kalbėdami apie 
Lietuvą, jos geras ir bįogas pu
ses, apie carišką registraciją ne
užsiminė. Natkevičius ką išsi
reiškė: “Kad jeigu bus išrink
ta į ateinantį Seimą pažangesnių 
žmonių tai neišleis jums netin-

O juk prieš 
nes toks įsta- 
jaunai Lietu-

kainų įstatymų." 
tą reiktų kovoti, 
tymas daro gėdą 
vos demokratijai, o kita, ir dide
lę skriaudą daro pačiai Lietu
vai. Viena, mažai kas regis
truosią ir iš to bus mažai nau
dos, o sukiršinti piliečiai užda
rys savo kišenius Lietuvai ant 
visados; Kita, neužsiregistravę 
nebus įleidžiami į Lietuvą (o 
kad ir įleis tai pagal konstitu
ciją tiems reiks laukti 10 metų 
kol atgaus pilietybę), ir per tai 
mažai kas važiuos į Lietuvą. O 
juk ir dabar kalbama kad Lie
tuvoje jau perdaug svetimtaučių 
ir visur neigiama yra Lietuvių 
kalba. O kas bus toliau kaip ti
kri Lietuviai nebus įleidžiami ir 
privis visokių Izraelitų'ir proše 
panų? Lietuvai kaipo valsty
bei gręsia pavojus.

Bet čia yrą tikra Tėvo Fabi
jono gudrybė. Mat musų be
spalviams tuoj pavesta užraši- 
nėjimo “džiabai” ir jie nutil- 
dinta, reiškia biznis: dolariukas 
už aplikacijos išpildymą, tai vėl 
pusdolariukas už paliudymą, li
ko čia daugiau reik>vtik 
dirbk, ir nesipriešink, 
jau tas ir yra, nes jeigu 
siminsi jiems apie tai,
priparodys kad tas reikalinga'. 
Mes darbo žmonės turėtume ei
ti išvien su tokiais laikraščiais 
kurie prieš panašius apsunkini
mus kovoja, tai yra “Dirva” ir 
“Sandara”, čia baikų nėra, nes 
mus klerikalai jau turi už spran
do, ir kova turi būti atvira ir 
griežta, bet ne dvejojimas. Tur 
būti vien už ar prieš, o ne dau
giau. P. M. Andrius..

imk ir 
Tiesa, 

tik už- 
jie tau

kas areštuota.
Daktaras Mockų apžiurėjo, ap

taisė žaizdas, sako jogei nėra 
labai pavojingai Sužeistas, tik 
reikės atsargiai užžiurėti galvos 
žaizdas, kur sutrenkta smegenįs.

Taigi, pil. Mockus dabar gy
doma. Iki šiam nelaimingam 
įvykiui .(Mockus, kaipo karštas 
darbuotojas A. L. T. Sandaros 
7 kuopos- So. Bostone, dikčiai 
darbavosi Lietuvių tarpe. Da
bar priverstas, nors ir nenoro
mis, laikinai pasitraukti nuo jam 
mielo, o Sandaros idealui bran
gaus, darbo.

Yra vilties jog jis tuoj pasi
taisys. So. [Bostono Sandarie- 
čiai nekantriai laukia.

Vietos Sandaros kuopa nedaug 
turi tokių gabių žmonių kaip 
St. Mockus. Galima sakyt nėra 
nei vienų prakalbų, nei vieno 
teatro, nei vieno mass mitingo, 
nei vienos aukų rinkliavos, ir tt., 
kur jis nebūtų prisidėjęs darbu 
ir pinigu. Kur Mockus vado-- 
vau ja publiką — prakalbose, ar 
kokiuose politiškuose susirinki
muose, visur Sandariečiai buna 
galingi, drąsus — pergali savo 
priešus, nes [Mockus sumanin
gai, ^rūpestingai pastato fron
tą.

Lai gerb. Mockui buna leng
va ii- kuotrumpiausia ta netikė
ta liga, kad ir vėl jis butų musų 
eilėse. Sandarietis.

DANTIS
Žmogus yra vienatinis gyvulis ku

ris pergyvena savo dantų naudingu
mą. Ir tiktai su mokslu, geru pasi
sekimu ir geru virškinimu jis gali 
gyvuoti tokiose aplinkybėse. Jeigu 
gyvulis nustoja savo dantų jis pasi
laiko dar kiek — paprastai trumpai 
— ir paskui stimpa. Jeigu žmogus 
netenka savo dantų, arba pasijunta 
jų netenkąs, jo mintįs natūraliai ne
nusikreipia linkui linksmos ateities, 
bet stačiai priešingai; ir jis atsisėda 
su nekantrumu dentisto krėsle ir su 
vilčia neša skausmą kad tik galėtų 
naudotis savo nykstančiomis dieno
mis, be turėjimo bėdos su kramty
mu ir suvirškinimu savo maisto.

Yra žinoma kad stebėtinumai mok
slo panaudoti prie pagalbos žmogaus 
vidurių malimo aparato siekia toli į 
praeiti, toliau negu pats seniausi gy
ventojai gali atsiminti. Kadangi, ar 
nėra pasakų apie stebėtinus taisymus 
dantų tų kuriems buvo lemta išlikti 
mumijose? Darbai kantrių dantų 
taisytojų senovės laikuose užsiliko po 
jų, daug po to kada jau ir taisymo 
kainos užmiršta; taisytojai senai nu
ėję į vietas kur jiems buvo skirta, 
bet jų darbai dar vis užtinkama mi
rusiuose.

Mes žinom dalimai apie žmogaus 
dantų bėdas praeityje; mes žinom už
tektinai apie tą dabar. Bet apie at
eiti nėra žinių. Betgi išrodo kad ci
vilizuoto žmogaus dantų padėjimas 
gal pasigerins su ateinančiais am
žiais. Vaikai dabar, abelnai, yra la
biau užžiurimi jų dantų reikalais ne
gu jų tėvai buvo. Mokyklos apžiūri 
burnas kįlančių gentkarčių. Dauge- 
lyj atsitikimų kreivi dantjs yra ištie
sinami ir tėvai persergstimi užlaikyti 
vaikų dantis švariai. Amerikos žmo
nės šiandien supranta jog svarbu
mas gerų dantų labiau ii> labiau pri
pažįstamas; gali but kad ateis laikas 
kacla žmogus nepergyvens savo dan
tų naudingumo—jam gal nereiks at
sikreipti prie mokslo if dailos pailgi
nimui savo gyvenimo kūomet jo dan-

ds paliauja dirbę. Nes jo dantis gy
vuos sykiu su juos; senės sykiu su 
juo; ir mirs kada jo laikas atris— 
jeigu nebus užleisti arba neužžiureti,

Vartokit Colgate’s Ribbon Dental 
Cream kas rytas ir vakaras užlaiky
mui dantų ir sveikatos. Užlaikydami 
juos švariais su Colgate's, galėsit at
sakančiai sūkramtyt ir suvirškint sa
vo maistą.

Jis linksmas, nes turiBAMBINO
Valsbnženklls Reg. S. V. Pat. Blue

Kūdikiai mėgsta jį 1
Jie prašo daugiau 1 

Bambino yra geriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitą vidurių suirimą 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba' už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labora
torijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

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

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMBKJT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Ne

Iš Newport News, Va., išskri
do kariškas orlaivis skersai kon
tinentą

New
gaisrui
stelių padaryta už $4,000,000.

į Kaliforniją.
Orleans, La. — Kilus 
laivu priestotėse, nuo-

Teka

30c 
60c 
20c 
20c 
30c.
15c 
15c 
15c 
26c 
16c

fJusic

“Eglė- 
R. Ka

76c 
60c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
60c 
25c 
60c 
50c 
60c 
50c 
60c
60j

šių nakcialy (dzūkiška) .................... 
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam 'balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai 7 ......................  
Vai Aš Pakirsčiau .............................................
Už Šilingėlį ...............C......ri:.-,'.,
Dovanojo (dzūkiška) ............,.......... 
Skyniau Skynimėlį .........................  
Tykiai Nemunėlis 
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-Dievaičio Duetas (iš op. 
žalčių Karaliene”. Angliškai žodžiai 
ražos) ...................

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

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai , 
žodžiai Anna Lutkus. Solo ir pianui) ....

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ..............,.................
Neverk pas Kapą (mišram chorui) .......... 
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ........ 
Oi, Rūta, Rūtele J(solo) .,.................. 
Pasaka (solo) ......,....................... 
Noktumas — Ačiū (solo) '.................. 
Kur tas šaltinėlis (solo) ......................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................. 
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs. .... 
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .......... 
Skambančios Stygos (duetas) .............. 
“Lietuviškos Dainos” — šeši sąsiuviniai — ke- \ 

turiems mišriems balsams, 4-rįems lygiams 
balsams, ir duetams. Vi?0 ?P 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. ...............

30c 
3.00 
40c 
60c 
40c 
60c 
80c 
75c 
76c 
50c 
26c 
60c 
60c

1.60

lygiams balsams)

(solo) ............
Gimę (chorui)

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant [Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėli,. 

(mišram chorui) ...............
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Ataisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ...... 
Aš Įšivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) ....... 
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) ........... 
Era Mano Brangi (baso solo) ...........'... 
Kaip -Raiba Paukštutė (solo) ..,...........' 
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ........... 
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chclui).-. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) ....... ...............
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ......................
Oželis (miįr. chorui) ..................... 
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ........................
Oi Kas (Apleidžiant Tėviške — aolo)........ 
“Dainų Dainorėlis" (Liaudies dainos trims ir 

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

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

tė, Putė (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) ..i.........,•... ..
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) ....

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.60 
60c 
50c 

1.00
60c 
60c 
50c 
76c 
60c 
30c 
30c

30c
50c
60c

1.00
1.00

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

50c
60c
25c
30c
45c

J. NAUJALIO VEIKALAI
Meilė Tėvynės Nemari (duetas) .............. 
Noktumas (pianui, arba galima pridėt žodžiai: 

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

Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 
solo) . .7............................i..

Lietuvos Himnas (solo) .................. 
Mergvakrio Daina ir Ei, Teveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) ..' 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tame, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) . ■ 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m-ch.)

į Oi tu, Lakštingale ėr Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) . .-..................... . ..
Gailesčio Giesmė (trio) ........,..........'. 
Aąperges Me (trip) ....................... 
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ..............

' Pasaka (pianui) .............. . .. ' .......... .....
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trįs Liaudies Dainos (pianui)'..........................

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo), ........................ .........
Graži čia Giružė (solo) .................... 
Ginkim Šalį Lietuvos’ (mišriam chorui) .... 
Meile Uždegta Kratinė (solo) ............... 
Meilė (solo) .............'.......... .....................
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .......... 
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ...-........... 
Visuomet Širdis Surakinta .................................
Bernužėl, Nevesk Pačios-(1 balsui, prie piano) 
O, Pažvelgki, Mieloji ”• ......
Skrenda, Lekia Musų Mintįs (dviem balsam .” 
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ..........
Pirmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) ... , 
Giesmė į Šv. Kazimierą (mišram chorai) ........
Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj)

- C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorai) .......... 
Karvelėli (mišr. chorui) ......................
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ................. 
Užmigo Žemė (mišr. chorai) .......;..............
Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos. Čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ..’..................

Dainos, sutaisltos1 ant; ke.tųrių 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 Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas. ....
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A 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: “Atsisveikinimas 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
Kačanausko: “Sudiev, Lietuva” (mišr. ch.) 

“Vi Klystančius Žmones” (ario- 
za, tenor solo) . .. .................... 

Gruodžio: “Ei, Jaunieji” (mišram chorai) ... 
’ " “Jura ir Mergos” (solo) .......... 
Žilevičiaus: “Laisvės Daina” (mišram chorai) 

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 ii- mokiniams 
Grigonio: “žaidimų Vainikas” (vakarėliams 
ir gegužinėms), 102 dainelės ..........

'tokiu vardu jau yra kur 
Lietuvių draugija, neži- 

Greičiausia bus taip jogei 
Lietuvių- tironai “Towar

A.

J.

J.

M. “DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland,

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

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

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

75c 
60c 
60c 
66c 
40c 
76c 
25< 
60< 
60c 
60c 
75c 

1.50 
50c 
50č 

1.00

25c
30c 
40c
35c

35c
60c
50c

1.00

■75c

76c 
30c 
60c 
30c

60c

Ohio

SO. BOSTON, MASS.
Organizuoja Lenkų-Lietuvių 

draugiją. Lenkų burdingbosiai, 
“Keleivio” leidėjai, ir “Kuryer 
Codzienny” štaba's, kurie dabar 
gyvena kartu su .“Keleivio” “so
cialdemokratais”,’ išspausdino ke
lis šimtus konstitucijų “Towar- 
zystwo Polski-Litwy” draugijai.

Ar 
tarpe 
nia. 
šitie
zystwo Polski-Litwy” draugiją 
organizuos So. Boston, Mass.

Dar faktas kuris taipgi paro
do “Keleivio” išgamų judošystę 
prieš Lietuvius. Ar tikras Lie
tuvis spausdintų tokiai draugi
jai konstitucijas kuri stačiai 
įžeidžia Lietuvius — taikosi or- 
ganizativio rezultato keliu iš-, 
naudot, pavergt, išjuokt Lietu
vius?! Ne! Tikri Lietuviai 
taip nedaro — netaiso kilpų ku
riomis patįs save smaugtų. O 
juk “Keleivio” vištų burdingbo
siai su mielu noru tai padaro... 
Ir dar šitie “Lietuviai” ginasi 
jog jie parsikvietė į savo namą 
tokius lenkus kurie “bespalviai”, 
nieko prieš Lietuvius !j ■

Atprašyk, šv. Jackau, tuos1 
nenaudėlius nuo tos piktadarys
tės — organizavimo “Towarzys- 
two Polski-Litwy” So. Bostone, 
Mass., nes prieš galą....! Ne
bus vietos budelių judėjimui Lie
tuvių tarpe!

Vištų Burdingbosis.

Sandarietį St. Mockų automo
bilis sužeidė. Rugsėjo 10 d., ant 
kryžkelio Broadway ir Dorches
ter gatvių, kur ypatingai važiuo
ja automobiliai, netikėtai, nors 
ir atsargiai einant skersai gat
vės, buvo automobiliu užvažiuo
ta ir sužeista Sandarietis S. 
Mockus. Nelaimingąjį automo
bilis užgavo'taip smarkiai pa
stovės -kampu jogei jis be žado 
buvo perkirstas ant gatvės. La
bai sutrenkė galvos smegenis, 
prakirto burną, ištąsė sprando 
gyslas. Laimė kad dar automą- 
bilis ne visas užvažiavo ant jo. 
Jeigu butų priešakiu jam suda
vęs tai -butų ant vietos užmušęs.

Tuo automobiliu, lyg tyčia, va
žiavo irgi Lietuvis, kuris, ar tai 
norėdamas išsisukt iš atsakomy
bės, ar nematęs įvykio kaip jis 
sakosi, ar kitokių tikslų remda
masi, bandė pabėgti. Kuomet 
Mockus kaip negyvas gulėjo ant 
žemės nukirstas, kaltininkas ro
dos nieko nežinodamas dar grei
čiau važiavo. Mačius tą viską 
minia sukėlė lermą, kurio rezul
tate greit pribuvo policija. Po- 
licistai -tuoj įžvelgė bėgantį ir 
leidosi vytis. Pagavę atvarė į 
tą vietą<Įcur pil. Mockus- gulėjo. 
Jei -ne policija, žnionės kaltinin
ką butų čia pat, kiek teko pa
stebėti, nulinčiavę. Kaltinin-

Parduoda laivakor
tes'ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antyerpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.
• < jS B S
Pinigus siunčia i 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 j Lietuvą . 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S 5 S 
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

’’VIENYBĖ”
EINA SU-KART 

SAVAITĖJE
Spausdina ger.ausiUB raš
tus, vėliausias žinias 
Lietuvos ir visur ir 

juokų skyrių 
nTARKAM

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

S 0 S
Pirkite ’ ’Vienybės1 ’ Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
■fi E SS

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi

sokių knygų.

ii 
turi

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukiiite. musų piniginio
kurso ir- knygų katalogo.

ra- 
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

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

Kur vienybe, 
Ten galybė.

B

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 kaip gerai juo
se jautiesi. Tada jei nenori jų, grąžink atgĮd, Nerizikuoji nei cento. 
Išpildyk kuponą ir pasiųsk DABAR iki pasiūlymas nepasibaigęs.
Sensacinis Darbinių Čeverykų Nupiginimas! 
Didžiausis šiurkštaus oro darbinių čeverykų nupiginimas per dauge
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- 
nešą šlapumą ir naudojimą. Micros, 6 iki 12. Užsisakyk No. 941.

Užsisakyk ŠIANDIEN.
------------------ rt E“ SIŲSK KUPONĄ—Nei cento iki če-

■ J B“ L verykai nepristatyta. Tada užmokėsi 
K 1*1 1 pačtoriui $3.65. Jei neužganėdintas,

_ ■ V W siųsk atgal ir mes grąžinsime pini- 
( Bus tuojau.

Nesiųsk pinigų.
Persiuntimą

f
X

5

SIŲSK §1 
KUPONĄ 
ŠIANDIEN

mes apmokam.

• Standard ales Co., Dept. L—10 |
| 2656 W. North Ave. Chicago, III. .

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

ne daugiau. Jei nebusiu užganėdin-1
I tasį grąžinsiu čeverykus ir jus grą-.
i žinsit pinigus.

Miera čeveryko __________ — I
Vardas _________ --_________—I

I Adresas  ________________ -—I

COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai 

Miko Petrausko Jono Butėno
Marės ir Jono Čižauskų 

Antano Kvedaro- Marės Karužiutės 
. Brooklyno Kvarteto

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai

Visi
10 Colių 
Didumo
Dviem
Pusėm 

Redordai
Kainuoja 

Tik 
po 

75c
Taipgi Lietuviškų Šokių ir Mu-ikos.

REIKALAUKIT KATALOGU 
“DIRVOS” KRAUTUVĖJE

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

--------------------■ 1,1 K*



D I R W A 7

įja dirbę. Nes jo dantis gy- 
:iu su juos; senės sykiu su 
mirs kada jo laikas ateis— 
>us užleisti arba neužžiurėti. 
it Colgate’s Ribbon Dental 
is rytas ir vakaras užlaiky- 
ų ir sveikatos. Užlaikydami 
'iais su Colgate’s, galėsit at- 

sukramtyt ir suvirškint sa-
1-

inksmas, nes turi

MHBINO
baze n kils Rcg. S. V. Pat. Biuro

aai mėgsta jį I
Jie prašo daugiau!

ino yra geriausia gy- 
nuo užkietėjimo, die- 

ir kitų vidurių suirimų, 
t greitai ir visiškai. Jis 
iriausias kūdikių drau-

aptiekose arba' už 40c. 
įčiame tiesiai iš labara-

iD. RICHTER & CO.
04-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

is daug svarbes- 
:ur net perdaug 
t. Lietuvoje pa- 
•aščio — pasiilg- 
; mintyje ją už- 
mr važiuojat — 
iksmi, kaip dau- 
pirma savęs ra- 
Kaina metams 

ykiu su pinigais.

‘inigų!
irbinių čeverykų nupigi- 
pačios. Kada čeverykai 
ažiurėk kaip gerai juo* 

Nerizikuoji nei cento, 
ymas nepasibaigęs.
J Nupiginimas! 
tupiginimas per dauge- 
>uliario Blutcher pavyz- 
eda prie laikymo. Min- I 
ii ir kulnai. Platus lie- | 
toros chrome odos per- I 
2. Užsisakyk No. 941. I 
Užsisakyk ŠIANDIEN. U 
NĄ—Nei cento iki če- I 
itatyta. Tada užmokėsi I 
5. Jei neužganėdintas, H 
■ mes grąžinsime pini- I

ales Co., Dept. L—10 Į 
Forth Ave. Chicago, III. - 
n Darbo Čeverykus No. | 
kėsiu $3.65 kai ateis ir 
. Jei nebusiu užganėdin- I 
siu čeverykus ir jus grą- . 
pis.
ryko _____________
M_____ L_____________ 1

—i 
_________________ i

Muzikos.

ordai
•no Butėno
skų
-Caružiutės 
o
lialogai

Ą.LOGŲ 
TUVEJE

Central 1766 j 
MAN CO. 
uotojal ir staty- I

Rakandus pa- I 
zraunam.
Cleveland, Ohio. I

i tit

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Latvių Planai Atimti 

Lietuvos Dalis
Latvijols armijos laikraštis 

"Latvijas Kareivis” rašė jog 
Mažeikiai, Joniškis, Žagarė, Bir
žai esą "atplėšta nuo Latvijos”. 
Tada mes manėme jog tai yra 
tik neapgalvotas .Latvio patrio- 
to-šovinisto išsišokimas'. Bet da
bar gauname žinių kad ištikrųjų 
yra Latvijos vyriausybėje su 
Meerovičiu priešakyje visas pla
nas kaip grąžinti iš Lietuvos tie 
"atplėštieji Latviai” atgal. Ne
noromis žmogus gauni įspūdį jog I 
tai Lenkų atlyginimas Latviams 
už Varšavos sutartį. Buk taip 
suplanuotą: Lenkų karei su bol
ševikais prasidėjus, Latviai gau
tų tuojau paimti Lietuva’s šiau
rės pakraštį kur priskaitoma ne 
vien pažymėtos vietos bet ir 
Ežerėnai, kurie esą vienodo su 
Unkštos kraštu sąstato. Tai 
Latvija gaktų tuomet Lietuvai 
karę paskelbti kad Lenkijai ne
reikėtų už kairiojo savo sparno 
užpakalyj bijoti.

žinoma, ne visos tai tautosi 
sumanymais, tik‘dabartinio Lat
vijos diktatoriaus Meerovičio su 
Ko.

Kad tai ne tušti' žodžiai jog 
Meerovičius moka dirbti tokius 
darbus, gerai mums primena 
brutališkas 1920 metais Ilukštos 
krašto oižgrobimas, kurį Lietu
va, pasiduodama p. Simpsono ar
bitražui, lyg ir pamiršusi. “Lat
vijos Kareivio” straipsnis, nors 
musų spauda į jį nereagavo, iki 
šiol Latvijos vyriausybės neat
šaukta. šitas faktas rodo jog 
Latvijos vyriausybė yra nusista
čiusi tą daryti ir rengia savo ka- 
riumenėje tinkamą dirvą tam 
žygiui atlikti.

Kokiems galams rugpjūčio 14 
d. Latvijos vidaus reikalų minis- 
teris apžiurėjo Latvijos-Lietu
vos sieną? Jų spauda šitą savo 
ministerio kelionę maskuoja gra
žia Lietuvos-Latvijos susiartina
mo skraistė, čia patįs Lietuvos 
piliečiai spręskite.

Todėl mums reikalinga ir su i 
šiaurės “broliais” dvigubas at
sargumas ir jau'-'nebegalima ti
kėti dailiais jų žodžiais. Jie 
mums šypsosi, o užantyj akme
nį turi.' ,

Čia gauna sparčiai reaguoti 
musų Valdžia, šaulių Sąjunga, 
vietų savivaldybės ir visa plačio
ji visuomenė. Nebelaikąs tada 
šunes lakinti kai reikia medžioti.

Surasta Revoliucijonie- I 

rių Medega
Kaunas. — (Rugpjūčio 19 d. 

žvalgybos skyrius iškasė Viliam- 
polės Slabadoj (Kaune) šešias 
bačkas sprogstamosios medegos, 
.kur yra pirokslino, pirokslino 
kardelių, šautuvams' ir revolve
riams patronų.

Vartojimas Lietuvių ir 
Vokiečių Kalbų ,Maž.

Lietuvoj
Klaipėdos krašto Taryba rug

pjūčio 9 d. priėmė įstatymą kad 
Lietuvių ir Vokiečių kalbos ši
tame krašte yra lygios teisėmis, 
šitas lygiateisėtumas bus vykdo
ma ypatingais įstatymais. Del 
tų •įstatymų reikia atsižvelgti į 
vietinių gyventojų norus. Visi 
Lietuviškai kalbantieji valdinin
kai bus egzaminuojama Krašto 

[Direktorijos tam pakviesta Mė
ginio komisija. Susirinkimuose, 
posėdžiuose galima vartoti abi 
kalba's.

Tai po 600 metų svetimųjų 
pagrobtai Mažosios Lietuvos da
lelei pavyko iškovoti laisvės sa
vo gimtąją kalba kalbėtis savo 
Tėvynėj. Tečiau ir tai ne be 
pinklių. Įstatyme pasakyta jog 
kiekvienas Klaipėdos krašto pi
lietis tegali tik kalbėti ir rašyti 
namine tarme, vadinasi, Mažoji 
Lietuva gali kalbėti tik savo na
mine tarme. Reiškia, draudžia
ma bendrinti Mažosios Lietuvos 
Lietuvių kalba su literatūrine 
Lietuvos kalba. O trečiąme įs
tatymo paragrafe pasakyta jog 
"reikia atsižvelgti į vietinių gy
ventojų norus ir galimybę prak
tiškai išvesti”, čia dar palie
kama Vokiečiams galimybė agi
tuoti, kiršinti žmones del Lietu
vių -kalbos įvedimo.

Tečiau reikia tikėti, tos vo
kiečių -kilpeles paties gyvenimo 
bangos išsiveržusios iš ilgų šimt
mečių sukaustymo, bus nušluo
tos, ir musų broliai vėl džiaug
sis laisva savo Tėvynės bei mo
tinos kalba.

gj v ▼

Del Nemuno Neutraliza
vimo

Kaunas. — Rugpjūčio 4 d. 
Lietuvos Vyriausybė davė atsa
kymą ambasadorių konferenci
jos pirmininkui Lietuvos -pripa
žinimo de jure klausimu. Su
tinka internacionalizuoti Nemu
ną tada kada Lenkija išpildys 
Suvalkų -sutartį. Be to, atsaky
mo rašte Vyriausybė priminė ir 
Klaipėdos krašto prie Lietuvos 
prijungimo -klausimą.

Danai Agronomai 
Lietuvoje

Kaunas. — šiomis dienomis 
atvyko Kaunan pęnki Danai ag
ronomai. žemės Ūkio ir Valst. 
Turtų Ministerija priėmė juos 
pas save tamystėn. Jie tuojau 
išvažinėjo į įvairius Vyriausy
bės dvarus susipažinti su musų 
žemės ūkio stoviu.

Atvykusieji Kaunan čekų-Slo- 
vakų studentai ekskursininkai 
rugpjūčio 12 d, uždėjo vainiką 
ant paminklo žuvusiems už Lie
tuvos laisvę.

(“Trimitas”)

Francuzija Paskiria Savo 
Atstovą Lietuvai

Kaunas. — Užsienių Reikalų 
Ministeris rugp. 11 d. priėmė 
naujai .atvykusį Frąncuzų kon- 
sulį Lietuvai, p. Cybert, kuris 
pranešė, kad greitu Laiku atvyk
siąs įgaliotais Frąncuzų ministe
ris Lietuvai.

■NF ▼ ▼

Pas Latvius — Latas
Latvių iMinisterių Kabinetas 

priėmė nutarimą apie pinigų re
formą. Nutarta kad piniginis 
vienetas bus ne frankas bet La
tas. Smulkus pinigai busią ni
keliniai, 1, 2, 5,10, 20, ir 50 cen- 
timų vertės.

(Latvija irgi, kaip Lietuva, į 
savo pinigą įveda tautos vardą, 

(padarydama “Lata's”, kaip Lie
tuva padarė ^pavadindama “Li
tas”. — Red.)

Tamsių Lenkatikių Dar
beliai

Merkinė, Alytaus apsk. — Čia 
I nesenai atvyko iš Amerikos J— 
I tas su savo žmona. Jis yra ki- 
I lęs iš Merkinės miestelio, ir iš 
mažens buvo išauklėtas Lenkų 
dvasioje. Bet nuvykęs Ameri
kon išmokė-Lietuviškai ir vedė

• Lietuvaitę. Šįmet iš ten gryžęs 
Merkinėn, 'savo trobesių nebera
do, nes laike Merkinės gaisro 
(1921 m.) jie supleškėjo. Mo
tiną atrado apsigyvenusią pas 
kaimyną sulenkėjusį Lietuvį. Tai 
pas'jį ir jiedu apsigyveno. Mo
tinai labai nepatiko marti kad ji 
yra Lietuvaitė. Kaip įmanyda
ma ji stengėsi sunui įkalbinėti 
kad jis ją mestų. “Ona jest po- 
ganka Litwinka!” Jis visai į 
tai neatkreipė atidos. Nieko ne
įveikdama, motiną prašė kitų 
kad tie jam tą patį kalbėtų. Vie
ną kartą tūlas sulenkėjęs Lietu
vis gerokai intraukė degtinės ir 
pradėjo jam jo žmoną visokiais 
budais peikti. Parėjęs 12 valan
dą nakties, jis ją kruvinai su
mušė ir iš namų išmetė. Varg
šė visą naktį turėjo išbūti ore, 
nors ir lijo. Motina dabar džiau
gėsi kad jai viskas pasisekę. Bet 
kaip tatai sužinojo Merkinės ge
ri Lietuviai, jie parsivedė ją pas 
save, 'paskui pakvietė ir jį. Jis 
jau buvo bėketąs su ja skirtis, 
bet kaip tik pakuso nuo sulen
kėjusiųjų parsidangint pas Lie
tuvį, jiedu kuopuikiau'sia dabar 
sugyvena, kad net visi stebisi ir 
džiaugiasi. - Tiktai sulenkėjusį 
Motina ir visi Merkinės Lenk- 
palaikiai iš to piktinasi. Te sau 
piktinasi.

(“Prūsų Lietuvių Balsas”)
’ r ”

Draugija Lietuvių Kalbai 
Ginti

Kaunas. — Rugpjūčio 11 d. 
iniciatorių Lietuvių būrelis nu
tarė, neatidėliojant, įsteigti Lie
tuvių kalbai ginti sąjungą.

(“Trimitas”)
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Ruduo Jau Ateina!. į
Ruduo ir nelaukiamas ateina. Prasidės draugijų veikimas. Laikas 

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

joms reikia jau dabar teatralių veikalų. Jų yra “Dirvoje”. *
CHORAI pradeda pernaują subrusti — jiems reikia naujausių dai- 

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

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

žiemos vakarai. Tiems tinkamiausia įsigyti visokių knygų, nes su 
knyga laikas nejučiomis praeina. Jų yra “Dirvoje”. *

MOKINTIS norintieji jieško visokių rankvedžių ir šiaip mokslo kny- ® 
gų. Jų'yra “Dirvoje”. ./ w

MUZIKĄ mėgstanti gali taipgi turėti smagumo namuose ir pasiren- SE 
gtiz sau koncertus kas vakaras turėdami puikių Lietuviškų dainų 

ir muzikos rekordus. Jų yra “Dirvoje”. <į£
Viskas ko reikalinga draugijoms ir pavieniams prie teatrų, koncertų m 
ir muzikos namuose yra “Dirvoje”. Reikalaukit Katalogų tuojau.

Visais tais reikalais rašydami adresuokit taip: / ®
"DIRVA” I

7907 SUPERIOR AVE. - ’ ’ • - CLEVELAND. OHIO I

Ar Gali Valstiečių Sąjun
ga Eiti su Kr. 'Dem.

Ūkininkų Sąj-ga?
Valstiečių Sąjungą nuo pat jos 

susikūrimo stojo Uiž .pavergtus 
ir skriaudžiamus žmones, ginda
ma jų.teises prieš klebonų ir ki
tų ponų galybę. Kuomet caras 
tuos luomus laikė ypatingoje glo
boje, paliuosuodama’S' juos nuo 
valsčiaus mokesnių ir visų natū
ralinių prievolių, tuomet musų 
valstiečių vargų tie ponai nema
tė bet puotavo po dvarus ir kle
bonijas, girdami caro “teisin
gus” įstatymus. Gi kai karė 
nušlavė, garbinamą carą, ir Lie
tuvos valstiečiai atgavo savo ver
tę, tada subruzdo visi ponai ne
va ginti žmonių reikalų, tverda
mi vieni “krikščionių ūkininkų 
sąjungą” “ir darbo federaciją”, 
antri “žemdirbių •sąjungą”.

Kad geriau tuos ponus paži
nus, verta nors trumpai pažvel
gti į jų darbus ir kaip jie gina 
valstiečių reikalus.

1. Kada Valst. Sąjunga, Soc. 
Liaudininkų Demokratų pare
miama, įnešė St. Seiman inter
peliaciją del miškų betvarkės ir 
išdėstė daromas skriaudas val
stybei, krikščionįs demokratai 
ginčytis nedryso, ir sutiko kad 
tam reikalui ištirti butų sudary
ta komisija iš trijų žmonių, bet' 
pėsiulė nuo savo bloko žinomą 
juokdarį Bičiūną. Atsisakius S. 
Demokratams ir Ūkininkų Są
jungai į tą komisiją eiti, Vals
tiečiai, būdami mažumoje, pa
siuntė savo net du nariu, ir po 
pustrečio mėnesio darbo papra
šė krikščionių demokratų bloko 
atsiimti savo duotą Bičiūną del 
jo neveiklumo. Bet krikščionįs 
ūkininkai ir tuomet atsisakė 
darbo imtis, o bloko siųstas at
stovas Balčas kiek laiko trukus 
irgi atsisakė, kadangi rado jog 
svarbesnis reikalas organizuoti 
į krikščionių bloką ūkininkus ne
gu sutvarkyti gerai miškų rei
kalus.

2. Po metų ta miškų Komisi
ja padarė savo pranešimą Steig. 
Seimui radusi visą eilę prasižen
gimų ir keliamų bylų. Bet vė
liau pasirodė jog prasikaltėliai 
nuo 'tarnystes nešalinama, bet 
globojama. Buvęs miškų depart- 
mento direktorius Matulionis pa
skirta vice-ministeriu, insp'ekto- 
rius Kunkulevičiūs paliko savo 
vietoje, ir urėdas Kurilavičius 
tiktai teperkelta į kitą vietą ne
paisant kad šie asmens daleido 
dvarininkams ir spekuliantams 
išnaikinti šimtus hektarų miš
ko. Ir kada tokiam ministeri
jos darbui Valstiečių Sąjungos 
ir Sofc. Liaud. Demokratų blokas 
pareiškė nepasitikėjimą, ūkinin
kų sąjunga stojo šu krikščionių 
bloku išvieno, pripažindama jog 
viskas yra gera.

3. Pralotai Kun. Olšauskiui 
šu Ko. neteisėtai išnaikinus 700 
dešimtinių miško Laukžemės 
dvare, Kretingos apsk., vietoj 
kad juos smerkti, krikšč. ūki
ninkai kartu su savo bloku no
rėjo’ iškelbėti nuo žemės refor
mos dvarus kunigų Olšauskio ir 
Jarulaičio ir kitų siūlydami prie 
.žemės reformos įstatymo ‘tam 
tikrą pataisą, kurią, užprotesta
vus Valst. Sąjungai su Soc. Liau
dininkais, kr. demokratams pri
truko drąsos savo balsais priim
ti.

4. Kada Valst. Sąjunga įneša 
interpeliacijas del miškų betvar
kės, del linų monopolio ir kitų 
valstybinių turtų netikslaus var
tojimo ir spekuliavimo, pavyz- 
din, valstybės akcijų išpardavi
mo, vietoj anglies pušės žemių 
priėmimo, 4 vagonų valdžios'an
glies iššmugeliavimo “Drobės” 
bendrovei, ir tt., ir tuomet ūki
ninkų sąjunga atsargiai klausosi 
ar valstiečiai negriauna tikėji
mo tuomi kėlimu aikštėn negra
žių darbų.

5. Kada Valst. Sąjunga ir S. 
Liaud. Demokratai balsavo už 
atėmimą neliečiamybės šmugel- 
ninkui Kun. Purickiui, Ūkinin
kų Sąjunga stojo už Purickio ne
liečiamybę, matyt bijodama per
gandinti kitus šmugelninkus. ši
tokį Ūkininkų' Sąjungos darbai 
aiškiai parodo kad negalima kar
tu eiti Su tais savo draugais ku
riems ne musų ir valstybės ge
rovė rupi, bet 'krikščionių bloko 
savi reikalai, tai yra kad dvasiš
kiai galėtų įgyti kuodaugiausia 
valstybės žemių, miškų, butų, ir 
pinigų ir pastačius prezidentą su 
monarcho teisėmis, galėtų vieš
patauti tir tyčiotis iš valstiečių

sfiurdoį"ka^j’tai jie darė caro lai- 
kajgį • Seimo Lepšys.

Vieną Kalba, kitą Daro
Mes. imatonie kad Rymui kai 

kurie įstatymai išleisti net' kr.' 
demokratų nepatinka. Bet rei
kia žinoti ir tai kad tokių įstaty
mų vykdymas, kurie ne. sulyg 
Rymo noro išeina,’ yra begalo 
trukdoma, žemėę Reforma jau 
senai perėjo, bet jos vykdinimu 
nesirūpinama. Tvarkomos ko
misijos rengiama taip kad laikas 
tik nuvilkti (iki po rinkimų, o jau 
tuomet, -jei dryso popiežiaus pa
siuntiniui neteisingai atsakyti, 
tai ką bekalbėti apie žmones — 
jiems gali šimtą kartų neteisy
bę pasakyti.

Telšių apsk. tvarkomo jon ko- 
misijon nuo apskrities Tarybos, 
kurios pirmininku yra kr. demo
kratų vadas Kun. Dagilis, pa- 
skirta-žemes Reformą vykdinti 
du žemdirbiai (tokia partija) ir 
vienas senelis kr. demokratas. 
Žemdirbiai yra prieš žemės re
formos įstatymą; ir vienas iš pa
skirtųjų turi net du dvaru; Ar 
gi Kun. Dagilis nežinojo apie 
tai, ar sąmoningai žemės refor
mos priešus į komisiją išrinko. 
Dabar išeina kad Telšių ap. že
mės reformą vykdins .tie patįs 
dvarininkai kurių dvarai turi 
•būti dalinama. Ar tai ne juo
kai daroma iš musų įstatymų?

Bet čia svarbu pažymėti krik, 
demokratų taktika — jie vieną 
•kalba, o kitą daro.

▼ ▼ ▼

Krikščioniški Prisipaži
nimai

“Lietuvos žinios” paduoda vi
są eilę “krikščioniškų prisipaži
nimų”, kurių ir musų skaityto
jams bus indomu pasiskaityti.

Krikščioniška Konstitucija.
“Reikia pasidžiaugti St. Seimo 

atstovais krikščionimis., kad jie 
laiku pamatė kur juos norėjo 
nuvesti socialistai • liaudininkai 
ir su jais nutraukę bičiulystę 
ėmė klaustis patarimų savųjų 
'specialistų katalikų, mokslo vy
rų.... todėl ir Konstitucijai pa
sisekė suteikti krikščionišką iš
vaizdą.”

“Krikščioniškoji Konstitucija 
turi padėti išrinkti mums Krikš
čionišką Seimą” (Kauno dienraš
tis “Laisvė”). “Ir įtik .krikščio
nių dėka ir dar žydams prisidė
jus L. V. Konstitucija liko pri
imta (Kauno savaitraštis “Vie
nybė”). Taip rašoma tuose lai
kraščiuose. Taigi prisipažįsta

mą: T) kad^SSČlž^Itanttniuikai 
buvo , jau į prapultį krikščionis 
demokratus bevedą, ^k katali
kai specialistair išgėlbėj ’̂; 2) kad 
krikščionišką' Konstitucija turi 
(nesuprantamu 'munis budu. — 
Red.) krikščionims pagelbėt rin
kimus laimėti’; 3) kad konstitu
cija priimta krikščionių ir žydų 
balsais. Tat, ar neteisingiau bu
tų, gerbiamieji krikščionįs de
mokratai, Konstituciją vadinus 
ne vien krikščioniška bet ir Žy
diška dar?

("Liet. Ūkininkas”)

- i Draugysčių Domei 11 
“Gydytojas” platina svei
katos dėsnius ne tik spau
sdintu žodžiu bėt jau pa- 
sirėnęęs skleisti sveikatos 
principus gyvu įžodžiu — 
Paskaitomis - Prelekcijo- 
mis.
Draugystės norinčios to
kių paskaitų malonėkite 
kreiptis “Gydytojo” admi- 
nistracijon:

GYDYTOJAS
3310 s. Halsted St, Chicago, ID.

CUN Al?
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

Greičiausia iš visų vandeninė kelionė. 
APATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu Į kitų laivų Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
j Danzigų, Piliavų, Klaipėdą 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 

iBERENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
ALGERIA - - - - Rugs. 23 
SCYTHIA - - - - Rugs. 28 
TUSCANIA - - - Rugs. 30 

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.
WAWWWVWW^,.,.*.,,.V^VA

Gydytojas ir Chirurgas ;
DR. ADOMAS SZCZWWSKI S

982 E." 79 SU Cleveland, O. J
— Telefonai — “

Rosedale 5758, Princeton 431 "

Valandos: tik vakarais nuo 7 t J 
iki 9 vai. *

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al įj 
XXXXXXXX5XZZXZZXXXXXZZXX.

I
 LOUIS EISENBERG į
Turi Geležiniu Daiktų, Pečių,5

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, į 
Lieja ir Stogams dangalų į 
1169 East 7?th St, N. E. S

. Princeton 1337-K 5

1 KYLA
Tas žmogus kuris išrado šį paten

tų buvo du sykiu operuojamas nuo 
kylos, taipgi bandė dėvėt visokius 
diržus koki tik yra iki šiam laikui 
išrasti, vienok niekas nepagelbėjo. 
Per daugeli metų ligos nukankintas, 
atrado naujų sistemų kyloš arba pa
trūkimo gydymui. Aš nesiūlau iš
bandymui gyduolių, nes žmonės ku
rie/ turi šia naujų sistemų 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 štampų atsakymui, žemiau paduotu 
adresu: (37)

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

SVEIKATA IR TURTAS!
Jeigu kenti nuo “REUMATIZMO”. UŽKIETĖJIMO, 

NEVIRŠKINIMO, EGZEMOS, BRONCHITO, VOČIŲ, 
arba jeigu nervai kaip nors netvarkoj; arba jeigu nori 
turėti gražia, tyra, sveika odos išvaizda, patariame jums 
pabandyti pakeli musų STEBĖTINŲ VAISTŲ YĘASTO- 
LAX. Tarp savo Įvairių elementų Yea’stolax turi augš- 
čiausius ir veikliausius VITAMINUS, kurie kaip moksliš
kas pasaulis atrado yra būtinai reikalingi prie kūniško 
veiklumo. Žmonės visoje šalyje rado sau didelę pagalbą 
juos naudodami, ir dabar linksminasi del puikios sveika
tos ir narsumo. Yeastolax taipgi turi tą patogumą kad 
negniaužo vidurių ir yra lengvai paliuosuoją, bet jų veik
mė užtikrinta.

Greitam supažindinimui Yeastolax kiekvienoje srity
je, mes duosime per apribotą laiką bile kam kuris prisius 
mums $1.00 padengimui lėšų už pusėtino didumo pakelį,

VISIŠKAI DYKAI '
50,000.00 Rublių

Rusiškas Rublis pirmiau buvo vertas 55c nuo rublio, 
delei to viršuje minėta suma padarytų vertę $27,000.oo.

Laikykit šiuos pinigus; daugelis didelių turtų su'bu- 
davota iš pirkimo užrubežinių pinigų po karių. Eina kal
bos kad Rusijoj atrasta $50,000,000,000.00 vertės radiumo, 
ir spauda atkreipia domą didelių Amerikoniškų projektų 
Į aliejų ir kitas industrijas kokios sukama linkui Rusijos. 
The Chicago Tribune Rugsėjo 12 d. atkreipia domę Į tai 
jog naujas kanalas tik ką atidaryta prekių vežiojimui tar
pe Rusijos, Vokietijos, Persijos ir Centrelines Azijos de
lei ko atidaro nauji šaltiniai žaliai medegai Rusų-Vokie
čių kombinacijoms; ypatingai aliejus, manganas ir varis 
ir atidarymas turtingos Persijos ir Centrelines Azijos 
prekybos Rusijai ir Vokietijai. Pamąstyk ką tas reiškia; 
ištiesti negalit praleist tokios progos Įsigyt šių Rublių.

Mes norime kad kiekviena ypatą Amerikoje kuriam 
reikia musų vaistų reikalautų pakelio musų Yeastolax. 
Mes vartojame šį metodą išgarsinimui jų gerumo greitai. 
Stebėtinos toniko ir vaistų savybės esančios Yeastolax 
bus jums vertos daug daugiau negu jos kainuoja. Busit 
pilnai patenkinti juo—mes tą. garantuojame. Tik išpil- 
dykit užsakymo blanką apačioje ir pasiuskit mums tuoj, 
indėdami $1.00. Gausit pakelį Yeastolax ir 50,000.00 Ru
blių be atidėliojimo. Užsiganėdinimas garantuojama ar
ba ’pinigai bus grąžinta. Atminkit, tas pasiūlymas yra 
tik trumpam apribotam laikui, taigi savo sveikatai ir at
eičiai gerovėn/veikit šiandien.

YEASTOLAX COMPANY
1253 So. Michigan Ave., Dept. F-132 CHICAGO

Išpildykit Apačioj Telpantį Kuponą

YEASTOLAX COMPANY,
1253 S. Michigan Avenue,

. Dept. F132, Chicago., Ill.
Meldžiu prisiųsti man pakelį Yeastolax ir 50,000.00 

Rusiškų rublių. Indedu už tai $1.00. Jus grąžinsit man 
pinigus jeigu nebusiu užganėdintas.
Vardas ....'....................!.........../................
Adresas ...;..........................................
Miestas . . ....................... ■............. Valstija . .........

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks .pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražią žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgerio ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki’ 1.



DIR V A

Katalikų sąryšis išnešė neva 
rezoliuciją prieš tautininkų re
zoliuciją skaitytą rugpjūčio 4 d. 
susirinkime laike paminėjimo S. 
Valstijų pripažinimo Lietuvos.

Jiems labiausia pikta kad iš 
tautininkų pusės buvo reikalau
ta pakeitimo Atstovybės, ir jie 
garsiais žodžiais išgiria dabarti- rĮ Ajg J—1 <

Labai puiku.
pildot tų atstovo įsakymų? štai 
jis su Kemešiu išleido įstatymą

Amerikone lankėsi Lietuvoje. 
Miss Alice Gannett, Goodrich 
Social Settlement įstaigos vedė
ja, plačiai vietos Lietuviams ži
noma viešuomenės darbuotoja, 
pereitą savaitę sugryžo iš Euro
pos, po beveik trijų mėnesių ke
liavimų, apsilankydama Lietu
voje, Vokietijoje, Austrijoje, če- 
ko-Slovakijoje, Jugoslavijoje ir 
kitur. Kaune išbuvo penkias 
dienas. Iš Kauno į Karaliaučių 
važiavo orlaiviu. . .

Londone buvo susitikus su kad visi turi užsiregistruot ir 
Atstovu T. Naruševičium. užsimokėt po dešimtinę^ o nei 

Sekančiame numeryje apie jos (vienas katalikas dar neužsiregis- 
apsilankymą Lietuvoje tilps dau
giau.

Feliksas Žiuris, gyvenęs Mon- 
telloj ir So. Bostone, šiose dieno
se sugryžo į Clevelandą. Jis se
niau čia gyveno ir mokinosi, bu
vo išvažiavęs darbuotis prie Pro
gress Shoe kompanijos. Matyti 
jam Clevelandas geriausia patin
ka. Bet jis sugryžo ne vienas — 
su “šonkauliu”. Cleveland© mer
gelės kalba: kodėl Cleveland© vy
rai kitur “šonkaulių” jieško, o 
ne čia ant vietos....

J. Rasimas, pirmiau buvęs 
Clevelandietis, dabar gyvenąs 
Detroite, lankė čia savo draugus, 
ir panedėlyje buvo atsilankęs 
“Dirvos” redakcijoje.

Tautinių draugijų veikimas, 
žiemai ateinant, vietos tautinės 
organizacijos imasi darbo.

Sandaros 18 kuopa rengia ant 
lapkričio 26 d. statyti scenoje 
tą “prakeiktą” .veikalą — “Dvi 
Seseri”, kurį vietos klebonas pa
vasarį uždraudė Teatrališkam 
Chorui lošti, nors jau buvo vis
kas prirengta ir susimokinta.

Sumanyta ir pradedama orga
nizuoti draugijų ratelis ar tam 
panašiai, geresnei tvarkai vaka
rų rengimuose kad neišeitų len
ktynių ir už akių užlindimų.

Prie šio sumanymo žada prisi
dėti ir kairiųjų organizacijos ir 
nękurios katalikiškos, kurios ne- 
sufanatikėję. Ir gerai'.padary
tų, nes nėra tikslo turėti sąry
šį katalikų tarp save, kairiųjų 
tarp save, nes ir taip jų organi
zacijos viena kitą remia ir ne
trukdo. Gi be susipratimo visų 
srovių draugijos tankiai užlenda 
kitoms už akių, arba kaip kitaip 
kenkia, o tas duoda nepasiseki
mų rengime ko nors.

SLA. 14 kuopa, TMD. 20 kuo
pai prie to rodos Kudirkinė ir 
Sandariečiai išvien ruošiasi prie 
sutikimo Clevelande Dr. Graiču- 
no kuris atvyksta čia su paskai
tomis ir prakalbomis.

Vilniaus 600 metų sukaktuvių 
paminėjimui TMD. 20 kuopa nu
tarė kviesti kitas draugijas pri
sidėti bendrai apvaikščiojimą su
rengti.

Liuosybės Choras stropiai or
ganizuojasi. Neužilgo žada at
vykti į Clevelandą su koncertu 
Jonas Butėnas — choras ruošia
si savo seną mokytoją gražiai 
priimti.
/ Teatrališkas Choras, kurį kle
bonas nori sunaikint ir padaryt 
bažnytiniu, tariasi laikytis pa
skirai, mokinasi naujų dainų, ir 
žada žiemos laiku daug darbuo
tis. Solo.

Neišlaikė prižadų. “Laisvės” 
štabas senai pasakė kad su to
kiais laikraščiais kaip “Dirva? 
nesiskaito ir neves jokių pole
mikų. Na ir ilgą laiką kentė 
nugarą sutraukus,, o aš vis plie
kiau, taikindamas į skaudžiau
sias vietas, ir buvau bemanąs 
kad niekas negelbės, nebus ga- 

nį Atstovą ir užgiria jo darbus, j Įima prarikdyti. Bet staiga su- 
Bet kodėl ne- riko nesavu balsu, — turbu't pa- 

“ i taikiau nabagams į ne vietą.
į Viename numeryje rėkia “re-
■ daktorius" Andriulis, kitame gi 
i Mažeika palindęs po Rąstais
■ šaukia kaip Lietuviškas rudis po 
, klėčia, ant “Dirvos” ir Dovydo.
• Juokingiausia tas kad jie iš Ru- 

gieniaus ir manęs nori padaryti
■ vieną ypatą. Ar nesuras dar ir 

trečią, tuomet butų trįs asabos 
vienas dievas.

Mažeikos (Rąsto) korespon
dencija iš Clevelando “L.” No. 
221, užimanti daugiau negu špal- 
tą, bando parašyti Rugieniaus 
biografiją, bet nagabui trūksta 
faktų ir nuoseklumo. Tarp ki
ta ko sako: “Pradėjo organizuo
ti Liuosybės chorą ir kartu tem
pti į ‘Dirvos’ liogerį.” |

Jeigu šitoks Rugieniaus dar
bas pirmiau buvo negeras, kodėl 
dabar jus, centristai, einat jo 
pėdomis? Suskaldėte tą “są
moningų” darbininkų Mirtos 
Chorą, organizuojate naują ir 
tempiate į “Laisvės” liogerį. 
Reiškia, ką 'Rugienius ir kiti da
rė pernai jus tą dar 'tik šįmet 
darote, o ką jie daro šįmet jus 
■gal tik už dešimts metų supra
site ir darysite. Ar matot kiek 
jus nuo tų Rugienių atsilikę?

Toliau sako: “Niekas neatkrei
pė atidos į tai ką jis 'ten per die
nas pliurpė.” Taip, ir patarlė 
sako: Kam neskauda tas nei ne
dejuoja. O Andriuliui su Ma
žeika matomai skauda, tai jiedu 
ir atidą atkreipė; vienas kaipo 
“redaktorius” editorialuose rė
kia, o antras korespondencijose, 
ir tuom pačiu kartu sako: “Bu
tų peržema su .tokiais gaivalais 
vesti polemikas”. 'Polemizuoja 
ir sako “peržema”. Ar matėt 1 
kas dar didesnius dvasios uba
gus?

Galų gale sako: “Na tai ir . 
burk tu žmogus ant pirštų, ko
kiu jis bus ryt dieną.” Reiškia, 
Mažeika ra'šb apie tai ko pats 
nežino, ir visus savo faktus tik 
pirštais “teišburia”. Kaip mato
te, tie visi pirštais “išburti” ar
gumentai “Laisvėje” stovi že
miau kritikos. Na, o kokia nau
da butų jeigu pradėčiau rašyti 
Mažeikos biografiją, kaip jis ke
letas metų atgal gyvendamas 
Donorą, Pa., buvo geras bažny
čios tarnas, kaip į “Vienybę” 
rašė korespondencijas, tokias 
karštas kaip dabar į “Laisvę” 
rašo, ir ten pasirašydavo apie 
save, sakydavo “Mažeika lošė 
kaip tikras artintas” ir tt. Kaip i 
mylėjo kunigo gaspadinę ir ban
dė ją paveržti iš kunigo, ir daug 
panašių nuotikių jeigu aprašy
čiau tai butų ne špalta bet vi
sas puslapis ir be “būrimo” pir
štais. Gerai žinau koks buvai 
fanatikas Donoroj toks ir Cleve
lande esi, nei biskį nesimainai, 
neprogresuoji. Donoroj tikėjai 
kad popiežius su visais vysku
pais iv kunigais yra neklaidingi,

travo ir neatidavė dešimtinės, 
nors tame įstaltyme aiškiai pa
sakyta kad jus neturit teisių jei 
neužsiregistruosit, ir kad jus ne
skaitomi Lietuvos piliečiais. Ko
dėl džiaugiatės tais jų darbais, o 
nepildot jų? Mes irgi galime 
pasidžiaugt kad Clevelando kuni
gėlis labai protingas žmogus, 
bet jis visgi maišo vietos Lietu
vių judėjimą blogon pusėn, ir 
per tai mes jo norų visai nepil- 
dom.

Katalikiškas kalbėjimas prieš 
kitus tik del to kad jie yra kito
kį yra tuščias darbas kada patįs 
nedarot to ką užtariat. Ttts.

Pradė- 
metą,

Mokslams prasidėjus, 
jus šios žiemos mokslo 
miesto įstaigose įsiregistravo se-
kančiai vaikų :

Pradinėse 91,488
Vidurinėse 18,559
Augštesnėse 16,084
Viso 126,131
Augštesnesias mokyklas (high 

schools) lanko diktas skaičius 
Lietuvių vaikų kuriuos tėvai ne
išvarė dirbti sulaukus 16 metų 
amžiaus.

Į augštasias mokyklas arba 
kolegijas irgi eina keletas Lie
tuvių, bet sunku tikrai sužinoti 
kur ir kurie.

Keletas žinomų yra sekanti;
Jurgis Niauronis lanko Bald

win-Wallace kolegiją.
Jurgis Baltrukonis — šv. Ig- 

natiaus kolegiją.
Western Reserve Universitetą 

lanko Juozas Bendleris ir K. S. 
Karpavičius (pastarasis vaka
rais).

Privatinėse bizniškose mokyk
lose irgi yra keletas Lietuvių.

Vakarinės pradinės mokyklos 
suaugusiems prasidės panedėly- 
je rugsėjo 25 d. ’Užsirašyti ga
lima šiose Lietuviams patogiose 
mokyklose:

Central High, Collinwood Ju
nior High, East Technical High, 
iddings, Sowinski, St. Clair.

TMD. 20 kuopa savo susirin
kime pereitą nedėldienį tarp ki
tų dalykų, davė savo nariams 
po. gražią didelę knygą, “Psicho
logijos Vadovėlis”. Kurie užsi
mokės savo mokesnius iki galo 
mętų dar gaus tą knygą ir kitas 
dvi, “Ateities Karas” ir “Lenkų 
Sąmokslas Lietuvoje”.

Visas kuopoje esančias atlie
kamas knygas nutarta paaukau
ti Lietuvos mokslo įstaigoms. '

Pranešimas. Šiuomi pranešu 
1 Amerikos Lietuvių Piliečių Klu- 

■ bo nariams ir visuomenei kad 
to Klubo šeimyniškas vakaras 
rengiama ant spalio 7 d. Klubo 
ruimuose (1344 E. 68th St.). 
Malonėsite visi nariai pribūti. 
Podraug yra prašoma atsilan
kyti ir tie kurie nepriklausote 
prie Klubo, (turėsit gerą progą 
supažinti su Klubu. Vakarienės 
tikietas vyrui tik $1.00; moterįs 
einančios su vyrais įleidžiama 
dykai. Tikietus galima gauti 
pas rengimo komisiją ir Klubo 
ruimuose.

(Tikietai bus parduodama tik 
iki spalio 1 d.,- taigi prašoma vi
sų iki tam laikui užsisakyti vie
tas. Pašaliniai, neprigulinti prie 
Klubo, turi ateiti su Klubo na
riais, nes visai nepažįstami ne
bus įleidžiama.)

Adomas Padegimas.

Į i DR. J.T.VITKUS
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 

Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiekos

, Pilietybes klesos (išsiėmimui 
; antrųjų popierų). Rugrėjo 25 d.

atsidaro vakarinės klesos norin
tiems išsiimti antras pilietiškas 
popieras. Klesos -bus po vadovy
ste The Citizens’ Bureau. Galės 
lanyktis,vyrai ir moterįs kurie 

į turi išsiėmę pirmas popieras, pa- 
. simokinimui ir prisirengimui iš- 
i siimti antrąsias. Pamokos bus 

nuo 7 iki 9 vakare'.
Sekančiose vietose ir laiku bus 

užvesta klesos:
EAST SIDE

Alta House, 12510 Mayfield 
rd., utarninkais.

Broaday Library, Broadway ir 
E. 55th St., utar. ir ketvergais.

Collinwood Jr. High, 152nd ir 
St. Clair, panedėliais.

Eagle School, Eagle, netoli E. 
9th., panedėliais.

E. Tech High School, E. 55th 
ir Scovill, utarninkais.

E. End Neighborhood, 2749 
Woodhill rd., pėtnyčiomis.

E. 79th St. Library, 1215 
79th St., utarninkais'.

Glenville Library, 10523 
Clair, seredomis.

Goodrich House, 1420 E.
st., seredomis.

Hiram I House, 2723 Orange 
ave., panedėliais.

Mt. Pleasant School, 
ir Union, panedėliais.

Memorial School; E. 
Waterloo, panedėliais.

Quincy Library, E.
ir Quincy ave., seredomis.

Rice School, E. 116th, kampas 
Buckeye, panedėliais.

Rawlings Jr. High, 'Rawlings, 
prie E. 75th, panedėliais.

St. Clair Library, St. Clair ir 
E. 55th, panedėliais, utarninkais, 
seredomis ir ketvergais.

South High School, (Broadway 
ir Fullerton, panedėliais.

Woodland Library, 5806 Wood
land ave., seredomis.

Woodland Bath House, E. 93 
i Woodland ave., pėtnyčiomis.

Kurie dilba naktimis, specia
ls klesos bus seredomis The 
Citizens’ Biure, 9 vai. ryte.

The Citizens’ Bureau atdaras 
kasdien, ir ketvergais vakarais 
nuo 7 iki 9 vai., pagelbėjimui iš
pildymui pirmų popierų aplika
cijų, suteikimui informacijų pi-j 
lietybės ir ateivystės* klausimuo
se, suteikimui patarimų, pagel
bėjimui šiaip reikaluose.

G. A. Green, Direktorius.

E,

St.

31

E. 116th

152nd ii*

79th st.

Salem, O., acetylinui eksplo- 
davus užmušta tris ypatos.

o Clevelande tiki kad Angarie- 
tis, Kapsukas ir visas “Laisvės” 
štabas neklaidingi ir niekas jų 
negali kritikuoti. Tokių konser- 
vativų nedaug yra dabartiniame 
laike. " Sakai kad Dovydas už
baigė rašęs “Dirvoj” ir eina į 
kitą organą. Sapnuoji, Jonuk, 
aš dar “Dirvoj” neužbaigiau ir 
nerašau į tuos organus kur pa
rašius reikia “burt” pirštais: 
“Talpys, netalpys, talpys, ne- 
talpys 1” O tie redaktoriai, ge
riau sakant bulveskučiai, rašto 
vertę sprendžia ne iš rašto •turi
nio bet iš autoriaus vardo.

Ar dar kartą'bandysi nurody
ti koks yra Dovydas, Ruginis, 
Kvietinis, ar Miežinis ?

Dovydas.

Neffs, O., lošiant pokerį, su
siginčijus už 25 centus, vienas 
darbininkas rėžė kitam pagaliu 
per galvą ir jį užmušė.

Saranac Lake, N. Y.-— Nak- 
laiku automobiliui nuvirtus 
38 pėdų augščio kranto į 
šešiolikos metų mergaitė,

ties 
nuo 
u.pę, 
kuri pati buvo automobilyje, pa-1 
sižymėjo narsumu išgebėdama 
penkis kitus, kurių trįs buvo I 
vaikai, o du suagę. Ji yra gabi j 
plaukikė. Juos į nelaimę nu
stūmė kitas pro šalį važiuojąs 
automobilis.

IŠGULDYMAS ŠV. 
RAŠTO

Temoje
AR IŠSIPILDYS BIBLIJOS 

PRANAŠYSTĖS.
Ey. šv. Mateušo 5:18, Jėzaus 
žodžiai: Ištiesų sakau jums, 
Dangtis, ir Žeme sugaiš, nesu- 
gaiš nei mažiausia raštelis ar
ba nei vienas žodelis Zokone 

parašytas iki vis išsipildys.
Kalbės F. J. DIGLIS iš Chicago 
NEDĖLIOJ 2:30 PO PIETŲ 

WM. ABEL & SONS Salėj 
7017 Superior Ave. 

Kviečiame visus.
Inžanga dykai. Kolektų nėra.

Bus balsavimas už vyną ir 
alų. Lapkričio rinkimuose pilie
čiams bus ant lakšto padėta ap- 
sibalsavimas ar nori turėti to
kius gėrimus kaip vynas ir alus. 
Tam gal priešinsis kurie jau iš
moko namie daryt ir gerą biznį 
varė.

Didelė Ekspozicija. Clevelan
de panedėlyje prasidėjo indus- 
trialė paroda kuri įrengta naujo
joj miesto auditorijoj (St. Clair 
ir E. 6th st.). Krautuvės, ban
kai, fabrikantai ir kitos komer- 
cialės įstaigos turi savo daiktų 
parodoj. Kasdien du sykiu at- 
sibuna- programai, muzika ir vi
sokį pamarginimai. Paroda pa
sibaigs rugsėjo 28 d.

Utarninke išėjo streikan dvi
dešimts dviejų kontraktorių siu
vyklų darbininkai dirbą vyriškas 
drapanas. Tas streikas paliečia 
400 žmonių.

A. B. Bartoševičius liko regis
truotas Lietuvos Atstovybėje 

i užtvirtinimui visų dokumentų 
daromų Lietuvon. Kadangi ki
tų, neužsiregistravusių, notarų 
užtvirtinimai Atstovybėje nepri
imama, visais notariališkais rei
kalais kreipkitės prie p. Barto
ševičiaus po adresu 3352 Supe
rior avė., bankinėmis valando
mis.

Cleveland© gatvėse automobi
listai nuo pradžios metų užmu
šė 80 žmpnių.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grafofonas

Columbia, kabineto modelio, 
naujas, gelsvo aržuolo, kaina 
$70. Klauskit “Dirvos” krau
tuvėj.

Du namai, vienas 5 kambarių, 
kitas 

ne, ant 
$8,000. 
Street.

7 kambarių1 ir maudy- 
loto 40x135. — Kaina 
Kreipkitės 1432 E. 61

CIGARŲ IR MOKYKLAI REI
KMENŲ KRAUTUVĖ—su vi
sais padargais, ir nėra kompeti- 
cijos. Gera ineiga. ' Renda $40. 
Randolph 6707, 5807 White av.

Ar žinai Rymo Katalikų Bažnyčios išsivystymo Istorijos Datas?

metuose 250 
360 
370 
481 
436 
506 
547 
593 
600 
682 
708 
783 
801 
813

1000 
1095
1077 
1216 
1218 
1263 
1563 
1563 
1584 
1870

Amžinos Kančios išrasta apie 
Aniuolus godoti pradėta...........................
Kalėdoms paskirta gruodžio 25 d. ... 
Marija Pana pripažinta už Dievo Motiną 
Pašventinimas pelenų įvesta ...................
Akmenis j altorių prisakyta šventinti ., 
Popiežyste įvesta 539 metuose. Paninkas-40 dienų įvesta ” 
Adynos prie P. M. sutaisyta....................  •• .......... ’
Lotiniška kalba įvesta bažnyčiose ceremonijoms ...... ’ 
Kryžiai inėjo į madą 680 m. Vandens šventinimas . ... ’ 
Popiežiui kojas bučiuoti prisakyta .................... ’ 
Melstis prie paveikslų prisakyta ................ .... ’ 
Kryžiavas dienas įvedė popiežius Leonas III ................. '
Apie M. P. paėmimą i dangų pranešta ............. ’ 
Kunigams užginta ženytis ...............................................
čyščius išrasta 1001 m. Atlaidai įvesta...........  ”
Bažnytinį prakeiksmą įvedė Popiežius Grigalius VIII.. ’ 
Spaviednis užgirta ................................ 
Pamaldos su įstatymu įvesta ............................................ ”
Komunija viename pavidale įvesta ....................  ’
Tradicija įvesta 1540 m. Relikvijas godoti prisakyta 
Moterystė, kunigystė ir dirmavbnė padaryta Sakramenta ” 
Nekaltas prasidėjimas M. P. apgarsinta........................ ”
Popiežius apsigarsina neklaidingu .................................... "

DRY GOODS krautuvė ir dailių 
siuvinėjimų (art embroidery), 
pilnai su visu reikalingu tavoru, 
geroj vietoj, Lietuvių, apgyven
to j. Pardavimo priežastis, liga, i 
Kreipkitės 5821 Superior ave
nue.(39)

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

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedčliomis 
nuo 10 iki 12 

atdaras nuo 7 iki 8
Neužmirškit savo brolių artojų 

užrašykit jiems “Artoją” 
------------------------------------------ 1 The Cleveland Trust Bank Bide.

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apmes 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

apie

Len-
Lie-

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

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

kai apgavo Lietuvius, kaip prievarta ir žulikyste antmetė ant
tuvos Liublino Uniją, kuria ir dabar jie bando atsiremti, užpuldi- 
nčdami 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
$3.00.
siųsti šiuo adresu:

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

Kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

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

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia. 
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei vaikų.

A. Bartkus—Lietuvis ’Fotografas
1197 East 79th Street Cleveland, Ohio.

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

s

Išdirbėjai Skrybėlių ir Kepurių Krautuvėms ir Tiesiog Pardavimui. 5
LIBERTY CAP MFG. CO. | 

Vaikams KEPURIŲ I

Vaikų kepurės 75c. iki 95c.. 5
Vyrų kepurės $1.00, $1.50 Išdirbėjų kaina. 5 

VYRŲ VELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS į 
Mes turim įvairią daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių. į 

2625 East 55th.St. 7904 St. Glair Ave. £
Cent. 7509-K Fader & Blecher, Savininkai Rand. 5775 <(

Vakarais

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DAPiTISTAS tSĮĮ

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1386 E. B Street 
CK ve land. Ohio.

Norėdami plačiau dažinoti apie Tikėjimą meldžiame atsilankyti 
Kožną Nedėldienį, 2:30 p. p., Wm. Abel & Sons Salėj, 7017 Superior

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 $1,091,000.00.
5% mokama už padėtus Taupymui Pinigus nuo dienos 

kiekvieno padėjimo, iki dienos ištraukimo.

PENKI OFISAI
MAIN OFFICE, 2ND FLOOR HANNA BLDG.

Superior Branch, 7909 Superior Ave. Miles Branch, 12301 Miles Ave.
West Side Branch, 2820 W. 25 th St. St. Clair Eranch, 2006 St. Clair Av.

Užtvirtina visokius doku
mentus daromus Lietuvo
je esantiems giminėms — 
doviernastis ir šiaip aktus 
ir paliudija pasus iškeliau
jantiems Į Lietuvą, pagal 
Lietuvos Atstovybės rei
kalavimo. Neregistruotų 
Notarų liudymų Atstovy
bėje nepriimama.

Norėdami pasiųsti pinigus j Lietuvą savo giminėms kreipkitės čionai, pas se
ną savo jums pažįstamą .kuris per apie trisdešimts metų Clevelande patarna
vo Lietuviams jų reikaluose su Lietuva. — Išvažiuodami Lietuvon arba no
rėdami parsitraukti savo gimines į Ameriką, Laivakortes ir visokius reika
lingus dokumentus gausite čionai.. Kreipkitės, o bus jums patarnauta.

Laivakorčių ir Pinigų Siuntimo bei Popierių Išdirbinio Reikalu Kreipkitės:

i

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

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

X-Ray Egzaminavimas $1.00
Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga butų, arba jei likai be vilties ir nusiminęs, NEUŽSILEISK, NE

NUSTOK VILTIES, ATEIK PAS MANE. Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų 
KRAUJO, ODOS, SKILVIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, NOSIŲ, GERKLĖS, 
RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPINDULIU, ELEKTROS ir savo modernių pas
kiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydyųių pasveiksi greičiausiu galinių laiku.

Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus tvrinėjimo mėtodos kas tau kenkia. Aš vartoju 
X-SPINDULIUS,, MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALIŠKĄ analizavimą ir visus MOKSLIŠKUS metodus 
atradimui kame yra ligos priežastis. PAS MANE NĖRA JOKIŲ SPĖJIMŲ.

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas manę, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

sųjį Kraujo Vaistą 606 ir 914.
Visokis gydymas yra visiškai BESKAUSMIS. Jus galit pasitikėti ant teisingos opinijos, teisin

go apsiėjimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksit visai trumpu laiku.
Aš pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

DOCTOR BAILĘY, “SPECIALISTAS”
811 Prospect Avenue. Room 302

CLEVELAND, OHIO
OFISO. VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARĘ.

Imk Elevatorių prie ineigos į Standard Teatrą ir važiuok ant Trečių Grindų.

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.


