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Balkanai Rengiasi Karen SENATAS ATMETETAUTŲ SĄJUNGA 
GELBSTI AUSTRIJĄ KAREIVIŲ BONUS

KUNIGO IR JO MYLIMOSIOS NUŽUDYTOJŲ 
NESUSEKA, NORS JIE ANT VIETOS YRA

Grekij Karalius Pasitraukė
ITALIJA GRĄSINA BULGARIJAI; KITOS ŠA

LIS MOBILIZUOJASI “APSIGYNIMUI”.

Anglija Stengiasi Atlaikyt Dardanelius .prieš Tur
kus kurie vis Eina Pirmyn. Turkams Žada Kon

stantinopolį. Rusai Grąsina Rumanijai.

DARBAI
JK DARBININKŲ ŽINIOS

Turkai Gauna Konstan
tinopolį

Konstantinopolis, rugs. 26. 
Pranešama jog Turkai nacio
nalistai įsiveržė į neutralę zo- 
nę prie Dardanelių. Turkai 
atsisako pripažint neutralumą 
ir pasiryžę laikyt savo užim
tas pozicijas.
Paryžius. — Anglijos, Fran- 

cuzijps ir Italijos valdžių susi
tarimų, padaryta 'Turkams na
cionalistams išlygos kuriomis jie 
galętų sugryžti Europon jeigu 
priimtų kitus santarvės pasiūly
mus. Turkų reikalavimas ryti
nės Trakijos iki Maritza upės ir 
senos Turkų sostinės Adrianopo- 
lio užtvirtinta kaipo taikos iš
lygos {kad tik nacionalistų vadas 
Mustapha Kernai Paša sutiktų 
eiti į-derybas tolimesniam reika
lų nustatymui. Taikos derybas 
siūloma laikyti Venecijoje“ Itali
joj, kur dalyvautų Anglija-, Ita
liją, Frapcuzija, Japonija, Ru- 
manij'a, Jugoslavija ir Grekija. 
Tos konferencijos tikslas butų 
užverti galutinai taiką tarp. Tur
kijos ir Grekijos ir santarvės.

' Iš Turkų nacionalistų, arba 
Angoros valdžios, reikalaujama 
susilaikyti žengus į neutralę zo
ną apie Dardanelius, Marmoro 
jurę ir Bosforą, taipgi apsaugos 

i mažumoms ir skirtingoms religi
joms kurių žmones ikšidlei Tur
kai skerdžia;

Prie to Turkija prižadama įsi
leisti į Tautų Sąjungą, ir kaip

Grekijoj Laukiama 
Suiručių

Londonas, rugs. 27 d. — Iš 
Atėnų atėjo žinia jog Grekijos 
karalius- Konstantinas apleido 
savo sostą užleisdamas jį in- 
pėdiniui. Šalyj paskelbta ka
rės stovis. Kareivių sukilimai 
eina didyn. Ministerija atsi
statydino.

Geneva. — Tautų Sąjunga pa
siryžus pagelbėt Austrijai išsi- senatas ir kongresas išsiskirstė 
sukti iš pražūties, anarchijos ir 
bolševizmo kuris jai gręsia. Au- 

, atrijai pavelyta gaut 560,000,000 
aukso kronų paskolos išsilaiky
mui poros metų bėgiu. Iš Aus
trijos tik reikalaujama nedaryti 
jokių sutarčių su svetimomis ša
limis santarvei nepatinkamomis.
Paskiriama komisija užžiurėji- 
mui pildymo taikos išlygų ir pa
darymui finansinių reformų Au
strijoje.

Sąjungoj buvo sumanyta per
taisyti punktą X jos įstatų, del 
kurių "Suv. Valstijos 
priešinosi prisidėjimui 
jungos.

Washington. — Suv. Valstijų
New Brunswick, N. J.— Po

licija neranda prirodymų kas iš- 
tiesų nužudė Kunigą Hali, tur
tingos protestonų bažnyčios rek- 
ristijono žmoną, 'edimdevangbės

labiausia 
prie Są-

Ohio Valstijos Industrijose
Youngstowno distrikte nuo

lat gerėja plieno ir geležies dar
bai. Prasideda didesni reikala
vimai plieno ir geležies produk
tų.

Su sekančia savaite Carnegie 
plieno kompanija‘pradės veikti 
pilnu 100 nuošimčių saiku.
; Akron, O., tikima pradės ge
riau veikti automobilių ratų gu- 
□nį dirbtuves, po to kaip Fordo 
automobilių dirbtuvės Detroite 
atsidarė keturias dienas pabuvę 
uždarytos.

East Liverpool laukia puodi
ninkystės išdirbysčių darbinin- 

streiko, 7,000 darbininkams 
įsakyta nuo rugsėjo 30 d. išeiti 
-sirėikan. Daugelis išdirbysčių 
jau iškalno uždarinėja savo var
tus ir paleidžia darbininkus.

Anglies iškasimui prasidėjus, 
valstijos įsteigta anglies komi
sija įsakė 60 nuošimtį■ visos iš
kasamos šioj valstijoj anglies 
leisti į šiaurrytinę valstijos dalį.

Ford atidarė dirbtuves. Det- 
^roit — Rugsėjo 21^-vidurnak- 
. tyj Fordo automobilių išdirbys- 

tės vėl pradėjo veikti, paimant 
j darbą 70,000 žmonių, kurie bu
vo paleista del Fordo atsisaky
mo mokėti augštų kainu už ang- 
Ų. .

Visoj šalyj tūkstančiai darbi-1 
ninku dirbusių prie įvairių For- ■ 

•do automobiliams reikmenų, ir- ■ 
.gi netekę darbo, laukę iki prasi
dės veikimas, nudžiugo galėda- 
mi vėl .pradėti dirbti.
Silver City, N. M., vario kasyk- greit butų taika tarp Turkų ir 
lų darbininkams pakelta algos santarvės padaryta, pastaroji iš- 
10 nuošimčių.

Casper, Wyo., nuo eksplozi
jos užsidegus aliejaus katilui su
degė trįs darbininkai.

Charlestown, W. Va., kasykloj 
netoli čia, -užleistoj vietoj, už
mušta penki darbininkai. Jie 
mirtį sutiko kada iš 700 pėdų 
viršaus nukrito ant jų apačioj 
keltuvas pripiltas akmenų ir su- 

. trynė juos visus. Eina tardy
mas nelaimės priežasties.

Marion, Ill., galutinu prisai- 
.kintųjų teisėjų nusprendimu iš
nešta apkaltinimai 214 darbi
ninkų dalyvavusių įskebų skerdy
nėse Herrin, Ill. Jie kaltinama 
už -plėšimą krautuvių ginklų ir 
amunicijos paėmimui. 44 ap
kaitinta žmogžudystėje; 36 iš 
jų .paleista po kaucija.

Taipgi išnešta papeikimas tos 
kasyklos (savininkui kuris ‘‘ar
iją Visiškai nežinojo apie pavojų 
ar aidai pasiryžo rizikuotis ant 
muštynių ir susirėmimo kad tik 
padarius pelno”.
/ Streikerių sujudimas priešai 
sebus sakoma kilęs po paskelbi
mo telegramo nuo angliakasių 
unijos prezidento Lewis, kuriuo- 
mi jis valstijos senatoriui rašy
damas ne-unijistUs darbininkus 
išvadino streiklaužiais.

Dar prailginta laikinai uždrau
dimas arba injunction prieš gel- 
žkelių dirbtuvių streikerius, ne
žiūrint kad streikas jau užbaig
ti ir daugelyje vietų darbinin
kai jau sugryžo dirbti.

Didžiųjų Ežerų laivų darbinin
kų unija išleido įsakymą darbi
ninkams išeiti į streiką spalio 
Į dieną. Laivų kompanijos sa
kė nukreipsią domos į darbinin
kus it jų reikalavimus ar grąsi- 
nimus streiko; Streikas labiau
sią palies anglies-iš vėžio j imą į 
paežerimus uostus.

Valdžia stengiasi iškalno su
tikint užeinantį streiką.

Kilauea vulkanas, ant Hawaii 
salos, smarkiai įsiveikė; pasilie- H________
jo srovės lavos -ir virš kratero sutikt nacionalistų vadą Kemal 
matosi liepsnos. Paša.

trauks savo kariumenę iš Kon
stantinopolio, bet Dardaneliai ir 
visa ta pertaka nuo Viduržemi- 
nių iki Juodųjų jūrių turėtų bū
tį internacionalizuota.

Kemalistai buvo užėmę perei
tą savaitę miestelį Ez-Ine, prie 
Dardanelių, bet paskui pasitrau
kė atgal. Vienok paskiau Tur
kai pradėjo laikyt santarvės siū
lomas išlygas nepriimtinomis ir 
beveik nori spėka atsiimti Dar
danelius ir viską kito. Kemal, 
nacionalistų vadas, sako jis ne
bus atsakomybėje jeigu jo ka
riumenė, pasirinkus kitus va
dus, puls lir užims savo senas 
žemes kaip padarė Lenkai už
grobdami Vilnių arba "D’Annun- 
zio užvaldė Fiume.

Kolei nieko kito negalima su 
Turkais išdaryti, Anglijos . no
ras yra visomis lėšomis sulaiky
ti Turkų žengimą ant Konstan
tinopolio. Turkams pasiekus tą 
mieštą, pasikartotų tie patįs bai
sumai kaip buvo Smyrnoj.

Anglija mobilizuoja visus ka
riškus laivus, vyrus, arklius, au
tomobilius, kanuoles, šautuvus 
su tikslu pastoti Turkams kelią. 
Transportai Anglijos kariume- 
nės pribuna nuolat į Haidarpa- 
sha, prie Ismid gelžkelio.

Turkai vis Veikia
Konstantinopolis. — Turkų or

laiviai bombardavo Grekų salas 
pakraščiais Maž. Azijos Vidur- 
žeminėse jūrėse.

TiA-kai įsakė kuogreičiausia 
visiems Grekams gyventojams 
apleisti Smyrna ir jos apielin- 
kes, ir Grekų laivai su kitų šalių I 
vėliavomis atplaukę gabena sa- : 
vo žmones Grekijon, nes kitaip i 
Turkai grąsina išgabenimu tų i 
žmonių tolyn Ązijon.

Anglijos pasiuntinis nuvyko

matosi liepsnos.

Atėnai. — Pralaimėjus karę 
už savo senas žemes Maž. Azi
joje, Grękai sujudę nori nuverst 
karalių Konstantiną. Tą nujau
sdamas, karalius mano pakviest 
pažymų vadą, Gen. Metaksą, už
imti premjerystę arba, jei kils 
reikalas, likti šalies diktatorių, 
nuraminimui. žmonių prieš ka
ralių ir sutvarkymui armijos pa
siuntimui prieš Turkus Trakijoj.

Bijo Turkų Skerdynių
Geneva. — Tautų Sąjungoj 

Anglijos atstovas Balfour aiški
no apie galimas Grekų ir Armė
nų skerdynes Smyrnoje jeigu 
tie žmonės iš tenai nebus išgel
bėti. Anglija jų pagalbai duo- 

|da $200,000, ir kreipėsi į kitas 
šalis*priedo prisidėti.

Balfour kreipėsi į Persų atsto
vą,- vienatinį Tautų Sąjungoj 
žmogų ^esanti vienodos su Tur
kais tikybos, kad jis paintekmė- 
tų per 'savo-valdžią ant Turkų 
neskersti nekaltų žmonių.

Rugsėjo 30 d. visi krikščionįs 
turį apleisti Smirną, Turkų įsa
kymu.

Rusijos Nusistatymas 
Baugina Santarvę

Londonas. — Iš sovietų cen
trų girdisi kariški gandai, nors 
tuo tarpu Rusija stovi kaipo 
“tamsus arklys", be žinios apie 
tai ką ji darys. Sakoma jog ka
reivių taryba, su Trockiu prie
šakyje, turėjo slaptą konferen
ciją ir nutarė tuoj mobilizuoti 
Kaukazo respublikoj armiją ir 
Juodųjų jūrių laivyną.

Menama kad Rusai eisią iš- *
vien su Turkais kilus didesniam 
susirėmimui už Dardanelius.

Bakhmetjev Gryžta vėl 
į Suv. Valstijas

Paryžius. — Buvęs Kerenskio 
valdžios, ir ilgaų po tos valdžios 
griuvimo, ambasadorium Suv. 
Valstijose, Bakhmetjev vėl gry
žta Amerikon, pabuvojęs Pary
žiuje tūlą laiką, patyrinėjimui 
Rusijos gyvenimo!- Jis, suran
kiojęs žinių, skelbia jog bolše
vizmą ir sovietizmą Rusijoj iš, 
apačios griauja “kaimiečių evo
liucija” — -susipratimas imti sa
vo reikalus 'tvarkyti geriau negu 
bolševikiškai. Savivaldybės ko
kias kaimai ir miesteliai turi, 
kur nėra reikalo bijotis kontr- 
revoliueijų ir kur nėra kariume- 
nių, savo sričių reikalus vedą ga
na tvarkiai, ir jų rinktiniai nėra 
bolševikai o tik šiaip sau žmo
nės darbininkai. Tas augantis 
susipratimas, valdytis 'busiąs 
las bolševizmui.

ga-

Airių Kovos
Dublinas. — Valstijos kariu

omenė pasekmingai veikia prieš 
Airius respublikonus Mayo ir 
Sligo apskričiuose. Poroj susi
rėmimų užmušta Devins, respu
blikonų narys pietų Airijos par- 
liamento ir vienas iš priešingų
jų gyvenimui su Anglija.

Kitose vietose respublikonų 
kariumenė veikia bombarduoda
ma kelius ir tiltus.

Bulga-Italija Persergsti
• riją nuo Kariavimo

Londonas. — Italija pranešė 
Rumanijai jog ji imsis visų mi- 
litariškų žygių; jeigu bus reika
las, sulaikyti Bulgariją nuo pa
sikėsinimo suardyti Balkanuose, 
taiką.'; Bulgarija! po praėjusios 
karės" irgi dikčiai buvo apkar
pyta, taigi pasinaudodama Tur
kų sudrumstu vandeniu ji 
bandytų atsiimti' savo senas 
mes.

gal 
že-

Nuskendo 10 Žmonių 
Karišku Laivu

Londonas. — Marmoro jūrė
se, susimušęs su -Holandijos lai
vu, nuskendo Anglijos kariškas 
laivas ir su juo prigėrė dešimts 
jūreivių; 87 išgelbėta.

su

Bolševikai Jieško Prie
kabių:

Bucharest, Rumanijai---- So
vietų valdžia panaudodama kai
po priekabę prieš. Rumaniją lai
kymą toj šalyj nelaisvėj keleto 
bolševikų lakūnų kurie mėtyda
mi bolševikiškus lapelius ant Be
sarabijos nukrito ir liko areš
tuoti keturi mėnesiai atgal. Da
bar bolševikai reikalauja jų pa- 
liuosąvimo. sakydami-jog to ne- 
išpiklžius Rusiją duosianti Tur
kams pagalbą jų karėje prieš 
santarvę.

Lietuviai Kandidatais į 
Valdininkus

Chicago. — Šiomis dienomis 
Amerikos Socialistų Partija pa
skelbė sąrašą savo kandidatų į 

i įvairias šalies valdvietes. Jų 
tarpa’n. ineina ir sekami Lietu
viai Chicagiečiai:

Adv, K. Gugis į Probate tei
sėjus; A. Lalis į trečiojo distrik- 
to senatorius; M. Jurgelionienė 
į reprezen'tatus nuo Chicagos 
miesto; Dr. K. Kliauga į 15-to 
distrikto senatorius. “N.”-,

Cox Apsipažino su Eu
ropos Padėtimi

Cleveland. — Tas žmogus ku
ris pirmu kartu inėjęs į politiką 
žinojo dalykus tik namuose, da
bar sugryžęs iš Europos kalba 
apie plačius ir keblius Europos 
klausimus. Dalykų stovis Al
banijoj, Lietuvoj, Artimuose Ry
tuose' ir kitur jam dabar taip ži
nomi, kaip jis buvo 1910 ar 1912 
metais susipažinęs su dalykais 
savo paviete.

Tai yra James M. Cox, buvęs 
Ohio valstijos gubernatorius ir 
1920 m. demokratų partijos kan
didatas ant prezidento. Jis rin
kimo metais plačiai agitavo už 
Tautų Sąjungą ir sakė jog sū 
juo kaipo prezidentu Suvienytos 
Valstijos bus Tautų Sąjungos 
nariu. Jis buvo nugalėtas. Bet 
1924 metų rinkimais jis pasiry
žęs statyt savo kandidatūrą ir 
vėl išeit su Tautų Sąjunga kaipo 
svarbiausiu savo siekiu.

Jo pažiūra, Europos išgelbė
jimas ir taika pasaulyje bus tik 
Suv. Valstijoms daugiau inte
resuojantis Europa ir priside- 

I dant prie Tautų Sąjungos.

pertraukai. Pirm išsiskirstymo, 
prezidento atmestas kareiviams 
bonų mokėjimo bilius liko sena
te perbalsuotas ir atmestas.bent I 
iki kitai kongreso sesijai. TikZor^’ *r J0 myBmąją, gražią za- 
keturių .balsų stokavo ir bilius ^uri^lavonai
butų vėl panaujinta. Tas bilius 
paliečia atlyginimą 4,00'0,000 ‘ka
reivių dalyvavusių pasaulinėje 
karėj; ,

Valstybės Sekretorius Hughes 
sugryžo iš Brazilijos, ir atstovų 
vakacijoms .prasidėjus preziden
tas turi daugiau laiko pamislyt 
apie užrubežinius dalykus, taigi 
Anglijos ambasadorius laikys su- 
jais keletą konferencijų reikale 
artimųjų rytų. Hughes tuo tar
pu atsisako ką nors tarti Darda
nelių neutralizavimo klausime.

Anglija nori Suv. Valstijas 
užinteresuoti nors tiek kad jos 
nors moraliai paremtų Anglijos 
nusistatymą del Dardanelių.

Taipgi augštųjų Suv. Valsti
jų valdininkų tarpe eina kalbos 
jog įvyks kita ekonominė Euro
pos valstybių konferencija, bet 
šį sykį joje dalyvaus ir S. Val
stijos, 
dorius 
gryžęs 
budiną 
vauti, ir Hoover pasiūlo tokį pla
ną Europos reikalų sutvarkymui. 
Vokietijos atlyginimus numažin
ti iki to kad ji galėtų išsimokėti. 
Santarvės valstybių savitarpi
nės skolos irgi sumažinti, kas 
butų palengvinimu ir Rusijai jos 
skolose. Valstybių biudžetus 
nustatyti ant ineigų linijos ir 
priimti auksą kaipo pamatą Eu
ropiniams pinigams..

Suv. Valstijų ambasa- 
Francuzijai, Herrick, su- 
mėnuo laiko atgal, mato 
reikalų. Amerikai daly-

sa-

Užsimušė Astuoni
Orlaivininkai

Mineola, N. Y. — Pereitą 
vaitę nukritus milžiniškam ka
riškam orlaiviui čia užsimušė 
šeši kariški lakūnai.

Baltimore, Md. — Čia akivaiz
doj tūkstančių žmonių nukrito 
du kariški' lakūnai ir užsimušė.

Kariškas dirižablis C-2 šiose 
dienose užbaigė savo kelionę nuo 
Atlantiko .pakraščio iki Pacifiko, 
skersai Suv. Valstijas.

Paryžius. — Sadi LeConte, 
garsus Francuzas lakūnas, su
mušė visus orinius greitumo re
kordus pralėkdamas valandos 
laiku 2C5 mylias.

Audroj Žuvo 9 Žmonės
Manila. — Audrai siaučiant 

Japonijos salose, Miyaka-Jima 
saloj užmušta 9 žmonės, 45 lai
vai pakraščiuose žuvo, ar suar
dyta 2,000 namų.

tai buvęs dviejų moterų, po to 
labu girdėję kurčius šaudymus.

Pasklido gandai kad pirm tos 
žudystės jau zakristijono mote
ris buvo kitos moteries perser
gėta “dabotis”, ir taipgi kad 
vienuose namuose jai esant vai
šėse moterų susirinkime, ji bu
vo apnuodinta. Tikrai neinta- 
riama kunigo žmona, bet mena
ma jog tai buvo pas juos.

Parapijon-įs, ypač bobelės, ku
rie žinojo apie kunigo ir tos gra
žios choristės santikius, pykda
mi ir neapkęsdami jos, lyg susi
tarę dabar neišduoda ir nekalba

rasta užmiestyje po obele, už 
pusantros dienos po nelaimės.

Laidotuvėse to kunigo dalyva- 
, vo pats vyskupas, trisdešimts 
kunigų ir minios žmonių, ir vys
kupas pasakė gražų pamokslą 
ant kunigo kapo, išaugštinda- 
mas jo darbus, tuo tarpu su juo 
nužudytos moteries laidotuvė
se dalyvavo vos dvylika ypatų ir I “^7™ t7‘k“as”galėtų‘ku^go 
keletas bukietų gėlių teatsiųsta. 
Visi į ją žiurėjo su panieka.

Vienas vainikas buvo nuo ku-* 
nigos žmonos.

Vėliau jos duktė pasakė tar
dytojams jog ji perdavė savo 
tetai kitame mieste pundelį jos 
motinos paliktų paveikslų ku
riuos prašė perduot jos seserei 
“atsitikime mirties”. Paveikslų 
buvo imtų su tuo kunigu.

Tyrinėjimai atkreipta į arti
mai nužudymo vietos buvusią 
seną stubęlę, kuri nors senai bu
vo negyvenama, dabar apžiuri- 
nėjant pasirodė jog buvo keno 
nors naudojama, nes buvo išva
lyta ir turėjo reikalingus rakan
dus. Sakoma jog tenai kunigas 
su savo mylimąja susieidavo.

Ta stubelė, apie 100 mietų se
numo, stovi tarp tankių medžių 
ir toliau nuo kelio, nelabai už
matoma.' Prieš užmušimą, vie
nas automobiliu važiavęs -pro ša
lį sako matęs tenlink važiuojan
tį kunigo automobilį “kuriame 
buvo dar kas kitas, bet jis ne
numatė' kas. Policija susimai
šius kaslink tikros viėtos kur 
jiedu nušauta, ar toje šlubelėje 
ar prie jos ir paskui atgabenti 
po obele, ar. ten pat po tuo me
džiu.- Kai užtikta jiedu negyvi, 
kunigo ranka buvo po moteries 
galva!

Rasti negyvos moteries kakle 
ir ant burnos moteriškų pirštų 
draskymo ženklai įrodo jog žu- 
dystė papildyta iš pavydo: mo
terių ją buvo užpuolus, o paskui 
vyriškis ją šovė; kada kunigas 
norėjo apginti ją, ir jis nušau
ta. Ten netoliese rasta revol
ver is.- Si; y’ -■/ Fį 

Kunigo žmona ir' jos brolis, 
kuris, nors yra milijonierius, už- 1 
siėmimo turi ugniagesių kompa- ■ 
nijoj, klausinėjami ir sekioja- i 
ma jų pėdos.

Gelžkėlio tilto saugotojas, gy
venąs nepertoli tos senos bakū
žės, pasakoja kad tą naktį kaip 
menama žmogžudystė papildyta, 
jo moteris išgirdo spygavimą ir

pačią ar jos brolį intarti .
Imama teorija kad gal nužu- 

I dyme veikė kokie ‘morališki cen
zoriai’ neapkentę tokio savo ku
nigo ir zakristijono žmonos el
gimosi.

Pagaliaus kunigo žmona išsta
tė aiškinimus kad gal kartais 
jie buvę nužudyta kokių plėši
kų, nes kunigas turbut ėjęs ap
mokėt ligoninės lėšas už tos mo
teries operaciją darytą jai tūlas 
laikas atgal, ir turėjęs su savimi 
pinigų. Bet tam netikimą, nes 
kitais atvejais jis mokėjo če
kiais.

Paskiausia tyrinėjimai atiden
gė jog kunigas su savo mylimą
ją buvo suplanavę apleist .savo 
miestą ir slaptai išvažiuot Japo- 
nijon.

Tyrinėtojų palinkimas yra ti
kėti jog pavydas buvo prięžas- 
čia tos dvigubos žudystės;

Išvažiavusieji Lietuvon 
Rugpjūčio Mėn.

Washinyton (Elta). — Per 
rugpjūčio mėnesį Lietuvon išva
žiavo: r. j

Vyrų
Moterų
Berniukų
Mergaičių
Išviso

279
90
58
51

478

Aukso-Sidabro Fondo 
Suplaukos

Washington, rugs. 18 d. (El
ta) . — Išviso suplaukę iki šiolei 
Aukso-Sidabro Fondan dovanų: 
auksinių ir sidabrinių daiktų 75 
svarai; pinigais $13,727.07; Lie> 
tuvos paskolos bonais apie 2,000 
dolarių. Kitos kolonijos dar au
kas neprisiuntė; aukos vis’, dar 
plaukia.

Chinija gauna iš užrubežinių 
bankininkų grupės $96,000,000 
paskolą sidabru. Ji yra finan
sinėj bėdoj, taigi ši paskola nors 
nekurias skyles užkiš.

rz" A R T TA T TA A O ŠTA1 KNYGA KURI0S K ZA |\i I III I ZA VISI NEKANTRIAI IX 2a. IN J-Z 1 JLz 2A. O LAUKĖ — ŠTAI JI!!!

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! Pasidarbuokit dabar! 
Knyga paskirai perkant, kaina $1 po- 
pieros viršeliais. Drūtais audeklo ap
darais $1.75. Su užsakymu siųskit ir 
pinigus. Adresuokit:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Iš Lietuvių Gyvenimo |

SO. BOSTON, MASS.
šaukiama mass-mitingai. Kaip 

visose Amerikos Lietuvių kolo
nijose pažangioji Lietuvių vi
suomenės dalis taip ir So. Bosto
no Lietuviai pirmeiviai, kurie iš
tiktųjų gina savo reikalus nuo 
klerikalų intrigų, nuo mėginimo 
uždėt dešimts dolarių “zakuci- 
jos” už tai kad mes gyvename 
Amerikoje, — pradėjo judėji
mą. Rugsėjo 10 d. Lietuvių sa
lėj Lietuvos piliečiai sušaukė 
susirinkimą kuriame buvo nu
tarta ir išrinkta 12-kos vyrų 
skaičiuje komitetas. Komitetui 
vardan So. Bostono pažangiųjų 
Lietuvių piliečių, tai yra tų ku
rie nepripažįsta Kun. Kemėšio 
dešim’tdolarinio įstatymo prieš 
Amerikoje gyvenančius Lietu
vius piliečius, duota instrukcijų 
plačiai išgarsint So. Bostone ir 
apielinkėse gyvenantiems Lietu
vos piliečiams žinią, sušaukti 
juos į susirinkimą, ir apkalbėjus 
aptarus dalyką išnešt tam tikras 
rezoliucijas- prieš Lietuvos At
stovybę Washingtone.

Darbas jau varoma. Jau gar
sinama. Rugsėjo 15 d., Lietu
vių salėj, buvo šaukiama mass- 
mitingas. Bet kad St. Mockų, 
tą dalyką vadovaujantį, ištiko 
nelaimė (suvažinėtas serga), ir 
kiti komiteto nariai del tos ar 
kitos priežasties liko sutrukdyti 
nuo ypatingo darbo reikale mass- 
mitingo, taigi publikos (geriau 
sakant Lietuvos piliečių) suėjo 
nedaug, todėl vardan visų So. 
Bostone gyvenančių Lietuvos pi
liečių vardu apskelbt protesto 
rezoliuciją prieš dešimtdolarinį 
Kemėšio įstatymą buvo susilai
kyta. Tečiau veikiama. Gerai 
išgarsinus ir supažindinus pilie
čius su klausimu, po trumpo lai
ko manoma vėl sušaukt mass- 
mitingą, kuris bus skaitlingas, 
ir jame galima bus pareikšt pi
liečių valią protestu prieš ne
žmonišką sumanymą skriausti 
juos per Lietuvos Atstovybę 
Washingtone po priedanga re
gistracijos Lietuvos piliečių šio
je šalyje.

Tikrieji So. Bostono Lietuviai

negali pakęsti tokių įstatymų 
kuriais kiekvienas Amerikoj gy
venantis Lietuvos pilietis priver
stas mokėti $10 kaipo bausmę 
už tai kad negyvena Lietuvoje. 
Tai tik pasityčiojimas iš Lietu
vių kurie visu kuom gausiai ir 
karštai rėmė ir remia Lietuvą, 
bet ne prievarta. Prievartos 
įmonė neturi galės* Ir jeigu 
Lietuvos. Atstovybė Washingto
ne Amerikos Lietuviams skelbs 
prievartos įstatymus tokius kaip 
ši dešimtdolarinė registracija, 
tai be abejonės susilauks labai 
blogų rezultatų ne tik iš So. Bos
tone gyvenančių Lietuvos pilie
čių bet ir iš visų Lietuvių kolo
nijų Amerikoje. Juk stebėtinas 
dalykas reikalaut $10 už aplika
cijos išpildymą, o paskui už at
naujinimą prenumeratos kas me
tai plėšt nuo kiekvieno Ameriko
je gyvenančio Lietuvos piliečio 
po $5, kuomet už tokias pat ap
likacijas Lietuvoje gyvenantieji 
piliečiai rodos moka metinės pa
galvės, kaip jie ten vadina, apie 
60 auksinų.

,So. Bostono Lietuviai tai vi
sa žinodami, taipgi žinodanii ko
kias musų Atstovybės ponai al
gas skirstosi, kiek daug nerei
kalingų kunigų Atstovybėj vai
šinama Amerikos Lietuvių dola-

lariais, kuriems ne Atstovybėj 
vieta bet bažnyčioj, nepaliaus, 
neišsižadės skelbt protestus ir 
gint savo kaipo tikrų Lietuvos 
piliečių reikalus Amerikoje.

Jeigu dešimtdolarinį įstatymą 
parašė ir atsiuntė Amerikon Lie
tuvos valdžia, kuriai daugiau tu
ri rupėt Lietuvos reikalai, o ne 
veržimas iš Amerikiečių dešimt- 
dolarinių, So. Bostono Leituviai 
nepaiso; jie skelbs protesto re
zoliucijas ir prieš Lietuvos val
džią. Jeigu Amerikoje gyve
nančius Lietuvius inpykins at
stovybė arba valdžia, kuri dau
giau rūpinasi kunigų reikalais 
negu Lietuvos žmonių padėtimi, 
Lietuva gali daug nustoti.

Bostono Perkūnas.
Rengiamasi prie didelių dar

bų. Dabar So. Bostono Lietu
viai Sandariečiai — kaip Lietu
vių tautos politikos darbuotojai, 
muzikai, dainininkai ir kiti įvai
rių kultūros darbų veikėjai sku
biai ir energingai rengiasi ru
denio darbams. Nekalbant kiek 
daug bus įrengta prakalbų, dis
kusijų, paskaitų ir tt. politikos 
atžvilgiu, dar daugiau rengiama
si prie muzikos, dailės darbų. S. 
Bostono Lietuvių muzikos my
lėtojų, dailės puošėjų vadas, Mi
kas Petrauskas, išsijuosęs ren-

CONDENSED MILK.

su savo kūdikio penėjimu — jei

.KUPONĄ

Vardas

Adresas (Lithuanian)

Beveik visi kūdikiai greitai ir 
nuo valandos kada padedami ant

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

giuose ir virtuvėje, kavoje ar šokolade — žodžiu 
visur kur paprastai vartoji pieną ir cukrų. Jįs 
yra pigesnis ir be to skalsesnis, o del jo tokios 
augštos rūšies ir išnašumo, jis yra GERIAUSIAS 
jūsų stalui.

New YORK.U.S.A-—

s______________
PAŽYMĖK KRYŽELIU KATRĄ NORI

Instrukcijos Knyga Knyga

Sveikas ir linksmas Kūdikis 
Džiaugsmas visoms motinoms

Visi kūdikiai, jeigu jie gauna tinkamą maistą, gerai tarps ir augs stipri ir 
vikrus. Jeigu pati negali šindyti savo kūdikio, kam statyti jį pavojun su 
maistais kurie gali jo viduriukus suardyti. Jūsų pirmoji mislis turėtų būti

Tas maistas buvo “pirmoji mislis” motinoms tri
jų gentkarčių. 
smarkiai auga 
Eagle Pieno.
Jei turi vargų 
jis neauga kaip norėtumei, verkia ir dažnai pyk
sta bei raukosi, pradėk tuoj jį maitinti su Eagle 
Pienu. Tūkstančiai motinų jau rado kad jis kū
dikiams duoda vikrios sveikatos. Gydytojai jį 
rekomenduoja tiems kūdikiams kurie menki ir 
mažiukai, kadangi jis lengvai suvirškomas ir su
teikia pilno sotumo.
Nesirūpink apie pirkimą pieno ir cukraus. Pasi- 
pirk keną Eagle Pieno šiandien ir vartok jį vai-

Iškirpkit šio paskelbimo kuponą ir pasiuskit jį 
The Borden Company, o ji prisius jums ką norė
sit visai dykai, ar pamokinimų knygelę jūsų kal
boje kaip kūdikius penėti, ar kūdikių knygelę, 
ar virėjystės knygelę, kur pasakoma kaip .su 
Eagle Pienu pagaminti skanių valgių. Įvardinki! 
ko norit, o šitas patarnavimas yra jūsų tik už 
paprašymą.

THE BORDEN 
Borden Building,

COMPANY
New York

gfllLBORDĘg

giasi, darbuojasi jam žinomos 
muzikos, dailės srityje, idant at
ėjus žiemai butų kuo palinksmin
ti vietos Lietuvius, o ateinantį 
pavasarį mano apleist So. Bos
toną ir Suvienytas Valstijas — 
išvažiuos Lietuvon.

Pirmame žygyje, rugsėjo 30 
d., Lietuvių salėje, trilypėmis 
spėkomis, t. y. “Jungiamoji Mu
zikos ir Dramos Draugija Gars
inas”, Worcesterio “Aušrelė” ir 
So. Bostono “Gabija” rengia dvi 
opereti: St. Šimkaus “čigonus” 
ir Miko Petrausko “Kaminakrė- 
tį”. Be abejonės vadovaus Mi
kas Petrauskas. Manoma ir lau
kiama didelio pasisekimo per
statyme šitų veikalų.

So. Bostono Lietuvių įvairiuo
se parengimuose, ypatingai kur 
buna muzikos ir šokiai, noriai ir 
daug ateina jaunimo, kurio tar
pe nemažai buna ir “čia augu
sio”, ypatingai merginų. Regis 
jos mėgsta šokius, juo labiau 
Lietuviškus, nes šituos bešokant 
sako geriau pasikrato....

Malonu butų matyt So. Bosto
no “čia augusias” Lietuvaites 
bei “čia augusius” jaunuolius 
politiškuose Lietuvių susirinki
muose kur svarstoma ir rišama 
Lietuvos ir Lietuvių reikalai. 
Kad taip butų, tai yra, kad čia 
augusis jaunimas lankytųsi į 
Lietuvių suėjimus, svarstytų, 
tartų Lietuvių ir Lietuvos reika
lus bendrai su visais Lietuviais, 
būtinas reikalas tame pasidar
buoti artimiems jų draugams, 
draugėms, tėvams, broliams, se
serims, ir kitiems kurie artimi 
Amerikoje gimusiam jaunimui. 
Jaunimas turi lankytis į musų 
susirinkimus kartu su arčiau su 
Lietuvių reikalais susipažinu
siais žmonėmis. Išvest į tikrus, 
politiškus tautos reikalais su
rištus musų susirinkimus, Ame
rikoje gimusis Lietuvių jauni
mas galima su ypatingais, gerais 
norais. Ne su prievarta, bet 
gražumu.

Amerikoje gimusius Lietuvių 
jaunuolius nereikia už kokį nors 
nepaklusnumą pasmerkt, iško- 
liot, kaip paprastai daroma. To
kios priemonės rezultarai nie
kuomet nedavė ir neduos pagei
daujamų vaisių.

Tokius žmones reikia išlengvo 
ir su tam tikrais pamaginimais 
viliot prie darbo. Tai geriausia 
priemonė prieit prie “šVetimo” 
žmogaus, žinoma, tą padaryti 
privalo namiškiai kurie kartu su 
tais "svetimais” gyvena.

Taigi, So. Bostono Lietuviai, 
kurie dabar nepaprastai rengia
si prie rudenio-žiemos ypatingų 
darbų, privalo tai žinoti — mu
sų pareiga eiti į darbą; bet mu
sų dar didesnė pareiga vestis ir 
čia augusius musų brolius-sese- 
ris, kurie daugiau linkę prie 
Amerikoniško negu prie musų 
tautiško darbo, tik dėlto kad su 
anuo daugiau susipažinę.

Baltas Varnas.

ANTRAS GERB. SPRAGI
LO PAMOKSLAS LAIS

VAMANIAMS.

sižadėtų žemiškų gerybių ir- 
atiduotų mums.

O dabar, aš noriu pasakyt 
jums kas 'buvo Voltaire.

Tas padla netikėlis buvo 
labai geras katalikas, buvo 
apkrikštytas kaip reikia, ly
giai kaip' ir visi mokyti vy
rai, ale ir jis, kaip ir visi, už
augęs pradėjo jieškot viso
kių mokslų ir istorijų ir nu
stojo tikėjęs. Nieko dar bu
tų kad jis butų tylėjęs, ale 
nedaverka kaip ėmė šnekėt 
ir rašyt apie mus kad net 
visų musų plaukai ant gal
vos pasistojo ir turėjom pra
dėt liautis žmones deginę ir 
tampę ant visokių instru
mentų. Mes visą jo gyveni-

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

O dabar mano mieli lais
vamaniai ~ir neprieteliai visų 
tikėjimų ir griovikai bažny
čių ir kibintojai kunigų gas- 
padinių ir išnevožytojai vi
sų krapylų ir žvakių, aš no
riu pasakyti kas yra tikėji
mas kuriuo mes taip ilgai iš 
žmonių 'biznį darėm.

Tikėjimas yra toks sutvė
rimas ir su tiek daug ragų 
kad senovėj visą pasaulį už
kariavo, ir baltus, ir raudo
nus, ir rudus, ir geltonus ir 
juodus žmones, ir be biskio 
butų užkariavęs 'beždžiones, 
ale jos nutarė mums nepasi
duot, ir nuo to musų pralai
mėjimo beždžionės pasiliko 
sau, o mes sau, ir užtai mes 
labai priešingi kad beždžio
nės butų musų broliais.

O dabar, kas tiki tas yra 
drūčiausias žmogus, ba jis 
gali is slonių užmušti, nors 
toks mažiukas prieš tokį su
tvėrimą yra, o visus laisva
manius vienu savo šnervės 
paputimu nudulkina nuo že
mės kamuolio. Nigeriai ko
lei neturėjo tikėjimo jie ne
galėjo slonių suvaldyt, o da
bar su jais aria ir šienauja.

Ba tikėjimas išrado para
ką ir visus ginklus kuriais 
lengvai gali slonių nugalėt, 
ir tigrą nušaut, ir levą pasi
gaut ir į klėtką uždaryt. Ir 
Dovydas kuris labai tikėjo ir 
turėjo geresnį ginklą už ne
tikėlį Galijotą, jį ant vietos 
nudėjo.

O dabar pasakysiu jums 
kaip tikintiems žmonėms 
buvo lengva ant karštų gele
žų kept ir virintą smalą gert 
ba jie tikėjo — ir, gėrė nes j

DarJrną tykojom ji pagaut, ale
jis nebuvo toks durnas kaip 
kiti, ba jis buvo labai moky
tas. Norėjom jį sudegint ar 
kitaip galą padaryt, ale jis 
vis pabėgo iš musų nagų ir 
rašė apie mus ką rrtes norim 
šu juo daryt, arba ką darom, 
su kitais. Jis išsislapstė iš 
musų nagų net per 83 metus 
ir mirė* ant galo kada jau 
musų gadynės galo sulaukė. 
Tik pažiūrėkit ką jis rašo 
savo “Kandide” ir kitur! Ir 
jums plaukai atsistos kaip 
ežių!

O dabar aš jums pasaky
siu, mano mieli broliai lais
vamaniai, kas yra ligos. Li
gos yra tai tokie atsitikimai 
kada žmogų apsėda aitvaras. 
Kaip pasekmingai mes pir
miau su ligomis apsidirbda
vom iki to prakeikto mokslo 
nebuvo! Kiekvienas aitva
ro apsėdimas pasibaigdavo 
su išsiuntimu dūšelės į ten 
kur jus laisvamaniai neži
not kur po smert eisit. Ka
da aitvaras žmogų apsėda 
plaučiuose, tai buna plaučių 
liga; kada aitvaras apsėda 
galvoj, tada buna galvos li
ga ; kada aitvaras apsėda vi
duriuose, tada buna vidurių 
liga. Viskam tam mes duo- 
davom paskutinį patepimą, 
iki neatsirado tas katalikas 
Pasteuras, kuris virto neti
kėliu ir išrado bakterijas.

Kas atrado, mano mieli 
broliai laisvamaniai kad že
mė keliauja aplink saulę? 
Irgi katalikas. Ką mes norė
jom sudegint, ir daug sude- 
ginom už tokį manymą kad 
žemė apvala ir kad ji aplink 
saulę keliauja? Ugi tuos ne
tikėlius. Kas išrado kad 
kūnas prie kūno — žemė 

jie buvo prie to priversti, prie saulės ir saulė prie že- 
Kada pagonįs Romėnai ne-'mes traukiasi ir nenubėga 
norėjo užleist musų tikėji-/nuo viena kitos? Ugi kata
mo į pasaulį ir norėjo sunai- pikas Newtonas. Ką mes iš-

Šiaulių Centralinio Kny
gyno Atsišaukimas

Kultūros Draugijos “Žemai
tija” L. V. Komitetas Chicagoj 
gavo sekantį laišką:

“Gerbiamieji! Šiaulių Cęntra- 
linis Knygynas, turįs uždavinio 
koncentruoti iš visur kuodau- 
giausia Lietuvių literatūros ir 
abelnai literatūros apie Lietuvą 
mokslo bei tyrinėjimo reikalams 
ir šiaip visuomenei naudotis, 
šiuomi kreipiasi į Tamistas su 
prašymu suteikti kiek nors Ame
rikos leidinių, ypač senesniųjų 
laikų, k. t. senųjų laikraščių, 
žurnalų rinkinių ('Dirva’, ‘Ap- 
švieta’) arba knygų — Simano 
Daukanto istorija, šliupo Lietu
vių Tautos istorija, Lalio žody
nas, Aizopo pasakos, Dr. Basa
navičiaus pasakos iš vėlių bei 
velnių gyvenimo, nes tuo tarpu 
įgyti jų Lietuvoje nėra galimy
bės nei už pinigus; parsisiųsdin
ti gi iš Amerikos del dėdelio va
liutos skirtumo irgi negalima.

“Šiaulių Centralinis Knygy
nas, įsisteigęs 1921 metais, jau 
turi surinkęs iš apleistųjų dva
rų ir šiaip geros valios žmonių 
dovanomis daugiau 20,000 kny
gų, ir visuomenei padedant ga
lės greitu laiku tapti Centrali- 
niu Knygynu pilnoje to žodžio 
prasmėje. Dabar knygų ėmėjų 
ir skaitytojų į mėnesį vidutiniš
kai turi 2444 ypatas.

O. Bugailiškienė, 
Šiaulių Centralinio Knygyno 

^Vedėja.”
“Žemaitijos” Raštinė.

kint visus tikinčius, jie su
varė dievobaimingus žmone- 
lius į gardus kur buvo levai 
ir tigrai, ir tie žvėrįs juos 
sudraskė, ba jie tikėjo ir bu
vo jiems lengva numirt, ba 
jię neturėjo kur išbėgt.

. Tikėjimas, sakau jums, iš
siplatino po visą žemę kaip 
ugnis, ir viską tą ką mums 
išpradžių darė netikėliai, ar 
degino, ar kryžiavojo, ar ko
rė, ar žvėrims atidavė sudra-

keikėm už tokį priešginiavi- 
mą Dievui kad Dievas saulę 
aplink žemę suka ir palaiko 
viską savo vietoj ? — Ugi tą 
eretiką Newtoną.

Kas parašė visas pekliš
kas baisybes ant kurių mu
sų tikėjimas paremta? Ugi 
katalikas Dante. Už ką jo 
raštai buvo nepriimti šven
tųjų maldų tarpe? Dėlto kad 
jis buvo netikėlis ir mylėjo 
tokią mergą kuri mums is-

skyti, mes tą patį paskui ga
vę galybę į savo rankas pa
darėm netikėliams. Mes ir
gi juos deginom, korėm, jų 
gyslas tampėm, gyvus plė- 
sėm ir mėsas pjaustėm.

Kai 'Kolumbas važiavo į 
Ameriką, mes jį ir to išmo- 
kinom, ir kaip tik spėjo an
tru kartu jis važiuot, mes su 
juo siuntėm misijonierius ir 
Amerikoj mokinom vienus 
kankint kitus, ba kitaip ne
gali pildyt Dievo prisakymo 
kur pasakyta mylėk artimą 
savo.

O dabar, mano mieli lais
vamaniai, aš pasakysiu jums 
kas yra melagystė.

Melagystė yra tai reika
lingiausias daiktas mums ir 
visiems tikintiems. Mes per 
melagystes senovėj pasaulį 
užkariavom, per melagystes 
sau turtus susikrovėm, ir be
meluodami linksmai sau gy
venam nors nevedę bet kaip 
vedę. Per melagystę mes 
žadam visiems tikintiems po 
mirčiai dangų kad tik jie at- j

rodė ragana.
Kas buvo ta mergaitė ku

ri vardan -kryžiaus stojus į 
armijos frontą išgelbėjo ka
talikišką Francuziją nuo ne
prietelių? Ugi Joana Arkie- 
tė? Ką meš paskiau sudegi- 
nom kaipo paleistuvę ir ra
ganą? Ugi Joaną Arkietę.

Kas pridavė jai drąsos ant 
laužo stovėt’kad ne tikėji
mas? Ugi kuolas prie kurio 
mes ją buvom drūčiai priri
šę.

Užtai aš jums sakau, mie
li mano broliai laisvamaniai, 
kad ir jus visi esat katali
kais, ba nesat kalvinais nei 
liuteriais nei bambizais, ale 
kaip graudu man kad jus 
esat netikėliai, ir niekaip ne
galiu aš jus atvaryti į savo 
avinyčią, o jus vis su ožiais 
ir ožkomis po augštumas bė- 
ginėjat.

Su tais žodžiais baigiasi 
gerb. Spragilo pamokslas.

Vardan “Raugo”, “Dar
ko”, “Barškalo”, “Vyžiaus” 
ir piktų dvasių. Amen.
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mislinėjimu kaip prieš pietus 
nesisekė, gal klaidą padarei, ir 
betaisant ar bejieškant naujų 
planų praslenka laikas ant nieko.

Taip yra su tais kurie sau 
dirba, arba kurie turi atsako- 
mingas vietas. Bibliška Meilės Pasaka Dramoje :: :: :: Parašė K. S. K.

JUOZAPAS IR ZELBORA
ir ' PARAONO SAPNAS

DAR VIS SPĖKOJE TEISYBE
IŠ visų pergalėtų pasaulinėj 
J karėj tautų Turkija pir
mutinė atgryžta prie savo. 
Apie tai perduosime žodžius 
žymaus Amerikos rašytojo 
Brisbane.

Skaitykit pasiūlymus ko
kius jai didžioji santarvė 
duoda ir pamatysit jog tau
tų šeimynoje tik vienas ka
riavimas turi reikšmę.

Turkija kariavo ir laimė
jo.: Anglija, Francuzija ir 
Italija prašo jos susieiti su 
jais konferencijoje, siūlo 
jai, visai nusižeminančiai, j 
"Trakiją iki įMaritza upės ir i 
sykiu Adrianopolį”. Turki-) 
ja užprašoma į Tautų Są
jungą; jai užtikrinama jog 
Dardaneliai bus atviri ir ne
utralist. “Bile ką daleisti-
no, bile tik jus meldžiamieji naujas laikraštis iš Biržų — va- 
paliausit kariavę”, yra sa- dinamas “Biržų žinios”, savaiti- 
koma jiems. In,s Visuomenės politikos ir lite-

Kokia žymi permaina nuo I ratuI’os laikraštis. Laikraštis 
karės pertraukos dienos, ka- ^„4 s’^eiįktos t* Dir* 
-da Turkija buvo geltonasis T“
žuo išspirtas iš Europos.

siu tyrinėti saulės užtemimus 
apsireiškiančius sykį ar du per 
metus, ir leidžia milžiniškas su
mas pinigų kelionėms ir priren- 
gimams tėmijimo stočių lauki
nėse žemės dalyse, kur ant salų 
ar tyruose, visai neturėdami už
tikrinimo ar tą dieną dangus bus 
tyras ir ar jų darbas nenueis 
ant nieko....

Musų žmoneliai paprastai ne
gali net į “atpuskus” pažadėt iš- 
kalno eit jeigu kas neužtikrinai 
kad oras bus gražus.

Valgymas Išryto Duoda 
Protui ir Kunui Noro

Veikti
Valgymas abelnai palaiko gy

vastį, krutėjimą ir veikimą žmo
gaus, kaip anglis arba malkos 
ar kitoks kuras inžinų.

Laikraštis Biržuose
Kaune paprastai atsiranda ir 

prasiranda naujų laikraščių tan
kiai. 'šiaip gi provincijoje retes
niu dalyku yra laikraštis.

šiose dienose atėjo “Dirvon”

vos” didumo formato. Jo re
daktorius-leidėjas yra Dr. J. Mi-

Skirtumą^ esti jeigu kariau- k®lenas. Spausdinama pačiuose 
ji u* islaimi.

Konstantinopolyje bijoma 
Turkų skerdynių. Turkų su
pratimu džiaugsmas yra žu- 
dynė. Ir Konstantinopolio 
krikščionims pritruko tikė- 
jimo kuris*stiprino jų dva
sių praeities laikais.

. Kuomet Turkai pirmu sy
kiu inėjo į tų miestų kaipo 
pergalėtojai, po vienuolikos 
šimtmečių Romėnų valdy
mo, apie 469 metai atgal, 
krikščionių moterįs ir vaikai 
susirinko Į didelį šventorių 
prie Šv. Sofijos bažnyčios. 
Jiems buvo užtikrinta jog 
reikalingoje valandoje pasi-

- 'rodys angelai su liepsnojan
čiu kardu juos apsaugoti.

■ Angelas nepasirodė. Bet 
pasirodė Turkas, gumšavo pa
prasta skerdyne. sv. Sofi
jos katedrų jie pavertė į Mo- 
hametonišką maldnamį, už
dėdami minaretas į vietas 
muezzinų ant kampų ir už
dengė blekėmis puikius mo-j 
zaiškus paveikslus kokie už-i 
•ginta jų pranašo jiems.

Turkija neatsakė ant 
sižeminančios peticijos di
džiojo Allaho. Rusija 
teikė'pareiškimų kad Darda- 
neliai priklausytų šalims pri
einančioms prie Juodųjų jū
rių — svarbiausia Rusijai— 
ir klausimas ar bus karė ar 
ne priklauso nuo Rusijos ir 
nuo pobūdžio Kemalo, Tur
kų vado. Jeigu dabar butų 
karė ji butų svarbiausia Ru
sijos karė. Ta didelė šalis 
gal butų antra sugryžėlė. 
Tas dalimai priguli ant ga
bumų Trockio kaipo armijų 
vado.

Biržuose.

KAIP IŠKASAMA 
DEIMANTAI

nu-

in-

Važiuota Australijon Tė- 
myt Saules Užtemimą 
Astronomai iš daugelio šalių 

rugsėjo 21 d. buvo nuvykę į Au
straliją tapyti saulės užtemimo 
kuris toj vietoj buvo pilnas. 
Dangus buvo visai tyras taigi 
tėmijimai buvo labai pasėkmin-

Amerikos astronomų ekspedi
ciją vadovavo prof. Campbell, iš 
Liek obzervatorijos. Jie matė 
koroną arba saulės liepsnas nu- 
simušančias šonu užstojusio sau
lę mėnulio apie 40,000 mylių plo
čio, iš kurios ilgi platus liežu
viai liepsnų mušėsi į dausas po 
2,500,000 mylių.

Saulės užtemimo ilgis buvo ke
turiomis sekundomis trumpesnis 
negu apskaitliuota ir prasidėjo 
15 sekundų vėliau negu spėta.

Buvo imama fotografijos vi
sokių apsireiškimų, su tikslu iš- Į 
tyrinėti Einšteino teoriją apie 
tai kad kiti dangiški kūnai pa
traukia arba palengia į save at
einančius pro juos šviesos spin
dulius į žemę iš tolimesnių žvai
gždžių. Dabar bandyta ištirti ar 
saulė palenkė žvaigždžių spindu
lius link save.

Daugiausia rizikuoja savo už
siėmimais astronomai. Jie vyk-1 
stą į tolimas žemės dalis su tik- j

ai AJIUAO nuiao

Lokomotivui važiuojant, peč- 
kuris nuolat pila ir pila anglį į 
jo pečių. Ir išsykio iki pradeda 
važiuoti, įnžiną gerai įkaitina.

Bet pas žmones kitaip. Dau
gumoje žmonės rengdamiesi ei
ti, važiuoti ar dirbti savu kunu, 
iš ryto visai mažai valgo. Kaip 
toli gali lokomotiva's važiuoti su 
mažu įkaitinimu iš sykio? Tas 
pats ir su žmogum. Dar pietų 
laikas toli, o jau skilvis apreiš
kia kad kuras išsibaigė; vietoj 
darbo tada rupi valgis; vietoj 
gerų minčių ir planų ima ner
vingumas, kaip kada atsiliepia 
ant galvos, ir skaudėjimas gal
vos ima lyg rodyt kad žmogui 
kas negerai. Pavalgius pietus 
vėl viskas pereina.

Bet jau pusė dienos dingus be 
naudingo darbo, be tikro atsida
vimo tam kam gyveni — pada- 1 
rymui to ką .tikrai nori.

Antra dienos pusė praeina ap- 1

Įima tos nereikalingos medegos 
prašalinama plovimu, retesni li
kučiai, kuriudse yra deimantai, 
tam tikrais loviais leidžiama to
lyn, ant kratančius! stalų pa
dengtų storai taukais. Delei tam 
tikros mažos fiziškos savybės, 
deimantai prilimpa prie taukų

TjASTAROSE dienose atėjo ži-
* nių .apie "skubumą” Pietų 
Afrikoj koks buvo Amerikoj pir
mose jos dienose kada dar žeme I 
buvo dykai, bet šiame atsitiki-jkuomet' nereikaHnga medeg’a iš- 
me subruzdimas eina užsiimti Plaukia per stalų briaunas. Tie 
naujai išrastus deimantų Iau-pauka* su Juose esančiai? kris- 
kus. šis naujas deimantų lau- į j-a-law tuomet sugramdoma į 
kas gali būti lenktyniuotoju su smulkytėmis skystėmis katilą 
didžiaisiais Kimberly deimantų

■ laukais toje abelnoje srityje, di- 
, džiausiame pasaulyje šaltinyje 
•tų-blizgančių baltų žemčiūgų.^;.

Budai kasimo deimantų Kim
berly, kurių be abejo bus prisi
laikyta ir naujuose laukuose jei- 

|gu žinios apie atradimą :yra tei-’ ■ 
Isingos, sekančiai išrodoma bule- ' 
įtinę iš Washington, D. C., Na- 1 
tidnal Geographic Society rasti- 1

Iries-.
“Kasyklos. Kimberly srityje”, '— ——T ----- , -----------

sako 'tasai buletinas, “yra labai šmotą miesto ir pasiektų augs-
Iseni vulkanai kurie amžiai at
gal nustojo visų savo galimybių 
veikimui. Bet laike jų jaunys
tės didis karštis ir Spaudimas 
tų vulkanų sudarė milžiniškas 
laboratorijas jų gilumose kurio
se tūkstančiai kietų baltų anglia- 
darinių (parbon) kristalų, kur 
rie1 yra deimantais, buvo su
tverta. Tie brangus mažučiai 
šmoteliai yra įsimaišę į didelius 
grumstus beverčių skalų vadina
mų ‘mėlyna žemė’, ir prie seno
vinių aplinkybių jie buvo sunku 
surasti taip kaip sako priežodis 

I adatą šieno kūgyje. Bet kaip 
gudrus jieškotojas galėtų galbūt 
atrasti savo adatą su stipriu 
magnetu, nežiūrint šiaudų, taip 
inžinieriai išvystė mechaniškus 
budus gabiai išskirti keletą ma
žučių deimantų iš daugybės to
nų žemės kurioje jie yra pasi
slėpę.

“Intekmingumas kokiu Gamta 
paslėpė tuos kristalus paliudija
ma tuo faktu jog toji ‘mėlyna 
žemė’ iškasama iš gilumų ka
syklų turinti savyje tuos bran
gius žemčiūgus, būna išbarsto- 
ma atvirame ore ir paliekama 
nuo keturių'mėnesių iki metų 
laiko orui nudėvėti. Bet deiman
tai yra visiškai apsaugoti joje, 
kadangi viršininkai kurie vaik
ščiojo po ta žeme nupiltas ‘grin
dis’ per daugelį metų tikrina 
jog tuo budu jie niekad nėra ra
dę deimanto. Kuomet ta ‘mėly
noji žemė’ ore nusinešioja ji 
susiskaldo, ir paskui didelėmis 
akėčiomis, kokias vartojama ir 
aukso bei sidabro kasyklose Va
karuose, buna paleidžiama per 
jas tolimesniam išrinkimo proce
sui.

“Taip darant visa žemė buna 
sutrupinama į visiškai smulkius 
grumstelius., Paskui ji trokais 
vežama į mechanišką kasyklų 
įstaigą' dar apsmulkinimui. že
mė tada yra maišoma su vande
niu didelėse maišymo mašinose l 
ir leidžiama per tankų vielų sie
tą.

“Kuomet daugiausia kiek ga-

smulkytėmis skylutėmis katilą 
Į ir jame kaitinami ant garo. Tau
kai nutirpsta ir palieka puode 
mažučius bet labai branginamus 

1 dalykus Atų ilgų mėnesių darbo.
“Kaip ’ tolimai viens nuo kito 

randasi deimantai sudėstyti že
mėje galima geriausia išrodyti 
padaritis prilyginimą 'sekančiu' 
budu? Žemė iškasta metų laiku 

'didžiausios kasyklų kompanijos 
toje srityje, sudarytų kubą iš 
suvirš 430 pėdų j visas puses. 
Tas užimtų didelį keturkampį

Bet darbininkai dirbą po kitų 
užžiura .irgi su mažai kuro vidu
riuose iki pietų yra nervuoti, 
tankiau susibara, ir kas nors su 
jais atsitinka — su tais visais 
kurie iant pusryčių išgeria tik 
puodelį kavos ir suvalgo rieku
tę duonos ar kokį saldų pyragai
tį ir eina dirbti.

Visi tokie aiškinasi negalį iš
ryto valgyt, kiti visai nevalgo 
pusryčių, tik stiklą vandens iš
geria. Jie ne del sau užvydėji- 
mo ar godumo, bet iš į'sitikrini- 
mo kad “nenori” ant pusryčių 
nieko.

Kas kita su tais kurie daug 
arba bent atsakančia) (pusryčių 
privalgo. (Persivalgymas, su
prantama, negera per pusryčius, 
lygiai kaip per pietus ir vaka
rienę.) Jų skilvis ramus, jų ner
vai neima virpėti del stokos ku
to, ir jų darbas yra pasekmin
gas. Dešimta ir vienuolikta va
landa dar jų pietums netraukia, 
ir jie paprastai dirba savo pra
dėtą darbą daug už to kaip su
skambina ar sušvilpia 12-ta va
landa pietų. Jie pabaigia, ta
da tik eina valgyt. Arba jeigu 
ir eina su visais tai jau turi ap
dirbę planus savo darbui, kuo
met kiti tik apie valgį mąstė.

“Medical Review of Reviews”’ 
New Yorke skelbia surinkus ži
nių ir 48 Amerikos valstijų gy
dytojų, kurių 73 Nuošimčiai pri
taria pilnam privalgymui pusry
čiuose, 13 nuoš. tik 
o 14 nuoš. pasiliko

Kurie gydytojai 
gerą prisivalgymą, 
patarė prisikimšt mėsos, ar ko
kių sunkių valgių, bet paprastai 
pusryčiams pritaikintų, su daug 
vaisių, daržovių, kiaušinių, ir'tt.

Skilvis suėmęs užtektinai ku
ro per pusryčius ir pietus, va
karienei dažniausia nereikalauja 
tiek daug, tada žmogus turi ge
rą miegą, gerus o ne kankinan
čius sapnus, ir atsikelia ryte 
norėdąmas valgyt, kada vėl pra
deda duot savo skilviui naujo 
kuro, ir kaip inžina's gerai [kū
rintas pradeda energingai suk
tis.

(Tąsa iš pereito num.)

užkandimui, 
neutraliais.
kalbėjo už 
žinoma ne-

tumą trisdešimties gyvenimų! 
budinkų. Deimantai rasti šito
je daugybėje žemės užpildytų tilę 
du ar tris stalčius arba kubišką 
dėžę mkžiau negu trijų pėdų į 
visas puses. Bet šitie keletas 
šmotelių akmens del kurių kal-i 
nas nuversta pasiekia vertę net 
virš $25,000,000.

“Vienas iš žingeidžiausių da-i 
lykų deimantų kasime vartojai' 
mas didėlių kompanijų prie Kimi 
■berly yra tai ypatingas darbini™ 
kų samdymas ir užlaikymas. Kai 
dangi deimantai galima labai- 
lengvai pavogti, tiktai tie tenai- 
tiniai darbininkai imama prie 
darbo kurie sutinka ‘įsirašyti’ 
mažiausia ant trijų mėnesių ii? 
pasilikti per tą periodą (kuomet 
nesti pačiose kasyklose, arba ant 
‘grendimų’) tam tikram įreng
tam garde.
me garde, padengiančiame dau-. 
giau negu keturis akrus, gyve
na 3000 vyrų. Ne tik kad tie 
gardai apstatyta augštomis sie
nomis; bet jie taipgi iš viršaus 
uždengta tankiu vielų sietu taip 
kad nebūtų galima deimantų iš
mesti laukan saviems sėbrams.

“Darbininkai ineiną arba ap
leidžiu tą gardą turi pereiti per 
procedūrą veik visai tokią kaip 
švetimšalie'tis atvažiavęs į kitą 
žemę kuri turi aštrius imigraci
jos ir muito įstatymus. Jie tu
ri pereiti sveikatos egzaminus, 
arba jeigu apserga buna prašali-’ 
narni arba padedami po kvaraiį 
tina. Tiktai tulus dalykus lei
džiama įsinešti į gardą, o nei ba
tų, čeverykų nei kitų kietų ar 
didesnių dalykų negalima išnešBi 
laukan i— tiktai drapanas ki 
rios buna iškfečiama ir apžiur 
ma. Didesniuose garduose, ku 
tūli darbininkai pasirinkę gyven 
ti eiles metų, yra krautuvės, ba 
žnyčia, mokykla, ligonbutis i 

I dispenserija, atletikai vietos i 
plaukymui prūdas. Užvaizdą t< • 

jkio' gardo yra savo rūšies maj< - 
ras ir teisėjas susuktas į vieną 
[ir prie jo kreipiamasi išrišti dau
gybę visokių nesusipratimų.”

Napoleono Arklio 
Uodega

Iš Paryžiaus ateina žinios kad 
Napoleono arklio uodega jau vi
sai nurauta.

Invalidų Muzejuje, Paryžiuje, 
įkur guli Napoleonas palaidotas 
po auksuotu skliautu, randasi 
daugelis atminimų iš to garsin
gojo karininko laikų — kardai, 
įuniformos, vėliavos; taipgi, gra
žiai iškimštas, stovi Arabiškas 
arklys padovanotas Napoleonui 
Turkijos sultano.

To gyvulio uodegos jau nėra. 
[Visokie muzejaus lankytojai, iš 
visų pasaulio kraštų, atminimui 
apsilankymo tan muzeijun, nu
pešė uodegą, tik po plaukelį iš
siraudami.

Kaip Amerikos laikraščiai pa- 
t fanati- 

...„ ..—ą atiduodantį vi
są savo turtą už vieną plauką 
.iš barzdos jų tikybos įsteigėjo. 
Arba net galima įsivaizdint fa
natiką Arabą išsiduriantį sau 
akis po pažvelgimo ant Moha- 
meto grabo “kadangi niekas ki
to nelieka vertu žiūrėti." •

Bet sunku įsivaizdinti kaip 
žmogus su pasididžiavimu su- 
ryžta iš Paryžiaus pas savo šei
myną parveždamas plauką kurį 
išsitraukė iš Napoleono iškimš
to arklio uodegos.

) tam tikram įrengi stebi, galima įsivaizdint 
s. Didžiausiame tokia- ką Mohametoną atiduodi

Atsirado Jūrėse Smakas
Londonas. — Iš Konstantino

polio pranešama jog Atgajos jū
rėse apsireiškė koks tai sparnuo
tas smakas kuris sukėlė smar
kų vandens sujudimą Grekų lai
vui plaukiant pro jį. Tas sma
kas buvęs, kaip mačiusieji sako, 
40 pėdų ilgio. Grekai pasiuntė 
kelis ginkluotus laivus jį sujieš- 
koti.

Vėl turbut Grekams reiks Per- 
sejaus tą smaką nužudyti. Jis 
labai įgąsdino salų gyventojus 
ir žuvininkus, (kurie ir kreipėsi 
į valdžią reikalaudami smaką 
sugauti.

' Atidengimas II
’ Vaizdas: Scenos parengimas tas pats. Ke

letas savaičių vėliau.
Asenata viduje apie smilkintuvą. Minėt at
neša ant peties puodų su vandeniu. Priren

gia vazų gėlėms.
Minėt [su apšnekėjimo (tonu]: Kaip tė- 

mijau, tau labai patinka naujasis musų 
viešpaties vergas....
Asenata [ramiai] : Tų tik mano širdis ži

no. Aš nuolat tėmiju jj ir gailiuos jo, nes 
juk jis pateko j žiauraus Užvaizdos nagus; 
pati mačiau kaip jis 'buvo plakamas, ir jis 
gali būti nukankintas kaip ir daugelis kitų 
net tvirtų vergų. O jis toks jaunas ir ne
prityręs.
Minėt: Ir aš mačiau kaip Užvaizdą stum

dė jj, bet kada pasisuka prie jų ponia, ji 
Juozapų vis užstoja.) Jis dabar jai gėles 
priskina, kaip žinai, ir atneša čionai pamer
kti. Ir dabar jis tuoj čia ateis.
Asenata [susijudinus, susimaišius] At

eis.... ateis jis čia.... [sau viena] Ir 
vėl aš gausiu jį iš arti pamatyti, o gal dar 
ir prašnekins.... [Stoja nuolėtai prie smil- 
kintuvo.j

[Ineina Juozapas su gėlėmis, jau gra
žiau pasirengęs, sandalais apsiavęs. Su 
juo Kubra. Kubra lieka prie durų.]

Juozapas: Viešpats Potiparas liė)iė man 
pasakyti Minėtai atnešti poniai jos apsiu

siu — diena vėsėja ir vėjai darosi šiurkš
tesni.
Asenata [Minėtai]: Nešk .jos apsiaustų, 

kuogreičiausia. [Padeda surast. Minėt 
išbėga, paskui jų nuseka Kubra. Juozapas 
sudeda gėles indan, rengiasi eiti. Ji jį su
laiko.] Pabūk čionai ilgiau, Juozapai, ne
būk toks baugštus. [Juozapas jon atsisu
ka. Ji susimaišo.] Kaip tau patinka musų 
viešpaties sodnas ir gėlynai? Ar matei tu 
kur kitur 'tokių puikių gėlių kaip šičia? 
Juozapas: Dar sulyginimo nedariau. Ne- 

.galėčiau.pasakyti. Bet ne-baimė čia man 
neleidžia gaišti, mano pareigos gena mane. 
[Pažiūri į smilkintuvų] Žingeidus man ta
vo užsiėmimas, Asenata.... _ [Susimaišo.] 
Asenata : Daug di^m/"darbui^Ynažai pa

ilsini. Mažiau stf "žmonėmis pakalbėti.
[Gražiau] Prisiartink čionai arčiau prie 
smilkintuvo jei tau žingeidu.... Pamaty
si....
Juozapas: Tavo jausli širdis graudina ma

ne, vienok vergas turi žiūrėti savo parei
gų.
Asenata : Tėmijau aš daug sykių tave sod

ne trusiantis. Smarkus tu prie darbo.
Bet neužsimušk su pareigomis, nes jų vis 
rasis, o mes visi — tai yra visas dvaras i— 
tau užjaučiam, ir didžio Potiparo žmona tau 
užjaučia ir tave užtaria. Ar reikia geres
nio pasitenkinimo kuomet ji.tau, vergui, lie
pė rankas paliuosuoti?
Juozapas: Didis mano Dievas apdovanojo 

kiekvienų žmogų protu ir gera valia, tik 
reikia teisingai tuo naudotis.
Asen ata : Kokis tavo Dievas kuris žmogui 

protų duoda, ir kodebtu jį taip tankiai 
mini?
Jūozapas : Mano Dievas yra galingas ir di

desnis už visus dievus.
Asenata: Tai prašyk jo lai išgelbsti tave 

iš šios vergijos, ir.... ir.... lai jis mane 
iš čia išvaduoja [tykiau] sykiu su.....  ta
vimi. ... [Nuleidžia galvų].
Juozapas: Didis mano Dieva davė žmogui 

liuosų valių ir kelius, ir jis gailisi tų kurie 
kenčia.... "Bet ko tu čionai — laisva ir vis
ko pilna — turėtum rūpintis ir liūdėti?.... 
Asenata : Liūdėti aš priversta, kaip ir vi

sos mano amžiaus Egipto mergaitės, ir 
mano širdis kenčia skausmų....
Juozapas: Nepridera man, vergui, klaus

ti tavęatavo nelaimių, vienok aš užjaučiu 
tau. Bet ko turėtūm liūdėti tu, laisva, pa
togi savo dievų tarnaitė?
Asenata: Verčiau būti verge ir mylėti kų 

nors tikrybėj, negu svajonėse mylėti kų 
kitų ir būti verčiama tekėti už nekenčiamo 
vyro.... Mano tėvas Kunigas nori atiduo
ti mane Pulkininkui Masidui — tam senam 
kalnui — už moterį, o aš jo taip nekenčiu 
kad gatava šokti į Nilių ir apglėbus šaltų 
akmenį dugne ant visad pasilikti....
Juozapas [atsidusta]: Gaila man tavęs.

Vienok jei Dievo lem'ta, to negalima iš
vengti ....
Asenata: Liūdnas mano IVaidelytės gyve

nimas. Tik man kiek linksmiau bus dabar 
kada tu čia esi....
Juozapas: Neminėk manęs, vergo, tu, sa

vo dievų tarnaite ir garbintoja. į Aš esu 
svetimas Egipte, tik šiaudas nešiojamas vė
jo, arba lapas plūduriuojantis smarkiame 
vandenyje. Kokį smagumų aš galėčiau su
teikti tau, tave iš čia paėmęs? Nors ištie- 
sų ir mano širdis plaka kaip ir visų žmo-

iniu.... [susigriebia] Bet aš pamiršau sa
ve.... [nuliūsta].
Asenata: Vargšas tu, ar tavo širdis plaka 

laisvės ilgėsiu? [Nori jį paglostyti per 
petį, palengva, bet jis nenoriai pasitraukia.] 
Nenusimink. Verčiau man butų, būti tavo 
vietoje ir verge, negu laisva, matant prieš 
save liūdną savo gyvenimo ateitį....
Juozapas : Aš girdėjau kalbas apie karę — 

išeis tasai pulkininkas ir gali negryžti, o 
tada....
Asenata 

da....?
Juozapas

lesi palikti dievų tarnaite....
Asenata: Taip, aš galėsiu palikti, bet ar 

tai gyvenimas, ar tai linksmumas ką jau
na širdis supranta, ir kas bus atimta aut 

!visados?:...
Juozapas : O aš vyksiu su savo viešpačiu į 

kovas ir kariausiu šalia jo kaip tikras ver
gas; paskui, po laimėjimų, sugryžus, pulsiu 
prie jo kojų ii’ prašysiu atgrąžinti man lais
vę. Tada gal ir tau aš pasakysiu ko mano 
širdis plaka.... [Nori eiti.]
Asenata [liūdnai] : Pasakysi ko tavo šir

dis plaka.... Pasakysi.... Bet.... ne
skubėk iš čia.... [Jis susilaiko] Bet jei
gu tu karėje žūsi?....
Juozapas : Tai nors taip aš liksiu laisvas.
Asenata [nusimena] : O aš amžinai liksiu 

pririšta.... ir tavęs nematysiu....
Juozapas [susimaišęs] : Neliūdėk, Asena

ta.... Aš sugryšiu..... Aš. .u. Bet juk
aš esu vergas.... Pamiršau aš tai....
Asenata : Pasiliuosuok iš savo vergijos —- 

nors-mintimis.... Potiparas tave myli.
Juozapas: Taip, jis myli mano darbą kaip 

ir visų vergų. Aš turiu, iš Čia skubėtis.. I
[Greitai išeina.]
Asenata [yiena, liūdnai] : Yra vergų ku

rie vergauja; yra vergų kurie kitus ver
gus valdo, ir yra vergų kurie kitų širdis pa
vergia .... Juozapas, vergas, Jokūbo su
nūs, iš Žydų žemės, didžiojo Dievo garbin
tojas-. ... Aš nepažįstu jo Dievo; bet aš pa
žįstu meilę — ir aš jį mylių.,..... .  Aš .pami
lau jį toj valandoj kada pamačiau jį atves
tą pančiuose iš vergų turgaus.... Jis vie
nok šaltas prie manęs, kaį žemė, tik savo 
darbu rūpinas.'.*.. O jaujažtffiasi diena ka
da aš turėsiu pasirinkti :” likti žmona to ne
kenčiamo pulkininko,! arba amžinai palikti 
vienystoje, tolima nuo pasaulio ir jo links
mybių. ... Tas mane baugina v kaip . -gra
bas .... Tie abu dalykai man mirtini ro
dos.... [Juozapą į mintis atvedus, švel
niai, viltingai] Kad nors jis išvestų mane 
iš čionai.... [Pauža. Sukabina rankom 
smilkintuvą.] Aš myliu jį, aš myliu jį nors 
jis ir vergas.... [Paskutinius žodžius ta
ria lyg klejodama, retai vieną nuo kito. Su- 
kniubma ant žemės, susivėlus.]

[Per vidurines duris ineina Minėt.] 
Minėt [žingeidžiai dairydamasi] : Ar jau

Juozapas išėjo?.... [Pamato Asenatą, 
prieina, lėtai paliečia jos petį] : Ko gi taip 
nusiminus ir-kas tave kankina?
Asenata [pakelia akis į ją]: Tas kotu ne- 
..supranti.... Meilė gimė mano širdyje, o 

tas kurį aš myliu manęs nejaučia....
Minėt [nepaisančiai] : Ar tai meilė tokia 

baisi yra kad del jos reiktų ašaroti?
Asenata: Nežinojau pirma to ir aš.... 

Bet dabar, kada Juozapas čia....
Minėt [pertraukia]: Aš mačiau — Zel- 

bora taip gražiai žiuri į Juozapą kada tik 
jis pro ją praeina. Ji tankiau dabar sodne 
švaistosi ir labiau pradėjo būti Pdtiparui 
gera kad tik jis Juozapą arčiau prie palo- 
cių laikytų.
Asenata [susinervavus stojasi]: Nekal

bėk apie Juozapą ir Zelborą.... Ji ne
verta į jį akių pakelti — ji 'kuri vilioja kiek
vieną vyrą, o paskui kerštu moka....

[Vidurinėse duryse pasirodo Kubra.]
Kubra [tarpduryje nusilenkdamas]: Po

nia tuoj ateis, paruoškit jai balzamus ir 
aliejus jos kojom tepti. [Rengiasi eiti.]

Asenata [nekantraudama] : Ar matei — 
Juo. ...ar matei tą jauną Izraelitą, tą 

naują musų viešpaties vergą?..
Kubra: Taip, mačiau jį su ponia sodne 

esant, ir dabar jis ten liko.
Asenata: Ką jis ten veikia su ja?
Kubra: Juozapas buvo toli.kitame daržo 

krašte kada ji jį pamatė, ir tuoj paliepė 
man jį,pašaukti, b mane pristatė dirbti jo 
darbą. Paskui ji liepė Juozapui inbristi į 
prūdą ir nuskinti jai leliją. Kada jis leliją 
jai padavė ir norėjo eiti, ji gėlę imdama iš
leido ją iš pirštų ant žemės, o paėmus Juo
zapo ranką, kalbino ir gyrė jį kad jis ištiki
mai dirba.
Minėt [smarkiau]: Ar aš nesakiau? — 

Zelbora vis jį gaudosi ir randa priežastis 
jį arčiau prie savęs turėti.... [Nuklauso 
iš lauko kalbą, susilaiko, ir visi sustoja sa- - 
vo vietose.]

(Bus daugiau)

[viltingai jin, paseka]: 0 ta
kas?. ...
[nenoriai]: Ir tada tu tikrai ga-



4 D I R IV A

Musu Kaimynai Dausose
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(Tąsa iš pereito num.)

PAUKŠČIŲ KELIAS
ĮZIEKVIENAS kurs pakėlė augštyn akis 

žydrią vakaro valandą, patėmijo kokią 
tai nesuprantamą miglą nusitiesusią per 
dangų, lyg kokį kelią. Reikia žinoti kad ta 
migla, tas tinklas, tęsiantis nuo horizonto 
iki horizonto dangaus mėlynėje, yra išaus
tas iš miriadų viena prie kitos susispietusių 
saulių!

Tai yra “Pieno Kelias” arba “Paukš
čių Kelias”, kaip jį Lietuviškai vadinama, o 
tą vardą jis -turi jau nuo senų amžių. Apie 
tą žvaigždyną, kaip ir apie visus kitus, žmo
nija turi daugybę įvairių mitų bei pasakų.

Pas Lietuvius tas labiau žinoma kaipo 
“Paukščių Kelias”; delta jis mums tą reikš
mę turi kadangi jis tiesiasi nuo šiaurių į 
pietus rudenio laiku, o paukščiai paprastai 
rudenio laiku skrenda į pietus; pavasaryje 
gi — į šiaurius.

Senovėje Akkadai šį kelią vadino “Di
džiuoju Smaku” aprėpusiu dangaus skliau
tą; kita legenda buvo sulyg jo užvardinimo 
— tai “Šventosios Moteriškės Upė”.

Anaksagoras, gyvenęs 550 m. prieš Kri
stų, ir Aratos, žinojo tai kaipo “to gala”, 
kas reiškė “šviečiantis lankas, pienu vadina
mas”. Ir abelnai, Grekai vadino “pieno lan
kas”, o taipgi ilgą laiką buvo žinomas var
du “Dangiškoji Upė” ir “Eridanus” arba 
“Didžioji Srovė”.

Grekų ir Romėnų mitologijose tas per
statoma srove į kurią perpykęs Jupiteris 
žaibais nutrenkė Phaetoną su saulės veži
mu.

Rytiečiai tai vadino sidabro žibančia

dijonų mitologišką vyrą, sako:
“Kode platų baltų kelią, 
Taką dvasių ir šešėlių, 
Kurs skersai per dangų driekės, 
Pilnas dvasių ir šešėlių, 
I Ponemah Viešpatystę, 
J pomirtinąją žemę.”

Švedų legendoje randama jog kartą ant 
žemės gyveno du jaunikaičiu kuriedu vie
nas antrą mylėjusiu. Kuomet jiedu numi
rusiu, jiedviem lemta buvo apsigyventi ant 
dviejų žvaigždžių, toli nuo viena antros. 
Jiedu sumaniusiu sujungti jas nutiesdami 
šviesos tiltą, ir tas tiltas yra tai matomasai 
Pieno arba Paukščių Kelias.

Ši pasaka kiek panėši ir vienai Japonų 
legendai, kur irgi kalbama apie du myli
muoju; Japonai tikėjo kad septintą dieną 
septinto mėnesio piemuo-žvaigždė Altair ir 
verpėja mergaitė-žvaigždė Vega tuo keliu 
susieiną vienas kitą pamatyti. Tas atsitin
ka tada jei oras buna tyras — todėl Japo- 
niečiai visada geidžia gražaus oro liepos 7 
dieną, nes tą naktį susitikimas žvaigždžių- 
mylimųjų Pieno Kelyje jų švenčiama viso
je šalyje.

Vokiečiai-Saksonai apie tą kelią kalba 
sekančiai: Dievas Irmin tuo keliu važiavęs, 
tat jie ir vadina Pieno Kelią “Irmino Ke
liu”.

Matome kad beveik visuose palikimuo
se ir vigų tautų legendose tas paslaptingas 
vaizdas vadinama tai keliu, tai taku, arba 
net keliu į kitą pasaulį.

Sulyg Allen’o, ši visuotina nuomonė 
galėjo paeiti nuo to kad tas dangaus kelias, 
pilnas žvaigždžių, panėši į kelius ant žemės, 
pilnus pilgrimų į šventas vietas.

Manilius šiaip apie jį atsiliepia:

ŽMOGAUS MAŽIEJI 
PRIEŠAI

Pradžioje istorijos žmogus iš-i 
moko kaip apgalėti mastodonus, 
arba didelius slonius. Bet vis 
dar turi išsimokinti kaip apga
lėti mikrobus. Bangžuvės ir slo- 
niai beveik išnykę, bet žiurkių ir 
musių vis daugiau ir daugiau 
randasi, ir bakterijos, mažiau
sios ir pavojingiausios, vis ran
da naujus budus mus užpuldinė
ti. Tik per paskutinius metus 
žmogus sužinojo kokie jo di
džiausi priešai ir iki šiol nerado 
ginklų juos išnaikinti. Tyrinė
tojai tropiškų girių bijojo levų, 
tigrų ir milžiniškų angių, bet 
šiose dienose atsargiai apsisau
goję nuo uodų ir musių.

Kad nors mes priimame moks
lo išrodymą kad žmogaus prie
šai yra savoje šeimynoje, bet 
mes vis dar nematome reikalo 
rimtai vesti kovą prieš juos. Mes 
turime- Laivyno Sekretorių ir 
duodame jam milijonus del ap
gynimo, bet neturime Sveikatos 
Užlaikymo Sekretoriaus, nors jis 
yra daug reikalingesnis. Vargiai 
nors vieną Amerikietį priešų ar
mija užmuš šiais metai, bet mu
sų kraštą užpuolė milijonai uo
dų ir musių apginkluoti pavojin
gais ginklais, ir užmuš tūkstan
čius. Praleisime metus mokslo 
ir ištyrinėjomi pirm negu išsi
mokinsime kaip kovoti su savo 
naminiais priešais, bet net da
bar daug gali būti atlikta jeigu 
tik geru budu veiksime.

Daugelis praeities sveikatos 
užlaikymui naudotų būdų yra 
neištobulinti, neparankus ir klai
dingi vesti, bet žmonės juos se
ka ir pasilieka ant musų statu
to knygų, žmonės vis dar kal
ba apie vodingų išgaravimų ir 
srutų gazo pavojingumą ir mis- 
lina jog smarvės prašalinto j as 
yra disinfektuojamas vaistas.

Šeimininkė slepia nešvarumus,

Daug Kunigo Žentų
Gerb. “Redakcija: “Kel.” No. 

38-me yra indėta koresponden
cija iš Chicago, Ill., po kuria pa
sirašęs “Kunigo žentas”.

Ilgą laiką tikrojoj Amerikos 
Lietuvių spaudoj, ar tai po ko
respondencijomis, ar po straips
niais, aš pasirašinėdavau “Kuni
go žentas”. Dabar regis ir Chi- 
cagoje, kur daug kunigų, atsi
rado kitas Kunigo žentas.

Man negaila jog žmogus savi
nas! mano slapivardį, matyt jis 
jam patinka; ‘bet kuomet vardan 
mano pseudonimo rašo visokių 
niekų, ypatingai apie Chicagos 
moterėles kurios dalyvavo kle
rikalų susirinkime, ir rašo inta- 
riančius sakinius, mfitau reika
lo pareikšti “Dirvos” skaityto
jams jogei mes esame jau du 
“Kunigo žentai”: vienas tauti
ninkų, tai yra tikrųjų ‘Lietuvių, 
pasirašinėju (“Dirvoj”, rodos, 
tik po viena.korespondencija iki 
šiol pasirašiau) po mano raštais 
kaipo Kunigo žentas; dabar kuo
met daugiau pas kunigus atsi
randa “dukterų”, pasirodė ir ki
tas, socialistų krypsnio, Kunigo 
žentas^

Todėl kad nesuklaidinus “Dir
vos” skaitytojų, meldžiu Redak
cijos šį pareiškimą indėti "Dir- 
von”, tegul skaitytojai žino kad 
laike galimų kiltų nesmagumų, 
kurie dažnai iš socialistų pusės 
paeina, žinotų su kuom turi rei
kalą.

Kunigo žentas.
TTmTtTnumtumtiiii 
« Gydytojas ir Chirurgas j 
: DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

982 E. 79 SU Cleveland, O. 3 
‘ — Telefonai — J
; Rosedale 5758, Princeton 431 3

; Valandos: tik vakarais nuo 7 j 
« iki 9 vai. 4
; Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al J 
jxXIXXXXXXXXXXXxxxrrtttttxi

4/ “Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą”
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Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Rjflfles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda ūžia 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonk^ Ruffles savo aptiekoje šiandie už 65o., arba prisiųskita 75a. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

upe, kurios žuvįs buvę pergandintos jauna- 
tekio mėnulio, nes jos persistatė jog tai bu
vę meškerės kabliukas.

Šalip smako, upės ir kito ko, šis- žvaig
ždynas tarpe įvairių amžių žmonių tankiau
sia buvo vadinamas “Pieno Keliu”. Taipgi 
Jis buvo laikoma dvasių keliu kuriuo dva
sios eidavo po persiskyrimo su šiuomi pa
sauliu;’- ~ ? Yt

“Kelias į Dievo amžinąjį namą.... ”
Neprošalį pabriežti įvairias ir net ypa

tingas pažiūras bei išsiaiškinimus žmonių 
apie šio žvaigždyno atsiradimą.

Anaksagoras manė kad Pieno Kelias 
buvo spiečius žvaigždžių kurių šviesą dali
niai padengia žemės šešėlis.

Pytagoras sakė tai esant plačiu-dideliu 
rankium tolimųjų žvaigždžių.

Demokritas, apie 460 m. prieš Kristų, 
laikė tą į debesį panašų šio žvaigždyno pa
vidalą didele daugybe žvaigždžių taip arti 
prie viena kitos šusiburusių jog jos išduo
damos bendrą šviesą ir sudaro tokį kelią.

Aristotelis manė jog tai yra didelė krū
va gazų esančių augščiau už eterą ir žemiau 
už planetas.

Permenidas tikėjo kad tokis pienui pa
našus vaizdas yra mišinis tiršto ir drėgno 
oro.

Metodosas ir Oinopidas tokį kelią skai
tė taku saulei tarp žvaigždžių.

Plutarchas sakė jog tai yra nebulos lau
kas, kuris tam tikru laiku danguose pasiro
do. Sulyg Blake, tūli Pytagoriečiai tikri
no kad, esą, kuomet Phaetonas apšvietė pa
saulį iškilęs į-erdves su saulės vežimu, viena 
iš žvaigždžių išsprukusi iš savo vietos, bėg
dama uždegė visą tą sritį kuria lėkė, ir taip 
tas šviesus kelias dabar matoma. Šita min
tis rišasi- su meteorais arba “puolančiomis 

' žvaigždėmis”.
Kiti senieji Grekų filosofai tvirtino kad 

tai buvus vieta kur atsirado saulė, prasidė
jus svieto egzistavimui.

Dar buvo tikima kad Pieno Kelias bu
vęs tiktai akių įsivaizdinimas, ką išdavė tik 
saulės spindulių atsimušimas ant dangaus, 
kaip veidrodyje; ir tai esą galėję būti pa
našiai kaip susidaro vaivorykštė arba spin- 
danti debesįs.

Grekai vienoje savo mitologijos dalyje 
sako Pieno Kelią atsiradus nuo to kad die- • 
vo Jupiterio žmonai Juno, kuomet ji žindė 
kūdikį Herkulį, ištriško iš krūtų pieno, kurs 
ir nuliejo padangę.

Francuzų pasakoje minima jog tai yra 
žiburiai kuriais angelai nušvietę taką dva
sioms į dangų.

Indijonai irgi panašiai tikėjo: jie sakė 
jog tai yra takas dvasioms į Saulės miestą.

Taip Amerikos poetas Longfellow apie 
tąjį kelią savo Giesmėj apie Hiawathą, In-

“Dangaus platumoje besitęsiąs kelias,
Kurs iyrame ore matosi žemai, 
žinom’s mirtinųjų jis kaipo pieninis; 
Išgrystas žvaigždėmis Perkūno buveinėm” 
Pas Norvegus ir Skandinavus tas buvo 

vadinama keliu į Valhallą, kur eidavo ko
voje kritusių didvyrių-karžygių dvasios.

Pietų Amerikos Peruviečiai ir Indijonai 
vadino tai “žvagždžių dulkėmis” ; gi Pata- 
gdniečiai mano kad tai buvęs laukas kuria
me mirę jų draugai strušius medžioja.

Ankstyvuose laikuose Indai žinojo 
kaipo Ariamano Kelią” vedantį linkui 
sosto Elysiume.

Bet kuomet Galileo nauju dideliu savo 
teleskopu "pažvelgė tan žvaigždynan, kuo
met jis pervedė akis nuo vieno galo iki kito 
per šią nuo amžių nesuprastą paslaptingą 
dangaus juostą, visos paslaptįs tapo išaiš
kinta. Teleskope maišėsi miriadai žvaigž
džių, ir aiškiai pasirodė kad tos daugybės 
susijungusių žvaigždžių darė tą baltą, nuo
gai akiai išrodantį, efektą. Ir dabar jau 
nėra žmonių (išskyrus gal laukinius) kurie 
bent kitaip manytų negu prirodyta astro
nomo Galileo.

(Bus daugiau)

jį 
jo

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

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

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia,
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 negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .........
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ......

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

$10.00
$11.00

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—Dievės Dienos Šventinycia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 

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

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių ‘kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 
Drūtais audimo apdarais ....................

1.00
1.50

Laimės BejieškanL Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi.............

reisybės Pasakos. Raukius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..... 25

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

.35

bet nežino jog- jie’ yra pavojin
gesni už gatvekarius. Kandis 
daugiau ją sujudina negu musė, 
nepaisant jog kandis užpuola tik 
drapanas. Mes turime nuleidžia
mas rynas nunešti ligas, bet ar
ti jų randasi keliai tarakonams, 
kurie nešioja ligas nuo namų į 
namus ir bile žmogus gali būti 
užkrėstas. Musų langai visuo
met atidaryti uodams ir musėms. 
Kuomet važiuojam gatvekariuo- 
se, .ant musų drabužių randasi 
neišpasakytai daug visokio ne
švarumo, kuris nešioja visokias 
ligas. Gražiame viešbutyje iš 
lauko viskas gražu ir švaru, bet 
nematome kas darosi užpakalyje 
— virtuvėje.

Praėjo dienos kuomet laikėme 
kiaules savo Kambariuose, bet 
vis vėliname šuniui gulėti vidu
je, kas ir bloga. Ant gatvės ma
tome šunį graužiant supuvusį 
kaulą arba uostant nešvarias 
vietas, ir už kėlių minutų po to i 
matyt tą šunį glosto mergina ir 
tas šuo jos veidą laižo. Mes tu- * 
rime žinoti jog tie šunįs kurie 
nėra .pasiutę yra daugiau pavo
jingesni. Jie sužeidžia daugiau 
žmonių bučiavimu negu kandi-Į 
mu.

Pradinėse dienose žmogus tu
rėjo draugauti su žemesniais gy-. 
vuliais. Jis reikalavo šunis ir 
arklius ir todėl iš jų padarė sau 
draugus. Bet dabar mokinasi 
be jų apsieiti, ir turi, kaipo aug- 
štai pasikėlęs, prašalinti juos 
iš savo draugų eilės. Namai nė
ra zoologiški daržai. Musų mie
stai bus daug geresni kuomet 
juose rasis tik žmonės. Mašine
rija gali mus sumušti bet nenuo
dija kraujo, nepildo kaulų ir ne
naikina kūną. Visi šliaužiojan- 

Į tieji ir skraidantieji dalykai bai
siai nešvarus.

Visi vabalai ir gyvuliai yra 
musų priešai. F.L.I.S.

IS

CUNAI?
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

Greičiausia iš visų vandeninė kelionė. 
YPAT1ŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu Į kitą laivą Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
į Danzigą, Piliavą, Klaipėdą ir Liepo
ją vienu iš trijų greičiausių jūrių mil
žinų "...................išplaukiančių iš New Yorko kas 

UTĄRNINKAS.
trečios klesos pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
SCYTHIA - - - - Rugs. 28 
TUSCANIA - - - Rugs. 30 
LACONIA - - - - Spalio 5

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.

Visi

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

5% už Padėtus Taupymui Pinigus

JEIGU Adomas, kuris, kaip Biblija sako, gimė šeši tūks
tančiai metų atgal, suaugęs į vyrą, būdamas pačėdum 

■žmogum, nuo savo uždarbio, jeigu tada butų buvę pini- 
nigų, butų padėjęs po pustrečio dolario ant savaitės tau
pymui, jeigu butų iki šiai dienai gyvas, sudėtų $780,000 
ir dar nebūtų milijonierium. Bet jojo sutaupymas butų 
šiandien kitaip išrodęs jeigu jis pinigus butų atidavęs ant 
procento, sakysim ant penktų procento, tai iki šiolei jo 
780,000 dolarių butų užaugę ant sumos kurios negalėtu
me nei išreikšt, nes dolarių butų 164,055 su 123 noliais 
užpakalyje tų šešių skaitlinių.

Adomas turėdamas tiek pinigų galėtų sau nusipirkt vi
są Europą, Aziją, Ameriką, žodžiu visas žemės dalis ir 
kitas užgyventas planetas, ir tai nejaustų kad daug pra
leido — jam dar liktų trilijonai bilijonų.

Procentas arba nuošimtis tai neapskaitomi pinigėli ku
rie pasidvigubina į 14 metų. Penki doladiai sudėti į ban- 
kx ant penkto nuošimčio į šimtą metų suaugtų iki $660.

Pinigai banke per I 4 metų ir 72 dienas pasidvigubina.
Sunku sučėdyt tūkstančius ir pasidėt jų dvigubinimui, 

bet pasidėk šioje įstaigoje šimtą dolarių ant knygelės, ir 
nusipirk vieną-kitą akciją ir žiūrėk kaip tavo pinigai augs. 
Už taupymus mokama 5 nuošimtis; už akcijas — 10%.

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.
ę Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.

Ištraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $105, bet išsykio reikią 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.

UŽ PADĖTUS TAUPYMUI PINIGUS MOKAMA 5%.
Mes iškolektuojamę 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, nuo dienos pa- 
O / O dėjimo iki ištraukimo. Musų bankinis patarnavimas yra 
geresnis negu kur kitur.

i
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THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO- j
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO |
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REVIZORIUS
(šių dienų Lietuvos Vaizdelis-Apisaka)

Rašo Laisvas Lietuvis

(Tąsa iš pereito num.)
Apie prisisavinimą brangių drabužių 

p. Juozavičiui išėjo gan nemaloni istorija. 
Trumpais bruožais nupiešiu ją. Vienas 
Amerikietis, turtingas našlys, šįmet antrą 
kartą apsivedė ir naujai žmonai atidavė 
nabašninkės žmonos “dalį” iš įvairių dra
bužių. Nauja žmonelė pagyvenus kelias 
dienas su vyru, susipyko del ko tai su juo, 
ir jam nesant namie, surišus rišulį brangių 
rūbų, pabėgo nuo vyro. Vyras, gailėdamas 
ne tiek žmonos kiek anų drabužių, pranešė 
p. Juozavičiui, Kruonio Valdytojui, kuris 
pasiuntęs irgi savo padėjėją-milicininką 
Boleslauską atimti “brangius drabužius” iš 
paklydusios žmonelės. P. Juozavičius per
žiūrėjęs turinį “brangių drabužių” rado 
juos netinkamais “prastiems mužikams” ne
šioti, ypač šilkiniai moteriški “kostumai”, 
šilkiniai “šaliai”, ir tt. Ir nusprendė visą 
“dalį” atiduoti savo “Adei”, su kuria rengė
si apsivesti. Savininkui pareikalavus dra
bužių, pirm jam pakišta knyga pasirašyti 
jog pilnoje tvarkoj atsiėmė iš jo drabužius, 
po to atidavė beveik tuščią ryšelį. Savinin
kui užprotestavus, p. Juozavičius, Kruonio 
Valdytojas, pareiškė jog visa jau manta jam 
grąžinta, jis pats knygoje pasirašė.

■ — Prašau ponų valdininkų sutvarkyti 
jūsų reikalus kad kas kartais neįkliūtų, — 
tęsė p. Valdytojas. — Pone Domininkauske, 
sutvarkyk irgi raštinę, nes matyt kad ra- 
šalynuose daugiau musių negu rašalo. Be 
lipdyta nors senaisuP šro 
to sutvarkykite mokyklas. Jų langus nors 
senais laikraščiais užlipdykite, kur sugriu
vęs krosnis — visai išmeskite suardžius lau
kan, o kur sveikas privežkite iš miško nors 
vežimą ža'bų.... *2in3u kad nfokykloms at
leistos malkos tamistas įvarytų į butelį. 
Palaukit, kaip čia su mokytojais padarius? 
Tarpe jų yra labai kenksmingų. Žiūrėkite, 
kad kitas kas nežiopteltų apie musų prakil
nius Tėvynės labui darbus. Nekenčiu aš 
tų mokytojų, nežinau kam valdžia juos už
laiko. Jie bjaurus musų priešai. Jie gali 
savo mokslu prirašyti kad teisingas valdi
ninkas turės iš bado gaišti kaip patįs jie 
dvėsta, nes iš šių dienų algos sunku sąžinin
gai išmisti....

— Pone Pašto Valdytojau, visus perplė
štus laiškus, iš kurių išimta dolariai, tuo
jau į krosnį, kad pėdsakų neliktų.

— Pone Neviadomski, Žiežmarių Padė
jėjau, tėmyk kad miestelis butų švarus, kad 
krūvos purvų gatvėse negulėtų, ir kad man 
nereikėtų vėl klausinėti Žydus po kam tas 
prekes jie parduoda.... Ir visų kurie esat 
po mano globa prašau prisirengti. Beje, 
jeigu paklaus apie vietos bažnyčią kodėl ne
baigia mūryti, sakykite jog ana pradėta 
sudegė, o šita tai jau nauja....

Jam beduodant patarimus, durįs atsi
darė ir staiga su dideliu trukšmu inbėgo 
įšilęs storas Dvarininkas, ponas Justinavi- 
čius, savininkas vietos dvaro, ir uždusęs 
suriko:
< — Juž przyjechal!.. <.

’ — Kas atvažiavo? — paklausė visi vie
nu 'balsu.

— Panie tego, atvažiavo, sako, ponas 
Revizorius, atvažiavo ir “incognito”.

— Kas toks, kur apsistojo? — Klausi
nėjosi nekantriai. »

— Palaukite, panowie, duokite atkviep- 
nąc, pasakysiu, — u Jankielia apsigyveno, 
gyvena juž antra nedėlia, ir už kambarį bei 
valgį nemoka.... Možna poznac iš visa ko 
jog tai tikras Revizorius.

— Aš važiuosiu jį priimti! — sušuko p. 
Valdytojas.

— Ir mes! — atsiliepė visi.
— Sumeskite velyk pradžiai kiek auk

sinų, — pasakė p. Valdytojas; bet jo balso 
nieks lyg nenorėjo girdėti. Kiekvienas rū
pinosi apie save. ■

tarnu. Kažin ar nepardavus ką iš rūbų? 
Bet ką? Paskutinę eilę nešioju. Baltose 
kelinėse neliksi. O badas, tas prakeiktas, 
smaugia.... Tamošiau. Eik šian! Kur 
nelabasis tave išnešė? — sušuko ponas Pur- 
vinskas.

— Einu, — atsiliepė Tamošius į kam
barį ineinant.

— Ar liepei Žydui paduoti pietų?
— Liepiau, pone, bet jis atsisakė duoti, 

ir prie to sakė jog mus šiandien .išmes iš 
kambario su milicijos pagalba.

— Kvailas tu kaip ir tavo Žydas! — 
piktai pasakė p. Purvinskas. — Jus nieko 
geresnio negalite išgalvoti kaip panašios 
rūšies kvailybę. Pasakyk* tam kvailiui Žy
dui kad rytoj galutinai gausime pinigų, at
silyginsiu.

— Sakiau, pone!
— Eik, dar sykį pasakyk!
Tamošius išėjo. Tuo metu už durų pa

sidarė ypatingas trukšmas, ir į p. Purvins- 
ko duris kas tai pasibeldė.

— Prašau ineiti, — prabilo p. Purvin
skas, bet pamatęs ineinant miestelio Valdy
toją, apie kurio žiaurumus spėjo girdėti, la
bai nusiminė, nes akimirksnyje suprato jog 
milicijos pribūta jį išmesti iš kambario.

Inėjęs p. Valdytojas žemai nusilenkė ir 
su nusižeminimu prabilo

— Prašau Jūsų Malonybės dovanoti 
kad ineinu į tamistos 'buveinę, nes sužinojęs 
kad tamista esate atvykęs su svarbiais rei
kalais pas mus, skubinau prašyti tamistos 
apsigyventi mano bute, kur.daugiau turė
site patogumų negu čia, smuklėje.

— Hm, hm! Labai atsiprašau tamis
tos, turbut, ponas Valdytojau, priimate ma
ne kuo aš nesu.... — Nedrąsiai atsiliepė p. 
Purvinskas.

— Aš suprantu, mes visi suprantame, 
ponas Revizoriau, kad Tamista nori “in
cognito” pasilikti, bet to jau negalima to
liau laikytis, kadangi ne iš mano tai noro 
išėjo. Visas miestelis jau žino kad tamis
ta pas mus atvažiavote kaipo Revizorius. 
Prašau su manim!....

— Ne, aš į šaltąją nenoriu! — surėkė 
Purvinskas išsigandęs. — Aš ryt gaunu pi
nigų, atiduodu Žydui už butų ir už mais
tą ir....

' — Prašau, ponas Revizoriau, nedary
kite juokų! Važiuojame į mano namus, 
kur tamista rasite daug patogesnį gyveni
mą.

Galų gale p. Purvinskas suprato kad jį 
paskaitė dievažin kokiu tai Revizorių, ir su- i 
tiko važiuoti, bet su ta minčia kad greit 
gausiąs iš tėvo pinigų ir išvažiuosiąs į tė
viškę.

IV
Pirm aprašymo iškilmingo priėmimo 

“incognito” pribuvusio Revizoriaus, apra
šysiu p. Valdytojo Napoleonausko ypatybes 
ir menkutę jo biografiją.

Besikuriant Lietuvos valstybei 1919 m., 
kaip tai, iš paprasto vargoninko, su protek
cija vietos klebono (vargoninkai bei zakris
tijonai veik visi Lietuvoje šiandien yra val- 
dininkais-valdytojais) buvo paskirtas Žiež
marių miestelio valdytoju, arba, biurokra
tiškai kalbant, Milicijos Viršininku.

Užėmęs tokią atsakomingą vietą, var
dan jos pradėjo, ypač pastaruoju metu, pa
sižiūrėjęs į “tatą” “Pur Ickį”, šmugelį va
ryti. Prieš pastojimą tarnystėn menkas 
tai buvo, pusiau apiklišis vargoninkėlis, bet 
patarnavęs čia Žiežmariuose keturis metus 
milicijos viršininku, namus ir žemės plotus 
nusipirko. Čia, aišku, be kyšių neapsiėjo, 
nes milicijos viršininkai ne dievažin kokias 
algas gauna, vos nuo bado atsiginti. Per 
keturis metus galima sakyti išvien, be to 
dar, girtuokliavo: nebuvo dienos kad virši
ninkas girtas nebūtų. Pats rėmė slaptai 
degtinę varančius.... Vis tai klebonų išti
kimieji tarnai! Esant kitai tvarkai Lietu
voje, vargoninkai neturėtų progos pasek
mingai piliečius kankinti.

Kiek Lietuvoje yra vargoninkų, gal vie
nas iš šimto yra teisingas žmogus. Visi 
“altoriumi” gyvena, reiškia “almužnomis” 
maitinasi.

Šiandien Lietuvoj katalikų bažnyčioms 
didelis pavojus gręsia likti be vargoninkų 
bei zakristijonų, kurie metę savo senus 
amatus ima protekcijas pas savo klebonus 
ir eina į viršininkus, kur lygiai moka, kaip 
iš “altoriaus” senu pripratimu, nemažai 
pelno ištrauktu

(Bus daugiau)

•8

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Gerb. Nuliūdęs klausia: Kodėl 
šis skyrius daugiausia naudoja
ma tik rašymams apie meilę?

Atsakymas: Geriau kalbėti,

III
— Br.... bjaurus dalykas! Jeigu tas 

Žydas ištikro nenorės pietų duoti ir išvarys 
iš kambario, nežinosiu ką daryti. Pėkščiai, 
ir dar rudenyje, neisi į Šakius, dar su senu

Užtekanti Saulė, 
paveikslėliai, 
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai,

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais ...................... . .35

B=^=== a
SENBERNIŲ MARSALIETĖ 

Atsisakom nuo liemenių riestų, 
Ir nuo ilgų, kudlotų plaukų, 
Mums nereikia pudruotų veidelių 
Nei žavėjančių jųjų akių.
Mums nereikia panelių dailiųjų, 
Ir nereikia jų meilės karštos.
Mes nenorim jų imti, skaisčiųjų, 
Mes nenorim sunkios jų naštos! 
Mes senberniais visada busim, 
Susijungę galingon talkon, 
Prakeikimą panelėms pasiųsim 
Ir pašauksime mes jas kovon!
Tat, senberniai, jungkim jiegas 

mes tvirtyn,
Ir vykim nuo savęs gražuoles, 
Į tyrlaukius vykim puikuoles, 
Tolyn, 'tolyn, tolyn, tolyn!
Skaisčiaveidžių širdis nelaboji 
Kankina mus sielas kasdien;
Iš kūno jau jiegas išaikvojo 
Ir dar nesiliauja visvien!
Tu kasdien verk ir ašaras lieki, 
Tu kentėk kad ji linksma butų, 
Su kunu, su širdžia ją vieną

mylėk,
Nes kitaip ji pergreitai žūtų.
Tat, senberniai, jungkim mes 

jiegas tvirtyn!
Ir vykim nuo savęs gražuoles, 
Į tyrlaukius vykim puikuoles, 
Tolyn, tolyn, toyln, tolyn!
Nustosi jas mylėjęs kapuose, 
Kaip akis jau žeme užbers; 
Dabar gi laikykis sugniaužtas 

naguos,
Neverk, neraudok kada bars.
Jeigu reikią naujų jai bačiukų, 
Tai tu pinigus skolink, jai pirk! 
Ir pudrų del skaisčių veidukų, 
O tu, senberni, to neužmiršk!
Tat, senberniai, jungkim jiegas 

mes tvirtyn!
Ir vykim nuo savęs gražuoles, 
Į tyrlaukius vykim puikuoles, 
Tolyn, tolyn, tolyn, tolyn.
Jau gana, jau gana mums 

kentėti,
O, senberniai, kilkim visi! 
Nustokim paneles mylėti, 
Ir nušvis mums laikai tuoj 
Mes prašalinsim savo kankynę, 
Grožė jų po mus kojų žus!
Prašvis mums naujoji gadynė, 
šildys laimė tat lygiai visus.
Tat, senberniai, jungkim jieyas 

mes tvirtyn!
Ir vykim nuo savęs gražuoles, 
Į tyrlaukius vykim puikuoles, 
Tolyn, tolyn, tolyn, tolyn!

Kudlius.
Nuo Juokų Red.: Na tai štai 

ta gerb. Kudliaus “Marsalietė” 
apie kurią minėjome ir kuri bu
vo prisiųsta eilių kontestui. Ji 
buvo parašyta, kaip data rodo, 
gegužio 13 d., 1922, bet ir dabar 
dar neišėjo iš mados. Yra sako- 

■ ma: geras daiktas visada lieka 
. savo vertėje. Bet ne pilnai taip 

yra su ta “Marsalietė”. Ji nepa
seno per beveik pusę metų, kas 
atsitinka su kitomis eilėmis, ir 
ji . butų gera dar ir už kelių me
tų del to kad senberniams pa
saulyje amžinai tos bėdos egzis
tuoja. Vis juos meilė kankina, 
ir mergos savo akių žvilgsniais 
vedžioja, kitus ir į prapultį nu
veda, kitus tik ant prapulties 
kranto pastato, ir 'štai jie, kiek 
mergoms iš akių pasitraukus su
šunka : “Atsisakom! mums nerei
kia jų!” ir tt. Bet tik tolei ko-

Jeigu gerb. Kudlius nejaustų 
ar nebūtų jautęs tų kankynių ko
kias nuo skaistaveidžių senber
niai užgyvena, nebūtų jam rei
kėję nei tos marsalietės rašyti, 
lei vėl jos akyse nepasirodo! 
(Kaip pav. Clevelando senbernių 
piknike....)

Keisčiausia tas kad visam pa
saulyj taip yra: visur jie yra nu
kentėjėliai, o jos kankintojos; 
jie raudotojai, o jos širdžių slė
gėjos; jie mučelninkai, o jos 
kryžiavote jais, štai gerb. Kud
lius rašo tai iš Akmenių, Lietu
vos, kur taipgi yra apsipudravu- 
sių, apsikvarbavusių ir kitaip 
išsikoneveikusių, ko musų jau
nystės dienose visai Lietuvoj ne
buvo.

Tik gaila kad ne visi senber
niai gerb. Kudliaus natai pri
tars : vieni tas kankynes džiaug
smu laiko, kiti kai akli veršiai 
mano rojuje esą, kiti mano kad 
jie mergoms širdis gniaužo, ki
ti dar kitaip; o kiti 
“kolera” kuria andai 
liūs meilę išvadino, 
biau nori ja sirgti.

kiti.

apsirgę ta 
gerb. Kud- 
ir dar la-

Gerb. Apsikarpius (iš Pitts- 
burgo) nori nuramint gerb. Su
sirūpinusį (vietinį) ir atrašė:

“Aš nesakau kad Pittsburge 
nėra tokių kurioms ‘troso’ truk-1 apie meilę negu apie neapikantą. 
sta ir kurios nori vietoj dide- Jau- ir taip žemė pilna pagiežos, 
lės galvos vyrą su dideliais pe- keršto ir nubudimų, 
čiais kad galėtų jų užkrautą na
štą nešti. Ale šią gadynę naš
tas nešioja tik verbliudai arba 
sloniai kurie nėra civilizuoti su
tvėrimai, o kiti visi veža auto
mobiliais arba trokais, jeigu naš
ta sunkesnė. Slonių arba ver- 
bliudą kėravoja nigeriukas ku
ris irgi neturi ‘proso’, o automo-' 
bilį kėravot reikia mechaniko. 
Taigi lengvesniam ir geresniam 
gyvenimui reikia žmogaus su 
prosu, ir aš to laikausi. Tegul 
gerb. Susirūpinęs pameta savo 
rupesnį apie tokias kurios dar 
necivilizuotos, o ras ir šalę savęs ® 
ne tik Pittsburge tokių kurios 
nors kiek nusimano kas yra ‘pro
sas’. Ir pas mus yra tokių ku
rios karvių ir kiaulių keliais 
vaikščioja, bet jos ten Lietuvių 
neranda, o Lietuviai jų nejieš- 
ko. Lai pačios gryžta.”

(Nuo Juokų Red.: Gerb. Apsi
karpius prašė naudot žodį ‘pro
sas’, vietoj ‘proto’, tai mes, bū
dami minkštos širdies, sutinko- 
me palikti taip kaip jos parašy
ta. Mat vis moteriškas geismas 
griebtis kas naujesnio. Gerb. 
‘prosas’ mums andai pasitaikė 
tik kaipo zeceriška klaida.)

4/
N. N. (vietinis, bijąs klerika

lų katalikas) sako: "Gaila kad 
gerb. Dovydas nėra ‘Basso’, tada 
su gerb. Solo ir gerb. Tenoru Su
darytų ‘trio’, ir tik dar vieno 
reikėtų prie sudarymo viso kvar
teto.”

Z. Butkiutė (vietinė) pastebi 
apie antgalvį tilpusį pereitame 
num. prie gerb. Bartoševičiaus 
apskelbimo kuris buvo sekantis: 
"Registruotas v Atėsbt Nyjota- 
ras”, ir klausia ką tas reiškia.

Turime pasakyti jog Lietuviš
kai išvertus tas antgalvis reiš
kia. ... na bet ką čia aiškinti, 
pažiūrėkit tą skelbimą dabar.

Vartojama 
Kur tik 
Žmonės 
Turi 
Dantis

Turbut visi “Dar-ko” skaity
tojai yra laisvamaniai arba to
kiais virto kad Kemėšis pradėjo 
rašyti “pamokslus laisvama
niams”. Mat, keičiasi laikai ir 
“Dar-ko” skaitytojai su jais.

Gerb. Laukis, andai rašyda
mas apie Dėdę šerną, paminėjo 
poetų-rašytojų bendras dvi ypa
tybes: vyną ir moteris, bet jis 
praleido trečią — dainas. Taip, 
pasaulyje priimta sakyti: Poetai 
mėgsta vyną, dainas ir moteris.

Mes patyrinėjome savo žino
mus poetus ir rašytojus ir at
radome kad ne visi griežtai tų 
trijų dalykų laikosi (laikosi tri
jų visada, bet pakeitinėja neku- 
riuos). štai vienas, žinome, vie
toj vyno pakeitęs degtinę; kitas 
vietoj dainų pakeitęs muziką; 
kitas vietoj vyno ir dainų pakei
tęs gėles ir muziką. Bet nei vie
nas nėra pakeitęs trečiojo daik
to — moterų — ant nieko kito.

Kemėšiui susirupinus regis
tracija ir pradėjus gintis savo 
įklimpusioj politikoj kokia susi
darė Atstovybėj, jis visai netu
ri laiko klerikalų organams ra
šinėti apie Viniko nekompeten- 
tiškumą, o Vinikas tuo tarpu sau 
ramiai ir kompetentiškai veda 
jam pavestus Atstovybėje dar
bus, — rašo Susikompromitavęs.

P-lė Stasė Baltrukonytė (iš 
Waterburio) klausia: "Kadangi 
tamistos taipinat taip daug eilių 
ir kitokių dalykų apie meilę, ir 
kadangi kiti neišriša kas yra 
meilė, meldžiu man paaiškinti 
kas yra meilė.”

Gaila, būdami toli nuo tokių 
dalykų, mes niekaip to klausi
mo negalime atsakyti. Jis pa
lieka po senovei atviras visiems 
kurie drystų kėsintis jį rišti.

Po gražios vasaros vakacijų, 
balose varlėms pradedant mažė
ti, Clevelando vyčiai nutarė per 
žiemą vėl žmonėms už gerklių 
čiupinėti.

| “Tarkai” Nota Bene: “Vie
nybės” No. 76 uždėta antgalvis 
didelėmis raidėmis: “Lietuva su
judo su įvedimu pinigų”, o apa
čioj žodžio “pinigų” eina šitoks 
daug reiškiantis paaiškinimo 
antgalvis:

“Manoma kad tuomi bus pra
šalintas naujas didelis pasaulio 
karas.”

Geriausi
Cigaretai

Francuzijoj

Jus irgi privalot vartot “COLGATE’S.” 
Francuzijoj, kur viliojantis gražumas 
ir mados eina ranka rankon, gražuo
lės žino kokį didelį patraukimą turi 
žibanti dantys.

Ir tenai, kaip ir čionai, gražios moterįs, ku
rios rūpinasi apie savo išžiūrą, pasirenka 
COLGATE’S. Jis išvalo dantis saugiai ir šva
riai. Jo gardus skonis priduoda dantų va
lymui smagumą. Didelė triubelė, kaina 25c.

Geri Dantys Gera Sveikata

“Colgate’s” vardas ant toiletinių daiktų gvarantuOja 
Teisingumų, Tyrumų, ir Genimų. Įsteigta 1806 m.

TRIMITAS

Šita graži puikių eilių ir dainų knygele 
turi 144 puslapius. Kaina 50c. 
Reikalaukit “Dirvoje” tuojau.

Ilgi vakarai užtraukia nuobodumo ant mislijančių 
protų. Skaitymas nuramina juos ir sykiu atidaro 
protaujančiam kelią į visas tas paslaptis kokios rai
džių tarpe užsiveria. Skaitydami “ARTOJĄ” su- 
sipažinsit su daugeliu mokslo dalykų, lengvai para
šyta, visiems suprantama kalba. “ARTOJAS” 
taipgi talpina įvairių vaizdelių, eilių ir juokų. Kož- 
nas jį 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.



Music,

lygiams balsams) ...

(solo) ............
Gimę (chorui)

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

“Eglė- 
R. Ka-

ža- 
s li
ne-

30c
50c
60c

1.00
1.00

PRADĖK DIENĄ GERAI SU GERAIS 
PUSRYČIAIS

Vartok vaisius
Vaisiai pagelbsti užlaikyti kū

ną geroj Sveikatoj ir išvengti 
žarnų užsikimšimą.

Vartok šviežius vaisius kuo
met tas galima.

Vartok džiovintas slyvas, džio
vintus obuolius, džiovintus apri- 
kotus. Pamerk juos vandenyje 
per naktį ir virink juos gana il
gai kad butų minkšti. Vartok 
datules arba razinkas. Jos yra 
labai geros dadėjus jų .prie 'bile 
kokių įgrūdu košės 10 minutų 
prieš nuėmimą nuo pečiaus. Ta
da nereikės cukraus pridėti.

Vartok nunokusius bananus 
su taimsia žieve. Bananai su 
liai geltona žieve yra sunku 
virškinimui viduriuose, jeigu 
išvirti.

Vartok grudus
Kornų miltų (meal) košė, avi

žinės 'kruopos, ryžiai, maizinė 
košė, šitie yra daug pigesni ne
gu- “gatavi valgyti” pusryčiams 
valgiai. “Gatavas valgyti” pus
ryčių maistas gali lėšuoti 15 cen
tų už didelį pakelį, bet jei tame 
pakelyje 'telpa tik ketvirtdalis 
svaro -— tai 60 centų ant svaro 
už grudus! Tas tai jau aštuo
nis ar dešimts sykių brangiau 
už kornų miltus (cornmeal) ku
rie atsieina 6 ar 7 centus ant 
svaro, žiūrėk į svarumą kuris 
pažymėta ant pakelio ir gauk 
kiek galima daugiau už savo pi
nigus.

Kornų miltų košė ir avižinė 
košė yra geros tik kuomet buna 
gerai išvirta. Daugelis įmonių 
vartoja permažai druskos ir ne
verda koščsgana ilgai.

Išvirimui kornų miltų košės 
del penkių (žmonių, vartok 1^ 
puoduko kornų miltų, 2 šaukš
tuku (lygius) druskos ir 5 ar 6 
puodukus vandens. Pirma už
virink pasūdytą vandenį. Įmai
šyk kornų miltus povaliai. Ne
leisk pasidaryti guzams. Virink 
mažiausia 30 minutų. Ta košė 
būna dar geresnė kuomet virina
ma .per 3 valandas .arba per na
ktį. Vartok dubaltavą puodą, 
virk ant užpakalio pečiaus arba 
be ugnies verdulyj.

Del avižinės košės vartok 21/Į 
puodukų avižinių kruopų, 214 
šaukštukų druskos, 5 ar 6 puodu
kus vandens. Užvirink vandenį. 
Įmaišyk povaliai avižines kruo- Į 
pas į verdantį vandenį ir --------
vieną valandą arba per naktį.

Valgyk košę su pienu arba si
rupu arba sviestu arba užvaduo
tojais sviesto. Prie jos nereikia 
duonos.

Galima kornų arba avižinės 
košės išvirti daug vienu kartu. 
Nesuvartota dalis gali būti par- 
dėta į ištaukuotą bliudą ir gali 
būti laikoma šaltoje vietoje ke
letą dienų. Ar žinai -kaip skani 
yra suraikyta ir iškepta avižinė 
košė?

Vietoj pusryčių valgių, gali- ' 
ma valgyt duoną. Kornų duona 
ir pienas yra labai skanu.

Vartok pieną
Pienas yra labai geras mais- i 

tas. Kvorta tikro pieno turi 
tiek pat maistingumo kaip sva
ras kudos mėsos. i

Pienas ypač reikalinga vai- ( 
kams kad pagelbėti jiems augti j 
tvirtais ir užsilaikyti sveikais.

Jis geras del užaugusių, taipgi. 
Duok kožnam vaikui bent stiklą 
pieno ant pusryčių. Gerk karš
tą ar šaltą arba vartok su koše 
ar padaryk su juo kakao (co
coa). Nors kaina butų ir aušg- 
ta, pienas yra pigus maistas del 
vaikų.

Neduok kavos nei arbatos vai
kams: tai nėra maistas. Tegul 
užaugusieji juos geria jei nori, 
■bet neduok vaikams jų nei para
gauti. Vaikų gėrimas yra pie
nas.

F.L.I.S.

Tarakonų Išnaikinimui 
Vaistai

Vienas iš pasekmingiausių ir 
lengviausių būdų išnaikinti ta

i' virink I ra^onus arba “bambadierius” 
ar “prūsokus” yra apdulkinti 
jų vaikščiojamas vietas su “so
dium fluorid’,’, vienu “sodium 
flubrid” arba pusiau sumaišytu 
su podruotu gipsu (gypsum) ar
ba miltais. Suv. Valstijų Agri
kultūros Departmentas tą reko
menduoja.

Bandymai valgyklose, keptu
vėse, ir kitose vietose parodo jog 
tarakonai visiškai išnyksta var
tojant “sodium -fluorid”, ir su 
mažiau bėdos ir lėšų negu var
tojant gerai žinomas gazas. Var
tojant dulkių šautuvą arba pu- 
tėją lengvai lentynos, stalai, lu
bos ir priebučiai galima apdul
kant su “sodium fluorid”.

Kaip tik pudras apsisės visur, 
vabalai išslinks iš savo vietų, ir 
į kelias valandas stips. J dvi
dešimts keturias valandas bus 
išnaikinti.

F.L.I.S.

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

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMfiKIT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
Šiū \iakcialy (dzukiškSp^?PyV?’.'.'..... T........
Jojau Dieną (dvi: augalam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ..............J............
Vai- Aš Pakirsčiau ............ ................ >•
Už šilingėlį ......,.   ..........X .......................
Dovanojo (dzūkiška)"...’.)'.................. .................
Skyniau Skynimėlį s ....... >...........
Tykiai Nemunėlis Teka ....... ......................
Saulutė Raudona, ..... ..................................
Lihgo (Latviška) ...................... 
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

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

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. 
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai 
ru^os) . ..............................

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

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė’’. Angliškai 
žodžiai Anna Lntkus. Solo ir pianui) .... 

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) .................................................
Neverk pas Kapą (mišram chorui) .......... 
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ..............
Oi, Rūta, Rūtele (sold) ................ 
Pasaka (solo) ............ '........
Noktumas -- Ačiū -(solo) .................. 
Kur1 tas šaltinėlis (solo), .................... 
Vai, Verčia, Laužo (solo) ."................. 
Lietuviškos Dainos- (mišr; chorui) D sąs..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .......... 
Skambančios Stygos (duetas) ............... 
“Lietuviškos Dainos”. —: šeši sąsiuviniai — ke

turiems mišriems balsams, 4-riems lygiams 
balsams, ir duetams. Viso 7(K dainų. 89 p. 

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

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

(mišram chorui) .............
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ...... 
Aš Įsiyilkčiau čigono Rūbą (duetas) ..... . 
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) ........... 
Era Mano Brangi (baso'solo) ..... ..............
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ..........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .......... 
Motule Mano ir šėriau Žirgeli (mišr. chcrai) 
Nesigraudink, 

(mišram
Ne del Tavęs 
Oželis (mišr.
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................. 
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)........ 
“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) ........... ..............
Vakarinė Daina (mišram chorui) ..................
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu žirge ir Per Tamsią Naktelę ........ 
Vienas žodis ne šneka (mišriam chorui) ....

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

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

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

Lietuvos,įHimnas (solo) ............................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ii Ei, Varge (m. ch.) . 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.)

■ Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girelę ir Ui, iii', ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ............................
Gailesčio Giesmė (trio) .................... 
Asperges Me (trio) ........................ 
Možurka (Lietuvąitė — pianui) .............. 
Pasaka • (pianui) .................... ...., .

[ Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ’’ 

įTrįs Liaudies Dainos (pianui) ...............   ....
A. ALEKSIO VEIKALAI 

35c Ak, Myliu Tėvynę (solo) ... 1......... ...I.
Gražį čia Giružė (solo) ...........v.............

30c Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
3.001 Meile Uždegta Krūtinė (solo) .............. 
40c Meilė (solo) ................................................. '
50c Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .......... 
40c Lietuvos -Vyčių Himnas, (solo) .........v... 
50c | Visuomet Širdis Surakinta ..................................
80c 
75c , -. ĮBĮ ------ --------
7jc Skrenda, Lekia Musų Mintjs (dviem balsam ”

Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ...... 
_. Pirmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) ... 

25c Giesmė į Šv Kazimierą (mišram chorui) ..... 
50c Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj) 
60c - C. SOSNAUSKIO VEIKALAI

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

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

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta ................ .. ......... 1.50

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

Vitaųto 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
A. Kačanausko: “Sudiev, Lietuva” (mišr. ch.) 

“Už Klystančius Žmones” (ario- 
z.a, tenor solo) ..........................................

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

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

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

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

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams 
Grigonio: “Žaidimų Vainikas” (vakarėliams 
ir gegužinėms), 102 dainelės ............

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
16c. 
15c 
15c 
25c 
15e

1.50

1.50

75c

60e

75c 
60c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
60c 
25c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
50^

D I R .V A

AR MARSO GYVENTOJAI SIUNČIA MUMS 
TELEGRAMUS?

Italas moks- 
'telėgrafo iš
darė įvairių

Bernužėl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 
O, Pažvelgki, Mieloji ” ......

Įfij B į . į ‘ į ■“ ■ ’■ ‘ ‘ Į ”
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ...... 
Pirmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) ...

35c 
30c 
60c 

4.00 
1.50 
60c 
50c

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

60c ’
80c

50c
60c
25c
30c
45c

M. “DIRVA"

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

1.50 
50c 
50c

1.00

25c
30c
40c
35c

35c
60c
50c

1.00

60c

80c

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Pereitais metais 
liniukas, bevielinio 
radėjas, Marconi, 
atmosferinių bandymų ant savo 
laivo, vardu Electra, Vidurže- 
minėse jūrėse. Tuo laiku jis pa
juto bevielines bangas tokias il
gas kokių dar neturi net stip
riausios bevie'lin'ės stotįs. Tas 
nebuvo jam pirmu sykiu. Be
veik du metai atgal jis .paskelbė 
apie tokį pat nuotikį, ir stebė
tini moksliški susirėmimai įvyko 
tarp neviernų Tamošių ir teoris- 
tų -kurie stengės išaiškint iš kur 
tos bangos paeina.

Marconi tą apsireiškimą stu
dijavo. Tai nebuvo atmosferi
niai arba oriniai ar elektros su
judimai čia pat ant žemės, nes 
bangos į jo aparatą atėjo tam 
tikrai reguliariais protarpiais, 
nežiūrint; jo pastangų tų bangų 
neprisileisti. Bangų atėjimo si
stema kalbėte kalbėjo apie žmo
gišką sąryšį su jomis. Tos ban
gos buvo dešimts sykių didesnės 
negu gali išduoti didžiausi apa
ratai ant žem'ės. Taigi, jos tu
ri ateit nuo kitos planetos; o iš 
jų, Marsas turbut bus tikriau
sia vieta. ■

Buvo norų užginčyt kad Mar
coni tas elektros stovės gauna 
nuo Marso.

Nevierni Tamošiai tam neti
ki ir pašiepia jeigu sakoma kad 
galimas yra susinešimas tarp 
planetų. Keista butų įsivaizdin
ti kad tik viena žemė tegalėjo 
likti apdovanota sutvėrimais tu
rinčiais protą. Kodėl šita ma
žutė planeta turėtų būti vienin
tele galinti palaikyti protingą 
gyviją? Kodėl negali kitų dan
giško ratelio šeimynos kūnų gy
ventojai būti pažangėjusiais .pro
te tiek ■— ar net toliau — kaip 
mes kurie savo egzistavimą ma
tuojame tik keletu trumpų mili- 

: jonų'metų?
Nėra priežasties abejoti kad 

Marsas negalėtų turėti gyvento
jų. Taipgi yra daug priežasčių 
tikėjimui jog Marsas turi inteli
gentiškos arba protiškos gyvy
bės.

Nuo Herschelio teleskopiškų 
tyrinėjimų, Marsas žemės gy
ventojų tarpe' turėjo ypatingo 
žingeidumo iš1 priežasties apsi
reiškimų ant jo paviršio fiziškų 
aplinkybių nekitoniškų kaip yra 
ant žemės. Jo mėtlaikiai yra pa
našus. ’ Daugeliu dalykų priro
dyta jog jis apsisupęs atmosfe
ra iš tokių pat fiziškų sudėčių 
kaip musų. Lopai sniego ir le
do pažymi jo polius; žali plėtmai 
apibrėžia ekvatorialį ruožtą ap
link jo vidurį;'tenai taipgi ma
tosi vaizdai kurie panašus jure i 
ir žemei. Tas viskas yra priei
namu užsilaikymui gyvijos pa
našios kaip musų.

Sulyg ištyrinėjimų atliktų ob- 
zervatorijoj Flagstaff, Arizona, 
oro arba atmosferos ant Marso 
tyrumas yra visiškas. Baltieji 
plėtmai kaimynystėje polių, ku
rie tikima yra susirinkimas le
do ir sniego, yra taip aiškus ir 
taip skaistus kad, tinkamoj sau
lės šviesoj, jie spingsi kaip žvai
gždės. Tas toliau buvo pritvir
tinta faktu kad jie mainosi su 
Marso mėtlaikiais, padidėja žie
mos laiku ir apmažėja pavasar- 
riui užeinant, o vasarą beveik 
pradingsta.

Tenai taipgi matoma centrali- 
niuose ruožtuose, beveik parale- 
liškai su ekvatorium, mišinis gel
svų ir pilkai-žalių lopų apiman
čių daugiau pusę viso paviršio. 
Tie gelsvi lopai astronomų laiko
ma esant žeme. Tokis tikėji
mas pavaduojama faktu jog di
dysis Saharos tyrynas, arba'ki
ti tyrynai ant žemės, tokį pat 
vaizdą duotų žiūrint į juos iš ki
to pasaulio.

Pilkai-žali plotai pirmiausia 
aiškinta esant jūrėmis. Bet vė
lesni tyrinėjimai lyg užginčija 
tų “jūrių” vandeninį pobūdį.

Vienok tam tikri ruožai patė- 
my'ti ant Marso paviršio, pava
dinti “kanalais”, sukėlė nemažai 
žingeidumo. Nuo to kaip juos 
1877 metais “kanalais” prami
nė astronomas Schiaparelli, jie 
buvo atidžiai studijuojama. Jie 
yra beveik nežymios linijos išei
nančios iš didelių ratų ir kaip 
koks tinklas išsisklaidžiusios po 
visą planetos paviršį. Daugelis 
jų praeina per tokias vietas kur 
matosi neva “ežerai”. - Nekuriej 
tikrina jog tie “kanalai” yra tik; 
šniūrai žemės; kiti išstato teori-Į

■ jas jog tie kanalai ištiesų iškas
ta privedimui vandens nuo tirp
stančių sniegų iš polarių sričių 
po visą planetą. Tas, taigi, duo
da pamato tikėti jog Marsas ap
gyventas.

Visiškas to klausimo užtikri
nimas ir prirodymas žadama pa
sauliui suteikti 1924 metais pa
stangomis profesorių McAfee ir 
Todd. Tas metas parinkta to
dėl kad tuo laiku Marso orbitas 
bus toks kad jis stovės arčiausia 
prie žemės ir leis geriausia tyri
nėtojams jo paviršį matyti. Te
leskopas rengiama tokis didelis 
ir ypatingas ėmimui .paveikslų 
nuo Marso paviršio kad vargu 
bus galima likti -be tikrų dava- 
dų. Vietoj teleskopo triubos da
bartiniu laiku vartojamos, tasai 
naujas milžiniškas teleskopas 
'bus įrengta duobėj žemėj.

Pietinės Amerikos respublikoj 
čili, kuri paskiausia pripažino 
Lietuvą de jure, prie Chanaral, 
Todd ir McAfee vaikščiodami už
ėjo skylę apleistos kasyklos. Ke
letą kartų per tą vietą Marsas 
pereis 1924 metais, būdamas pa
čiame zenite. Ir tik netyčiomis, 
darant pirmlaikinius tyrinėji
mus ir jieškojimą patogumų te
leskopui įrengti, ta skylė buvo 
užtikta. Iš to jų- atradimo sky
lės pakilo ir jų planas, taip kei
stas ir ypatingas kokius tik ga
li sugalvoti tokie pasakininkai 
kaip Wells arba Verne.

Bet tas jų sugalvojimas buvo 
nei mažiau nei daugiau kaip tik 
pavertimas kasyklos skylės arba 
šafto į teleskopą. Toji skylė, 
penkiasdešimts pėdų- diametre, 
bus aptaisyta apvalu cilinderiu. 
Pats klausimas milžiniško stikli
nio veidrodžio atatinkamo skylės 
didumui — kas yra ištikro di
džiausiu keblumu — -bus pada
ryta McFee išrastu budu. Tai 
bus lėkštus geležinis bliudas, 50 
pėdų diametre, kurin bus pripil
ta gyvojo sidabro. Bliųde su
kantis reikalingu greitumu gyv
sidabris sudarys per vidurį in- 
dubimą, kas ir bus puikiausiu 
atspindžiu.

(Bus daugiau)

Napoleono”, “Gyvenimas Tarno 
Jeffersono” (buvusio S. V. pre
zidentu” ir daugelį kitų svarbių 
istoriškų veikalų; šalip to yra 
parašęs politikos ir ekonomijos 
rankvedį ir savo gyvenimo bei 
kalbų knygą.

Mire Pažymus Senato
rius

Washington. — Senatorius T. 
E. Watson, galinga ir vaizdin
ga ypata visuomenės gyvenime 
Amerikoje, mirė po kelių savai
čių ligos. Jis buvo 66 m. am
žiaus, senatan išrinktas 1920 m. j 
iš Georgia valstijos. Ęer40 me- _______D________ _______.
tų Watson veikė politikoje, pa- tą buvo du sykiu operuojamas nuo 
likdamas pažymia figūra valsti- kylos, taipgi Jjandė dėvėt visokius 
jos ir šalies gyvenime. 1904 m.
jis buvo nominuotas ant prezi-|per daugelį metų ligos nukankintas,

Tas žmogus kuris išrado šį paten-

diržus koki tik yra iki šiam laikui 
", vienok niekas nepagelbėjo.j.w . v .......... —v—  . x  XVI uaugciĮ Jackų ilgus jiuivaiiiviiiuiS, 

dento iŠ Populistų partijos, bet [atrado naują sistemą kylos arba pa- 
nebuvo išrinktas. Senatan pate- | trūkimo gydymui. Aš nesiūlau iš- 
ko 1920

I Wilsono 
tarnystę 
metais.

Kaipo 
parašęs 
“Francuzijos Apsakymas”, kuris 
vartojama Francuzijos mokyklo
se, taipgi parašė “Gyvenimas

kaino griežtas anti- b.andym.u‘ gyduolių, nes žmonės ku-
*_ . ® . - * riA turi n ah in sist.pmn npnaignm.

ir jo idėjų priešas. Jo 
butų pasibaigus 1927

autorius, Watson yra 
žymius veikalus, kaip

rie turi šią naują sistemą nepaiso 
apie išbandymus bet su džiaugsmu 
užmoka, ir kitiems rekomenduoja. 
Čia nėra reikalo meluot.

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

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

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat Biure

Ir matomai tas palengvino Jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

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

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
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.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

DR. J. T. VITKUS
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiekos

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 IVte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 

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

Dr. T. A. Hanlen
dantistas :~t‘

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

j LOUIS EISENBERG ;! 
'Tori Geležinių Daiktų, Pečių,į 
i Kvaišą, Varnišių, Cinuoja, į 
' Lieja ir Stogams dangalų ž

1169 East 79th St. N. E. S
i Princeton 1337-K s

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

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

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 atgal. 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. Mieros, 6 iki~12'.’Tlžsisakyk No. 94L

S1ŲSK ŠI 
KUPONĄ 
ŠIANDIEN

mes apmokam.
Nesiųsk pinigų.

Persiuntimą

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

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

ne daugiau. ■ Jei nebusiu užganedin- | 
I tas, grąžinsiu čeverykus ir jus grą- . 
| žinsit pinigus. I
. Miera Čeveryko_____________ I

Vardas ____________________——I
‘ Adresas____________ _————I

naudojimą. Mieros, 6 iki~12'/*TJžsįsakyk No. 9417 
Užsisakyk ŠIANDIEN;

a n SIŲSK KUPONĄ—Nei cento iki če- 
" B IL k verykai nepristatyta. Tada užmokėsi 
CJj Ipačtoriui $3.65. Jei neužganėdintas, 

- I V V siųsk atgal ir mes grąžinsime pini- 
gus tuojau.

Ii

COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai

Miko Petrausko Jono Butėno
Marės ir Jono Čižauskų

Antano Kvedaro Marės Karužiutės
Brooklyn© Kvarteto

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai

Visi
10 Colių 
Didumo
Dviem
Pusėm 

Redordai
Kainuoja 

Tik
Po

75c
Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos.

REIKALAUKIT KATALOGŲ 
“DIRVOS” KRAUTUVĖJE

¥

Prospect 2420 Central 1766

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

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



DIRVA

gyvenimas Tamo 
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Naujo Seimo Belaukiant
Steigiamasis Seimas baigia, 

arba tikriau pasakius pabaigė, 
savo dienas. Spalio 10 ir 11 d. 
turės įvykti rinkimai į parlia- 
mentą. St. Seimas, po pustre
čių metų savo darbo, nukalė kon
stituciją ir priėmė daug kitų įs
tatymų. Kaip atsilieps į musų 
gyvenimą naujoji krikščioniška 
konstitucija spėti kol kas sunku. 
Tas priklausys dar daug nuo to 
kaip supras ją visi tie kas ją tu
rės saugoti ir kurie vykins jos 
principus į gyvenimą. Kiti vi 
St. Seimo įstatymai jau dabar 
pasirodė netikę, ir be abejonės 
naujasis Seimas turės juos per
žiūrėti ir pataisyti.

Be daugelio kitų įstatymų ku
rie turės būti naujo Seimo pa
keisti, reikia nurodyti į “Priver
stinąjį Valstybinį nuo ugnies ap
draudimo” įstatymą. Nėra abe
jonės kad šis įstatymas buvo 
diktuojama ekonominio šalies su
stiprinimo norais, bet nesant 
Seime tuo klausimu nusimanan
čių žmonių, tas įstatymas visai 
nepasiekia savo tikslo ir visai 
nieko neduoda nei gyventojams 
nei valstybei. Todėl ir susida
ro tokia griežta tam įstatymui 
opozicija.

Tą patį galima pasakyt ir apie 
daugelį kitų įstatymų. Naujas 
Seimas turės atitaisyti tas klai
das kurias padarė St. Seimas. 
Naujojo Seimo yra gan didelis 
uždavinis. Jis turės Valstybės 
gyvenime atitaisyti tą kas pada- j 
ryta netikusiai, plėtoti toliau 
valstybės nepriklausomybę. Pa
galbaus nuveikti paskutinį mu
sų priešą ir atvaduoti taip bran
gią mums musų sostinę Vilnių.

Laukiant naujojo Seimo tik
slesnių darbų, reikia pasirūpin
ti kad jo sąstatas labiau atatik- 
tų šalies reikalams. Reikia ven
gti rinkti spekuliantus kurie ne- 
sigėdina teršti savo negražiais 
elgesiais augštą atstovo vardą. 
Reikia daboti kad naujajame 
Seime mažiau butų davatkų, za
kristijonų ir vorgoninkų. Lai 
nemano pilietis kad yistiek kas 
bus Seime: tas ar kitas asmuo, 
tos ar kitos partijos arba pakrai
pos žmogus. Nuo Seimo sudė
ties priklauso ateitis ir gerovė 
kaip sodžiaus gyventojų, taip ir 
kitų piliečių. Išleisti įstatymai 
visuomet palies daugiau ar ma- ’ 
žiau tą ar kitą žmonių grupę, i 
Todėl kiekvienam svarbu turėti! 
Seime daugiau žmonių kurie su-1 
prastų ir gintų jo interesus. To
dėl šis Seimas turėtų būti ne ku
nigų ir ne bankininkų bet visos 
liaudies, būtent valstiečių ir vi
sų darbo žmonių reikalų gynė
jas. Reikia manyti kad piliečiai 
pamokinti jau krikščioniškojo 
Seimo praktika šįmet neduos sa
ve apsvaiginti gražiais kuniginių 
oratorių žodžiais, bet visai są

moningai ir apsvarstę paduos 
savo balsus už tas partijas bei 
grupes kurios tikrai gina jų rei
kalus. - —Pr. Ysakas.

▼ ▼ ▼

Atsistatydino F., P. ir P. 
Ministeris

Kaunas. — Finansų, Prekybos 
ir Pramonės Minister) Dobkevi
čių, jam pačiam prašant, Vals
tybės prezidentas sutiko paleisti 
huo pareigų. Jo vieton paskir
ta Prekybos ir Pramonės Ban
ko Klaipėdos skyriaus direkto
rius Vytautas Petrulis.

▼ 5F ▼

Klerikalų Gimnazijos 
“Direktorius”

Utena. — Vietos "Saulės” 
gimnazijos vedėjas Kun. V. But
vilą atsisakė nuo vietos. Dabar 
vedėjo pareigas eina jo brolis. 
Nunešus mokiniams į gimnaziją! 
prašymus del tolesnio mokini- 
mosi vedėjas klausia mokytojų 
patarimo priimt ar ne. Ir ko
kį gali turėti supratimą apie'sa
vo užduotį minimas vedėjas ku
ris vos baigęs pradinę mokyklą 
ir visą laiką tarnavęs spirito fa
brike. Tai taip žiūrima į moks
lą krikščionių demokratų šulų.

▼ ▼ ▼

Suomiai už Lietuvą
Del “Gazeta Warszawska” ir 

“Kurjer Warszawski” Straips
nių prieš Lietuvą, Suomijos lai
kraščiai smarkiai užpuola visą 
Lenkų politiką ir reiškia užuo
jautos Lietuvai. “Vusi Suomi” 
rašo: Tiesa tie laikraščiai atsto
vauja tik dešiniuosius, bet visi 
Lenkai mielai sutiktų paglemžti 
Lietuvą. "Svenska Presse”: Da
bar Lietuva Tautų Sąjungos na
rys, ką gi pasakys Sąjunga del 
Lenkijos aiškiai išreikštų planų ? 
Negalima leisti Lenkijai būti 
nuolatiniu taikos ardytoju.. Ji 
užsipelnys geros pamokos.

▼ ▼ 5F

Girtiems Užginta Ineit į 
Traukinius

Kaunas. — Susisiekimo mini
sterija išleido įsakymą kad gir
ti keleiviai, neskiriant ir gelžke- 
lių tarnautojų, nebus leidžiama 
į traukinį. Pastebėjus girtus 
keleivius, turi būti pranešama 
vyriausiam traukinio kondukto
riui, arba artimiausiam stoties 
viršininkui sustatyti protokolą.

▼ ▼ 5F

Gandas apie Purickį
Kaunas. — Kunigas Purickis, 

kaip girdėti, savo partijos (kr. 
demokratų) yra kviečiamas gry- 
žti Lietuvon ir stoti teisman kad 
išbaltinti save ir krikščionis de
mokratus kurie juk taip uoliai 
apsaugojo jį nuo teismo. Pu
rickis dabar vaikščioja po Bėdi
ną, gražią juodą barzdą užsiau- i 
ginęs, o jo pasamdytas buhalte-

nekaltę.
▼

Spekuliantai Užmušė 
Kareivį

židikiai, Mažeikių aps. — Ka
dangi iš Židikų iki Latvių rube- 
žiaus tik astuoni kilometrai tai 

I šmugelis varoma kuoplačiausia. 
Nesenai iš Sorieksvių kaimo du 
vaikinai nupirko keletą maišų 

| miltų išvežimui Latvijon. Išva
žiavus iš miestelio juos užklupo 
parubežio sargybinis ir norėjo 
areštuoti. Bet šie atėmė iš ka
reivio (nes vienas tebuvo) šau
tuvą ir dviem šūviais mirtinai jį 
peršovė. Kareivis palaidota Ma
žeikiuose, o prasikaltėliai po il
go jieškojimo jau suimti — tai 
Stepas ir Kazys Juodkai, 18 ir 
20 metų amžiaus vaikinai.

▼ ▼ V

Parubežiečiai Nuodijasi
Sudargas, šakių ap. — Pas 

mus spiritėlis vėl pradėjo į Lie
tuvą plaukti. Rugpjūčio 12 d. 
pasienio sargybininkai • Burgai- 
čių kaime suėmė pilietį G. ir na
šlę K. ir konfiskavo poriniu veži
mu bevežant 100 litrų spirito. 
Rugp. 13 d. Pervaznykų kaime 
vėl suimta 150 litrų spirito ir 
300 pakelių Vokiškų cigaretų su 
vienarkliu vežimu." Pasienyje 
konfiskuojama drauge ir ark
liai. Musų pasienio sargybiniai 
nesnaudžia.

▼ ▼ ▼

Negirdėti Ledai
Šlavantai, Seinų ap. — Rugp. 

8 d. po pietų nuo Lazdijų per 
Šlavantus, Seirijų valsčiaus dalį 
link Liškiavos gana siauru plotu 
puolė dideliausi ledai. Vienas 
tokis ledų gabalėlis svėrė iki 200 
gramų. Ledai išdaužė langus, 
iškapojo javus. Ledų krūvos 
vandens suneštos nesutirpo per 
visą dieną. Seniausi žmonės nė
ra matę taip didelių bėdų.

W VF

Kainos Vilkaviškyje
Vilkaviškis. — Puolant mar

kės kursui, beveik kasdien kįla 
ir produktų kainos. .Rugpjūčio 
18 d. turguje buvo mokama:

rugių cent. auk. 650—660 
| kviečįų. 1150—1200

avižų ■ 700—720
miežių nebuvo atvežta;
bulvių naujų 30Q—320 
sviesto sv. 115—120
kiaušinių dešimčiai 90—100 
vidutinis suris • 50—60
vyšnių gorčius 20—30 
oboliu gorčius — .tiek pat 
vidutinė sena avis 2000—2600 
paršiukas 1000—1200 
vežimas durpių 800—1000 
ruginės duonos sv. 7
ruginės piki; 10
pyrago 18
cukraus miltelių sv. 70 
jautienos sv. 35
lašinių rūkytų sv. 110—120 
valgyklose pietus 50.
vakarienė 60

(“Liet. Ukin.”)

Dar neužmiršome svetimų en
gėjų vergijos smūgių. Dar te
bestovi mums akyse Rusų cariz
mo žiaurumai: prakeiksmas Lie
tuvių tautos, užgynimas Lietu
viškos spaudos, atėmimas lais
vės žodžio, Sibiro taigos, kalėji
mai, šaudymai, kartuvės, ir tt.

O štai ir vėl triubija juodas 
trimitas mums praeities vergi
jos aidą.... Ir vėl vaizduoja 

■ nelaisvės, kančių gyvenimo še
šėlis mums!

Ilgų amžių Lietuvių gyvybės 
žaizdos dar neužgijo, nesustip
rėjo nusilpusi, nuvargusi dvasia 
įgelta tiranijos žiaurumais, nie- 
.kšystėmis — it vėl temsta vos 
tik sužibus laisvės, šviesos, ne
priklausomybės aušra! Vėl ren
giamasi slopint musų .neilgai 
buvusios šviesos vilties idealas.

Dabar tik skirtumas tame: 
Ne Rusų carų despotija, ne “Ba- 
tiuška” Nikolajus mojasi mums 
ant sprando, bet musų broliai, 
— Romos agentai, — be perdėji
mo sakant, ant nuvargusių Liej 
tuvių sprando naują vergijos 
jungą.

Lietuvoje klerikalų reakcija 
siaučia, .persekioja pažangiuo
sius žmones. Gyvenimas daro
ma panašus carizmo laikuose 
Lietuvoje.

Paskutiniame laike, kiek ten
ka patirti apie Lietuvos atstovy
bes užsieniuose, musų klerikalų 
spėka, nepaisydama Lietuvos pi
liečių teisių neliečiamybės, ke
liasi ir į svetimus pasaulio kraš
tus kur tik jaučia gyvenant bū
relį Lietuvos piliečių. Pirmoj 
vietoj, su didžiausiu kabliuku 
meškerė metama prieš Ameri
koj gyvenančius Lietuvos pilie
čius.

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je ypatingai įgaliota plačiomis 
teisėmis.

Prie šitos Atstovybės esantis 
Lietuvos Informacijų Biuras, su 
Atstovybės žinia, paskelbė jogei 
kiekvienas Amerikoje gyvenan
tis Lietuvos pilietis tuč tuo
jau, t. y. iki gruodžio 9 d. š. m., 
.privalo užsiregistruoti Atstovy
bėje. Įstatymo neišpildžiusieji 
bus peržengę Lietuvos įstatą ir 
tokie bus išskaityti iš Lietuvos 
piliečių tarpo ir praras savo tei
ses kokias turi Lietuvoje. Išsi
gelbėjimui nuo praradimo pilie
tybės savo krašte visi piliečiai 
privalo užsiregistruoti ir užsi; 
mokėti dar $10.

Prieš šitą Atstovybės “kontri
buciją” iš Lietuvos piliečių pa
žangioji Amerikoje gyvenanti 
Lietuvos piliečių dalis užprotes
tavo. Iš to Atstovybė ir jos 
Informacijų Biuras išsigando. 
Dabar jau kas kiekvienais straip
snis apie registraciją atsiduoda 
“nusileidimu”. Nes tik dabar 

I Atstovybė pamatė jog prievar
ta nieko nereiškia, tik gražiuo
ju su žmonėmis galima suside
rėti. Grąsinimai, bauginimai jog 
bus Lietuvoj nuosavybė konfis-

sos ir visuomet traukiama ant 
klerikališko kurpalio — nes ku
nigai rašo. Atstovas ’Čarneckis 
ir visi jo klapčiukai-patarnuto- 
jai atsiskaito net po kelis šim
tus dolarių į mėnesį! Už ką?! 
Kur (nuveikti darbai? Viskas 
ką iš jų Amerikiečiai gauna tai 
senų žinių, ir tai vien klerikalų 
partijai tinkamų! Kitų srovių 
Lietuviai dar išpiekinami kaipo 
"išgamos”, “atskalūnai” ir ki
tokiais klerikališkais “perlais”.

Netikusi Lietuvos atstovybės 
darbuotė, kėlimai nesutikimų pi
liečių tarpe, įvairus įžvelgimai 
jos partiviškumo sugriovė Ame
rikoje gyvenančių Lietuvos pi
liečių’ vienybę. Tos priežasties 
delei antra Lietuvos Laisvės Pa
skola kurią bandė sukelt Čarnec
kis visiškai susmuko be pasek
mių. Aukso-Sidabro Fondas da
vė stebėtinai mažas pasekmes. 
Visi Čarneckio bandymai veikti 
be kitų partijų žmonių nuėjo 
niekais. Bet gyventi reikia, rei
kia užlaikyti vieta, reikia pasi
imti riebias algas, po kelis šim
tus dolarių į mėnesį, o pajamų 
nėra. Ve šita priežastis priver
tė atstovybės ponus kėsintis api
plėšti Amerikoje gyvenančius pi
liečius po dešimtinę! Tik pasi
seka išgauti dešimtinės, butų 
viskas puiku!

Deja, Amerikos Lietuviai, ku
rie nemaža turi patyrimų iš pi
liečio Vileišio buvusios atstovy
bės, nesiduoda taip lengvai save 
išnaudot pono Čarneckio tingi
nių kompanijai vardan Lietuvos 
Lietuvos piliečiai sako: Kaip Vi
leišis užsidirbo algą, išlaikė at
stovybę, taip ir Čarneckis gali 
pelnyt tikru savo darbu gyveni
mą.

Kita dabartinės atstovybės pi
nigų ėdimo įs taiga tai "Lietuvos 
Finansų Misija” su p. Bielskiu 
priešakyj New Yorke.

Prie Vileišio, tiesa, irgi buvo, 
vietoj dabartinės, Finansinė Mi
sija. Tečiąuja Misija dirbo ir 
nešė naudą.

Ką dabartinė “misija” veikia 
niekas nežino, tik gerai visi ži
no kad Bielskiui reikia kas mė
nuo pristatyti algos po $600!

Kartą nuėjau į “Lietuvos Fi
nansų Misijos” (p. Bielskio' va
dovaujamos) raštinę.' Raštinė 
išrodo neprasčiausia. Darbo ma
žai, darbininkų daug, kurie, man 
būnant ilgiau valandą laiko, nei 
pirštu nepalietė jokio darbo.- Dvi 
jaunos merginos ir du vyrai už 
stalų, krykštauja, šaiposi. Re
gis Amerikonai, nes Angliškai 
kalba.... Pono Bielskio nema
čiau. Gal buvo išėjęs jieškoti 
vietos kraustytis. Juk tas žmo
gus beveik kas savaitę savo “Mi
siją” krausto į naują vietą — 
kad tik daugiau lėšų pridarius.

To mums Informacijų Biuras 
| nepraneša. Jis tik, vadovauja
mas Kun. Kemėšio, skelbia de- 
šimtdolarinius įstatymus, grau
dina mus musų brolių kančiomis,

Lietuviams mokesčius ir apiplė
šimo įstatymus, virsta tik nie
kšais, žemais gaivalais norin
čiais pasinaudoti žuvusiųjų už 
Lietuvą vardu.

Taigi, ar Amerikos Lietuviai 
už pasus mokės po $10, ar po $3 

(kaip buvo Vileišio nustatyta, 
organizuotoji klerikalų gauja tų 
pinigų vistiek iš savo abazo to
liau neišleis. Todėl tegul Ke
mėšio biuras daugiau netriubija 
Amerikos Lietuviams kad kuo 
daugiau .duosime dešimtinių tuo 
daugiau paremsim Lietuvą. Ge
riau butų jeigu “dženitorius” 
Kemėšis ir visa Čarneckio kom
panija atstovybėje kas mėnuo 
pusę savo algų skirtų kovai už 
Lietuvos laisvę. Butų gražu jei 
tokie dešimtdolarinių įstatytų 
skelbėjai patįs irgi pasiaukautų 
Lietuvai, o nereikalautų baisių 
mokesnių iš musų, darbininkų, 
kurių retas šimtą dolarių per 
mėnesį teuždirbame ir turime iš 
to užlaikyti šeimynas čia arba 
Lietuvoje.

Tik mažutė dalelė Lietuvos pi
liečių Amerikoje teužsiregis- 
truos. o iš visos didumos atsto

vybė negaus nei cento.
Bet ta diduma, kuri nuolat rė

mė ir rūpinos Lietuvos reika
lais, neišsižada ir toliau savo Tė
vynės, nesiliaus protestavus ir 
reikalavus kad tas įstatymas.ir 
sykiu jos sumanytojai butų pra
šalinta iš atstovybės.

Keiks ar ne keiks dabartinis 
atstovybės štabas nesiregistruo- 
jančius, vadins ar nevadins “šla
keliais”, “išgamomis” ar kitaip, 
jie tikrų Lietuvių neprakeiks ir 
neatskirs jų nuo Tėvynės, tik 
labiau save paniekins ir .pasida
rys Lietuvos neprieteliais! Visi 
dori Lietuviai mylėjo ir mylės 
savo šalį Lietuvą! Jų praeityje 
dėtos aukos savo kraštui, jų bo- 
nai bus jų žyme ilgiems laikams 
jų patriotiškumo. Bet Kemėšio 
ir atstovybės klerikalų prakeiki
mai tiems tėvynainiams mesti' 
kurie bus bandoma gruodžio 9 
.d., sugryš jiems patiems. At
minkit,, tamsybės apaštalai!

Voras.

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”
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Ruduo Jau Ateina!
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Ruduo ir nelaukiamas ateina. Prasidės draugijų veikimas. Laikas 
pradėt rūpintis įsigyti sau veikimo medegą.

TEATRALES ir šiaip draugijos rengs vakarus, statys veikalus — 
joms reikia jau dabar teatralių veikalų. Jų yra “Dirvoje”.

CHORAI pradeda pernaują sukrusti — jiems reikia naujausių dai
nų pasimokinti žiemos parengimams. Jų yra “Dirvoje”.

SOLISTAI irgi rūpinasi apie naujas ir gražias dainas, nes po senovei 
prasidės koncertai ir dainavimas. Jų yra “Dirvoje”.

ŽMONES kurie niekur nemėgsta išeiti jiems • rupesnio užduoda ilgi 
žiemos vakarai. Tiems tinkamiausia įsigyti visokių knygų, nes su 
knyga laikas nejučiomis praeina. Jų yra “Dirvoje”.

MOKINTIS norintieji įieško visokių rankvedžių ir šiaip mokslo kny
gų. Jų yra “Dirvoje”.

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

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

Visais tais reikalais rašydami adresuokit taip:

"DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. ----- CLEVELAND. OHIO

V
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kuojama, nesiregistravusieji iš
keikiama “slakeriais”, “Lietu
vos išgamomis”, ir tt., jau at
slūgsta.

Visai atsisakyt Amerikoje gy
venantiems (Lietuvos piliečiams 
registruotis butų klaida. Regis
truotis būtinai reikalinga, tik ne 
su apiplėšimu. ” Nei vienos val
stybės, kurios kultūroj gana pa- 
žangėję, tokių augštų mokesnių 
nėra, nors jos irgi užlaiko savo, 
atstovybes ir veda registraciją. 
Be registravimo ir be atstovy
bės Lietuva negali apsieiti Ame
rikoje, kur gana daug reikalų 
esti čia gyvenančių Lietuvių su 
jb sena Tėvyne. Vienok ta at
stovybė turėtų būti apsukri, dar
bšti, mokanti teisingąį, suma
niai 'tvarkyt reikalus valstybės 
kurią ji atstovauja, ir piliečių, 
o ne tykoti pasinaudojimo iš 
čia esančiųjų. Jeigu atstovybė 
nesugebi teisingai, sumaniai at
stovauti savo valstybės reikalų 
čia kur ji paskirta, tokią atsto
vybę reikia atstatyti nuo užima
mos vietos.

Musų atstovybė Washingtone, 
kurią įstatė klerikališka Lietu
vos Užsienių Reikalų Ministeri
ja, visai netinka a’tstovaut Lie
tuvos ir jos piliečių reikalus 
Amerikoje.

Ar tai galimas daiktas jog at
stovybė, pildanti valstybės pa
reigas, vaikytųsi partijas! Pir
miausia ji “atsižymėjo” išvai
kydama “bedievius” darbinin
kus. Jos raštai-informacijos vį-

ašaromis, skurdu, kad tūkstan
čiai jau padėjo galvas į šaltą že
mę už Lietuvos laisvę.,.. O, 
girdi, Amerikos laisvamaniai dar 
nenori, gyvendami turtingoj ša
lyj Amerikoj, užsimokėt $10 už 
pasą, paremt Tėvynės!

Ne del to Amerikoj gyvenan
ti Lietuvos piliečiai nenori pasų 
imtis ir mokėti dešimtdolarinių, 
bet del to jog jie nenori kad kle
rikalų partiniai šulai: Čarneckis, 
Kemėšis, klapčiukas šilkas, "Lie
tuvos Sargų” eks-generolas ir 
“daktaras” Bielskis, Pan Mas
towski ir kiti panašus klerikalų 
bernai dyki būdami, ir dar po 
kelius patarnautojus užlaikyda
mi, tais ' Amerikiečių pinigais 
naudotųsi. Prieš tai ne tik lais
vamaniai .bet‘ir visi susipratę 
Lietuviai kovoja. Tas nereiškia 
jog tokie žmonės išsižada savo 
brolių žuvusių už Lietuvos lais
vę ir tų kurie dabar kovoja, ku
rie dar nejaučia laisvės Lietuvo
je, kurie dar kenčia klerikališka 
priespaudą, persekiojimus. Ame
rikos Lietuviai savo brolius- rė
me ir rems jų vargų gyvenime. 
Bet tik ne Kemėšio nurodymais 
— mokant dešimtdolarines, ku
rios atstovybėj sutirptų.

Lietuvos Atstovybės nariai, 
kurie skaitosi mėnesines algas 
nuo poros iki šešių šimtų dola
rių, dar nereiškia jog yra Lie-’ 
tuvos pavargėliais. Jie tik iš
naudotojai Amerikiečių. Jeigu 
jie vardan Lietuvos vargo, lais
vės idealų skelbia Amerikos

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

NEVIRŠKINIMO; EGZEMOS, BRONCHITO, VOČIŲ, 
arba jeigu nervai kaip nors netvarkoj ; arba jeigu nori 
turėti gražią, tyrą, sveiką odos išvaizdą, patariame jums 
pabandyti pakelį musų STEBĖTINŲ VAISTŲ YEASTO
LAX. Tarp savo įvairių elementų Yeastolax 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 subu- 
davota iš pirkimo užrubežinių pinigų po karių. Eina kal
bos kad Rusijoj atrasta $50,000,000,000.00 vertės radiumo, 
ir spauda atkreipia ddmą didėlių 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 tą atidaryta prekių vežiojimui tar-' 
pe Rusijos, Vokietijos, Persijos ir Centrelines Azijos dė
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; 
ištiesų negalit praleist tokios progos įsigyt šių Rublių.

Mes norime kad kiekviena ypata 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
125J So. Michigan Ave., Dept. F-132 CHICAGO-

Išpildykit Apačioj Telpantį Kuponą

YEASTOLAX COMPANY,
1253 S. Michigan Avenue,.

Dept. F132, Chicago, Hl.
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 ................... .

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

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Nuotikiai. Kova tarp kairių- Istus ir jų gyvenimą, kiek ji iš 
jų ir centristų nesimažina bet 
dar vis didinasi. Praeitame pro- 
gresisčių susirinkime po didelio 
šturmo centristės laimėjo, — tai 
dar pirmas jų laimėjimas tai 
kuopai, r 
puolimą ant visų “fruntų”, tai j” 
yra per visas draugijas iki pa
čiai sostinei (sąryšiui). Kairie
ji irgi nesnaudžia, rengiasi prie 
atmušimo priešų, i 
kartu tuština sostinės turtus, 
labiausia bankus, matomai nepa
sitiki atlaikyti užpuolikų, kadan
gi centristai samdo kareivius, 
vieniems užmoka pinigais, 1 ' 
tiems gi dalina Fisherio brokus 
kad tik palaikytų jų pusę. Kas 
šmeruoja tas ir važiuoja.

Visi tikrai -manė kad Liuosy- 
bės Choras miręs; bet 'kaip gir
dėti tai jis rengia didelį koncer
tą ant spalio 22 dienos, kuriame 
apart choro dalyvaus visi ge
riausi Cleveland© solistai ir at
vyksta net Jonas Butėnas. Jei
gu taip tai Liuosybės Chorui tu
rime duoti numerį pirmą; Kuo
met viską sužinosiu tai prane
šiu ar verta ten eiti ar ne.

Rugsėjo 17 d. develando “ar
tistai, rašėjai ir poetai” turėjo 
išvažiavimą į Euclid Village kal
nus, ir štai kas ten buvo: “Ar
tistės” apsiavę kelinėm (gal nu- 
siavę?) lipa prieš augštą kalną, 
“poetas” sėdi pakalnėj, 'žiuri iš 
apačios į “artistes” kaip jos ar
tistiškai kabinasi keturiomis į 
viršų, ir rašo "poeziją”; ‘‘poe
tas” bežiūrėdamas apsvaigo, iš
krito fontatinė plunksna iš ran
kąs; kurios nebesuranda, jr poe
ziją lieka neužbaigta.

Dovydas.

SLA. 14 kuopos susirinkimas 
bus spalio 5 d., Lietuvių salėje. 
Gerbiamieji SLA. nariai, šis su
sirinkimas yra bertaininis todėl 
privalote visi dalyvauti. Taipgi 
ir ne-nariai yra kviečiama ateiti 
ir prisirašyt prie naudingiausios 
organizacijos, S. L. A.

Kp. Rašt. V. P. B.

Fordas Pataria Nepirkt 
dabar Anglies

Detroit. — Automobilių išdir
bėjęs Ford paskelbia Amerikos I 
žmonėms kad tuo 'tarpu susilai
kytų nuo pirkimo anglies, arba: 
jei reikia kad pirktų mažiausia 
kiek galima, nes anglies kainos' 
puola. Dabar dar, streiko pa-; 
sėkmėms tebesant, anglies pre- j 
kiautojai kalba jog esą anglies j 
ant .žiemos bus mažai, raginda-, 
mi žmones skubintis pirkti ir 
mokėti augštas kainas, bet tuoj 
anglis nupigs.

IŠGULDYMAS ŠV.
RAŠTO
ątsibuna

Kožną NEDĖLDIENĮ 
pradžia 2:30 vai. po piety 
WM. ABEL & SONS Salėj

7017 Superior Ave.
Kviečiame visus.

Inžanga dykai. Kolektų nėra.

mus vakarus neva reguliavo ka
talikiškas sąryšis; 'bet savo pa
klusnių 'bobelių ar kokių kitų 
bereikšmių organizacijų vakarus 
reguliavo klebonas. Vieni ren
gė Lietuviškoj salėj, klebonas 
rengė pobažnytinėj; vieni ren
gė nedėlioj, ir klebonas rengė 

"j — reiškia sykiu, kad 
tik pakenkus katalikiškoms or- 

Iganizacijoms. Jeigu nerado ki
tų ko kas rengtų bažnytinėj sa-

Kad toks sąryšis -reikalingas *ėJ/akarą, klebonas parengda- 
nėra abejones. Toks yra buvęs vo (lr dabar tą darys) bažnyčios 
čia pirmiau, dar kada Lietuviai 

j. | mokėjo vieni kitų nuomones pa- 
fll'(gerbt, iki juos nesupjudė vyčiai 

5 ir kiti karštakraujai gaivalai iš 
katalikų pusės. Tautinės orga
nizacijos turėjo atsimest iš to 
sąryšio kada vyčiai pradėjo jį 
vest į Tautos Fondą ir visas są- 

' ryšio ineigas norėjo atiduot tam 
fondui. Vyčiams ir nesusipra- 
tusiems katalikams nerūpėjo ge
rovė vietos Lietuvių ir kėlimas 
savo tautinio vardo, bet rūpėjo 
pasitarnavimas vienam ar ki
tam klerikalui vadui.

Bet kas iš to išėjo? Tautinin
kams atsimetus, sąryšis liko tik 
“katalikiškas”, kuris ir po šiai 
dienai nieko gero neužgyvena.

Gerb. Solo užsimena kad sa
vo pačių srovės sąryšis neturi 
reikšmės, nes tos srovės draugi
jos pačios sau nekenks'. Nevi
sai taip -buvo katalikiškų drau
gijų veikime, ir tas pat matosi 
dabar susiSkaldžius bolševikams.

Noriu kalbėti apie katalikiš
kų draugijų gyvenimą, su juo 
labiau susipažinęs. Aną sykį sa- , 
vo raštelyje užsiminiau apie vie- ] 
tos klebono darbavimąsi, kuris ] 
yra ne tik skaldantis vietos Lie- < 
tuvių solidaringumą bet ir pačių 
katalikų vienybę. Nežiūrint vi
sų į musų -draugijas atsiliepimų 
ir raginimų su-sijungt į Federa
ciją, sudaryti; Federacijos skyrių 
pasekmingam kovojimui su “be
dieviais”, musų klebonas varosi 
už savotišką ‘‘federaciją” arba 
katalikiškų draugijų trustą jo 
kišeniųjė. Klebono norėjimas 
panaikint vyčius o padaryt iš jų 
bažnytinę jaunimo kuopelę kokią 
dabar turi ir kokia pobažnyti- 
niam skiepe peklą kelia ir išdy
kauja, sukiršino vyčius prieš jį

> ir vyčiai buvo sukrutęytyėrt sau 
naują' parapiją su “užartavotu” 
klerikalu-vyčiu klebonu; butų tą 
įvykdę jeigu ne tie blogi laikai. 
Parašų surinko užtektinai išga
vimui iš vyskupo leidimo naujai 
parapijai .tverti, tik stokavo no
rinčių duoti pinigų bažnyčiai ir 
naujam kunigui užlaikyti.

Tas pirmas klebono atakas į 
j vyčius nepasisekė. Jis taipgi da
rė ataką ant Teatrališko Choro 
ir norėjo iš jo padaryt bažnytinį 
chorą, arba geriau tariant su
vienyt jį su bažnytiniu choru. 
Irtas nepasisekė. Tai du klebo
no pralaimėjimai.

Paskui klebonas paleido ata
ką prieš Lietuvišką salę, nupirk
tą katalikų pinigais (didumoj); 
notėjo kad visos katalikiškos j 
draugijos apleistų Lietuvišką sa
lę ir rengtų visus savo vakarus , 
tik 'bažnytiniam skiepe. Bet ir ,

Drau-
gijos rengė sau po senovei Lie- 1 
tuvių svetainėj, tikėdamos dau- . 
giau pelno iš pašalinių, “bedie- ] 
vių”, teisybę sakant, nes vienų | 
katalikų niekad užtektinai nesu- ; 
sirenka, o į bažnyčią tie “bedie
viai” neišdrysta eit šokt ir pa
niekint Dievą.

Katalikiškų draugijų rengia- 1

paveikslų yra su Rusija susipa
žinus.

Apie naują Sąryšį. Gerb. So
lo pereitame numeryje pajudino 

ą nau
jo, tarpsrovinio, draugijų sąry-i °~ 
šio Clevelande, nes sroviniai sa- J1., e 
ryšiai neturi reikšmes nei nau-| .* . 
dos. Apie sąryšio reikalingumą

TYL. < • i • • tU ULlUlLalllc IlLllIlci y Ic Peili

klausim, .pi. reikalingumą

ir tuom pačiu tai ; ir^erb. D 
stines turtus. j _ ______...

naudai vakarą. Na ir mes ka
talikai, arba musų organizaci- 

j jos, vaidijomės tarpe savęs tu
rėdami savo sąryšį kuris neva 
turėjo sureguliuot musų rengi
mus neužkenkimui vieni kitiems.

Prie musų rengiamų vakarų 
dar tuo pačiu laiku pataikė pa
rengti kitų srovių draugijos sa
vo vakarus, na ir išeidavo publi
kos išdalinimas, nuostoliai viso
se pusėse. Reta kuri draugija 
nepridėjo iš savo iždo balių ar 
perstatymų lėšų apmokėjimui, 
nors vakarai rengta del pelno.

Kad mes negalime susikalbėt 
su klebonu, geriausia taikytis 
susiprast draugijoms abelnai ; 
tuo mes neišsižadėtume savo ti
kėjimo" ii- nepakenktume bažny
čiai, o pasigelbėtume pačiams sa
vo draugijoms kurias per var
gus stengiamės palaikyt ir ap
saugot jose sudėtus savo pini
gus renkamus atsitikimams ligų 
ar mirties. Tenoras.

Clevelandietė gali likt Greki- 
jos karalienė. Sumišimams Gre- 
kijoj. einant, nuvertus dabartinį 
karalių, Grekijos sosto inpėdi- 
nis kunig. Jurgis gautų karūną. 
Jis yra įvedęs su Olevelandiete 
milijoniere našle, tula Leeds. Ji 
yra priėmus Grekų tikėjimą ir 
vadinasi Kunigaikštienė Anasta
zija.

Daug turtingų našlių, ir se
nesnių už savo vyrus, yra pasau
lio istorijoje užžymėta. Viena 
tokia našlė pakėlė iš skurdo Mo- 
hametą, kuris paskui įsteigė Mo- 
hametonišką tikėjimą kurio var
du dabar Turkai Grekus ir visus 
krikščionis skerdžia. Mohame- 
tonui krikščionis yra toks pago
nis kaip musų davatkoms kitų 
tikėjimų žmogus.

Automobiliai savo neatsargu
mu, arba žmonės neatsargumu 
iš savo pusės, palaidojo 84 gy
vastis Clevelande nuo pradžios 
šių metų iki pereito utarninko. 
Užmuštų daugiausia vaikai, ku
rie žaidė gatvėse.

šiaip nuo nelaimių, apdegimo 
ir tam panašių, pereitų savaitę 
mirė penki vaikai.

SUSIRINKIMAI
Pirmą nedėldienį, nuo 2 po pietų 

Dr. V. Kudirkos Draugystės
Flynn-Froelk Salėj

5309-11 Superior Avė.

Pirmą ketvergę, 7:30
Susiv. Liet. Am. 14 ]

Lietuvių Salėj 
6835 Superior Ave.

vai. vak. 
Kuopos

Antrą nedėldienį, 2 vai. po pietų 
A. Liet. Tautinės Sand. 18 Kp.

Goodrich House
1420 E. 31 Street

Antrą Seredą kožno mėnesio 
Amerikos Liet. Piliečių Klubas 

Lietuvių Salėj, 6835 Superior av. 
nuo 7:30 vai. vakare.

1923 metais Clevelande atsi- f viršininkų ir šiaip mokslininky 
bus 7,000 Amerikos mokyklų | suvažiavimas.

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

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

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

Miesto mokyklų direkcija at
sikreipia į tėvus visų tų vaikų 
kuriems suėjo 16 metų jr kurie 
po pavasarinės pertraukos mok-

Sugriuvo ugniagesių budinkas. 
Pereitam utarninke ant Chester 
avė. prie E. 12th st. sugriuvo 
mūrinis ugniagesių stoties bu
dinkas. šone jo, visai greta, bu
vo iškasta skiepas kitam budin- 
kui statyti, į tą tuštumą pasi
davė ugniagesių budinko pama
tas ir 'budinkas sugriuvo. Su-

Trečią nedėldienį, 2 vai. po pietų 
T. M. Draugijos 20 Kuopos 

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

PARDAVIMAI

Miss Gannett, Goodrich įstai
gos vedėja, važinėjusi po Euro
pą, pataikė būti Kaune tą pa
čią'dieną kada Suvienytos Val
stijos pripažino Lietuvą,- taigi 
prisižiūrėjo Lietuvių džiaugs
mams ir iškilmėms. Kaipo su- 
siinteresavusi Lietuva ir Lietu
viais, plačių santikių su Lietu
viais turėdama, ji stengėsi ap
lankyt Lietuvą, ir tenai nuvykus 
išbuvo Kaune penkias diėnąs. 
Kadangi beveik visą laiką lijo, 
nedaug ko galėjo pamatyti, tik 
susitiko su nėkuriais valdinin-, 
kais,: kurie ją maloniai priėmė. 
., Gerai žinodama apie Lietuvių 

santikius su Lenkais, užklausta 
ar .neapsilankė Lenkijoj, ji ati
sakė jog nenorėjusi Lenkijos 
matyti, neturėdama jai jokio už
jautimo, betgi apsilankė' kitose 
kaimyniškose šalyse, kaip Vokie
tijoj, Čeko-Slovakijoj, Austrijoj, I 
Jugoslavijoj ir Francuzijoj.

' Birželio 22 d. išvažiavus iš • 
SuV. Valstijų, būdama Londone’ 
susitiko su Atstovu ..Naruševi
čium,. kuris parengė jai arbatą. 
Londone buvo tokių, viešuome
nės' įstaigų kokią ji Clevelande 
užžiuri vedėjų suvažiavimas.

Berlinė būdama irgi susitiko 
su Lietuvos atstovu. Iš tenai 
keliavo į Kauną; o po penkių die
nų.iškeliavo orlaiviu į Karaliau- > 
čių, iš kur vėl.aplankė Berliną, 
Pragą, Zagreb, 'Vieną, iš kuri... 
orlaiviu iškeliavo į Paryžių, o J tas klebonui nepasisekė, 
iš-tenai per' Havrą išplaukė į 
Ameriką, .pasiekdama New Yor- 
ką rugsėjo 9 d.

Lietuvos miestų gyvenimas 
jai, pripratusiai prie daug pato
gesnių Amerikos išvystymų, ne
patiko. Kaunas dikčiai skiria
si, sako, nuo Vokietijos miestų 
ir daugiau panėši į Rusijos mie-

i -• j* u.- i „j ..ii tas ir ouuinKas sugriuvo, ou-slo nuėjo dirbti kad vėl jie zie- . . $2 QQQ vertėaKgaisro apa. mr»Q Imlrn hutu iPidvuimi i mnlr.l 'r f o . rIratų stogu sugadinta. Ugniage
siai, kurių buvo apie 15 vyrų, 
laiku spėjo iš budinko išbėgti. 
Visi jie viens kitą sveikino “lai
mingu ištrūkimu” iš mirties na
gų. Gatve ėję žmonės irgi spė
jo pasišalinti nuo griūvančių ak
menų.

! mos laiku butų leidžiami į mok-
■ slą. Daugelis vaikų per vasarą 
1 ėjo dirbti pagelbėjimui tėvams
■ namų užlaikymui ir užsidirbimui 

sau pinigų drapanoms ir kny
goms šiai žiemai. Kiti pamanė 
visai jau neiti šią žiemą moky
tis. Virš 16 metų amžiaus vai-

' kų negalima priverst eit mokyk
lon kurie turi nuolatinius užsi
ėmimus, bet ar ištikro jau to
kiems savo vaikams tėvai mano 
mokslo užtenka jų pasisekimui 
ir gerovei ateityje;

Atminkit, abelnai žmogus tu
ri dirbti per keturiasdešimts 
metų, taigi pora ar trįs metai 
daugiau pridėti prie prisirengi
mo tankiai pakreipia viso gyve
nimo kejią geresnėn pusėn, į tą 
pusę, kur gali užimti geresnę po
ziciją ir daugiau pelnyti. Ne
būkit trumpregiais apleisdami 
mokyklas kada užsibaigia prie
vartos laikas mokslą eiti, ir tė
vai nedrauskit vaikams toliau 
pasimokyti. Jauni žmonės ku
rie pasiryžta mokytis randa tam 
kokius nors kelius, o tas pats 
užsispyrimas ir drąsa paprastai 
priveda juos prie pasisekimo vė
lesniame gyvenime. Neapsigau- 
kit savęs jog galit rast tą pat 
mokslą vakarinėse mokyklose. 
Imtų mažiausia šešiolika metų 
užbaigimui augštesnėsės moky
klos lankant vakarines. Dvi va
landos vakarais, po sunkaus die
nos darbo, nėra geriausias lai
kas mokymuisi, nors žinoma ge
riau negu nieko. Daugelis žmo
nių pasigelbsti lankydami vaka
rines mokyklas, ir taip darys, 
bet daugiau galima gauti iš die-' 
ninių mokyklų.

Vyriškų drapanų siuvėjai, bu
vę išėję streikan pereitą savaip 
tę, sugryžo į darbą laimėjus sa
vo reikalavimus. Streikavo 400 
darbininkų reikalaudami 15 nuo
šimčių pakėlimo algos, ir 44 va
landų darbo.

Miesto vakarinėse mokyklose 
irgi šįmet užsirašė mokinių dau
giausia negu kitados, 
met mokyklose imama tam 
ras mokesnis, suaugusiųjų 
sirašymo tuomi nesutrukdė.

Nors šį- 
tik- 
už-

Rengkitės prie didesnių taksų. 
Sekančių metų taksai Clevelan- 
do gyventojams, nuosavybes tu
rintiems, bus '50c daugiau ant tū
kstančio dolarių. šiais metais 
taksai buvo $1.44, kitą metą bus 
$1.49 nuo šimto. Taksų pakėli
mas reikalinga esant didesniems 
kaštams mokykloms ir 'knygy
nams užlaikyti.

Šį rudenį Clevelande jau su
sekta du sergantieji “flu”.

Prasidėjo judėjimas moteriš
kuose rateliuose tvėrimui tėvų- 
mokytojų organizacijos pasigel- 
bėjimui vieni kitiems jaunosios 
kartos geresniam išauklėjimui.

DI R.VOS Agentūra1 IV- V V/U jr informacijos

Dr. V. Kudirkos Dr-stės ber- 
taininis susirinkimas atsibus 1 
d. spalio, nedėlioj, Flynn salėj, 
5309-11 Superior avė. Prasidės 
nuo 2 vai. po pietų. Nariai ma
lonėkit atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui.

Užr. Sekr. J. Ruškiš, 
3101 Church Ave.

Prigėrė šuliny j. Netoli Do
ver, O., ant Center Ridge road 
gyvenusios šeimynos motina, tu
rinti 9 vaikus, rasta šulinyje ne
gyva, 
paskui nesulaukiant sugryžtant, 
nueita ten jos jieškoti. 
ta pereitą nedėldienį.

Jai link šulinio nuėjus ir

Atras-

Siunčia pinigus į Lietuvą.
€Į] Parduoda Laivakortes į ir 

iš Lietuvos.
•J Parūpina visus popierius 

išvažiavimui į Lietuvą, S. 
Valstijų ir Lietuvos pilie
čiams,

Sandaros 18 kuopos repetici
jos veikalo “Dvi Seserį” atsibu- 
na .pėtnyčiomis vakarais “Dir
vos" redakcijoje; lošėjai lanky
kitės ant repeticijų reguliariš- 
kai. Lošimas įvyks lapkričio 26 
d. Lietuvių salėje. V.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER
Vaizbnženklla uireg. S. V. Pat. Ofiso.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Įkaro (Anchor)
Yaizbaženklį.'

____ _

ir gryžimui atgal.
(J Pagamina popierius par-

traukimui giminių Ame- 
rikon iš Lietuvos. @3

<ĮĮ Padaro Doviernastis-jga- 
liavimus pervedimui tur
tų Lietuvoje esantiems.

FOTOGRAFIJOS! •
Geriausia proga dabai1 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 791 h Street Cleveland, Ohio.
Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 5 va.

Norėdami informacijų atsilankykit ypa- 
tiškai arba klauskit laišku.

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND.
Atdara kasdien iki 9 valandai vakare.

Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dieną

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

į Vaikams KEPURIŲ I
> Vaikų kepures 75c. iki 95c. į
4 Vyrų kepures $1.00; $1.50 Išdirbejų kaina. 4 
į VYRŲ VELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS 5 į Mes turim įvairių daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių. S

4 2625 East 55thSt. 7904 St. Clair Ave. 4
4 Cent. 7509-K Fader & Blecher, Savininkai Rand. 5775 4

NAMAI PARDAVIMUI
Superior Av. netoli Addison 

Rd., 2 krautuvės su 2 gy
venimais ir 3 dideli mūri
niai garadžiai. $16,000. Ge
riausia proga.

Dviejų šeimynų namas netoli 
White A v., gražus-dideli po 
6 kambarius gyvenimai, la
bai didelis lotas. $9,000.
A. SCHWIMMER & SON 

933 E. 79th St. Rand. 146.

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

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

$3.00;
siųsti šiuo adresu:

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

Kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

Pienas yra geriausias mais
tas augantiems vaikams. Jis 
turi savyje visus elementus 
lengvai suvirškinamoj for- 
tnoj.
Duokit vaikams kuodaugiau- 
sia pieno ir žiūrėkit kaip jie 
pasekmingai augs.

BELLE VERNON
Pienas

“Geriausias” .

Registruotas Atstovybėj Notaras
K Užtvirtina visokius doku- 

mentus daromus Lietuvo- 
K je esantiems giminėms —
V doviernastis ir šiaip aktus 
X ir paliudija pasus iškeliau-
V jantiems j Lietuvą, pagal 
įį Lietuvos Atstovybės rei- 
K kalavimo. Neregistruotų 
jS Notarų liudymų Atstovy- 
S beje nepriimama.

Norėdami pasiųsti pinigus į 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 Išdirbimo Reikalu Kreipkitės:

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

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

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

I J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
* visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL

VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS, 
NOSIŲ,. RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMA. Su pagalba X-SPIN-

DŪLIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu galimu laiku.

Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus tyrinėjimo metodos kas tau kenkia. Aš vartoju 
^-SPINDULIUS,, MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALIŠKĄ analizavimų 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 UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ vyru ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, 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 BAILEY, “SPECIALISTAS”
Standard Theatre Bldg.Room 302 

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

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

811 Prospect Avenue.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.


