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• CUZAMS REIKALAUJA PRAŠALINT KA
RIŠKUS LAIVUS IŠ DARDANELIU-

Ispanija Pripažino

Turkijos Sultanas Pasitraukė nuo Sosto. Deryb 
Tarp Turkų su Grekais-Alijantais Pradedama.

“DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijų pa
dėtis pereitoj savaitėj buvo to
kia:

Puodininkystės ir molio dar
bai užsidarė darbininkams išėjus 
j streiką kada nesusitaikyta del 
algų. Darbininkai atsisakė su
tikti ant išdifbėjų siūlymo dirb
ti už senas algas.

7,000 puodininkystės darbi
ninkų E. Liverppol ir apielinkėj 
streikuoja. Visoje šalyje šiuomi 
streiku paliesta 17,000 darbinin- 
Kl’.

Akrono gurno darbai dar ne
jaučia nuslugimo nors papras
tai rugsėjo mėnesyje prasideda 
aplėtėjimas pirkimo automobi
liams gumų, šiuo visu mėnesiu 
išdirbėjai dar mano varyti dar
bus tuo ipačiu saiku.

■Goodrich gurno dirbtuvė ati
darė. dirbtuvės dalį kuri dirbo 
Fordo-automobiliams gumus, po 
kelių dienų palaikymo uždarytos 
kada Fordas sulaikė savo dirb
tuvėse veikimą.

Vagonų stoka pradedą atsilie-, 
pti ant plieno ir geležies išdir? 
bysčių. Nekurios lYoungstowno 
geležies liejyklos negaudamos 
vagonų išsiuntimui savo išdir-. 
binių pusiau darbus sumažino, 
kitos rengiasi mažint.

Iš rytinių valstijų traukiama 
šimtai vagonų kietosios anglies į 
šią valstiją, del stokos savos 
minkštosios anglies kada val
džios komisija davė įsakymą 60 
nuošimtį vietinės anglies siųsti 
j šiaurinę Ohio išgabenimui eže
rais;

Prasidėjęs Didžiųjų Ežerų lai
vų darbininkų streikas surūpino 
anglies ir gelžkelių kompanijas 
kadangi įsuvežus anglį vagonais 
į paežerj bus sutrukdoma iškro
vimas.

Trįs šimtai laivų darbininkų 
sustreikavo reikalaudami astuo
nių valando darbo dienos vietoj 
dabar dvylikos valandų. Laivų 
kompanijos, vienok tikisi gaut į 
■treikerių vietas gana skebų, nes 
laivus kraut ir šiaip ką veikt ant 
jų nereikia mechanikų.

Clevelande spalio 2 d. prasidė
jo angliakasių unijos attsovų ir 
kasyklų kompanių vedėjų konfe
rencija tęsimui toliau derybų del 

-užbaigimo klausimų kurie buvo 
iššaukę angliakasius į streiką. 
Pradedant derybas,' norima nu
statyt angliakasiams algas 'ku
rios butų mokama nuo sausio at
einančių metų.

Pagerėjimas darbų visoje ša
lyje, sykiu su kilimu augštyn al
gų, pasirodė vienas iš svarbiau
sių ekonominių įvykių bėgyje 
rugsėjo mėnesio.

Clevelande pereitą savaitę su
rinkta $500 aukų gynimui Her- 
.rin, III., angliakasių kaltinamų 
už skerdynės skebų birželio mė
nesyje.

Užmušta penkį darbininkai. 
Johnston City, III. — Netoli čia 
vienoj kasykloj kilus eksplozi
jai užmušta penki darbininkai ir 
trįs sužeista. Apie 300 darbi
ninkų buvo toj kasykloj laike 
sprogimo.

Kaunas?"— Rugsėjo 9 d. “Tri
mitas” pagarsina žinelę jog Is
panija pripažino Lietuvą de ju-

• • • • ■ i Rusai Reikalauja Alian
tų Paliuosuoti Darda

nelius Prekybai
Maskva. — Sovietų valdžia pa

siuntė Anglijos, Francuzijos ir 
Italijos valdžioms notą protes
tuojančią’prieš Dardaneliu blo
kadą ir reikalauja nuimti visus 
suvaržymus laisvam pervažiavi
mui prekybinių laivų.

Rusijai ir kitoms- Juodųjų jū
rių pakraščio tautoms nepatinka 
Anglijos pastangos kontroliuoti 
svetimas jūres ir teritorijas, ta 
nota išrodo. Rusai nori padary
ti Juodąsias jūres ir inėjimą į 
jas nevaržomą prekybos laivams 
ir prašalinti visus kariškus lai
vus;

Rusija, skelbia žinia iš 
dono, traukia kariumenę 
Rumanijos rubežįaus.

(Turkų Sultanas Apleido 
Sostą

Turkų-Aliahtų Derybos
Konstantinopolis, spalio 3 d. 

Mundanijoj, Maž. Azijoj, pra
sidėjo tarybos pertraukimui 
Turkų ir Grekų-aliantų karės 
ir nustatymui taikos klausimų 
išrišimo programo.

Lon- 
prie

Paryžius. — Mbhammedas VI, 
Turkijos sultanas, pasitraukė 
nuo sosto užleisdamas vietą sa
vo pusbroliui, Abdul Medjid Ef
fendi. Naujasis sultanas- yra 
54 m. amžiaus.

Mohammedo VI viešpatavi
mas buvo tik iš vardo nuo to 
kaip aliantai užėmė į savo kon
trolę Dardanelius ir Konstanti
nopolį.

Sultanas pasitraukė nenorėda
mas pakenkti nacionalistams po 
vadovyste Kemal Pašo. -

•Tokib. — Aomori mieste, ki
lus gaisrui paveikslų teatre, su
mišime užmušta 16 žmonių ir 
keli desėtkai sužeista.

New Yorke, 'kokiam niekšui 
padegus dideli gyvenamą budin- 
ką, .sudegė 7 žmonės.

Twin Cities, Mihn., trūkis už
lėkęs ant per reles važiuojančio 
automobilio užmušė septynis ja
me buvusius žmones.

Ocean Falls, Kanadoj, uoste 
nuslinkus krantui užmušta penki 
žmonės.

Grekijos Karalium Liko 
Sūnūs Senojo Karaliaus

• Atėnai: — Pulkininkai Plas-ti- 
raš ir Gonatas, revoliucijonierių 
vadai, inėjo į Atėnus priešakyje 
savo kariumenės. Revoliucijo- 
nięriai tuoj užėmė visas svarbes
nes vietas ir valdžios įstaigas.

Karalius Konstantinas pasi
traukė) o sostą, užėmė jo sūnūs 
Jurgis.

Konstantinas pasitraukė po to 
kaip minios įširdę apspitę jo pa- 
locius ėmė grasinti jam.

Sykiu Atėnuose atsibuvo Ve- 
niželistų demonstracija. Ant jų 
kvietimo Veniželos iš Paryžiaus! 
telegrafavo sutinkąs užžiurėti 
Grekijos interesus aliantų sosti
nėse. Jis iškeliavo į Londoną 
pasimatyt su Anglijos užsienių 
ministerija.

Karalius Konstantinas sostą 
laikė du skyiu. Karės dienose 
Veniželos jį numetė, aliantų re
miamas, už jo prijautimą Vokie
čiams, ir Grekija stojo karėn 
aliantų pusėje. Per karę, lai
ke Veniželos valdymo karalium 
iš vardo buvo antrasis jo sūnūs 
Aleksandas. Aleksandras 1920 
metais mirė nuo naminės bež
džionės įkandimo, po ko tėvas 
atgryžo ant sosto, žmonėms ple
biscitu jį pasirinkus. Veniželos 
tada turėjo pasišalint iš Greki
jos.

Dabartinis karalius Jurgis yra 
vyriausias Konstantino sūnūs, 
32 m. amžiaus.

Turkai-Rus ai — Amžini 
Priešai — Susivienijo 
Washington. — Čia gauta pil

nas nuorašas Rusų-Turkų nacio
nalistų sutarties. Sutartis iš 
abiejų pusių daryta tuo tikslu 
kad apsisaugojūs nuo naikinimo 
jų žemių iš. kitų šalių pusės.

Amžini priešui, kaip Rusai ir 
Turkai istorijoj žinoma, gabaus 
liko geriausiais draugais, numa
tydami bendrą savo pavojų.

Portugalijoj vėl Buvo 
Kilus Revoliucija

Vigo, Ispanija. — Atėjo žinių 
apie buvusį revoliucinį militariš- 
ką sukilimą Portugalijos sosti
nėj Lisbone.

Iš Lisbono pranešama jog po
licija ėmėsi visų įmonių užs't.o- 
jimui kelio tolimesniems sumiši
mams. Viskas tuo tarpu apri
mo.

Konstantinopolis. — Turkai 
nacionalistai užėmė visą neutra
lų juostą Azijos‘pusėj-prie Dar
daneliu, išskyrus-' čanak. sritį, 
kur stovį apsiginklavę Anglai.

Turkų valdžia mano panaudot 
Grekus nelaisvius, kurių turi į 
70,000, prie darbo.atstatymui iš
griautos ir išdegintos Smyrnos.

Angoros arba nacionalistų val
džia turėjo savo slaptą posėdį ir 
nusprendė atsisakyti nuo dary
mo taikos tarybų iki Turkams 
nebus atiduota visi iš jų atimti 
plotai.

Iš savo pusės Turkai stato ši
tokias išlygas:

Pirm prasidėsiant taryboms, 
nacionalistai turi atgauti visas 
strategiškas vietas. Visa Ang
lijos kariumenė ir laivynas da
bar vykstą į Dardaneliu sritį 
turi būti atšaukta ir Anglija tu
ri susilaikyt drutinimo Darda
neliu neutralėj zonoj. Turkai, 
turi gauti Trakiją pirm dery
bų pradėjimo: Jie turi turėt tei
sę ginčytis del nepatinkamų pun
ktų iš aliantų. Turkai nesiprie
šina nuginklavimui Dardaneliu, 
bet nesutinka ant panaikinimo 
kariumenės Trakijoj ir Marmo- 
ro pakraščiais. Sovietų Rusija, 
Ukraina ir visos šalįs prieinan
čios prie Juodųjų jūrių turi -bū
ti taikos konferencijos dalyviais. 
Taikos konferenciją Turkai, siū
lo laikyt Smymoj.

Anglijos ambasada su alian
tų atstovais Konstantinopolyje 
pąsitarę apie Turkų nacionalistų 
reikalavimus rado, juos nepriim
tinais.

Iš kitos pusės, yra sakoma jog 
Kemal 'Paša dėsiąs didesnes pa
stangas taikai negu jis dėjo ka
rei. Taikos keliu gali daugiau 
laimėti negu kariaudamas, nes 
daug yra atsitikimų kur apakę 
pergalėmis vadai gabaus viską 
pralaimėjo.

Turkai 'buvo beeiną į naujas 
pozicijas, nekurias užėmus- te- 
čiau Kemal 'Paša .išleido įsaky
mą susilaikyti.

Susirėmimai tarp Grekų ir 
Turkų vis dar vietomis atsibu- 
na.

Suv. Valstijos pasiuntė prie 
Konstantinopolio 12 kariškų lai
vų, “apsaugojimui Amerikonų 
interesų tenai”.

Amerikos laivai sykiu su Gre
kų laivais vis dar gabena Smyr
nos krikščionis lauk, pagal Tur
kų įsakymo.

S; VALSTIJOS TURI VĖL IŠKASĖ KUNIGO 
GELBET EUROPAI 

' Washington. -4- Sugryžęs iš
Europos Senatorius Caraway, 
demokratas, šitaip pasakė:

“Kaip esam tikri jog pekla 
karšta taip tikrai Europa eina 
linkui kitos karės* ir galutino su
irimo.”

Senatorius Caraway išbuvo 
Europoj du mėnešiu. . Tautų Są
junga, jo nuomone, yra tinka
miausias dalykas ir vienatinė 
Europos viltis. Europą senato- 

. rius atvaizdino kiipo liūdną pa
veikslą neapikantos ir nykimo, 
ir tik -baisumai praėjusios karės 
dar kol kas laiko' daugelį šalių 
nuo griebimo viena kitai už ger
klės-.

Jis skelbia jog'Suv. Valstijos 
turi būtinai prisidėti prie Tau
tų Sąjungos, tikrindamas kad 
šios šalies dalyvavimas ir pata
rimai pagelbės Europai atsipei
kėti, kitaip neužilgo turės kilti 
kita didelė karė; . ’

Italija nekenčia Francuzijos, 
o ji niekad nepyko ant Austri
jos; Francuzija nekenčia Angli
jos kaip ji niekad nepykavo ant 
Vokietijos. Mažoji entente pra
leidžią daugiausia'savo laiko ne- 
apkentimui vieni kitų. J6 abel- 
nu įspūdžiu yra kad “Francuzi
ja pasiuto militayizmu”. -Fran
cuzija švaistosi khrdu. Aš pri
tariu, sako senatorius, kad Vo- 
kieja turi mokėti įFrancuzijai už 
nuostolius, vieno'd Francuzai iš
tiesti nori Vokietiją sunaikinti; 
jie nenori kad Vokietija atsipei
kėtų iki'to kad ji -galėtų mokė
ti. Aš pargryžai namon persi
tikrinęs jog Francuzijai visai ne
mano Amerikai attnokėti skolų; 
jeigu pakalbėtum sū Francuzų 
žmonėmis, gautum abelną jų nu
sistatymo pažinimą—jog jie ne
skolingi Amerikai -nieko; dar to 
vietoj, Amerika jiems skolinga, 
vietoj, jie Amerikai. Francuzai 
didžiuojasi 'jog jie karę laimė
jo; jie nedėkingi už musų prisi-. 
dėjimą prie pergalės,, ir to vi
sai nepripažįsta. Dabar abelnai 
Francuzų ūkininkų namai buda- 
vojama geresni negu Amerikos 
ūkininkų. Paduodami savo rei
kalavimus atlyginimo už karės 
nusiolius, nei vienas Francuzas 
nepasakė mažiau, bet abelnai du
syk tiek negu jų pirmiau budin- 
kai buvo verti.

Taip kalba apie Francuzus ir 
visi Amerikonai kurie ten gau
na progos, pabūti. Tik a'kla da
lis Amerikonų spaudos dar vis 
Francuzus idea'lingais laiko.

IR MOTERS KUNUS
i New Brunswick, N. J. — Dar 

iki šiolei niekas nesuimta už nu
žudymą čia rugsėjo 16 d. kunigo 
ir jo mylimosios, zakristijono 
žmonos. Toliau tyrinėjimus va
rant, vėl reikėjo iškasti iš žemės 
abu lavonai ir pargabenti atgal 
apžiūrinėjimams. Po palaidoji
mo paleista žinios kad moteris a 
'buvo sušaudyta keliomis kulko-i .' 
mis vietoj vienos, kaip išsykip I, 
buvo paskelbta, ir prie to dar jos 
gerklė buvo visiškai perpjauta.

Išvedžiojama kad po to kaip 
ji buvo nušauta, dar kas nors 
priklaupęs .perpjovė jai gerklę.

Del kokių tai keistų priežas
čių perpjovimas gerklės ir kiti 
sušaudymai buvo užlaikyta pir
mose žiniose, nors negalėjo .būti 
riepatėmyta.

Apžiūrinė jan t seną namuką 
netoli kurio po obele rasta nužu
dyti abu, kunigas ir jo graži 
choro ’vedėja, name atrasta juo
di plėtmai kurie išrodo į kraujo 
plėtmus, taigi manoma jog žu- 
dystė buvo papildyta tame na
me nakties laiku užklupus tenai 
juodu abu beesančiu.

Airių Kovos Tęsiasi
Airių valstijos laikinoji val

džia pagarsino amnestiją arba 
dovanojimą bausmių visiems 
Airiams respublikos kovotojams 
prieš laikinąją-valdžią jeigu res
publikonai sutiks iki spalio 15 d. 
atiduoti savo ginklus.

Mūšiuose respublikonų su val
stijos kareiviais Omeathė žuvo 
desėtkas respublikonų.

Daug Italų Kareivių 
Užmušta Forte

Spezia, Italija. — Falconara 
tvirtovėj 'kilus eksplozijai už
mušta 144 kareiviai, keliolika 
šimtų liko sužeista. Nukentė
jusieji buvo užversti griuvėsiais. 
Eksplozija paėjo nuo žaibo už- 
gavimo arsenalo. San Terenzo 
miestelis išgriauta. Viskas apie
linkėj 10 mylių dikčiai apgadin
ta. Penkiolika šimtų tonų ek- 
sploduojančios medegos buvo su
dėta giliuose to forto tuneliuose. 
Visas tvirtovės kalno viršūs nu
versta.

Spalio 5 d. iš San Diego,- Cal., 
pasiryžo trįs kariški lakūnai per
skristi orlaiviu per Amerikos 
kontinentą be sustojimo. Taikys 
tiesiai Į New Yorką.

LENKAI PASIRENGĘ PASIGRIEBT PUSĘ 
NEUTRALĖS ZONOS

Meksikoj vėl Mūšiai
El Paso, Tex. — Mūšyje tarp 

sukilėlių ir valdžios kariumenės 
Juareze užmušta 10 žmonių. Su
kilimą pradėjo Juorezo kariume
nės bataljonas. Sukilėliai nuga
lėta už kelių miliutų išsibaigus 
jų medegai.

Rusų-Japonų Derybos 
Pertrūko

čang čun, Mančžurija. — Ja
ponų su tolimųjų rytų respubli
kos Čitos valdžia derybos trūko 
d’elei Japonų atsisakymo nusta- 
tyri dieną kada ji turi ištrauk
ti savo kariumenę iš Sakhalino. 
Šiose derybose dalyvavo ir Mas
kvos atstovas. Maskvos ir Čitos 
atstovai reikalavo kad Japonija 
nustatytų laiką -kada ji apleis 
Sakhaliną pirm negu bus galima 
užverti komercijos sutartis. Ja
ponų atstovas pareiškė jog jie 
neištrauks kariumenės tolei iki 
nebus tinkamai atlyginta už iš
skerdimą 600 Japoniečių Niko- 
lajėvske. Japonija nori kad Si- 
berija butų -atsakančiose ranko
se. .Maskvos atstovas 
jog Japonų norai nėra 
ni, tuo konferencija ir

pareiškė 
priimti- 
truko.

Melilla, Morokko. — Franzucų 
zone Morokkoj esą buvę sukili
mai tenaitinių gyventojų prieš 
Francuzus. Francuzai sakoma 
panešę didelius nuostolius.

Tautų Lygos ’trečias posėdis 
pasibaigė rugsėjo 30 d.

Nekartą jau rašėme apie ne
utralų juostą, kuri 10—12 kilo
metrų platumu skiria musų ir 
Lenkų kariumenės. Toji juos-.- 
ta dabar pripildyta visokių Len- i 
kų valkatų sutrauktų iš visų 
Lenkijos kampų. Jie čia pasiva
dinę tai “milicija ludowa”, tai 
“zabekowcais”, tai kitais var
dais; gyventojų turtui ir ramy- 

lS,bei sudaro didelį pavojų. Len
kai stengias visomis pajiegomis 

! tos juostos padėtį sunkinti ir 
drumsti. O tuo tarpu patįs jie 
nurodo Tautų Sąjungai į neutra- si klaida, 'būtent registracijos 
lės juostos nepakenčiamą padėtį, terminas sulyg įstatymo baigia- 
kaltindami, žinoma, visame ka- si ne gruodžio 9 d., bet gruodžio 
me Lietuvius, ir reikalauja jos 22 d. 1922 m., kas šiuomi ir ati- 
padalinimo tarp Lenkijos ir Lie-1 taisoma.
tuvos. Matoma, tie skundai pa-1 Lietuvos Atstovybė;
veikė į Tautų Sąjungos Tarybą-----------------
kad ji Lenkams rodo aiškaus pa- Lenkai Gabens Lietuvos 
lankumo. Taryba esą pavedusi 
Japonų atstovui ištirti neutralės 
juostos padėtį ir nustatyti dės-Į 
nius kuriais ji galėtų būti panai-1 
kinta. Laukiama dabar to at
stovo atvykstant. Lenkai ruo
šias atstovą sutikti ir parodyti 
savo nekaltybę. Jie per vidurį 
neutralės juostos nūsmaigė kuo
lelius ir uždraudė savo karei
viams pereiti į šią pusę, perėju
sius atsisakydami užštpti jeigu 
jie patektų į musų kariumenės 
šr vietos gyventojų partizanų 
rankąs-.

Lenkų užsienių reikalų minis- 
teris Narutavičius pasakęs' spau
dos atstovams kad Vilniaus 
klausimas jau esąs baigtas. Da
bar busianti padalinta neutralė 
juosta, šiaip Lenkija norinti 
kuogreičiausia^užmegsti taikin
gus ryšius su Lietuva'. Jis dar 
pasidžiaugė kad busią Nemunas 
sutarptautintas.

Tas pareiškimas gana indo- 
mus, nes ro<įo Lenkų apetitus ir 
“taktingumą”, mums jau gana 
žinomus. Reiškia, Vilnių pa- 
grobėm, tai jau čia .klausimas 
baigtas. Dabar gausime pusę 
neutralės juostos, taip pat bus 
klausimas baigtas. Paskiau im
sim važinėti Nemunu, perskrios- 
dami Lietuvą, tai vėl geras rei
kalas bus baigtas. O ten su ga
lingo draugo pagalba įsigalėsim 
Klaipėdoj, tai vėl bus klausimas 
baigtas. Pagaliau jau bus “tai
kinga” Lietuva kada negalės 
Lenkų replėse pasijudinti.

Narutavičiaus žodžiai yra Len
kijos nepasotinamo apetito ir 
karingo taikingumo išreiškimas’.

Visa Lenkams ‘bėda tame kad 
Lietuvą labai sprangi.

(“Trimitas”)

Pranešimas Neužsiregis- 
j travusiems Lietuviams

šiuomi Atstovybė prašo Lie
tuvos piliečius kurie dar nėra už
siregistravę ir išsiėmę Lietuvos 
pasų neatidėlioti tai iki paskuti
nių dienų, nes tokiu budu Atsto
vybės raštinė butų .-labai sutruki 
dyta ir butų sunku laiku išsiun
tinėti visiems pasus:

Kartu Atstovybė praneša kad 
josios praėjusiame paskelbime 
iš rugpjūčio 8 d. -buvo įsibriovu-

Miškus per Latviją
Lenkai sumanę siųsti per Lat- 

į.jvijų i Danzigą Vilniaus krašto 
miškus. Geležinkeliu gabensią 
iki Kalkunų, o iš ten plukdysią 
upe Dauguvą iki- jūrių, ir vėl 
laivais gabensią į • Danzigą.

Iš Japonijos ateina žinia apie 
pasirodymą choleros Tokio mie
ste, sostinėjz

Rugsėjo 24 d. Šiauliuose 
sibuvo žemės ūkio paroda.

a’t-

STATEMENT
of the Ownership, Management, 

Circulation, etc., Required by 
the Act of Congress of August 
24, 1912, of the DIRVA, pub
lished weekly at Cleveland, O-, 
for October 1st, 1922.

■State of Ohio ss 
County of Cuyahoga

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Aug. Jankauskas, 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that he 
is the Business Manager of the DIR
VA and four following is, to the 
best of hiš knowledge * and belief, a 
true statement of the ownership, ma
nagement, etc., .‘of the aforesaid pub
lication for the date shown in above 
caption, required by the Act of Au
gust 24, 1912, embodied in section 
443, Postal Laws and Regulations, to 
wit:

1—That the names and addresses 
of the publishers, editor, managing 
editor, and business managers are: 
PUBLISHERS:
The Ohio Lithuanian Publishing Co.,

7907 Superior Ave., Cleveland, O. 
EDITOR:
K. S. Karpavičius

1315 E. 82nd St., Cleveland, Ohio. 
BUSINESS MANAGER: 
Aug. Jankauskas

7913 Superior Avė., Cleveland, O. 
2—THAT THE OWNERS ARE: 
A. B. Bartoszewicz

14851 Shore Acres Drive, Clev., O. 
K. S. Karpavičius

1315 Ę. 82nd “ ’ ’ “ ' - — -
A. Kranauskas

651 E. 97th
3—That the 

mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of total amount of bonds, mort
gages, or other securities, arė:

NONE;
AUG. JANKAUSKAS 

Business Manager.
Sworn and subscribed before me 

this 3rd day of October, 1922.
M. A. VINSON

Notary Public. 
My commision expires July 10, 1923.

St., Cleveland, Ohio.

St., Cleveland, Ohio, 
known bondholders.

T/7" AKT T KX A O ŠTAI knyga kuriosKAInDIDAS
Dykai!

Kas užrašys “Dirvą” metams savo gi
minei Lietuvoje arba čia savo draugą 
prikalbins užsirašyti ir pats prisius jo 
metinę prenumeratą, gaus DOVANU 
šią didelę puikią knygą KANDIDAS. 
Pasirūpinkit, pasistengkit, pasiskubin
ki!’ Šis pasiūlymas yra tik iki galo 
šių metų. Niekad dar tokios knygos 
neskaitėt, niekur kitos tokios žingei
džios nerasit! Pasidarbuoki! dabar!
Knyga paskirai perkant, kaina $1 po- 
pieros viršeliais. Drūtais audeklo ap
darais $1.75. Su užsakymu siųskit ir 
pinigus. Adresuoki!:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio



2 DIRVA

iiIš Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG, PA.

Demonstracija.' 'Pittsburgo ir 
apielinkės Lietuviai rugsėjo 24 
d. turėjo demonstraciją delei S. 
Valstijų pripažinimo Lietuvos. 
Nors kitos kolonijos jau senai 
apvaikščiojo, bet priežodis sako, 
Geriau vėliau negu niekad, — 
taigi nors vėliau bet paroda čia 
įvyko tokia kokios Pittsburgo 
Lietuvių istorijoj nebuvo. Gat
vėmis maršavo kokie 10—-15 
tūkstančių Lietuvių.

Parodą surengė Pittsburgo ir 
apielinkės draugijos .(draugijas 
ir kurios kiek tam tikslui auka
vo paskelbsiu vėliau). Draugi
jų susirinkimo buvo išrinkta pa
rodos komitetas, kuriame daly
vavo. šios ypatos: pirmininkų —, 
J. V. Packevičius, pagelb. Ant. 
Marčiukonis, sekr. J. Virbickas, 
pagelb. F. Savickas, ižd. K. Stra
vinskas.

Didesnės kolonijos ėjo savo 
grupėmis su savo -muzika, bet
tvaike viską Centras. Tvarka baltomis kepurėmis, bet vien- 
buvo tokia. Pirmiausia parodoj marškiniai. Su jais ėjo ir an- 
jojo raitoji policija iš astuonių j tras S. S. benas. Toliau sekė N. 
raitelių, paskui Komiteto mar- S. maršuotojų ’benas; pirmiau-

šalkos, ,po jų Centro benas, po 
beno Lietuviai buvę S. V. kariu- 
menėje, kurie sudarė būrį neto
li 250 vyrų, paskui D. L. K. Vy
tauto Kareivių Draugija su savo 
uniforma; po jų ėjo gyva Lietu
vos Vėliava iš 150 mergaičių ku
rios buvo apsirėdžiusios gelto
nai, žaliai ir raudonai (vėliavą 
sudarė S. S. ir Soho Lietuvai
tės). Paskui važiavo-flotas Cen
tro, kuris stebino visus savo iš
vaizda, tenai buvo perstatyta 
Amerika paduodanti ranką Lie
tuvai. Toliau sekė vaikai vie
naip apsirėdę, jie atstovavo S. S. 
ir Soho. Pittsburgo Lietuvių 
Moterų Raud. Kryžiaus nursės 
ir jų vežimas gana gražiai buvo 
ištaisytas.

Sekė Soho Lietuviai, pirma jų 
benas, pirmiausia merginos tau
tiškuose rūbuose, daugiausia Bi
rutės Choro dainininkės; vyrai 
buvo baltomis kepurėmis. Pas
kui traukė South Side Lietuvių 
Benas, ir jų vyrai irgi buvo su

šia ėjo merginos, visos baitai 
pasirengusios, per petį persijuo- 
susios Lietuvos vėliavos spalvų 
kaspinais. Paskui ėjo vyrai.

Sekė Penn. Avenue Lietuviai 
ir jų benas; jų mergaitės visos 
baltuose rūbuose.

Mažesniųjų kolonijų demons
trantai buvo priskirta prie bile 
kurios didesnių kolonijų. Per 
visą demonstrantų eilę tik mar
gavo Amerikos ir Lietuvos vė
liavos augštai virš galvų, o ma
žiukes vėliavukes beveik kiek
vienas turėjo rankoje.

Paskui pėkščių važiavo auto
mobiliai pasipuošę Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis, kurių buvo 
suvirš 200 ir visi prisėdę po 7 
ar 8 žmones.

Paroda prasidėjo iš N. S. par
ko lygiai 2:30 vai. po pietų, ir 
per visą miestą nutraukė į Shen- 

t ley Memorial Hall. Ant 4 vai. po 
pietų didžiulė salė buvo prisipil- 
džius kupina.

Birutės Choras, McKees Rocks 
bažnytinis ir N. S. bažnytinis 
chorai po vadovyste J. L. Senu
lio sudainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus sykiu benui akom
panuojant, taipgi sudainuota po
ra dainų: “Lietuviais Męs Esam 
Gimę” ir “Kur Giria žaliuoja”.

Prakalbas pradėjus, pirminin
kas Packeviče perstatė kalbėt 
teisėją J. Buffingtoną, po jo kal-

bėjo councilmanas D. Winters,1 
paskui šerifas R. G. Woodside, ir1 
O. D. Koreff. Lietuviškai kalbė-1 
jo J. K. Mažiukna ir Petras I 
Keršis. Mitingas pasiuntė tele
gramą Prezidentui Hardingui, 
Senatoriui Lodge, Sekretoriui C. 
Hughes išreiškimui padėkos už 
Lietuvos pripažinimą, ir išnešta j 
rezoliucijos prašančias kad Suv. 
Valstijų valdžia dėtų'pastangas 
kad Lenkai apleistų Vilnių ir kad 
Klaipėdos kraštas butų priskirta 
Lietuvai. Taip pat priimta re
zoliucija Lietuvos Prezidentui ir 
žmonėms. Su ‘tuo demonstraci
ja ir prakalbos užsibaigė. Visi 
Ihbai linksmi kad taip puikiai 
surengimas pavyko.

Juozas Virbickas;

SHENANDOAH, PA.
Bedarbėms ir streikams ang

liakasių tarpe pasibaigus 'žmo- 
neliai nudžiugo; apie pusšešto 
mėnesio lūkėję kas išeis iš strei
ko, pagaliaus pradėjo dirbti.

Visi angliakasiai mielu noru 
gryžo dirbti ir dirba iš visų spė
kų kad tik surinkus praleistus 
streiko laiku pinigėlius. Bet 
randasi ir 'tokių ką neina dirbti 
ir nežinia ko laukia. Per strei
kus eidavo dirbti aštuonias my
lias tolumo, girių kirsti už $1.50 
į dieną. Ir taipgi musų apielin-

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai

Vai

Štai Jums
Muzikali Dainos

. DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 
ir k. (mišram chorui) ............................ ..
tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę .........

50c
30c
45c

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMįBKIT JŲ AUTORIŲ 
MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

30c

Siu nakeialy (dzūkiška) ......................... ,......
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? .-..................... 
Vai Aš Pakifsčiau .................... ..........

30c
60c
20c
20c

Už Šilingėlį ............................................................. 30c
Dovanojo (dzūkiška) ............................ 15c
Skyniau Skynimėlį ............................................... 15c
Tykiai Nemunėlis Teka .................... 15c
Saulutė Raudona .........  . 25c
Lihgo (Latviška) ............................... .............
Kregždelė (duetas prie'piano. Žodžiai V. Kapso" 

(Angliškai žodžius pritaikė I*. Presevage) 
' Išleido Lithuanian Conservatory of'Music,

15»

So. Boston,; Mass.) ......
Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. "Eglė- 

Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) .............."....• . .............' 

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

Birutės Daina (aria iš dp. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna Intkus. Solo ir pianui) .... 

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

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

“Šventoji Naktis” — trijų aktų operete, solo 1 
sopranas, 4 tenorai, 2 baritonai, 1 basso, 

' choras, piemens, angelai, Mirtis, Kainas, ir 
kiti. Pusi. 41....................................

75e

35c

30c 
3.00 
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c 
25c 
5O.c 
50c

1.50

1.50

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

“Močiute Mano”) ...................... 
“Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 
“Barkaroln” (solo), Baritonui ar mezosopranui 
“Kad Širdį Tau Skausmai” (solo), bar. ar ” 
“Giedai Gaideliai”, “Ant Kalno Kūgiai”, ir “Oi

Žiba Žiburėlis”, 3 dainos mišr. chorui ....

75c

60c
50c
50c
60c

30c

Pittsburgo Lietuvių Pa
sveikinamas Lietuvos 
Laike Mass Mitingo

Gerbiamas Prezidente!..
šiandien mes Pittsburgho 

ir apielinkės Lietuviai, skai
čiuje 15,000, apvaikščiodami 
Lietuvos pripažinimą de jure 
per Suvienytas Valstijas, kar
štai sveikiname Lietuvą, jos 
Prezidentą, jos Steigiamąjį 
Seimą, ir visus jos žmones ir 
linkim jiems greičiaus atgau
ti Vilnių ir Klaipėdą, kartu pa
sižadėdami remti jų pastangas 
del laisvės ir demokratybės.

Komitetas:
Pirm. J. V. Packeviče, 
Sekr. Juozas Virbickas, 
Ižd. Kast. Stravinskas.

BiiininuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniniiiiiiiiiiKGMiiuiimiiiuiiMiiiuiiiiiniiiiiuiuiMHiw'
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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 įiivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) . .......... 
Era Mano Brangi (baso solo) ..........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ..........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo) 
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .......... ...........
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chtlui).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

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

dviem lygiem baisam, 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) ’....... ............ 
Sėdžių po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) .'..........;.............
Scherzo (tik pianui), .................... 
Sunku Man Gyventi (solo) ........ ........ 
Vakarinė Daina (mišram chorui) ..................
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.)

lygiams balsams) ....

(solo) ....... 
Gimę (chorui)

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50
60c 
50c 

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

30c 
50c 
60c 

1.00
1.00

60c
30c 
75c

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

Vai 
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

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

solo) .................................. 
Lietuvos Himnas (solo) ..............'....’.. 
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
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'ir 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, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui)  ......... .-
Gailesčio Giesmė (trio) .............' ... 
Asperges Me (trio) ................ __ _. ■
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) .............. 
Pasaka (pianui) ......................... 
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) ........ ....

A. ALEKSIO VEIKALAI 
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ............. 
Graži čia Giružė (solo) ..................... 
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ..................... .. ..
Meilė (solo) ................................ 
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ..................
Lietuvos /Vyčių Himnas (solo) .-........................
Visuomet širdis Surakinta .................. ..
Bernužėl, Nevesk Pačios (1 halsui, prie piano) 
O, Pažvelgto, Mieloji ” ..........
Skrenda, Lekia Musų Mintįs (dviem balsam ” 
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ......... :
Pirmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) ... 
Giesmė į Šv. Kazimierą (mišram chorui) ........
Keturiolika Dainų (mišrankch., vienoj knygoj)

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.
Eręminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta ...................... ........ 1150 

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16.......... 1...................

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, •:

• ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..........
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus,

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

L. EREMINO VEIKALAI 
“Lyra” No. Į, telpa šios dainos: “Liuosyhė”, 

“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 Giesme”, “Tiroliu 
Kalnuose”, “Uošvio Dukrelė”, “Medinčiaus 
Išjojimas” (vyrų, moterų ir mišriems ch.)..

ĮVAIRIŲ KOMPOZITORIŲ
J. Gruodžio: “Ei, Jaunieji” (mišram chorui) ... 

" “Jura ir Mergos’’ (solo) .......... 
“Burtai” (solo “Tupi Šarka”)................ ...
“Mylėk” (solo, “Darbuokit, Trusk”) ....... 
“Visur Tyla” (solo) ....... ............... , 
A. Kačanausko: “Sudiev, Lietuvą" (mišr. ch.) 

“Už Klystančius Žmones" (ario- 
za, tenor 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 
M.. Grigonio: “žaidimų Vainikas” (vakarėliams 

ir gegužinėms)^ 102 dainelės ...........

75c 
60e 

,35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
60c 
25c 

"ioc 
50c 
60c 
50c 
50c 
50 j

75c 
'50c 

50c 
65c 
40c 
75c 
25c 
60c 
50c 
50c 
75c 
1.50 
50c 
50c 

1.00

25c
30c
40c
35c

25c

35c
60c
50c

1.00

25c

75c

75c

75c

30c 
60c 
60c 
50c 
30ė 
30c

75c
30c

50c

60c

80c

80c

"DIRVA'’
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

kėj šįmet biedniems žmoneliams 
buvo gerai kad buvo daug darbų 
iš šalies. Kokie'tai Žydeliai iš 

1 New Yorko apipirko plotą 'že
mės už miesto ir pardavinėja lo
tus, stato namus ir dirba gatves, 

1 kasa skiepus, taigi prie to visko 
gavo darbus apie pora šimtų vy- 

' rų ir mokėt gavo po $4 į dieną. 
' Pastatė suvirš 30 namų, apie 20 

šeimynų juose jau gyvena, kiti 
namai dar neužbaigta. O antras 
darbas atsiradę tai Redingo gel- 
žkelio kompanijai pradėjus sta
tyti didelį tiltą išvedimui gelžke- 
lio tiesiai; tas darbas bus ant 
■trijų metų, ir aplaikė darbus 
prie tilto statymo apie šimtas 
vyrų su mokesniu po $3 į dieną 
už 10 valandų darbo, 
žai užtai 
tektinai. 
vaikščiot 
lias, bet 
gauna darbą.
ūkininkus už pilvą, bile gauti 
pavalgyt;, kiti ėjo uogaut ir uo
gas pardavinėjo ir darė tuo sau 
pragyvenimą. Daugelis kitur iš
važinėjo dirbti, o į 'kasyklas nė
jo nei vienas streiklaužiaut. Iš 
pradžios buvo atsiradę keli ske- 
bai, bet gavę apdaužyti liko ra
mus visą laiką.

Kaip darbai ėjo gerai,- daug 
tokių buvo kad nepamislino apie 
blogus laikus kokie gali ateiti— 
praleido sunkiai uždirbtus pini
gėlius; kada bedarbė užėjo, rei
kia eiti žydams rankas bučiuot, 
kad gauti darbą. Kaip girdėti, 
ne vienas pasako’: daugiau', esą, 
tokis kvailas nebusiu, jau žino
siu kaip būti pačėdus. Nežinia’ 
kaip ilgai bus pačėdųs, gal tik 
iki gaus pirmą užmokesnį dirbti 
pradėjus. Laikas butų visiems 
tokiems žmoneliams susiprasti, 
nes žinokit, laikas netruks pra
bėgti ir vėl gali pasirodyti ilgą 
bedarbė; ką tada angliakasiai 
darytų; jau uogų ir grybų laikai 
bus praėję, turės namie susitrau
kę sėdėti, o labai yra nesmagu ir 
nuobodu, be darbo sėdėti.

Aš patarčiau visiems musų 
apielinkės žmoneliams kurie mo
ka skaityti — vyrams ir mote
rims — užsirašyti puikų laikraš
tį “Dirvą’.’, kuris atlankytų jūsų 
stubą kas savaitė, ir jus rastu
mėt jame visokių naudingų raš
tų, moksliškų skaitymų, kurie 
prives jus prie šviesesnės atei
ties. J. Basanavičius.

Moka ma- 
kad žmonių turėjo už- 
Nors reikėjo j darbą 
apie 8 Angliškas my- 
žmonės nepaisė, bile 

Kiti dirbo pas

Užmirštos Aukos
Laike SLA. Seimo Detroite, 

Mich., ’buvo renkama aukos nu
pirkimui Fordo automobiliaus 
Valstiečių Sąjungai ir Liaudi
ninkams geresniam varymui agi
tacijos laike rinkimų į Lietuvos 
nuolatinį Seimą. Kadangi tas 
sumanymas negalima buvo įvy- 
kint del mažos aukų sumos, pi
nigai pasiųsta Valst. Sąjungai 
agitacijos vedimui laike rinki
mų. Pasiųsta viso $49.50, arba 
55,000 auksinų.

Aukotojų surašąs: Adomas 
Trimirka $10; po $2: A. M. Au- 
gunas, Valaitis, L. Natkevičius,
J. M. Danielius, J. Ml BaRruko- 
niutė, J. N. N., J. W. Žukauskas,
K. S. Karpavičius, Dr. F. Matu-; 
laitis, A. Praškevičius, Kl. Jur
gelionis, V. Kamarauskas, J. 
Kirvelis, F. Petkus, A. Galins-, 
kas; .po $1: J. Dambrauskas, J. 
Besasparis, S. A. Urbanaviče; 
A. Baltrukonienė $5. Viso $50; 
Lėšų išimta 50c. Lieka $49.50.

A. Trimirka.

Berlinas. — Padaryta su Pa
ryžium kontraktai paėmimui iš 
Vokietijos darbininkų prie at? 
statymo Francuzijos suardyti) 
miestų. Iš 150,000 darbininkų 
40,0007 bus Vokiečių.

Taigi ot, reikia nušluot 
pinigus nuo žemės į skra- 
džių balą iš kur niekas jų iš- 
sigriebt negalės. O tada pa
žiūrėkim kokia puiki tvarka 
sviete butų.

Tada kožnas žmogus dirb
tų del kito, ne kaip dabar ši
toj prakeiktoj buožių gady
nėj.

Eini žmogus pas: barberį 
apsiskust barzdą ar apsi
kirpt plaukus — nusineši ki- 
šenius agurkų. Nuskuto ta
ve, nukirpo, ir jeigu dar ko
kio skystimo ant barzdos už
liejo, paduodi jam desėtką 
agurkų. Jeigu barbeno dar
bas tiek nekainuoja jis tau. 
išduoda rešto du cibulius.

Priėjo nigeriukas, papra- 
šo duot nušvaksuot čevery- 
kus. Duodi jam dvi bulves.

Įlipi į tramvajų, važiuoti 
pas savo šonkaulį — kon
duktoriui įmeti į karbonką 
cibulį, ir važiuoji, o jeigu 
dar reikia transfero, paduo
di konduktoriui porą pipirų.

Pasiimi šonkaulį, nusivedi 
užfundyt aiskrymo ar sal
daus skystimėlio išgert, tau 
atneša, išsiimi iš kišeniaus 
porą galvų kopūstų ir už
moki.

Eini į teatrą, prieini prie 
langelio, paprašai du tikįetu 
— sau ir šonkauliui. Tau 
paduoda, išsiimi iš mašnos 
keturis kručkus, paduodi, ir 
eini į vidų sėstis.

Išeini po teatrui, nusivedi 
šonkaulį kur į restaurant^ 
atsisėdi, užsisakai ką nori; 
atneša tau, pavalgai, išeida
mas užmoki lašinių palčia, ir 
važiuoji sau namon.

Kepurių padavėjui vėl į 
delną įspaudi cibulį.

Kada prireikia naujų če- 
verykų, nusivedi į krautuvę 
veršį arba paršą, pasirenki 
čeverykus, užsimauni, užmo
ki tuo gyvuliu, ir eini.

Jeigu pleikią skrybėlės, nu
sineši rūkytą’kumpį, kepur
ninkas pritaiko tau kepurę, 
atiduodi jam kumpį, ir eini.

/Kada nori labiau pasistfą- 
| jyt ir prireikia naujų drapa
nų, nusineši pas kriaučių 
tris purus rūgiu, išsirenki 
drapanas, atiduodi rugius, 
jis dar tau išduoda rešto pu
sę kvortos morkų.

Nori pirkt namą, ateini į 
gražiausią miesto dalį, pasi
renki, susideri, atvarai par
davėjui dešimts karvių, už
moki, ir namas tavo.

Rengi vestuves, krikšty
nas, ar pagrabą, nueini pas

1 GERB. SPRAGILAS APIE 
1 ROJŲ ANT ŽEMES,

Kaip gaila kad gerb. mu
sų pirmieji Tėvai, Adomas

i ir Jieva, musų rojų prarado, 
ir kiek dabar musų bolševi
kai privargsta besidarbuo
dami tą rojų/ vėl atgrąžinti. 
Ale turbut žmonės vėl bijo 
žalčių ir rupūžių ir 'kitų su
tvėrimų kad neduoda jiems 
to rojaus įvesti. Vieni tur
but bijo kad vėl reiks su le
vais, ir meškomis, ir tigrais, 
ir sloniais, ir vilkais zgado- 
je gyventi, o mat šią gadynę 
niekam negali pasitikėt: ką 
gali žinot, kokį rytą gali at
sikėlęs jpasijust kad jau esi 
meškos pilve —-ir po visk,o!

O kiti, pripratę -prie aukso 
ir pinigų, bijo kad rojuje be 
tų skambučių reiks gyvent.

Ale pinigai užtraukė ant 
žmonių tokį vargą, kovą ir 
prakeiksmą kad nei vienas 
nuo pinigų atsiradimo svie
te ramybės neturi. (Visi del 
jų mušasi, pešasi, vaikosi, ir 
visaip bizniavoja.

Viens už kito deda viso
kius biznius, profesijas, or
ganizacijas.

Fabrikantai daro visokius 
daiktus kad už juos žmonių 
pinigus išvilioti, ir prišneka 
žmonėms kad 'tų daiktų žmo
nėms reikia.

Pirmiau mebųvo ir nerei
kėjo nei geležinių pečių, nei 
siuvamų mašinų, nei prosų, 
nei automobilių, nei tarkų.

Kriaučiai, šiaučiai. ir ke
purninkai išmislina visokias 
naujas madas kad tik žmo
nės iš jų pirktų ir atiduotų 
jiems savo 'pinigus.

Pirmiau į audeklą susivy
nioję žmonės galėjo vaikš
čiot, be1 kepurių, o dar pir
miau moterims užteko tik 
vieno lapo visai vasarai.

Daktarai išrado ligas, ir, 
už pasakymą kad tokia ar 
kitokią, liga tave apsėdo sau kleboną, įsirašai, paduodi 
is žmonių pinigus ima. Pir- / jam purą avižų už krikšty- 
miau nebuvo nei tų mikrobų įas; Fuž\estutes, žinoma, 
nei tiek daug visų ligų, o jei du Durai ’ ž na ’
žmogus susirgdavo tai vie
nu smerčiu numirdavo.'

Kunigai laiko mišias ir iš
stato dideles bažnyčias kad 
tik žmonės j'ifems pinigus su
neštų. Pirmiau užteko po 
medžiu ar ant kalno laužą 
sukurt ir dievus pagarbint.

Kiti uždeda restaurantus 
ir gėryklas, bet ne del to kad 
žmonėms reikia valgyt, o del 
to kad jiems reikia pinigų.

Advokatai išrado tiesas ir 
įstatymus kad žmonės jiems 
už tai krautų turtus.

Inžinieriai ir mechanikai 
pabūdavo jo laivus ir gele
žinkelius, bet ne del to kad 
žmonėms reikia važinėti, o 
del to kad žmonės už važinė
jimą jiems pinigus sudėtų.

Redaktoriai savo smege
nis špąltomis mieruoja ne 
tam kad žmonėms reikia ap- 
švietos alfe kad redaktoriams 
reik pinigų.

Valdininkai eina į valdžią 
ir. užima vietas ne žmonių 
reikalų tvarkyt, ale pasiimt 
sau pinigų.

Kun. Purickis šmugeliavo 
ne del to kad Rusijos bolše
vikai be sakarino badu mirė 
jale del to kad jam reikėjo 
bolševikiškų pinigų.

O visiems kurie neturi pi
nigų ir neturi kuo užsimo- ; 
kėt už tą ką nuo kito pasi
ima yra pastatyta kalėjimai. :

Ar ne pražūtingas daik- 
tas tie pinigai, ir ai’ nereikia ’ 
juos panaikint?

du pūrai miežių, o už pagra- 
bą pusantro pūro kviečių. Už 
mišias už dusią kunigui nu
gabeni tris gorčius grikių;.

Reikia tau' daktaro, nuei
ni, pasiskundi liga, jis para
šo receptą, palieki jam gor
čių ridikų. Aptiekoj už vai
stus užmoki birkavu šieno ar 
dobilų, arba vežimu šiaudų.

Eidamas pas advokatą su. 
provą, duodi jam ant rankos 
kapą arbūzų, o provą užbai
gus atveži vežimą bulviuj 
Jeigu provą pralaimi, teisė-' 
jas liepia užmokėt teismo iš-, 
kaščiud, atveži jam vežimą 
kulių;

Kada reikia mokėt mies
tui taksai vandens rynų su
dėjimui, gatvių taisymui, ir 
mokyklų užlaikymui, prista- 
tai komisarams kašę salotų 
arba petruškų, arba krienų.

Kada ateina bila už gazą, 
vandenį, ar elektrą, ar tele
foną, pati nugabena į ofisą, 
vežimą malkų, ar durpių, ar 
anglies.

Atėjai į redakciją užsira- 
šyt 'laikraštį, ar gaut kokią 
mokslišką knygą, paduodi 
administratoriui penkis len
tas ir eini sau.

Tada tai žmogus bent ne
pavirstų į kapitalistą ir ne
sinaudotų sau vienas,- ale 
urocevotų kad visas pasaulis 
lygiai galėtų gyvent.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje 
Užrašykit jiems “Dirvą”
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JURGUTIS PABĖGO IŠ MINISTERIAV1MO I ŠIS TAS IŠ ODESOS--------- —--- 1 GYVENIMO
P oetas Lordas Tennyson j “Odesa, kur sulyg laikraščių 

Lordas Alfred Tennyson, An- pranešimų suplevėsavo sukilėlių 
glijos poetas-laureatas, vienas iš i vėliava prieš Maskvos bolševi- 
garsiausių Britanijos poetų, gi- kišką valdžią, beveik šiuo tarpu 
mė spalio 6 d. 1809 m. Somers-1 užsikamšo savo namus žiemos 
by, Anglijoj. Alfredas pradėjo (sezonui”, sako bule'tinas iš Na- 
rašy t dar vaiku būdamas, ir kuo-1 tional Geographic Society, iš 
met turėjo 18 metų amžiaus, jis jos Washington, D. C., raštinės-. 

____ ______ išspausdino pirmą knygą savo p «vienas ypatingumas šio svar
bus Savi Pinigai” (irgi ži-1 e,bų SU savo broliu, Karoliu, už- bauj) juodųjų jūrių uosto, kaip 
niose iŠ Lietuvos) jau nau- vardintą ‘Dviejų Brolių Poemos’. Į ir kitų Rusijos miestų, yra tas 

Pei penkiolika metų rašė jis. jca(j pirmose šalnų dienose rude- 
be atkreipimo į save perdidelės Į nyje hote]iai ir priVatiniai na- 
atidos. Paskui jis pagamino i maj sdsideda dubaltavas duris ir 
Morte d Arthur^, Locksley hangUS jr nuo toper visa žiema 

Hall”, ir “The Two Voices”. Šie taip išgyvena nei sykio neatida- 
•veikalai pakėlė jį į eilę žymiau - rydami jokio plyše]io jšskyrus 
siu poetų jo laikuose. 1850 m., jei buna reikalas išeiti ar ineiti 
mirus Wadsworthui, jis paskir-L stubą Nekurie sako jog gy. 
ta poetu-laureatu. Jo “Kara- ventojai net mažiausius plyšius 
liaus Idyllos” pažymėta kaipo užkamšo vata. Amerikonai ir 

I gražiausios iš p.nikn A.no-lišknia . , . , - . . ,Anglai tyro oro mėgėjai pajustų 
nekaip Odesoj žiemos laiku kad 
ir puikiausiam svetingume to
kiose aplinkybėse.

“Odesiečiai turi kitą ypatin
gumą kuris atkreipia domę a-bel- 
no patogiai gyvenančio Ameri- 

Šveicarijoj moterims pakelta | kono savo keistumu. Vyrai, ypa- 
gyvasties apdraudos mokesniai tingai armijos oficieriai, dėvi 

j dėlto kad jos dėvi bė rankovių ir- savo žieminius ploščius visą va- 
Į žemai išpjautais kaklais drapa- sąrą nežiūrint kaip karšta buna, 
nas, per ką greičiau pagauna Ii- Sunku net įsivaizdint narsų ka- 
gas. 1 Įvalerijos kapitoną apsitaisiusį

ĮŽEISTAI skamba “Eltos” 
1 pranešimas apie dar vie
ną permainą Lietuvos minis- 
terių kabinete. Pereitą sa
vaitę žiniose iš Lietuvos bu
vo paminėta apie Finansų, 
Prekybos ir Pramonės Mi- 
nisterio Dobkevičiaus atsi
statydinimą. Šiame nume
ryje straipsnyje “Netrukus

^jasis ministeris Petrulis pa
sakoja kodėl Dobkevičius at

sistatydino: tai kad buvo vil
kinama Lietuvos7 pinigų įve
dimas.

Tie pinigai, neužilgo bus 
.gatavi. Valdžia įsteigia tam 
reikalingą emisijos banką. 
Bankui reikalinga užvaizdą, 
ir štai skaitome “Eltos” pra
nešime šituos žodžius:

Washington, rugs. 29 d. 
Prof. Jurgutis, Užsienių 
Reikalų Ministeris, paskir
ta naujo valdžios steigia
mo Lietuvos Banko valdy
toju. Užsienių reikalų mi- 
nisterio pareigas eis Er
nestas Galvanauskas, Mi
nisteris Pirmininkas.
Jeigu St. Seimas ar laiki-l 

nas Lietuvos prezidentas tą 
paskyrimą darė aišku kokia I 
■čia! politika varoma.

" Kada ministeriui pirmi- Į 
ninkui reikia eiti užsienių 
ministerio pareigas tas ro
do jog užsienio ministeris 
reikalingas. Bet Kun. Jur
gutis pasigerinęs savo aug- ' 
štesniesiems įsispraudžia į 
banką, kur nujaučia galė
siąs ilgiau laikytis negu mi- j 
misterijoj, nes toje vietoje, 
matyt, nebuvo kompetentiš- i 
kas. Gal dar banke didesnė 
alga bus, o' banką vesti gali 
bile gudrus politikierius jei 
tik įsigauna, pasistatęs b.ųrį- 
ekspertų bankiniame bizny-, 
je.

Tuo tarpu, Finansų, Pre
kybos ir Pramonės ministe
rio vietą užima Petrulis, ga
bus bankininkas iš Klaipė
dos, kuris gėriau butų tikęs 
Lietuvos Banko vadovu 'bū
ti negu koks ten kunigėlis. 
Žinoma, Petrulis yra atsa
kantis ir tokiai ministerijai, 

, tečiau jeigu reikia į banką 
eksperto tai nereikia imti 
politikieriaus, ar bent nau
doti politikieriškas įmones 
grūdant į tokias vietas žmo
nes kurie net kunigauti ne
įstengia.

Kun. Purickis nusišmuge- 
liavo bemisteriaudamas, o 
Kun. Jurgutis nuo jo neat
siliks šmūgelystėje bebanki- 
ninkaudamas, kadapgi rei
kės iš žmonių rinkti Vokiš
kas markes ir keisti jų kur
sų į Lietuviškus pinigus. O 
kursu šmugeliaut bus daug 
lengviau negu sacharinu ir 
miltais^

gražiauSios iš epikų Angliškoje 
I kalboje kokios tik buvo parašy- 
I ta bėgyjp 200 metų. 1884 m. 
, jis pakelta į baronus. Jis mirė 
| turėdamas 83 m. amžiaus.

SPALIO MĖNESIO 
DANGUS

riškių Lietuvoje: 
lems "Dirvą"

Atrado Baisius Nuodus 
Daržovėse ir Vaisiuose

Harvardo universiteto profe
soriai, daktarai Bronfenbrenner 
ir Schlesinger, atrado jog nuo
dai žinomi kaipo “botulinus to
xin”, randami pūvančiose dar
žovėse ir vaisiuose, yrą t.okie sti
prus kad bile žmogus mirtų pa
ėmęs jų 0.00,000000000000001 1 
kubiško centimetro dožą. Ka-i 
daugi puskvortėj yra 473 kubiš- 
ki .centimetrai, galima suprast 
kaip mažutės dalelės reikia žmo
gaus nužudymui. Iš kubiško/ 
centimetro reikėtų 'Lik vienos iš Į 
1,000,000 dalelių riunuodijimui 
viso pasaulio gyventojų.

Tie nuodai randasi visuose 
pūvančiuose vaisiuose ir daržo-1 
vėse. Tokie nuodai tuose daik-| 
tuose suuodžiama paprastai pu
vėsio kvapu. Verdant apimtą 
tais nuodais maistą, nuodai pa
prastai susinaikina.

'T'YROS vėsios rudenio naktįs 
i * teikia puikių progų žvaigž
džių mylėtojams prisižiūrėti jų 
puikumui ir pasimokyti to di
džiausio ir žingeidžiausio moks
lo; daugelis sako jog “astronomi
ja yra karalienė visų mokslų”,n 
nors, suprantama, ne visiems ji 
žingeidi, kaip ir kiti mokslai ne 
visus prie savęs patraukia.

I Planeta Venus, puiki vakarinė 
žvaigždė žibanti pietų vakarinia
me-danguje žemai po saulės1 nu- į 
sileidimo, šio mėnesio 21 dieną 
pasieks didžiausį savo skaistu- 
mą. Artimiausias jos -kaimy- ' 
nas danguose dabar yra raudo
na žvaigždė Antares, iš Vėžio ! 
konsteliacijos, kuri su balta Ve- • 
naus spalva sudaro ypatingą 1 
kontrastą. Antares per vasarą 1 
buvo arti su Marsu, bet ji nuo i 
Marso atsiliko ir savo kelionėje ‘ 
į vakarus — žemei bėgant į ry- i 
tus sykiu su Venum, Venus pri- ’i 
siartino prie jos, nors tas -prisi
artinimas toli nesiekia tikrumo 
del didelio tolumo kokiame An
tares rahdasi nuo saulinės siste
mos. Antares yra pirmo didu
mo žvaigždė, betgi Venus dabar 
yra 150 sykių už ją skaistesnė. 
Teleskope Venus dabar parodo 

|aiškų pusmėnulio pavidalą,' ka- du.
dangi saulė į ją šviečia beveik iš 
šiaurės, o mes į ją žiūrime iš ry
tų. Ir nuoga akia- tėmijant, žiū
rėtojas gali įsivaizdint matąs ką 
tokio pailgo, o. ne tiesiai apvalą 
spindulį.

Didėjimas Venaus šviesos pa
eina iš tos priežasties kad žemei 
pasukus savo pelyj aplink saulę 
link žieminio apheliono (arčiau
sio orbito punkto prie saulės ku
rį žemė pasiek? 'gruodžio .pabai
goj), žemė randasi lyg pervidu- 
rį nusileidžiančios saulės ir že
mai matomos Venaus, arba su
daro 'taip sakant trikampį tie vi- 

trįs dangiški kūnai, ir taigi

šiuo tarpu žemei pasirodo dau
giausia Venaus nušviestos pu
sės.

J Venus jau dikčiai nusileido 
žemyn iš savo augščiausios ’.pozi
cijos ’kokią vasaros laiku turė
jo.’ Ji palengva pereina į rytinę 
žvaigždę; dabar jau daug grei
čiau leidžiasi negu vasaros lai
ku būdavo.

, . Marsas vis dar matosi, toli 
pietvakariuose, dikčiai apmažė- 
jęs šviesoje, o nuo to laiko kaip 
birželyje jis -buvo opozicijoje su 
žeme, arba abi vienoj saulės pu
sėj, jis dabar yra dusykiu nuo 
musų toliau.. Jupiteris ir Satur
nas diko daugiau kitoj saulės 
pusėj ir jų nematysim iki sekan
čio pavasario..

Arkturas dar vis matosi tie
siai vakaruose, gelsva žvaigždė. 
Eilėj tiesiai į rytus nuo jo mato
si Vega, balta-męlyna žvaigždė, 
dar toliau į rytus Cyjfnus arba 
Kryžius, su viršūnėj balta žvaig
žde Deneb, o nuo jų abiejų į pie
tus — Altair su pora mažesnių 
žvaigždžių šonuose.

Capella, gelsva žvaigždė, ank
sčiau ir anksčiau matosi iš rytų 
šiaurės, o į pietus nuo jos apie 
10 vai. vakaro gerai matosi V- 
pavidale Buliaus konsteliacija su 
raudona žvaigžde Aldebaranu. 
Virš Buliaus matosi būrelis ar
ti viena kitos žvaigždžių Pleja-

si

. Didelis keturkampis matomas 
rytų pusėj, daugiau į pietus, yra 
tai Pegaso konsteliacija, kurios 
šiauriniame kampe randasi An
dromedos konsteliacijos žvaigž
dė.

Pridedamas piešinis padės ge
riau surasti konsteliacijas ir žy
mesnes žvaigždes. Gerai įsite- 
mykit šiaurinę žvaigždę arba 
Polaris, į kurią maždaug nueitų 
musų žerpes ąšis jeigu tokia il
ga butų.

Paveikslėlį išsikirpus laikykit 
virš galvos darydami tėmijimus, 
nors to nereikalinga apsipratu- 
siems.

Daugelis Amerikonų pataria Į 
uždėt taksus bažnyčioms ir jų | 
turtams sudarymui pinigų karei
vių bonams.

rubais kuriuos jam tiktų nešio
ti tik sušalusioje šiaurėje, vaik
ščiojantį gražiausiu bulvaru, su, 
žavėjančia jauna mergele apsi
dengusia plonučiais .vasaros ap
valkalais.

“Tasai linksmas miestas , — 
nes jis yra pasižymėjęs kaipo 
vienas iš didžiausių savo pasi
linksminimo užvedimais visame į 
kontinente, — turi pabažnymo. 
Jis yra vienas iš. svarbiausių iš
plaukimo punktų tūkstančiams 
Rusų pilgrimų kurie kas metai 
važiuoja į Šventąją žemę. Dau
gumas jų, senų vyrų ir moterų 
kurie kiti netiki pamatyti savo 
gimtojo krašto daugiau, ir ku
rie žino jog jie atlieka jau pas
kutinę savo žemišką kelionę, at- 
maršuoja pėksti šimtus mylių į 
Odesą.

“Ir šiaip miestas turi ypatin
gumus. Gatvėse, kurios yra ge
rai išgrystos ir beveik visur pri
sūdytos ilgomis eilėmis medžių, 
žmonės juokauja ir užkandžiau
ja pačioj linksmiausioj dvasioj. 
Mažai kuris jų turi tikrus na
mus. Jie gyvena butuose esan
čiuose prie jų biznių vietų. Už
pakalyje geležinių daiktų krau
tuvės, keptuvės ar čeverykų san
krovos, arba prie ofisų advokatų 
ar apdraudos agentų atrasit gy
venimo kambarius kuriuose šei
mynos užsilaiko, o viešieji res- 
taurantai yra šeimynų valgomie
ji kambariai.

“Vienas trečdalis Odesos 600,- 
000 gyventojų yra Žydai, ir jų 
iniciativa ir bizniškas palinki
mas išgavo jiems pačias atsa- 
komingiausias vietas daugumo
je industrinių įstaigų tame mie
ste, kaip lygiai neapikantą tik
rųjų Rusų. Bet tokie netvąrkųs 
jaunieji jų pačių žmonės paliko 
savo palinkimu gemblel’iauti ir 
kitokiomis betvarkėmis, kad Ru
sai kaimiečiai geriau mėgsta da
ryti biznį su žydais.

“Kuomet vakaras užmeta savo 
skraistę ant miesto, naktis bu
na užpildyta muzika, ar rūpes
niai dienos, jeigu kokių buvo, 
pranyksta kaip Arabai poemose. 
Viduriniu 'Vakarį1 Ūkininkai ar
ba Naujosios Anglijos fabrikan
tai net imtų . manyti begu tie 
naktiniai puotautojai kada nors 
dirba, taip vėlai į naktį jie juo
kauja, kalba i? žaidžia, bet ank
sti priešpietyje biznis subruzda 
kaip ir bile kokiame kitame di
deliame mieste.

“Apie dvidešimts metų atgal 
Odesa išsiųsdavo kas- meta; peri 
Juodąsias jūres netoli tris mili
jonus tonų javų arba apie ket
virtą dalį visų eksportuojamų ja
vų iš Rusijos, b.et ji neįstengė 
dasilaikyii šuolin su išradimu 
prekių .vežiojimo" mašinerijos ir 
pastaru laiku Nikolajev, Kher
son ir. Rostov-aht-Dono xčiulpe 
į save prekybą kuri buvo to mie
sto 'gyvenimo kraujas. Sebasto- 
polis, taipgi, buvo vienas iš prie
žasčių Odesos nuslopinimo. To
jo miesto uostas yra geriausias 
iš visų Juodosiose jūrėse, ir tu
ri tą patogumą kad jis 
neužšala, kuomet, Odesos 
buna ledu užgrūstas per 
tris sakaites kas žiema.

“Odesa yra vienas iš naujau
sių miestų turėjusių nors kokią 
reikšmę buvusioj Rusijos Impe
rijoje. 1810 metais, sulyg pir
mojo apskaitliavimo, gyventojų 
turėjo 9,000. Bet ji randasi už- 
lojoj netoli šiaurvakarinio išsi- 
lenkimo Juodųjų jūrių, netoli 
■nuo ištakų Dniepro ir Dniestro 
upių,x ir dėlto jis augo greitai. 
Kuomet Turkai užleido tą plotą 
Rusijai, Katarina Didžioji nu
sprendė išplėsti tą mažą Turkiš
ką tvirtovę vadintą Khodjabey 
į gražų miestą kuris pasirodytų 
svarbiu Rusijos pamatu netoli 
neapkenčiamo Konstantinopolio. 
Taip Odesa turėjo savo prasi
dėjimą.”

niekad 
uostas 
dvi ar

Keista Vorų Prigimtis
Vorų prigimtis yra ypatinga 

lyginant su kitais vabalais ir gy
viais. Štai vyriškis voras -eina 
merginėtis pas moterišką nors 
jo- apsivedimo valanda yra jo 
mirties valanda. Po pirmo susi- 
nešimo moteriškoji paprastai jį 
suėda? Moteriška po užsiveisi- 
mo į vyriškį žiuri taip kaip į bi
le kitą vabalą ar musę kurias vo
rai smaugia ir iščiulpia.

VILKAI
Apie Onuškį (Trakų 

priviso daug vilkų; kartais atei
na pas gyvulius iškarto gaujo
mis po 5 ar 6 vilkus.

apsk.)

JUOZAPAS IR ZELBORA
PARAONO SAPNAS

Bibliška Meilės Pasaka Dramoje

(Tąsa iš pereito num.)

[Ineina Potiparas, Zelbora ir Juozapas. 
Visi Potiparui pasilenkia. Juozapas 
lieka netoli durų.]

Zelbora [dar tarpduryj, glamonėjasi prie 
Potiparo] : Ištiesų, viešpatie, tavo nau

jas vergas dirba tau ištikimai, ir atlieka 
darbo už kelis vyrus. [Juozapas prieina į 
tą pusę kur Asenata.]
Potiparas : Tavo tiesa, meile mano. Aš 

pilnai džiaugiuosi Juozapą nupirkęs, tik 
be biskio jis nepateko kitam. Juozapai!
Juozapas [prieina arčiau, nusilenkia] : Aš 

čia, viešpatie mano. [Zelbora sėda ant 
sofos, intemptai, gražiai į jį žiuri. Minėt 
išleidžia Zelborai plaukus.]
Potiparas: Eikš arčiau, tarne mano! Vi

si sako tu gerai dirbi. [Juozapas lėtai 
prieina. Potiparas uždeda jam ant peties 
ranką..] Linksma man turėt tave savo ver
gų būryj skirtingiausią už visus; [Pakru
tina jį visą.]
Juozapas: Mano Dievas apdovanojo mane 

tokiomis spėkomis kaip ir kitus: Dėkuo- 
ju aš jam už suteiktą man gerą sveikatą ir 
kad galiu savo viešpačiui tinkamai tarnau
ti.
Potiparas : Kalbėk drąsiau su manim. Pa

sakyk mums ar tau patinka čia ir ko tu 
labiausia .geidi ? *=*
Juozapas ‘ [nuolankiai]: Taip,' man čia 

patinka, bet jei dangaus butų man teik
ta malonė, labiausia norėčiau pamatyt sa
vo senelį tėvą....
Zelbora: Šaunus vyras kaip tu neprivalo 

liūdėti ir mislyti apie-tėvą.
JUOZAPAS: Viskas kita ko aš noriu — išti

kimai tarnauti savo viešpačiui kolei jie- 
gos leidžia, ir mylėti 'jį....
Potiparas [lengvai pajuokdamas]: Tu dar 

jaunas, nežinai kas yra meilė — tikra 
meilė, arba meilė moteriškės! [Apkabina sė
dinčią Zelborą.]
Juozapas, [nedrąsiai pažvelgdamas į Ase- 

natą] : -Nežinojau pirmiau, bet dabar ji 
gimė manyje, pakilo kai rytas per naktinius 
rukus.... Bet tai ne vergo kalba su savo 
viešpačiu. Aš turiu jau išeiti. [Zelbbra 

| žiuri į jį manydama jog jis kalba apie mei
lę turėdamas mintyje ją.]
Potiparas: Tu pavargęs, eik pailsėti. Ir 

jųš visi palikit mudu vięnudu čionai ra
mybėje.

[Visi rengiasi išeiti. Atbėga Vergas.]
Melig [puola ant žemės prie Potiparo]: 

Viešpatie, viešpatie, vėl didi nelaimė mus 
užtiko, dievų rūstybė mus aplankė! [Visi 
žiuri į jį, nekantriai.]
Potiparas [prieina artyn]: Kas vėl blo

go ištiko? Ar vėl Užvaizdą vergą už
mušė?
Melig [nusigandęs tęsia] : Ne, viešpatie, 

rte, dar baisiau! Dievų rūstybė mus už
klupo! [Juozapas neramus, nori eiti ir bū
ti čia. Žiuri į Potiparą.]
Potiparas: Sakyk aiškiau: ar gaisras už

klupo, ar tvanas užėjo? [Zelbora žiuri į
Potiparą ir į Juozapą.]
Melig: Ne, ne! Musų Užvaizdai Musų 

garbingas Užvaizdai Musų, žiaurus už
vaizdą !....
Zelbora: Tai kas gi Užvaizdai ištiko ir 

kurxjis dabar randasi?
Potiparas : Kur jis kitur bus — žinai jog 

girtuokliauja, kaip visada.
Melig: Ne, viešpatie! Jis prude....
Potiparas [piktai, lyg nuogandus]: Ką 

gi jis prude veikia, ar žuvauja? Kalbėk 
aiškiau!
Melig: Nei žuvauja, nei veikia — mes ra

dom jį plukantį ‘pakraštyj negyvą, ir aš 
atbėgau viešpačiui tą dievų užleistą nelai
mę pranešti....
Potiparas [susimaišęs]: Stokis, eik grei

čiau, išimkit jį ir prirengkit palaidoji
mui! [Melig stojasi ir bėga.] Palauk! 
[Melig sustoja.] Kas Užvaizdai ištiko ir 
kodėl jis prude galą gavo?
Melig [nusilenkia, ima aiškinti]: Neži

nau, viešpatie, nemačiau kaip jis ten pa
kliuvo. Bet kiti sakė matę jį girtą paprudėj 
vaikštinėjant, jis nuslydęs' nuo krantelio 
ir.puolė, ir prigėrė iki kiti spėjo atbėgt gel
bėt ....
Potiparas: Gana! - Susilaukė jis dievų 

bausmės! Eik ir liepkmrirengt laidotu
ves. [Melig išeina. Juozapas sukasi eiti 
paskui.]
Zelbora [pagauna jį akim tarpduryj [: Pa

lauk, Juozapai! Gal tau ką viešpats Po-j 
tiparas turi įsakyti. [Žiuri į Juozapą ir j 
Potiparą.]__
Juozapas [susilaiko, atsisuka, nusilenkia]: 

Laukiu savo viešpaties paliepimo.
Potiparas [nudeda ranka tolyn] : Nieko 

aš daugiau neturiu pasakyt. Tik eik ir 
padėk jiems laidotuves prirengti. [Juoza
pas nusilenkia, išsiskubina.]

Parašė K. S. K.

[Asenata išeina per kaires duris. Po
tiparas išeina paskui Juozapą, sustoja 
tarpduryj, j dangų žiūrėdamas, susi- 
mislinęs.']
[Vakaras “palengva užeina. Per duris 
matosi mėnesiena.]

Zelbora [viena sau, parėmus smakrą del
nais, paslaptingai] : Vis arčiau ir arčiau 

jį dievai prie manęs stato.... Vis daugiau 
aš jį gaunu matyti! O, Meilės Dieve, ko
kia tu esi man gera! Aš Juozapą myliu, o 
tu padedi jį arčiau prie manęs prigretint. 
[Žiuri link aukuro, prieina, nusilenkia] 
Prašau aš tavęs, nusižeminu tau, tavo išti- 
lima tarne. Likimas taip dėjo kad vergų 
užvaizdą galą gavo, o tas bus man ant gero, 
man ant didelio džiaugsmo. [Iškelia ran
kas Į viršų durnų.]
Potiparas [lėtai atsisuka,’į augštį žiūrė

damas, galvą nuleidžia, žengia į vidų] :
Prude galą gavo.... [Nudribusiais pe
čiais, nuleidęs rankas, išreiškia susirupini- 
mąj
Zelbora [jį nugirdus, sau]: štai ateina 

jis, Potiparas.... Žinau aš ko jo prašy
siu. Ir jo užversta mintimis galva lengvai 
pasiduos mano norams....
Potiparas [pamatęs ją prie smilkintuvo] : 

Ko gi taip širdingai meldiesi, tu, gėle Eu
frato?. .
Zelbora [pasimetus mintyse] : Meldžiau

si dievams kad leido mums laimingai die
ną užbaigti....
Potiparas- [nusistebi]: Laimingai dieną 

užbaigti? Kaip gi laimingai kad užleido 
ant mušu netikėtą mirtį! Matai kas musų 
dvarą ištiko.
Zelbora [gaudo ką sakyt, susigriebia]:

■ Tiesa, Užvaizdą prigėrė. Bet prigėrė kad 
taip dievai jam skyrė. Juk jis tavo vergus 
mušė ir žudė. Tas geriems Egipto dievams 
nepatiko.... Jie geri yra-, geraširdžiams, 
bet žiaurius mirtimi baudžida.... [Žiuri 
jam Į akis.]
Potiparas [eina prie jos, apkabina]: Tie

sa, Zelbora, tiesa! Tave dievai apdova
nojo didele širdžių ir karšta meile! O kas 
kitas šalip manęs galėtų tavo meilę ragau
ti! [Glaudžia ją prie savo krutinės.] 
Zelbora [saldžiai]: Kas kitas, šalip tavęs, 

kas gi kitas galėtų, viešpatie mano?....
[Meilinasi prie jo, paskui'godžiai pažiūri į 
duris, kur Juozapas išėjo.] Pasakyk man, 
viešpatie ir vyre mano, kas tau dabar la
biausia ant minčių?
Potiparas [pažiūri į .jos akis]: Pirmiau

sia tai tu, o žiede grožės. Paskui — dva- 
rd užvaizdaį ir ką į jo vietą paskyrus? Bu
vo jis tvirtas ir gabus vyras, tik nesivaldė 
kada pamatydavo vynuogių skystimą. Ir 
štai galą sau gavo visai be laiko. Pirkau 
aš jį dar jauną vyrą, atgabentą iš Persi
jos.^ Išsykio jis buvo darbštus, taigi aš jį 
paskyriau dvaro užvaizdą po keleto metų 
išbuvimo pas mane, kada senasis man tėvo, 
paliktas užvaizdą mirė.
Zelbora : Ar viešpats turi kokį nužiūrėjęs 

į užvaizdods vietą? [lyg bijodama žiuri 
jam į akis.]
Potiparas: Ne, dar ne. Apie tai nei ne

galvojau — toks staigus prietikis ir taip 
nelaukiamai.... Dabar mano galva mai
šosi. Palauksiu rytojaus, su nauja saule 
naujos mintįs užeis, ir gal dievai pavelys 
man tinkamą ir išmintingą žmogų užvaiz
dą paskirti.
Zelbora : Dievai yra geri. Jie visada pa

gelbsti įšftiintingiems žmonėms. Bet kam, 
viešpatie, laukti rytojaus, kada rytojus nau- 

' jus darbus tau atneš? Ar ne -geriau šį va
karą viską apgalvoti, o rytoj vergams pra
nešti kas jų naujas perdėtinis bus?1.... [su 
abejone žiuri į jo akis.]
Potiparas [susiima už kaktos]: Mano gal

va rupesniais užversta. Aš noriu pailsė
ti ir su tavim apie meilę ir mudviejų laimę 
pakalbėti. [Nuleidžia rankas, žiuri į tolį.] - . 
Zelbora: Apie, mudviejų laimę ir meilę!

[Jautriai] Taip, kalbėk, viešpatie! Aš 
čia, aš čia vis su. tavimi, per dienas ir nak
tis, ankšti ir vėlai! [švelniai] Bet ar vieš
pats nori protingo užvaizdos?
Potiparas: Zelbora, meile mano! Matau 

tu daugiau ir daugiau imi rūpintis savo 
vyro ir valdovo reikalais! Linksmina tas 
mane. Džiaugiuosi aš iš tos valandos kada 
tave radau turguje ir pirkau sau už moterį: 
[Rimtu tonu] Protingas žmogus, būtinai 
musų dvarui reikalinga.
Zelbora : Ar daug protingų vyrų savo ver-: 

gų tarpe viešpats turi?
Potipara: Yra keletas protingesnių, <yra 

vienas tokis iš juodųjų, bet aš noriu tu
rėt baltą savo vergų užvaizdą.
Zelbora [prisitaikydama]: Ar viešpats 

pamanei apie Juozapą, kuris taip protin
gai kalba ir prisiekauja tau ištikimai tar
nauti? Jisai sako jį jo Dievas apdovanojo 
išminčia, ir jis kalba kaip protingas vy
ras. ....

(Daugiau telpa ant pusi. 4-to)
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JUOZAPAS IR ZELBORA—(Tąsa)
Potiparas [užsimislina]: Apie Juozapą?

Sakai Juozapą? [Lėtai vaikščioja, susi
mąstęs, išeina tarpdurin, žiuri Į tolumą, 
rankas užpakalyje sudėjęs.]
Zelbora [sau]: Turiu prikalbėti jam šią 

naktį. Nes jei ne, rytoj Potiparui gali už
eiti kitos mintįs, jis gali kitą užvaizdą pa
sirinkti, o po juo Juozapas dirbdamas gali 
netekti savo meilumo, arba Potiparas gali 
jį parduoti.... ■,
Potiparas [gryžta]: Tu kalbėjai apie Juo

zapą .... [Ji džiaugsmingai laukia gerų 
žinių.] Taip, jis geras, jis protingas. Bet 
perjaunas; .čia labai didelės pareigos jo lau
kia; tiek daug laukų apdirbimui, tiek ver
gų ir gyvulių sužiūrėjimui, ypač man tan
kiai namie nesant....
Zelbora [nusimena, bet vėl susigauna]: 

Tiesa, jis nėra tvirtumo suagusio vyro, 
vienok amžiaus nereikia žiūrėti. Jis juk 
jau yra pervirš dvidešimties. Jis turi iš
mintį, gabumus ir palinkimą tau tarnauti. 
O ko daugiau mano viešpačiui reikėtų! 
[Nekantriai, abejingai į jį žiuri.] 
Potiparas : Zelbora 1 Matau, tu padedi man 

mano rupesnius nešti. Lai buna pagal 
tavo: Juozapas liks mano dvaro, mano pa- 
locių, mano vergų • užvaizdą! Linksmybė 
vėl man sugryžo, šitą tavo patarimą ga
vus .... Juozapas yra protingas, sumanus 
ir gabus jaunikaitis. Rytoj saulei tekant aš 
tą visiems savo žmonėms pareikšiu. [Eina 
vėl link durų, gerame upe, tvirtai žengda
mas, bet lėtai, atsitolina į tamsą, bet matyt 
tarpduryj ištolo.]
Zelbora [sau] : Juozapas dvaro užvaiz
dai.... Dievąi išpildė mano širdingą gei
dimą. ... Juozapas lieka musų palocių pęr-
dėtinis!.... Juozapas.... Juozapas.... 
[Paskutinius žodžius taria meiliai, pasiten
kinusiai, nutęsdama. Nugula kniūpsčia ant 
sofos, rankom smakrą paremdama, ir mąs
to.]

[Scena tamsėja.- Uždanga palengva lei
džiasi.]

Atidengimas III
Sekantis rytas. Asenata prižiūri smilkin- 

tuvą. Lauke matosi skaisti diena.
Zelbora [ineidama iš dešinės]: Kokie ge-

ri musų garbingieji dievai! Kokias jie 
laimes žemės žmonėms siunčia! Kurstyk, 
Aąenata, daugiau jiems ugnį, kurk ir smil- 
kink kad visas dangūs jaustų padėką mano. 
[Intemptai, Asenatai] Pasakyk man, Ase
nata, ar tu nejauti dievų malonės? 
Asenata [nusistebėjus, to nelaukus]Ne

žinau apie ką kalbi tu, išaugštinta žmona 
viešpaties Potiparo. Bet dievai niekados 
neužmiršta tų kurie juos širdingai meldžia. 
Zelbora [prikimba su tuo klausimu prie

Asenatos]: Ar tiesą sakai tu, Kunigo 
duktė, ir ar tikrai dievai musų norų išklau
so?
Asenata: Taip iki-šiolei made mano tėvas

Kunigas mokino. O dabar — nesenai dar 
— aš pradėjau tam ir tikėti. Ir ąš dabar 
jaučiuosi daug- linksmesnė ir laiminges
nė. ... nevisai dar senai tą pajutau savy
je.... [Permaino kalbą] Bet ką musų 
viešpats padarė Užvaizdos reikale ir ką į 
prigėrusiojo vietą skirs?
ZelbDra [nuduoda nežinanti]: Nežinau 

ką viešpats Potiparas apie tai mano. Bet 
gerieji dievai man per sapną pareiškė kad 
Juozapas — naujasis musų vergas S— turės 
būti musų dvaro vergų perdėtinis. 
Asenata [staigu pradžiugus] : Juozapas?

Tikrai teisingai dievai padarė atimdami 
iš musų dvaro senąjį žiaurų užvaizdą! 
Zelbora: Dievai teisingi, ir jie žiauriuo

sius nubaudžia. [Prieina arčiau] Bet 
ko tu iš mano sapno taip .džiaugiesi? 
Asenata [susimaišius]: Ko aš?.... aš

taip sau.... aš... .-
Zelbora [suspaudžia Asenatai ranką virš 

alkūnės, pasuka ją visą į save]: Sakyk 
•tu, jauna paikše, ko tave džiugina Juozapo 
vardo suminėjimas? [Apimta pavydu.] 
Asenata [susigėsta, galvą nuleidždia]:

Atleisi man už tokį mano išsišokimą. 
Nieko, aš nieko negaliu pasakyti.... 
Zelbora [pakelia jos smakrą]: Žiūrėk 

man į akis tu, dievų aukuro kurstytoja.
Asenata [susigėsta, galvą nuleidžia]: 
Ar tu myli Juozapą kad jo vardo suminėji
mas tave taip džiugina?
Asenata: Baimė ima prasitarti, bet aš jį 

pamilau — nuo tada kaip jis buvo par
vestas į musų viešpaties dvarą. Nuo tada 
aš pradėjau tikėti jog dievai yra geri, ir aš 
jiems nuolatos karštai meldžiuosi. Aš Juo
zapą sekioju akimi visur kur tik jis esti. 
Bet jis prie manęs toks atšalęs, ii’ vis išsi- 
kalbinėja.... turįs dirbti.. .
Zelbora [pilna pavydo, nenuduodama, su

sigriebia] : Tu pamilai Juozapą — tą Žy
dą iš taū nežinomos žemės? Tu kuri esi 
Egipto dievų tarnaitė, o jis kalba tik apie 
savo Dievą? Ar tai tiesa kad tu pamylė
tum mano ir savo viešpaties vergą, pati bū
dama laisva Kunigo duktė, irtai tokia jau
ną būdama?

(Bus daugiau)

A. ŽMUIDZINAVIČIUS*

(Tąsa iš pereito num.)
sįf 

AQUARIUS - VANDENPILIsi 

WISŲ tautų astronomai, išskyrus Arab® 
yra priėmę pavidalą žmogaus pilančiu 

vandenį iš uzbono ar indo išreiškimui šw 
konsteliacijos. Arabai, kuriems įstatymais 
uždrausta piešti žmogaus pavidalą, Akvą- 
rijų (Aquarius) perstatė pabalnotu mulų 
nešančiu ant kupros dvi bačkas vandensį 
kartais gi buvo perstatoma su vienu vieul 
ru vandens. Jie tą konsteliaciją vadinį 
“Al-Daul”, “Šaltinio Viedras”, o ne “Vari- 
denpilis”. i j-j

Kokių tai priežasčių delei, visi senp| 
vės žmonės įsivaizdino tą dalį dangaus ku
rioje Vandenpilis ir kaimyniškos konstelia
cijos randasi esant didėle dangiška jure. 
Čia mes randame Bangžuvę, Žuvis, Dolgi
na, Pietų.Žuvį, Jūrių Ožką, Gervę, ir net 
Eridaną, arba Upę Po, kuri taipgi kartais 
perstatoma gaunanti savo vandenį iš Vah- 
denpilio indo. Taipgi rodos pritinkamai 
yra kad ir Pegasas patalpinta šioje dangąufe 
srityje, kadangi tasai sparnuotas žirgks 
buvo Foinikų navigacijos emblema, ir žvaig
ždė Markab, kaip Arabai vadino Alpha Pe
gasi, perstato laivą ar valtį.

Sulyg Ideler’o, priežastis šios srities 
užvardinimo jure ir jūriniais* gyvūnais yra 
ta kadangi saulė pereina per šią dangaus 
dalį laike metinio lietinio sezono.

Viena Egiptėnų legenda aiškino buk 
Niliaus tvanai paėjo nuo Vandenpilio spau-
dim o jo milžiniško indo į tą upę pasisėmi- 
ihui sau vandens, ir kaip tiktai ta konste
liacija perstatė lietingą Egipto žiemos sezo
ną. Vienok, Egiptėnai turbut savo pažini
mą tos konsteliacijos gavo nuo kitų žmo
nių, nes Egiptas niekad nepatiria didelių
lietų.

Akvarijaus konsteliacija matosi dabar 
virš žvaigždės Fomalhaut, matomos šiuo 
laiku žemai pietuose po sutemimo.

Akvarijus perstatoma net ant labai an
kstyvų Babilonijos .akmęųų paveiksiu kai
po žmogus ar vaikas piląs vandenį iš viedro 
ar indo. Kokios nors priežasties delei, jo 
tiesėji ranka nutiesta toli į šoną ir vos ne- 
persiękia visą ilgumą Kaprikomo konste
liacijos, kuri randasi vakariniame Akvari
jaus šone.

Reikšmė pilimo vandens iš indo į Pietų 
Žuvies žiotis nėra susekta. Tokio ypatingo 
dalyko sudarymas įvyko greičiau iš kokio 
nors nuotikio, o ne iš- pamėgimo. Maunder 
kalbėdamas apie tą keistą pavidalą sako: 
“Gan keista kad per tuos visus ilgus amžius 
kaip žvaigždžių simboliai mus pasiekė, Ak
varijus visada parodoma piląs savo srovę 
vandens į žuvies gerklę, kas yra vienas iš 
ypatingiausių ir savotiškiausių simbolių.”

Sulyg Norsėnų arba Šiaurės Europos 
gyventojų mitologijos, Akvarijus buvo tai 
Valio palociai, ir buvo manoma jog jie yra 
padengta sidabru. Indijos zodiake, tai kon
steliacijai vardas yra “Kumbha”, kas reiš
kia “Vandens indas”. Allen sako jog Kum
bha paeina iš Gregiško žodžio reiškiančio 
Audros dievą. Čia taigi vėl randame tą 
konsteliaciją subendrintą su lietum ir au
dromis. Brown savo jog Hebrejų zodiake 
Akvarijus perstatė Rėubeno gentę, “nepa
stovią kaip vanduo”.

Grekų mitologijoje Akvarijus perstatė 
Ganymedą, dievų patarnautoją prie gėrimo. 
Ganymedas buvo gražus Prygijos jaunikai
tis, sūnūs Troso, Trojos karaliaus. Jis bu
vo Jupiterio nugabentas į dangų, paimtas 
erelio iš ganyklos kuomet ganė savo tėvo 
avis ant Kalno Ida, ir patapo dievų gėrimų 
pilstytoju vietoj Hebos.

Romėnų zodiake, Akvarijus buvo per
statoma povu, simboliu Junos, Grekiškos 
Heros, kurio mėnesyje Gamalione (Saus.- 
Vas.) saulė buvo toje konsteliacijoje. Ak
varijus taipgi buvo perstatoma kaipo žąsis, 
taipgi šventas tai dievei paukštis.

Vasaryje, Akvarijaus mėnesyje, saulė 
inėjo į Peruvišką ženklą vardu “Vandenų 
Motina” ir “Erelio Tiltas”. Vandenų Mo
tina buvo pavidalas švento ežero esančio 
Pietinėj Žuvyje ir Gervėje. Vasario mėnuo 
yra didžiausias lietingas laikas Andų Kal
nynų srityje ir upės visos užplūsta taip 
kad Vandenų Motinos galybė tuo sezonu 
buna labiausia apreiškiama.

(Bus daugiau)

šiuo laiku vieši Amerikoje i 
Lietuvos Šaulių Sąjungos atsto
vas-, žinomas dailininkas ir pėda-1 
gogas, Antanas Žmuidzinavičius 
(Žemaitis), buvęs Šaulių lauko 
štabo Alytuj viršininkas ir da
bar I laipsnio šaulių instrukto
rius.

Antanas Žmuidzinavičius gi
mė Seirijų miestelyj, Seinų aip- 
skrityj. Studijavo dailę Varša- 
voje, Paryžiuje, Muenchene, Flo
rencijoj, Petrapily j, ir kitur. At
gavus Lietuviams spaudą, jis 
persikėle Į Vilnių, kur su daili
ninkais M. Čiurlioniu ir P. Rim
ša įsteigė Lietuvių Dailės Drau
giją, ir kaipo tos draugijos pir
mininkas darbavosi ten iki pat 
Didžiosios Karės.

Karei užėjus — Mūzos nutilo. 
A. Žmuidzinavičius nebėgo į Ru
siją, bet kaipo narys Lietuvių 
Komiteto nukentėjusiems nuo 
karės šelpti dažnai po šūviais 
smarkiai triūso pafrontėj nešda
mas pagalbą tremtiniams.

Užėmus Vilnių Vokiečiams, A. 
Žmuidzinavičius buvo vienas -iš 
trijų Lietuvių patriotų kurie pa
sirašė po garsia peticija Prezi
dentui Wilsonui. Jeigu Rusai 
butų tada sugryžę Lietuvon 
tiems žmonėms jau nebūtų buvę 
savo Tėvynėje vietos. Laike 
baisios Vokiečių priespaudos ir 
'bado, rizikuodamas pakliūti į 
Vokiečių nagus, jis buvo slapta 
Lietuvių politikos Komiteto na
riu, globojo dvi Lietuvių vaikų 
prieglaudas, ir šalip Biržiškos, 
Smetonos, dabartinio Prezidento 
Stulginsko, ir kitų dirbo kaipo 
mokytojas pirmoje Vilniaus Lie
tuvių gimnazijoje ir Lietuvių 
Mokytojų Seminarijoje.

Bet štai užėmė Vilnių bolše
vikai. Žmuidzinavičius su- nedi
deliu , Lietuvių būreliu pasiliko 
Vilniuje kad būti sargyboje Lie
tuvių dailės ir kitų reikalų. In- 
tartas sabotaže, jau buvo seka
mas bolševikų Ičrezvičaikos, tik 
bolševikai tapo išginti, ir Vilnius 
atsidūrė Lenkų globoje. Ta glo
ba buvo jau Žmuidzinavičiui ne
pakeliama ir jis po poros savai
čių išdūmė pėkščias Kaunan. Tuo 
laiku siautė Lietuvoje visur prie
šai: Vokiečiai, Lenkai, bolševi
kai, o kiek vęliau Bermontinin
kai. Lietuvių, Vyriausybė su sil
pnute dar tuomet kariumene dė
jo paskutines pastangas kad 
tiems -milžinams pasipriešinti, ir 
aišku buvo kad jeigu nestos ko
von visa organizuota Lietuvių 
visuomenė Lietuva neišsilaikys.

Tada jau mažas būrelis žmo
nių, į kurį inėjo V. Putvinskas, 
T. Ivanauskas, A. Žmuidzinavi
čius, ir kiti, stojo darban duoti 
.pradžią organizacijai kuri sujun
gus visus Lietuvius po -.obalsiu: 
Mirtinon kovon už Lietuvos Ne
priklausomybę — stotų pagal
bon-savo kariumenei. Tai ir bu
vo pradžia Lietuvos šaulių Są
jungos. Nepraėjo daug laiko ir 
jaunieji šauliai išvien su musų 
narsią kariumene kaip liūtai 
grūmėsi su Bermontininkais ir 
bolševikais ir pradėjo juos išvy
ti iš krašto. Po to Žmuidzinavi
čius gryžo vėl į savo numylėtą 
Vilnių,1 kur ir darbavosi tūlą lai
ką.

Bet štai atėjo karė su Len
kais, kurie pradėjo pulti Lietu
vą. Žmuidzinavičius tada iške
liavo iš Vilniaus į frontą kaipo 
šaulys. Netrukus (matome jį 
kaipo IV šaulių lauko štabo Vir
šininką. Tai šaulių daliai, už
ėmus Želigovskiui Vilnių ir ei
nant ant Širvintų ir Giedraičių, 
ir pavestą buvo saugot didelę de
markacijos linijos dalį Dzūkijo
je.

Vieną kartą, apvažiuojant A. 
Žmuidzinavičiui frontą, nežiūrint 
į tai kad sulyg Suvalkų .sutar
ties mūšiai tarp Lietuvių ir Len
kų buvo sustabdyta, Lenkai už
puolė Lietuvius naktį Bobriš- 
kiuose, 10 varstų šioj pusėj de
markacijos linijos. Iš dešimties 
žmonių kurie 'buvo užpulti tro
boje išliko tik trįs, jų tarpe ir A. 
Žmuidzinavičius. Su trijose vie
tose peršautais drabužiais, kon- 
turijuotas į galvą, sudaužytas vi
sas ir apiplėštas, jis buvo paim
tas nelaisvėn, iš kur, atsikvai- 
šėjęs, po trijų 'dienų vienok pra
nyko iš po Lenkų globos Varė
nos miškuose ir išplaukė vėl kai
po šaulys karės lauke.

Taip Besidarbuojant Tėvynės 
gynimo reikale per visą tą laiką, 
A. Žmuidzinavičius, kaipo daili
ninkas, teišstėngė nupiešti tik

vieną didelį paveikslą, būtent 
“Sužeistas šaulių Vadas”. Tas 
paveikslas yra dabar Valstybės 
nuosavybė ir randasi Karo Mu- 
zejuje Kaune.

Jeigu šauliai kovose su prie
šais daug ką pasidarbavo, tai tas 
neabejotinai ačiū Amerikos Lie
tuviams, kurie anuo metu gau
siai šaulius šelpdami davė gali- 

Imybės jiems susiorganizuoti ir 
įsigyti ginklų. Ačiū žmuidzina- 

Ivičiui ir Šaulių /Vadų darbštu
mui L. šaulių Sąjunga yra šalip 

I kariumenės didelė krašto gyni
mo pajiega. Steigiamasis Sei
mas pripažino ją tam tikru įs
tatymu kaipo labai* svarbią ir 
pušiauvalstybinę organizaciją, 
susidariusią laisvai -iš Tėvynę 
mylinčių piliečių pasiryžusių iki 
paskutiniam .ginti Lietuvos ne
priklausomybę nuo įvairių priešų 
pasikėsinimų.

Vienok L. šaulių Sąjungai taip 
išaugus šiuo laiku daugumas jos 
narių neturi ginklų. Tūkstan
čiai beginklių šaulių vyrų ir mo
terų su pasibaisėjimu laukia 
priešų, kurie nuolat grūmoja 
mums ir net viešai išdirbinėja 
projektus visos Lietuvos užėmi
mui. O ten už neutralės zonos 
išvesti vėl iš kantrybės perse
kiojimais Lenkų, musų broliai 
Gudai (ir Lietuviai sukilę nely- 
kioj kovoj žūsta gindami savo 
tautos ir žmogaus teises.

To viso akivaizdoje Lietuvos 
šaulių Centro Valdyba šių metų 
pradžioje ir išsiuntė A. Žmui
dzinavičių į Ameriką, šauktis 
tolimesnės pagalbos.

A. Žmuidzinavičius vyksta da
bar į vakarines Amerikos Lietu
vių kolonijas, ir neabejotina kad 
ir- tenai visų srovių Lietuviai, 
kam tik brangus yra musų nepri

klausomybės išlaikymas, parems 
visus jo išdėstomus Tėvynės rei
kalus.

Birmingham, Ala., mokyklos 
valgykloj pavalgę apsirgo apie 
700 mokinių, nekurie labai sun
kiai, iš jų 260 ant rytojaus ne
galėjo net į mokyklą ateiti.

REIKALINGA UŽSIĖMIMAS
Moteris, dirbusi 7 1-2 metus S. 
L. A. raštinėje, jieško vietos. 
Gali vest'korespondenciją Lie
tuvių ir Anglų kalbose, daro 
vertimus; turi patyrimo ir su
pranta laikraščio bei spaustu
vės administraciją. Teiksitės 
atsiliepti:

O. P.
“Dirvos” Administracija, 

7907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio.

L. P/IŽDAS
L. P. Iždo Komitetas ma

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

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

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St.

Chicago, Ill.

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 būtų buvę pini- 
nigų, butų padėjęs po pustrečio dolario ant savaites 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 penkto 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 žemes dalis ir 
kitas užgyventas planetas, ir tai nejaustų kad daug pra
leido — jam dar liktų trilijonai bilijonų.

Procentas arba nuošimtis tai neapškaitomi pinigai ku
rie pasidvigubina j 1 4 metų. Penki doladiai sudėti į ban- 
kx ant penkto nuošimčio į šimtą metų suaugtų iki $660.

Pinigai banke per 1 4 metų ir 72 dienas pasidvigubina.
Sunku sučedyt tūkstančius ir pasidėt jų dvigubinimui, 

bet pasidėk šioje įstaigoje šimtą dolarių ant knygeles, 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 $105.0.0.
CJ Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.

■ Ištraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo- 
ja,P° $105, bet išsykio reikia įmokėti po $5 nuo kiekvie
nos imamos akcijos, o likusią dalį nuo kiekvienos akcijos 
galima išmokėti po kiek išgali, savaitėmis ar menesiais.
UŽ visas įmokamas pinigų dalis dividendai priskaitoma 
nuo dienos įmokejimo, nereikia laukti iki pilnai sumai.

UŽ PADĖTUS TAUPYMUI PINIGUS MOKAMA 5%.
Mes iškolektuojame pinigus padėtus ant knygelių kituose ban
kuose šiame mieste arba bile kur kitur visose Suv. Valstijose, 
jeigu jus atvažiavę iš kitur norit parsitraukt čia savo pinigus, — 
ir tą padarome visai dovanai.
CflbL mokame už padėtus čia taupymui pinigus, nuo dienos pa- 
3/O dėjimo iki ištraukimo. Musų bankinis patarnavimas yra 
geresnis negu kur kitur.

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



DIRVA 5

REVIZORIUS
(Šių dienų Lietuvos Vaizdelis-Apisaka)

Rašo Laisvas Lietuvis

(Tąsa iš pereito num.)
V

/ — Mes jau namie! — prašneko links
mai p. Valdytojas p. Purvinskui, kuris kam
pe karietos tyliai sudėjo ir žodžio neprabi
lo. — Prašome išeiti! Štai mano namai, 
sunkiu darbu įgyti, nesenai nusipirkau!...

Išėjo abu iš karietos pakinkytos į porų 
riebių arklių išmaitintų Žydų miltais, p. 
Valdytojui privežtais už jo gerų širdį, kad 
pavėlina Žydeliams slaptai javus gabenti Į 
Lenkus.

Inėjusius i namus sutiko stora, dar jau
na, šeimininkė, su raudona nosimi. Buvo 
tai p. Valdytojo žmona, ištikima draugė 
sunkaus p. Valdytojo gyvenimo.

— Mano šeimininkė! — atrekomenda- 
vo p. Valdytojas.

— Labai malonu sutikti! — mandagiai 
pasisveikino p. t’urvinskas ir inėjo j kam
barius. Mat, šeimininkės buvo jau laukia
ma su pietumis. Stalas įvairių valgių pri
krautas, degtinės miškas butelių vis nami- 
ųio darbo.... Į pietus pribuvo beveik visi 

• valdininkai įvairių įstaigų. Šeimininkas su
pažindino visus su p. Revizorium.

Pietus bevalgant, daug karštų kalbų 
prikalbėta; daug pagyrų'suteikė vietos val
dininkai gerbiamam p. Valdytojui, kuris, 
pasak jų, ištikimai dirba Tėvynės labui. 
Galų gale Valdytojas vešai davė p. Revizo
riui dovanų iš 10,000 auksinų. Tas iš kar
to nenorėjo tiek imti, teisindamasis jog ne
galės atiduoti, bet p. Valdytojas beveik pri
verstinai įspaudė jam pinigus į kišenių.

Pietus bevalgant, taip “demokratiškai” 
prisigėrė kad. čion už stalo visi užmigo, o p. 
“Revizorių” negyvų į kitų kambarį padė
jėjai nunešė. . .. .

Ryto metų dar Revizoriui bemiegant, 
gretame kambaryje kalbėjosi p. Valdytojas 
su padėjėjais: Kruonio Juozaičiu ir Žiež
marių Nevedomskiu.

— Girdite tamistos, gal p. Revizorius 
atsikėlęs panorės su žmonėmis kalbėtis: 
jus stovėdami už durų sargyboje stengki- 
tėš intariamų asmenų neįleisti į kambarius. 
Ypač tamista, Juozaiti, jokiu budu nepri- 
leisk tų Amerikietį, o tamista, Nevedoms- 
ki, tų dienų liaukis mušti piliečius senu pri- 
pritimu. Gi kurie mokytojai gatvėje vaik
ščios, be tnikšmo į šaltųjų.... Jie, pra
keiktieji, daugiausia gali mums žalos pada
ryti. Revizorius pasiduoda. Aš vakar jam 
10,000 auksinų įkišau. Paėmė. Rodos tu
ri tylėti. Eikite, tamistos, budėkite!

Jiems išėjus, inėjo Žydas smuklininkas. 
| — Ko pan pristav nori?

i•— Gi žinai kas atsitiko!
■ — Ui, kaip aš nežinoj. Pas ponų pris- 

tavų a “groser” svetys!....
‘ — Šiandien man privalai dar daugiau 

degtinės pristatyti!
— Kaip aš nežinoj? Kokios, “kazion- 

kos”, ar “musų”, savo darbo ?
— Turbut “musų”! Tik žiūrėk kad 

butų stipri, vandens nemaišyk. Supranti! 
Marš! -

.— Ui, kaip aš neturiu suprasti!
Tam išėjus, atėjo vėl kitas Žydas.
— Labų dienų, ponas!
— Labų, labų, Giseli, pristatyk man 

. šiandien mėsos, tik šviežios, o tai žinai....
- — Ui, kaip aš neturiu žinoti.

Ir ėjo taip toliau, vis nauji ir nauji p. 
Valdytojo draugai, šmugelninkai, kurie jam 
šūkterėjus visuomet pristatydavo jam ko 
reikėjo, mat drauge “gešeftą” varė. O tas 
“gešeftas” ’buvo labai platus. Žiežmariai 
gan turtingoje apielinkėje, netoli Kaišedo- 
rių stoties, daug prekių atgabendavo iš vi
sos Lietuvos į Žiežmarius. Iš čionai šmu
gelninkai su p. Valdytojo pagalba bei jo ap
robacija gabendavo į Lenkus.

Be to dar Žiežmariuose kas savaitė bu
na didieji turgai, kuriuose pastaru metu 
beveik negalima biednam žmogui nusipirk
ti nieko, nes šmugelninkai žmonėms beve
žant javus iš kaimų — dar užmiestyje — 
supirkinėja ir gabena kur nori. Vietos mi
licija, rodosi, kaip ir nieko nežino. Vis tai 
“straipsniai” pelno p. Valdytojui.

Ponui Valdytojui pasitraukus iš kam
bario, inėjo “Revizorius”, kuris, mat, išsi
miegojęs jau buvo, ir sanprotavo kokiu bu
du iš čion pabėgti, nes, aišku, suprato kad 
papuolė į nesavo padėjimų. Pinigų turėjo. 
Bet kaip pasprukti iš tų pašėlusių namų?

Jam bemąstant, inėjo apdriskusi vals
tietė.

— Ko reikia tamistai, sakyk, klausau!
— nusigandusiu balsu jis prabilo.

— Šviesiausias pone, gelbėk mus ne
laimingus valstiečius, atimk .iš musų aseso- 
rį, kuris mus neapsakomai engia!.... Nors 
sako žmonės kad Rusų ir Vokiečių valdy
mas buvo netikęs, bet jų valdymas buvo 
tai, sulyginus su dabartiniu pragaru, rojus. 
Turėjau vienintelį sūnų namie darbininkų, 
bet pinigų neturėjau, suareštavo jį aseso
rius, primušė, į kareivius padavė. Aure ki
tų turtingų ūkininkų po kelis “ponaičius” 
namieje, mat, jų “tatos” prikišo ponams 
valdytojams tūkstančius,’jie liuosi. Pone, 
išklausyk balso valstiečių, buk tėvu, susimil
damas varyk ta bjaurybę iš musų! Jis iš 
mažiuko dalykėlio žmonių nelaimės moka 
ištraukt pelnų.... Ar tai kas apsivogė — 
duoda, ii- liuosas nuo teismo. Ar kas neno
ri arklį vestis į mobilizacijų — vėl duoda 
jam. Ar pasiliuosuoti iš kariumenės — 
duoda ir duoda ir galo nėra. Gal tamista 
manai kad meluoju. Aš nemeluoju, "aš ne
laiminga ....

Gal ji butų ir daugiau kų kalbėjusi, bet 
inėjo pats p. Valdytojas.

— Kų čia pliauški, kaip čia įsimalei, ar 
neišeisi iš čion!

Atsikreipęs į Revizorių p. Valdytojas 
sako:

— Neklausykite, malonus pone Revizo
riau, tos pliuškės: daug jos moka prime
luoti.

Nusigandus moterėlė bematant prasi
šalino.

— Kaip patinka tamistai mano namai?
— paklausė p. Valdytojas.

— Labai patinka! Beje, turiu prie ta
mistos prašymų: Šiandien prašyčiau tamis- 
fos duoti man arklius, norėčiau nuvažiuoti 
į apskritį pasimatyti su ponu Apskrities 
Valdytoju. Ii’ prašau atsiųskite prie ma
ne mano Tamošių.

— Kodėl ne; su mielu noru galima pa
tarnauti tuo mažmožiu. Bet tamista šian-
dien sugryšite pietų?

— Taip, sugryšiu!....
Greit arkliai buvo paduota, ir p. Revi

zorius neatsisveikinęs išvažiavo į apskritį, 
buk tai su ponu Storiunu, Apskrities valdy
toju, pasimatyti. Jo gi tarnas irgi tų dienų 
dingo. Gi p. Storiunas (Kauno “Laisvė” jį 
taip vadina) garsus apskrityje rėmėjas p. 
Napoleonausko ir Ko., ir didžiausias prie
šas apšvietos, nes sulyg jo initiatives kovo 
mėnesyje š. m. nuspręsta buvo Apskrities 
Valdybos prašalinti šešis mokytojus, bet 
kadangi Centre Storiuno užsimanymus ne
įvertino tinkamai tai ir liko neįvykinta, ir 
p. Storiunu įrašysime {'juodų knyga reak
cijos pasekėjų istorijoje.

Už poros valandų pargryžo p. Valdyto
jo arkliai,, bet be p. Revizoriaus. Vežikas 
pasigyrė jog p. Revizorius davė jam ant 
alaus-, atsisėdo į traukinį ir nuvažiavo Kau
no link, nei žodžio nepasakęs kur važiuoja.

O visi valdininkai buvo susirinkę pas 
p: Valdytojų laukt prie pietų. Niekais, in 
pietus nuėjo.

— Kas pirmas prasimanė kad tas apga
vikas yra revizorius?! — nesavo balsu su
rėkė p. Valdytojas.

— Gi p. Justinauskas! — kas tai atsi
liepė.

— Tas senas plepa !> Tas prakeiktasis! 
Tas, tas! — visi ėmė rėkti. Tuo kartu inėjo 
į kambarį Komendantūros kareivis ir pra
nešė jog iš Kauno atvažiavo revizorius, no
ri p. Valdytojų matyt. Tuos žodžius išklau-J 
sę visi sustingo nusigandę, ir kas kokioj 
pozoj: buvo, ilgai joje ir pasiliko....

* * *e
Paskaitęs šį/mano veikalėlį ne vienas 

galės pamanyti jog rašant panašios rūšies 
rašinį esu Lietuvos priešu. Turiu atsipra
šyti, esu didelis patriotas ir rašau šį veika
lėlį vien iš meilės Lietuvai, kuri yra kanki
nama klebonų su vargoninkais susidėjusių.

Daug, daug vandenėlio į jūres nuplauks 
kol vargdieniai Lietuviai susipras kad kle
rikalizmo hidra Lietuvoje labai augštai tu
ri galvų pakėlus, su botagu' musų žmones 
plakami lyg baudžiavos metu. Tų piktų 
iš Lietuvos dirvos išrauti galės tik apšvie- 
ta.

—Jeigu rašyti apie “vargoninkų” šposus 
Lietuvoje, galima butų prirašyti daugiau 
negu biblijoje yra lapų.

Lietuva. 27-VII-22.

APSIVILIMAS
Sapne šių naktį tavęs lūkėjau, 
Bet apsivyliau — nepamačiau; 
Tave sutikti šiandien tikėjau, 
Bet vėl nelaimė — nesutikau. -
O, kaip aš trokštu tave vis jausti ;
Arti prie savęs nakty, dienoj, 
O, kaip norėčiau tave priglausti 
Ir džiaugsmų rasti meilėj tavoj.
Bet kad taip lemta be tavęs būti, 
Tavim tik džiaugtis slaptai sieloj. 
'Aš tau tik daina galiu dainuoti, 
Jausdam’s liūdesį širdyj savoj.

Prometėjus.

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap
rašymų) labi žingeidus ir pamokinanti, astrono
mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.
94 puslapiai, su paveikslais ................35

a —- ■ r

JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
B. . — jį

Nuo Juoku Red.: Jau .užki
mo turbut gerklės mus poetų 
taip smarkių, ir šis numeris, 
■kaip matot, pasiliko be eilių. 
Laukiam, laukiam, nesulaukiam, 
nebeliko ką daryti; eilių vietoj 
šitą sykj imsim pasaką sakyti.

Muzejaus Pasaka
Aną dieną mes buvome nuėję 

į muzejų — į tokią vietą kur su
krauta senų amžių dailūs dar- 

| bai ir jos likučiai, kurie vienok 
I musų dienose tūli visai rodos ne
verti ten būti. Tik pamislykit: 
vieno šliurės, kito pypkė, kito 
tabokinė ten padėta, o tu imk ir 
žiūrėk kaip į kokį mokslo dalyką 
ir džiaugkis.

Bet pradėsim nuo pradžios. 
Ineinam per duris, pirmiausia 
žiūrim 'dešinėj stovi gerb. Spar
nuota Pergalė. Ji stovi ant ko
jų, bet neturi rankų, ir be gal
vos. Misliname sau. Visi ku
rie už pergales varosi, galiaus 
lieka be galvos.

Kitur nueinam, užtinkam gal
vą gerb. Napoleono — jeigu su
dėtum gerb. Pergalės kūną ir 
gerb. Napoleono galvą — tuoj 
prieš akis atsistotų tas baisus, 
mažas, galingas vadas, kuris sy
kį buvo užkariavęs beveik visą 
Europą. Bet jis neteko savo ga
lybės ir mirė belaisvis ant šv. 
Elenos salos.

Toliau einant, užtinki 'didelėj 
salėj kariškus ginklus, kardus,

I Elena Gugiutė (iš Baltimorės) 
susirupinus šituo svarbiu klausi
mu: Ar poetas yra poetu to
dėl kad jis eiles rašo, ar jis eiles 
rašo todėl kad jis yra poetas? 
Arba, kitaip sakant, ar eilės pa
daro poetą, ar poetas eiles ?

Kaip mums rodos, šis klausi
mas yra toks svarbus kaip tas: 
ar pirmiau atsirado kiaušinis ar 
višta.

Ji dar prideda prie gerb. Su
sirūpinusio ir gerb. Apsikarpiu- 
sios šitą: “Ir pąs mus yra tokių 
per kurių apkarpytus plaukus

durtuvus, šautuvus, šarvus — 
viskas sudėta lyg jau butų karių 
nebuvę, lyg jau pabaigta. Bet 
kur tau: vienus ginklus sudėjo į 
muzejų, žmonės pasidarė kitus; 
ir karę tęsia toliau. -

štai stovi ištaisytas žmogus, 
apsišarvavęs nuo kojų iki galvos 
plieno šarvais. Bet tai ne žmo
gus tik medžio pavidalas, bet 
ant jo sunerti šarvai yra tų ga
dynių kada dar nebuvo nuodingų 
gazų ir parakas neturėjo tokios 
svarbos, kada žmogų užmušant 
reikėjo mušt iš visų galių. Ten 
matai kitas pasūdytas ant ark
lio, irgi apsiginklavęs iki pakau
šio viršaus ir dar augščiau. Ir 
jis ir jo arklys taipgi tik medžio 
[šmotai. Ant šarvų matai išdro
žinėta kryžius, Kristaus paveiks
las, Panelė Švenčiausia ar kas ki
tas. Aa, tai čia rubai tų neprie
telių kurie ant Lietuvos puldi
nėjo, ir gal but čia tik skūra tū
lų tų kurie 1410 metais krito 
nuo narsių Lietuvių po Žalgi
riu.

Tai pirmas įspūdis: Sparnuota 
Pergalė, gerb; Napoleonas ir ka
rių įnagiai. Visa tai, nors iš pa- 
skirųąmžių, kalba apie vieną da
lyką: kraujo praliejimą, skerdy
nes, sumišimą, skurdą, antgalo 
ir Pergalė, ir vadovai ir kariau
tojai ir lieka be galvų.

Greit ir Lietuvos krucijadniri- 
kų tik kailiai muzejams gali lik
ti, nors jie šiandien apie .perga
les svajoja.... -

(Vėl bus, tik ne tas pats.)

Gerb. Kalnas, ūkininkas poe
tas, gyvenąs Michigan valstijoj, 
nusprendė daugiau nerašyti ei
lių, o būti naudingu žmogumi. 
Jis parašė vienas eiles ir pasiun
tė į vieną redakciją, gavo atgal 
jas; siuntė į kitą, irgi sugrąži
no; ir taip siuntinėjo po visas 
musų redakcijas tas eiles, ir nei 
vienas redaktorius nesutiko jas 
patalpinti pridėdamas paaiškini
mo lakštelį jog “eilės spaudai ne
tinka”.

Kiekvieną sykį, gavęs nuo ku
rio nors redaktoriaus savo eiles
atgal, jis to redaktoriaus vardu 
užvardijo po vieną savo kiaulę. 
Ir kada ateis skerdimo laikas,, 
sako, turės daug pasitenkinimo 
“redaktorių” paskersdamas.

Bet tiek daug redaktorių jo ei
les grąžino kad jam net kiaulių 
pritruko.

4/
Gerb. B. B. (iš Bostono) pa

stebi šitokį dalyką kurį matė 
praeitos savaitės “Am. Liet.” 
vietinėse žiniose : “Eikite pėks- 
ti.... kol gatvekarių kompani
ja numažins mokesnius iki 5c 
su damokėjimu 2c už transpor
tą”. Jis nori žinoti už ką reikia 
mokėt pirmi penki centai jeigu 
du paskutinieji centai butų už 
transportą (arba transportaci- 
ją)?

G. Butkus (vietinis), kriau
šius, patvirtina tikrumą New- 
'tono teorijos apie gravitaciją 
arba kad didesni daiktai pritrau
kia prie savęs mažesnius, iškel
damas aikštėn tą faktą kad visa
da kada tik nukrinta jam adata, 
ar guzikas ar špulė siūlų, vis nu
sirita giliai po stalu prie pat sie
nos, ir reik net ant pilvo atsi
gulus jų pastalėse jieškoti, o 
niekad nenusirita į tuščią aslą;

Gerb. Vėjas sako: Vieni turi 
garbės būti ministeriais Lietu
voje, kiti Amerikoje turi garbės 
pasididžiuoti kad jie juos pažino
jo dar vakais būdami, ir kad “pa
eina iš musų kaimo”.

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai.

Gerb. Apsikarpius (iš Pitts- 
burgo) rašo: “Mergina mano 
pabaigsianti savo vargus jeigu 
apsives. Tiesa, pasibaigia mer
gystės bėdos, beit prasideda ki
tos bėdos — ir žmogus iš rupes
nių niekad išbėgti negali.

Tik vienoj profesijoj žmonės 
viešai prisipažįsta savo nekom- 
petentiškumą. Po ilgų ištyri
nėjimų mes atradome kad tik 
vieni kalbėtojai išėję ant estra
dos visiems pirmiausia pareiš
kia: “Aš nesu kalbėtojas”, arba 
“iš manęs labai prastas kalbėto
jas”.

O visi/-kiti — nei poetai, nei 
redaktoriai, nei advokatai, nei, 
daktarai, nei galybės kitokių

profesionalų ir kitokių galų ne
prisipažįsta.

šio mėnesio “Artojuje” gerb. 
Taškas patėmijo, straipsnelyje 
apie osteopatus ir kiropraktus 
(ifievai žino kas jie tokie do su
tvėrimai) minint apie “šonkau
lių spaudimą ant nervų”. Ei
nant gerb. Spragilo teorija apie 
šonkaulius, — toliau tęsia jis,— 
kiropraktikai yra visai teisingi. 
Ba labai kietų ir tvirtų nervų 
reikia žmogui kuris susiranda 

Isau šonkaulį ir pradeda jausti 
spaudimą (arba bobišką bambė
jimą, po saldžiųjų susijungimo 
dienų).

i?
Sandariečiai iš Centro valdy

bos siuntinėjasi tarp savęs laiš
kus ant kurių konverto viršaus, 
kairėj pusėj, atspausdinta šito
kie žodžiai: “Piktpinigis yra A. 
L. T. Sandaros Kampinis Ak-1 
muo”.

Tinkamesnis butų buvę obal- 
sis toks: “Piktpinigis yra Kel
mas musų Priešams ant Kelio”.

•"V
Kurie žmonės daug kalba jie 

mažai mislina, ir iš jų šnekos 
jokios baudos nėra. ,

Kurie daug mislina tie mažai 
kalba, ir užtai jie nieko kitiems 
nepasako — ir iš jų naudos nė
ra.

Ir tap blogai, ir taip negerai.
Betgi tie kurie daug misli

na yra naudingi nors sau, kuo
met šnekuoliai net kitam užmau- 
džia. . ,

Priešingai negu paprasta yra 
apie gražias moteris šakyti, gra
ži Rumanijos karalienė yra ir 
protinga, poetė, rašytoja, ir tt.

Kodėl taupyti 
pas mus

Redaktoriai kurie žodį "la
biau” rašo “labJau” (su j), tie 
turėtų visur rašyti: DaugJau, 
plačJau, mačJau, augščJau, ir 
taip kvailJau.

Lietuvoj Ohio valstija Ame
rikoj (ištark: Ohaio) vadinama 
“Ogaijo”. Vietoj h dedama g. 
Taigi jeigu mes norėtume Lie
tuviškai juoktis turėtume sakyt: 
“Ga, ga, gal”

Suv. Valstijų kongresas nuta
rė paskirti $4,500 išnaikinimui 
Kapitoliaus budinke pelių. Ka
dangi dabar pradeda kongrese 
privisti moterų atstovių, reika
linga tą planą greit įvykint, nes 
moterįs pelių labai bijo.

Geriausi
Cigaretei

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

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

(J Laikraštis Lietuvoj'ę 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 į 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.

90,000 žmonių pasirinko šią ištai
gą kaipo savo bankinį namą ka
dangi per musų 73 metus gyva
vimo užduotimi buvo pilnai visa
me užtikrinti saugumą musų de- 
pozitorių pinigams.

Mums labai bus smagu’turėti jus 
savo kostumeriu — ant 4% nuo
šimčio.

incorporated 1849

Society for Ratings
(n the Citg of Cleveland

---------------------- :-------------------------W----------------------------------------------

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

Amerikoje Metams $1. Lietuvon $1.25

“ARTOJAS” 7907 Superior Avę. Cleveland, Ohio.



AR MARSO GYVENTOJAI SIUNČIA MUMS 
TELEGRAMUS?

(Tąsa iš pereito num.)
Kadangi toks gyvsidabrio te

leskopas butų labai skaisčiai at
mušantis šviesą ir atvaizdintų 
Marso paviršį labai aiškiai, da
rant Marso fotografijas bus ga
lima nuimti staigias, vietoj kaip 
iki 'šiolei žvaigždžių paveikslus 
imama ■nustatant kameras ant 
ilgo laiko. Kadangi žemė smar
kiai sukasi, darant fotografijas 
nustatymu kameros ant ilgesnio 
laiko, su žvaigždžių ar planetų 
matomu keliavimu į vakarus sy
kiu turi eiti ir teleskopas į vaka
rus, kuris paprastai yra nustaty
tas ir varomas laikrodžio kad 
pataikytų tinkamu greitumu ei
ti su fotografuojamu dalyku ir 
kad neišeitų ant fotografijos sti
klo tik ilgas šviesos bryžis,

Šituo profesorių Todd’o ir Mc
Afee teleskopu Marsas bus gali
ma padidint 25,000,000 sykių, 
taip kad Marso paviršis prisiar
tins prie žemės tik mylia ir pu
sė atstu. Kas daugiau dar, bus 
kėsinamasi nutraukti Marso pa
viršį ant krutančių paveikslų fil
mų, taigi a’ktualis Marso gyveni
mas visose jo ypatybėse bus ga
lima tikrai užsirekorduoti studi
javimams.

Klausimas apie galimumą nu
traukti Marsą ant filmų yra tur
būt vienas iš žingeidžiausių su
manymų kokis kada buvo. 
vėl patįs McAfee ir Todd suma
nė.

Apačioj milžiniško teleskopo . 
kasyklos skylės dugne bus padė- ■ 
ta judamųjų paveikslų kameros. 
Prie kamerų bus pastatyta eks
pertai operatoriai, ir tinkamam . 
momentui atėjus-jie pradės suk- 1 
ti savo aparatus užrekordavimui s 
Marso išvaizdos. i

Ar kas bus galima tuo atveju i

atsiekti yra sunku spėti. Tečiau 
aišku jog Marso išvaizdą nors 
tiek bus galima nuimti kaip ji 
matosi žiuriųt per milžiniškus 
dabar esamus obzervatorijose 
teleskopus.

Tečiau, reikia atminti, Todd 
ir McAfee planuoja teleskopą 
daug milžiniškesnių proporcijų 
ir didesnės padidinimo spėkos 
negu bent kas iki šiolei pasikė-~ 
sino daryti. Jeigu ant Marso 
nėra gyvybės — jeigu Marsas 
pasirodys, mirusi- planeta, — tą 
filmos ant audeklo parodys pa
našiai taip- kaip fotografiškos 
nuotraukos. Vienok jeigu tenai 
yra kokia'nors gyvybė bus gali
ma padaryti rekordus iš jos gy
venimo per milžiniškus stiklus 
ir smulkmeniškus aparatus, apie 
ką tiedu profesoriai svajoja.

Vienok Todd neapsistoja čio
nai. Jo daromi išsikėlimai į orą> 
balionais yra tokie rizijdngi kaip 
dar niekas nebandė nuo to kuo
met orlaivininkystė patapo mok
slu. Leo Stevens bus užžiurėto- 
jas šios ekspedicijos kame kelsis 
į orą du žmonės. Specialis ba
lionas padaryta vartojimui šia
me atsitikime. Jis yra skirtin
giausias nuo visų dabar esamų, 
tuomi kad jis turi du kompart- 
mentus ar perdalinimus. Vienas 
jų bus pripildyta hydogenu, ki-

Ta tas talpins-savyje oksigeną. Ši- 
,-| 'to baliono "'žmonių sėdėj imo vie

ta bus apšildoma elektra. Ji 
bus užpildyta moksliškais instru- 

kėsinamasi 
pėdų.
išskaitliuo- 
spaudimas

mentais. Juomi bus 
pakilti Į orą 50,000

Tokiame augštyje, 
jama, atmosferiškas 
bus sumažėjęs iki tiek kad švie
sos bangų vibracija arba drebėji
mas pasididins iki žymaus laip
snio. Lygiai kaip Marconi, iš
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1147. Apie žemę ir kitus svietus, jų būvį ir pabaigę. 
Pagal Heipamą, Falbą ir kitus sutaisė, šernas. ■ 
Aprašo, kas yra žemė, saulė, žvaigždės, mėnulis, 
planetos, Su 30 astronomiškų paveikslų. Chica
go, Ill., 1896, p. 255 .......... . ....... .... 1.25
Ta pati apdaryta ..................’...... 2.00 

1155. Biologija arba mokslas apie daiktus. Pagal 
prof. Nusbaumą sutaisė Šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant musų že- 
tpės, kaip jie vystėsi, pradėjus, nuo amžių va
balėlių, ikKdaėjo lig paukščių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslėliais. Chicago, Ill., 1901, 
pusi. 147 .............................. 60c 

1187. Gamtos pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal 
Bitnerį sutaisė šernas. Knyga su daugybe pa-1 
veikslų, įvairių mašinerijų ir kitokių prietaisų, 
išnaudojimui gamtos pajiegįį. Chicago, Ill., 
1906, pusi. 238 ................................ .. 1.00
Gražiais .audimo apdarais............................... 1.75

123Q.'Oraar šviesa ir šiluma. Lekcija Prof. Bloch- 
man’o. Sutaisė Šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško proceso, 
aiškesniam parodimuį, kurio yra daugelis tam x 
tikrų paveikslėlių. Chicago, 1907, p. 138 .... 55c 

1237. Paėjimos organiško svieto. Pagal Bitnerį sutai
sė Šernas. Knyga didelės moksliškos vertės. 
Ji aprašo tvėrimąsi viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų. Su paveikslėliais. Chica
go. 1905, pusi. 137 ..... .................. 55c 

1243. Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsoną sutaisė ’šernas. Su paveikslėliais. 
Aprašo seniausių gadynių vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsiradimą žmo
gaus. šiądien tų sutvėrimų kūnas žmones, ka
sdami gilius šulinius, kanalus, arba imdami iš 
žemės anglis, randa giliai palaidotus žemėje. Tū
lų sutvėrimų atrado čielus, nesugadintus kunus, 
užklotus keliolikos sieksnių stora žemės eile. 
Mokslinčiai,- pagal storumą ir senumą žemės 
sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų kūnas randa, 
gali spręsti, kaip sena yra žemė ir kaip seniai 
žmogus ant jos atsirado. Chicago, Ill. 1900, 
pusi. 370 ....,......   ... 1.75
Ta pati apdaryea .'..................... 2.50 

1259. Žvėrys ir Žmogus. Pagal Schmedl’į sutaisė 
Šernas. Mokslas apie1 subudavojimą kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sąnarkojų, žamapilvių ir 
žmogaus.. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokią 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. 313...................... 
Ta pati apdaryta ..,....................

1295. Ethnoliogija arba'Istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadą parašė Šernas. Su paveik
slėliais. Aprašo apie visas musų pasaulio žmo
nių veisles, arba rasas. Ji parodo visų viešpa
tysčių, visų žemės kraštų ir net mažiausių sale
lių žmonės ir jų kilmes, parvą, tikęjimą, papro
čius, užsiėmimą ir abelnai viską. Chicako, III. 
1903, pusi. 667 ........................ I
Apdaryta audimo viršeliais .................... ■

1383. Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį sutaisė 
Šernas. Aprašo, kokiu budu žmonės rašyti iš
moko, 'kaip išdirbo sau raštą kiekviena žmonių 
tauta, koki buvo raštai senayėje dang metų prieš 
Kristų, kada žmonės vietoje rašto vartojo ma
zgelius ant šniūrų'. Išpjaustymus ant medžio, 
iškapojimus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik nesenai priėjo iki šiądienninio alfabetot ( li
ter), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvieną 
žodį ir viską apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu, 

. žodžiu. Chicago, ■ 1905, pusi. 304 ..........
• Ta pati apdaryta ’ ....................... 

1989. Nematomi priešai ir draugai žmonių. Pagal 
Bitnerį sutaisė Šernas. Aprašymas smulkiausių 
bakterijų,, gimdančių visokias ligas pas žmones, 
jų susekimas, vystymąsi ir tt. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1905, p. 113 ......................
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savo laivo, iš šio orlaivio bus de
dama pastangos gaudyti bent 
kokias elektriškas bangas jeigu 
jas Marso gyventojai siunčia, ir 
Todd, būdamas augštai ore, sten
gsis išrišti tą laiko nudėvėtą už
duotį: “Ar Marsas turi gyven
tojų?”

Senai jau sapnuojama apie 
tarp-planetinę komunikaciją, tik 
tas klausimas yra labai keblus. 
Reikalinga kad kiekvienos 'pla-, 
netos gyventojas turėtų protiš
ką gabumą perleidimui minčių. 
Tada, patį komunikacijos būdą 
turint išrištą, paskui pakįla klau
simas kaip apeiti kalbos nesu- 

I prantamumą ir žodžių formas 
perdavimui pačios minties.

McAfee išdėsto būdą kuriuo, 
jeigu reikalingi dalykai butų iš
rasta ir ištobulinta, galima butų 
praktiškiausia pasinaudoti. Tas 
dalykas nėra iš jo pakilęs, neš*- 
jaus 1893 metais Camille Flam
marion, garsus Francuzų moks
lininkas ir astronomas, perstatė 
tą idėją tiktai savo pasakoje. 
Jos užvardis buvo “Pasaulio Pa
baiga”, ir tas aprašymas tilpo 
moksliškame žurnale tais metais.

Toje pasakoje, Flammarion 
aprašo- apie -pabaigą žemės gy
venimo kuomet ji susimuš su ko
kia paklydusia-*planeta. Jis tą 
savo pasaką rašo kaip but dvide
šimts penktame šimtmetyje. Ta
da jau Marsas patirta turįs gy
ventojų ir jau su jais padaryta 
susinešimas. Tas atsiekta tam 
tikromis milžiniškomis liktarno- 
mis kurios apšviečiama elektra, 
o ant šviesos uždedama tam tik
ri ženklai, ženklų kalba.

Kaslink musų perskaitymo ži
nių siunčiamų nuo Maršo negali 
būti keblumo. Marso- gyvento
jams nebūtų net sunkumo siųs
ti mums savo žinias, nes žemė 
yra didesnė, jie aiškiau mus ma
to, o prie to jo atmosfera daug 
retesnė ir .patogesnė permaty- 
mui.

Kaip Flammarion rašė 29 me
tai atgal, šiandien Marconi x pa
našiai stengiasi. daryti.

Dabai’ jau fotografijas gali-, 
ma persiųsti bevieliniu telefra- 
fu, ko keletas metų Atgal nebu
vo nei sapnuota; dabar jos per
duodama kaip paprastas biznio 
ar pramonės dalykas. Taigi to
li nuo negalimo yra, sako Mac- 
Abee, jog neužilgo bus galima 
bevieliu leisti nuo žemės ženklų 
paveikslus ir jie butų kaipo 
munikacijos būdas.

Užvedimui tarp-planetinės 
munikacijos reikalinga butų 
naudoti bevielinius paveikslus 
siunčiant taip vadinamą Berli- 
tzo metodą kalbų mokinimo. Pa- 
veizdan prie paveikslo medžio 
Marso gyventojams perduoti žo
dį “medis”, pakartojant tą kelis 
sykius internacionaliu telegrafo 
raštu. Panaudojimas tų taškų 
ir bryžių sistemos pavaduotų žo
džius; ir tas būdas, gatavai per
prastas, galėtų būti leidinėjama 
į vieną galą ir į kitą per eteriš- 
ką platybę.

Bet to atsiekimui pirmiausia 
reikalinga daugelio dalykų. Pir
miausia visko, reikia išrasti bū
dą padarymui elektros bangų 
iki 150,000 metrų ilgumo užtik
rinimui išleidimą radio sutren
kimo į erdvę tokio galingo kad 
bangos galėtų pasiekti Marso ob- 
zervatoriją. Sykiu prie to rei
kia išrasti būdą persiuntimui be
vieliu paveikslų atspindžių. Tą 
ir pirmąjį būdą atsiekus, komu
nikacija su Marsu pataps įvyku
siu faktu.

Jeigu panaudojimas ir suvie
nijimas pastangų viso moksliško 
proto galės ką pagelbėt išriši
mui seno klausimo apie gyvybę 
ant kitų planetų, 1924 metai tu
rėtų rasti atsakymą. Marconi, 
Todd, MacAfee, Frammarion — 
tai yra tik keli iš daugelio moks
lininkų ir astronomų kurie dės 
visas pastangas tyrinėjimui mu
sų kaimyno Marso kuomet jis 
ateis arčiausia 'prie žemės. Ob
zervatorijose visame pasaulyje 
kiekvienas pažymesnis astrono
mas sėdės, naktis iš nakties, 
mydamas ir teorizuodamas, 
tokios daugybės moksliškų 
rinėjimų, sutrauktų iš visų 
mės kampų .ir atsargiai ir logiš
kai sutvarkytų, išdiskusuotų ir 
sutrauktų į formula, be abejonės 
bus gauta pusėtinas" kiekis tik
rumo.

Jeigu McAfee ir Todd’o pa
stangos pasirodys pasekmingos, 
klausimas apie gyventojus ant 
Marso bus 1924 metais sykį ant

ko-

ko
pa-

te
lš 

ty- 
že-

visados išrišta. Greičiau daleis- 
tina kad jų tyrinėjimai atsieks 
pirmus vaisius, kadangi atsa- 
kantumas ir tinkamumas tam jų 
išrastuose būduose apima daug 
laiko ir darbo.

Taigi, jeigu jų fotografijos 
pasirodytų pasekmingos — jei
gu traukiami paveikslai parody
tų esumą gyventojų ant tos toli
mos planetos, — neliktų jokio 
kito klausimo, tuoj po to, kaip 
tik tas, kokiu budu užvesti su 
jais komunikaciją.

Nei vienas moksliškas protas 
visame 
bęs iki 
rišta.

pasaulyje nesustotų dir- 
tas klausimas butų iš-

Vertė Astromylis.

Dr. A. L. Graičuno Mar
šrutas

Kaip jau '“Dirvos” skaityto
jams žinoma, Dr. A. L. Graiču- 
nas, senas musų darbuotojas, 
nuo spalio mėnesio 15 d. yra pa
sirengęs pervažiuot Lietuvių ko
lonijas su paskaitomis.

Maršrutas kolonijose jau ren
giama. Pirmiausia imais rengi
mo SLA. 1-as apskritis. Vietos 
paskaitoms rytinėje Pennvyl- 
vania dalyj paskirsyta šitaip: 
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aname Pennsylvanijos gale, at- 
gryš į vakarinį galą, po to paims 
Ohio ii’ Michigan valstijas.

Apie spalio vidurį jau bus pa
skelbta kuriose kolonijos Dr. A. 
L. Graičunas lankysis Clevelan- 
do distrikte. ’

Kurios draugijos ar organi
zacijų kuopos nutarėte rengti, 
ar manot nutarti, susitaikymui 
maršruto dienų kreipkitės į

“Dirvos” Administracija 
7907 Superior Av. Cleveland, O.

spalio—Freeland, 
ir 18 spalio—Hazleton, 
spalio—Tamaqua, 
spalio—Tuscarora,

.spalio—New Philadelphia, 
spalio—Middleport, 
spalio—Port Carbon, 
spalio—Coaldale, 
spalio—Seltzer City, 
ir 28 spalio—Minersville 
spalio—St. Clair, 
spalio^—Gilberton, 
ir 2 lapk.—Mahanoy City, 
ir 4 lapkr.—Shenandoah 
lapk.—Frackville, 
lapkr.—Girardville, 
lapk.—Ashland, 
lapk.—Mt. Carmel, 
lapk.—Kulpmont, 
lapk.—Shamokin, 
lapk.—Tower City, 
lapk.-—Williamstown.

Greičunas. atlikęs darbą

Žemaičiai Trokšta Savo 
Tarme Laikraščių

Kultūros Draugijos “Žemaiti
ja” L. V. Komitetas Chicago j 
gavo sekantį laišką:

"Džiaugsmingai sveikiname 
mes, žemaičiai, naujai" įsikūru
sią Amerikoj Draugiją ‘Žemaiti
ja’, ir linkime jai geriausios klo
ties taip prakilniame darbe. O 
to darbo yra begalės. Tarp ko 
kito, žemaičiams yra būtinai 
reikalinga savas laikraštis že
maičių tarme, tai tarmei apginti 
nuo išnykimo. Mintis apie tokį 
laikraštį senokai jau neduoda ra
mumo nekuriems žemaičiams, 
tik del įvairių priežasčių dar vis 
negali būti įkūnyta. Bet dabar 
yra vilties, ypač susikūrus tai 
draugijai, kad viskas tas anksti-
vėlai įvyks;

“Knygyno reikalu turiu pra
nešti kad Telšiuose yra įsteigta 
Centralinio Valstybės Knygyno 
Telšių Skyrius, kuriam yra rei
kalinga, labai • reikalinga visuo
menės parama knygomis. La
bai sunku yrą su Amerikoj iš
leistomis knygomis, kurių Lie
tuvos rinkoje' beveik nėra. To
dėl Tamistų Draugijos tokia pa
rama butų labai pageidaujama, 
sveikintina, ir labai reikalinga, 
nes skaitytojų, ypač iš jaunimo 
tarpo, yra labai daug, žymus 
■skaičius yra moksleivių, nes da
bar, be pradedamųjų mokyklų, 
yra pilna gimnazija', rudeni gi 
atsidarys Mokytojų Seminarija. 
Be to, kas vasarą čia veikia pra
dedamųjų mokyklų kursai.

“Todėl mes, Telšiškiai, lauksi
me iš Amerikos ‘Žemaitijos’ D- 
jos paramos knygomis, rasit ir • 
laikraščiais.

M. Barkus,
Centralinio .Valstybės Knygyno 

Telšių Skyriaus Vedėjas.” 
“Žemaitijos” Raštinė.

ROSELAND, ILL.
Socialistų veidmainystės. Ka

da Lietuvos valdžia paskelbė 
Seimo rinkimus, klerikalai su 
socialistais didžiausiu stropumu 
pasileido darban. Kaip vieni 
taip ir kiti pradėjo po visas Lie
tuvių kolonijas Amerikoje reng
ti prakalbas ir jose kaulyti iš 
žmonių pinigus savo partijų 
kampanijoms. Kaip klerikalai 
taip ir socialistai savose prakal
bose rodosi net gatavi širdį išsi
ėmę parodyti kad tik žmones 
labiau intikinus jog jų partijos 
ir jų partijų lyderiai, kurie kan
didatuos į Seimą, yra geriausi, 
teisingiausi ir tinkamiausi vyrai 
Lietuvos liaudį atstovauti Seime.

ChicagOs Grigaitinė doriškai 
nusibankrutijusių politikierių 
partija dirba visu smarkumu. 
Rugsėjo 19 d. buvo parengę pra
kalbas Roselande, kuriose turė
jo kalbėti milijoninės chemikalų 
kompanijos prezidento moteris, 
poni Jurgelionienė, ir Bridgepor- 
to biznierius Adv. K. Gugis, bet 
kadangi į jų prakalbas atsilan
kė įtik pusė tuzino- klausytojų, 
prakalbos neįvyko.

Rugsėjo-20 d. Mildos salėje, 
ant Bridgeporto, kalbėjo P. Gri
gaitis su Dr. Montvidu, kuris 
daugiau užsiiminėja politika ne
gu savo profesija. Pirmasai ai
škino Lietuvos mokyklų ir že
mės reformos įstatymus, rinki
mus į Seimą, ii- krikščionių-de
mokratų iškeptąją konstituciją 
Lietuvos liaudžiai. Išpeikęs kle
rikalus ir kitų srovių, jo parti
jai nepritariančių, žmones pra
dėjo ginti social-demokratus ir 
raginti kad žmonės duotų jiems 
kuodaugiausia pinigų.

Iš visko matėsi kad socialistai, 
kaip pirmiau taip ir dabar, tik 
tada mato darbininkus ir ciniš
kai rodo jiems savo draugišku
mą kada jiems reikia pinigų sa
vo partijos propagandai varyti. 
Bet kada streikas ar kokios ki
tos sunkios gyvenimo aplinkybės 
ištinka darbininkus tada socialis
tai, taip lygiai ir komunistai, 
apjė^dal-bininkus nei .girdėti ne
nori ; o jeigu kada ir atslenka 
pas streikierius (gerai -apsižiū
rėję kur policisto ar mušeikų ne
simato) tai tiktai savo partijas 
išreklamuoti.
, Antras kalbėjo politikuojantis 
daktaras Montvidas.’' Jis nuro
dinėjo registracijos blogumus. 
Pinigų iškaulino iš žmonių su- 
virš $48. Tiek apie prakalbas. 
Dabar pažiūrėsime kaip socia
listai veidmainiauja.

Kaip jau veik visiems yra ži
noma, dabartinė Lietuvių Socia
listų Sąjunga susideda vien tik 
apie iš poros tuzinų gan turtin
gų .biznierių ir profesionalų. Tik
rai darbininkišku žvilgsniu pa
žvelgus, ji yra visai ne darbinin
kiška organizacija: ji yra poli
tinių demagogų klika, kuri tik 

I užsidėjus darbininkišką maską 
visomis spėkomis stengiasi pasi
gauti ir pasižaboti kaip čia Ame
rikos taip ir Lietuvos liaudį taip 
kad jie be jokio vargo galėtų ge-

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS t—X’

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1896 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.
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■: LOUIS EISENBERG į 
JjTuri Geležinių Daiktų, Pečiuj! 
;! Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, į 
■I Lieja ir Stogams dangalų S 
!■ 1169 East 79th St. N. E. S 
5 Princeton 1337-K į

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

■CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI
Raugas ir A pines 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

riau pasiekti patį dugną jos kii 
šeniaus. Tai socialistų ir komu
nistų augščiausis tikslas! Jie 
yra niekas daugiau kaip tiktai 
raudonosios rūšies klerikalai, ku
rie nori užmauti savąjį apinasrį 
ne tik pavieniams žmonėms bet 
ir organizacijoms.

šitie raudonieji klerikalai, ap- 
simaskavę “bendrojo fronto” 
maskomis, skverbiasi unijose, 
‘tautinėse organizacijose ir pa- 
šalpinėse draugijose ne tam kad 
kooperavus su toms organizaci
joms prigulintiems žmonėmis jų 
užsibrėžtam darbe, bet tam kad 
savo vadovyste jas pasižabojus 
ir pasekmingiau išnaudojus sa
vųjų partijų naudai. Jie yra dū
šia ir kunu partijų, o ne darbo 
klesos žmonės, kaip teisingai 
kartą p. J. Švitra pabrėžė.

Kas gali tikėti kad toki mili
joninės chemikalų kompanijos 
prezidento pati, poni 'Jurgelio
nienė, ar pp. Gugis, Grigaitis, 
Pruseika, Montvidas, Hermanas, 
Michelsonas ir kiti politiniai tū
zai, kurie puikiausiuose limozi- 
nuose atvažiuoja darbininkams 
prakalbas sakyti, gali duoti dar
bo žmonėms nuoširdžiai naudin
gus patarimus? Ar gali Pull- 
mano kompanijos .prezidento pa

ti duoti darbininkams naudingų 
patarimų ?-- 'Niekados.

Ir kadangi visi šitie turtingi 
politikieriai su atsidėjimu agi- 
tubja už social-demokratus Lie
tuvoje ir renka jiems aukas, tai 
turbut ir tie social-demokratai 
yra ne kitokie kaip tiktai tokie 
pat veidmainingi politiniai de
magogai, kurie sako vieną, o daro 
kitą. Nes kitaip augščiau nu
rodyti Amerikos turtingi biznie
riai už juos neagituotų ir jiems 
pinigų nerinktų.

Kaip Lietuvos ir Amerikos pa
žangioji Lietuvių visuomenės da- 

| lis kovoja su juoduoju klerika
lizmu, taip lygiai privalo kovoti 
su raudonuoju klerikalizmu, nes 
pastarasis nei kiek nėra geres
nis už pirmąjį. Šitą tiesą patir
ti mums davė progos Rusijos 

I įvykiai. Ten šiandien komisarai 
'su čekistais kalina, inkviziciniai 
tardo, tremia, plaka, kara ir šau
do žmones nei kiek neprasčiau už 
buvusio caro žandarus ir ochran- 
sčikus. Tas pat bus ir Lietuvo
je, jei 'socialdemokratams ar ko
munistams pasiseks pasižaboti 

I liaudį. Į kovą su šitais veidmai- 
, niais ir aršiais žmonijos neprie
teliais.

Viktoras Stulputis.

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

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biuro 

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

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

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

Nesiųsk Pinigų!
Neimkit musų žodžio kad tai yra sensacinis darbiniu čeverykų nupigi- 
nimas—nesįųskit nei cento—tik kuponą iš apačios. Kada čeverykai 
ateis peržiūrėk juos atsargiai. Išsimieruok, pažiūrėk kaip gerai juo
se jautiesi. Tada jei nenori jų, grąžirfk 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, iengvi ant kojų. Tvirtos, geros odos padai ir kulnai. Platus lie
žuvis neįleis purvą ar vandenį. Viršai yra storos chrome odos pet
nešą šlapumą ir naudojimą. Mieros, 6 iki 12. Užsisakyk No. 941. 

. Užsisakyk ŠIANDIEN. 
SIŲSK KUPONĄ—Nei cento iki če
verykai nepristatyta.. Tada užmokėsi 
■pačtoriui $3.65. Jei neužganėdintas, 
siųsk atgal ir mes grąžinsime pini
gus tuojau.

SIŲSK ŠI 
KUPONĄ 
ŠIANDIEN

Nesiųsk pinigų.
Persiuntimą mes apmokam.

I Standard Sales Co., Dept. L-10 I 
I 2656 W. North Ave. Chicago, III. I 
• Siųskit man Darbo Ceverykus No. I 
I 941. Užmokėsiu $3.65 kai ateis ir | 
■ ne daugiau. J,ei nebusiu užganėdin- 
1 tas, grąžinsiu čeverykus ir'jus grą- | 
| žinsit pinigus.
į Miera čeveryko____________

Vardas __________ —-------------- .
I A , 1Adresas___________________ -*—

| COLUMBIA i
Lietuviški Dainų Rekordai ? 

{Miko Petrausko Jono Butėno t
Marės ir Jono Čižauskų t 

Antano Kvedaro Marės Karužiutės Ž 
t ■ s Brooklyn© Kvarteto ?
į Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai f 
X *
? Visi
$ 10 Colių 
j Didumo 
t Dviem 
S Pusėm 
£ Redordai 
£ Kamuoja 
f pi 
i po 

I 75c'
£ Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos. £

REIKALAUKIT KATALOGU 
‘•DIRVOS” KRAUTUVĖJE

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

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

' kuojam, išleidžiam ir sukrdunam. .
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. $
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Netrukus Bus Lietuviški 
Pinigai

Vokiečių markės, o podraug 
i ir musų auksino, vertės nupuoli- 
I mas privertė musų vyriausybę 

kėjusių ar Lenkuojančių, kurie pasiskubinti su savos valiutos, 
yra, musų šalies tikri priešai.. savų Lietuviškų pinigų, išleidi- 
Bet yra daug Lenkų dvarininkų mu. Manoma kad vien del tos 
matančių jsau išganymą tik Var- valiutos išleidimo tęsimo teko 
šavoj ar Želigovskio legionuose., atsistatydinti Finansų Ministe- 
Sie žvejos sau tarp sulenkėjusių rįuj Dobkevičiui. Naujai pa- 

j balsus kad daugiau savo atstovų j skirtasai Finansų, Prekybos ir 
j pravestų į Seimą. . Pramonės Ministeris Vytautas
| žodžiu, turime daug tokių pi* įPetriulis laiko savo skubiausia 
I liečiu kurie naudojasi Lietuvių ■ užduotim Įvesti savo valiutą.
i tautos prakaito vaisiais, bet jie 
kartu Lietuvai duobę kasa ir pa-

■ sidžiaugtų išjos žlugimo.
O visi tokie piliečiai rimtai 

ruošias į Seimo rinkimus.
Juo mažiau Lietuvių dalyvaus 

balsavime, juo didesnis Seime, 
bus tų musų priešų skaičius.

Kuomažiausia jiems galvas 
skaudės nuo vargų ir bėdų Lie
tuvių artojų, kurie ant savo pe- 

| čių neša sunkiausią valstybės 
I naštą. Jie lengvai Seime sjisi- 
uostytų ir susitartų. Jie vieni 
kitiems padėtų kad tik Lietuviui I 
.tektų daugiau mokesnių mokėti, 

I daugiau kitų valstybei darbų at
likti;

Lietuvi pilieti 1 atlik savo šven
tą pareigą!

Susipažink su visais Lietuvių 
partiniais ar nepirtiniais kandi
datų sąrašais.

Į kurį tavo širdis ir protas I 
links, už tą savo balsą paduok, 
bet tik būtinai paduok!

Skubink į savo Apielinkės 
Rinkimų Komisiją ir sužinok :| 
Ar įrašytas tu į -rinkikų sąrašą, 
ar teisingai užrašytas tavo var
das ir pavardė; jeigu neįrašy
tas, reikalauk kad įrašytų.

Jeigu busi neįrašytas į rinki
kų sąrašą, negalėsi balsuoti!

O spalio 10 arba 11 dieną pa
švęsk rinkimų reikalui.

Atmink, jei tu nepaduosi savo 
balso, tu jau tuo padėsi laimėti 
savo priešams*

Jei tą vieną dieną tu panaudo
si kitam kuriam darbui tai gal 
šimto dienų tavo- darbo vaisiai 
nueis niekais.

Tavo nerangumas, apsileidi-

ŽINIOS IS LIETUVOS
Kaip Skamba Bepartiviš- 

ka Rinkimų Agitacija 
šaulių organas “Trimitas” se

kančiai atsišaukia į Lietuvos -pi
liečius ir šaulius:

Kovų laukuose Lietuvis paro
dė kaip jam brangu yra gimto-j 
sios šalies Laisvė ir Nepriklau
somybė ;■ parodė kad už tą Ne-I 
priklausomybę jis didelių aukų. 
nesigaili.

Apie tai iškalbingai liudija | 
jnusų žuvusių karžygių tylus 
kapinynai, apie tai liudija lais
vai plevėsuojanti trispalvė Lie
tuvos Vėliava.
•Turime (nepriklausomą demo

kratinę valstybę.
Dabar parodykim kad mes 

mokame naudotis tomis teisė-1 
mis kurias duoda piliečiui demo-1 
kratinė šalis.

Svarbiausioji yra rinkimų tei
sė.

Mes patįs dabar renkame sa-Į 
vo šalies tvarkytojus, įstatymų 
leidėjus.

Artinasi valanda kada kiekvie
nas taja teise galėsime ir turė
sime pasinaudoti. 1

Spalio 10 ir 11 dienomis įvyks 
atstpvų rinkimai į Seimą.

Išrinktasis Seimas tris metus 
bus vyriausias musų šalies šei
mininkas.

Jis leis naujus įstatymus, keis, 
taisys ar papildys netinkamus 
senuosius.

Seimas pastatys vyriausybę 
ir .prižiūrės kad ministerial ir 
valdininkai teisėtai sulyg įstaty
mų elgtųs.

Seimas nustatys kiek dvari
ninkai; kiek pramonininkai, -kiek 
pirkliai, kiek ūkininkai kokių 
mokesnių turės mokėti, kiek ko
kių kitų darbų valstybei atlikti. 
Seimas tvirtins taikos ir preky
bos sutartis su kitomis valsty
bėmis.

0 Seimą turėsime tokį kokie 
bus išrinkta atstovai.

Musų vargais, darbais ir pa
singomis šiandien -Lietuva yra I*“’"ie nMliZhos^tris^metus 
soti ir rami. Lietuva yra kaip pagaįiėjįmas Seimo rinkimamssoti ir rami.
koks palaimos uostas tarp ba-l 
dSujančių ir audringoj betvar-- 
kėj liūliuojančių kaimynių vals
tybių. Iš Rusijos suplaukė į tą 
uostą daugybė piliečių, kurių bo
čiai arba tėvai seniau jau buvo 
išsikėlę iš musų krašto. O pa
čius juos tik badąs priversė at
siminti apie duoningą Lietuvos 
šalį.

Turime žydų čia gimusių, au
gusių ir nuolat gyvenančių, ku
rie yra tikri musų valstybės pi
liečiai. Bet dabar yra daugybė 
žydų tik nuo bado iš Rusijos at
bėgusių; tokiems 'Lietuvą kuo- 
mažiausia rupi;

Yra ’pas mus nemaža Rusų 
kurių vieni apie didelę nedalina
mą, o kiti apie didelę bolševikiš
ką'Rusiją svajoja.

Finansų ministeris “Eltos” 
korespondentui paaiškino savos 
valiutos įvedirfio klausimą. Pa
duodame čia iš to paaiškinimo iš
traukas :

“Ištikrųjų dabartinė padėtis 
yra rimta. Tebesilaikydami iki 
šiol Vokiečių oštų valiutos pri- 
vedėme musų krašto ūkį ir mu
sų valstybės ūkį prie kebliausios 
padėties kuri gimė iš nuolatinio 
ir vis augančio, ir juo tolyn juo 
labyn, Vokiečių markės atpigi
mo, kurs pastaruoju laiku virto 
Vokietijai ir mums tiesiog kata
strofiniu.

Musų krašto ukiui markės-au-
,| ksino nuolatinis kritimas padarė 
milžiniškų nuostolių.

MusU'valstybės ūkis, pingant 
markei, nesistengdamas atatin- 

| karnai tam pigumui pakelti savo 
pasivo-pajamų, negali tinkamai 
vadinamajai brangenybei paauk- 

’ štinti savo tarnautojams algų, 
negali tiek įsigyti nominaliai pa- 
brangėjusių materialinių verty
bių, be kurių reikiamo kiekio 
jis negali normaliai gyvuoti, ir 
priverstas yra nykti. Dalykas, 
rodos, pradeda būti tiek tragin- 
gas kad musų inteligentijos žie
das, aktiviai dirbąs valstybės- 
aparate, del žemų algų jau ba
dauja arba apleidžia taip svar
bų musų tautai ir jos ateičiai 
valstybinį darbą ir jieškosi sau 
geriau apmokamo darbo priva
tinėse įstaigose. Ilgai dar mė
ginti musų valdininkų ir karių 
kantrumą ir patriotizmą, duo
dant jiems pusbadžio gyvenimo 
sąlygas’, butų, man rodos, nepro
tinga.

Iš tų mano padarytų pastabų 
apie .padėtį savaimi išplaukia 
priemonės kaip gelbėtis iš susi
dariusios Lietuvoje finansinės 
suirutės.

Taigi du dalyku kurių aš visa 
savo energija griebiuos kad iš
ėjus iš susidariusios Lietuvoje 
keblios finansinės padėties. Pir
mas; tai pastovus vertybių pa
matas, pastovus piniginis viene
tas, pastovi, vadinasi, aukso va- 

Antra — valstybės (iždo

^žalingai atsilieps į tavo aruodus, 
‘ o gal net į sveikatą ar gyvybę! 

Taigi iki rugsėjo 11 dienos 
vakaro patikrink ar esi intrauk- 
tas į rinkikų sąrašą.

Spalio 10 ar 11 dieną trauk į 
savo Apielinkės Rinkimų Komi
siją’ ir paduok savo balsą už tą 
Lietuvių kandidatų, sąrašą ku
ris tau geriau patinka.

Jeigu geriau dalyką supranti, I - - 
nesuprantantiems aiškink Seimo j “uta- 
ir jo rinkimuose dalyvavimo Pajamos tiek pakeiti kad vaisty- 
svarbuma! bė galėtų apmokėti jos tarnau-

j tojų darbą ir kad valstybė galė- 
| tų užtektinai įsigyti matęrialių 

Lietuviai Latvių Seiman vertybių, bė kurių jos egzistavi- 
Ryga. — Rygos Lietuviai į | mas ir saugumas bjitų liūdnas, 

naują Latvijos Seimą rinkimams 
stato savo kandidatus: Vronau- 
skį, Svaržinską, ir Kun. Jesėną

Turime nemažą skaičių-sulen-1 iš Mintaujos.

Viso to pasiekti yra galima 
net greitu laiku, i

Vis tik pagrindinis dalykas 
pasilieka savosios aukso valiutos

V v Ruduo Jau Ateina!
M
D b

M

d v
bD
D
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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 pęrnaują subrusti — 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 jieško 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.:

h 
P U 
p u 
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P ‘ -Į 7907 SUPERIOR AVE. 
D

"DIRVA"
CLEVELAND, OHIO

įvedimas. Tam reikalui mes jau 
turime Lietuvos Banko (emisi
jos banko) įstatymą bei statu- j 

Į tą ir. įstatymą apie piniginį vie-1 
netą. Be to, valstybės ižde yra 
aukso fondas kurio pradžiai yra 
daugiau negu pakanka. Kai tik 
emisijos bankas ims veikti aukso | 
fondan galima bus sutraukti žy
mią dalį to aukso kurį Amerika I 
ir šiaip užsieniai nuolatos laiko] 
užlieję dolarių pavidale visą Lie-1 
tuvą.

Lietuvos banko notų spau
sdinimas turės užtrukti, kaip 
matyt, keletą mėnesių, gal net 
tris. Bet jeigu markė-auksinas 
ir dar kurį laiką tokiu greitumu 
pigs kaip kad jis pinga pasta
ruoju laiku, tai, kad apsaugojus 
musų krašto ūkį ir valstybės 
ūkį nuo dar didesnių nuostolių, 
nelaukiant musų banknotų at
spausdinimo, teks Lietuvos ban
ko veikimą paleisti tuo budu kad 
prisieis laikinai,, kol bus atspau
sdinta užsienyj banknotai litais, 
štempeliuoti litais esamus pas 
mus ostus, išpirktuosius bonus, 
paskolos lakštus ir tųjų kupo
nus. Sakau, tie erzac-banknotai 
litai turės pakeisti apivartoja ir 
atsiskaitant markes-auksinus, 
kol naujieji Lietuvos Banko no
tai litai bus atspausdinta, kas, 
kaip sakiau, galės įvykti tik pč 
trijų mėnesių.

Paraleliai su savo aukso va
liutos kurimu, reiks dėti visas 
pastangas tam kad padidinus 
valstybės pajamas. Tam tikslui 
busiu priverstas visų pirma vi
sas valstybės pajamas sistema- 
tingai imti auksu-litais. O tai 
visų pirma auksu turės būti ap
mokama išvežimo muitai, akčy- 
žės, žyminis mokesnis, ir kt. Ša
lia to teks, žinoma; peržiūrėt kai 
kurie mokesniai, pav. žemės, 
prekybos bei pramonės mokes
niai.

Jeigu visa to dar neužtektų 
valstybės aparato tinkamam 'iš
laikymui ir 

' kalama tai 
mokesniams

Aš labai 
visuomenės, 
ir karių, nepasiduoti neramumui 
kuris galėtų kilti markei-auksi- 
riui ir toliau tokiu greitumu pin
gant kaip dabar pinga, bet in- 
tempti visą savą geležinę valią 
kaip kad mes, Lietuviai .visad 
mokame ir sugebame 
valandoje susivaldyti, 
laiką, mano giliausiu 
mu, labai neilgą laiką, 
visišą ramumą, o visi patysime 
kad turėdami savą1 aukso litų 
valiutą į Vokiečių markės kurso 
kritimą galėsim žiūrėti nei kiek 
didesniu susijudinimų kaip da
bar žiūrime į Austrų kronų ar 
kurios kitos nelaimingos valsty
bės valiutos kritimą.

Kaip matote, aš optimingai 
žiuriu į netolimą musų valstybės 
ir musų tautos ūkio finansinę 
ateitį. Savo optimizmą aš re
miu tik realiais ir apčiuopiamais 
pagrindais, o ne kokiomis ne
įvykdomomis padangių svajonė
mis, ir todėl drys'tu manyti kad 
aš turiu teisės būti 'optimistas.”

Musų pinigų litų vertė bus pa
stovi, kaip ii; dolarių. Musų pi
nigams paremti yra valstybės 
aukso fondas ir surinktoji pa
stovi valiuta už akcijas. Akci
jų jau esą išpirkta už kelis šim
tus tūkstančių dolarių. Toliau 
nuolat plauks į Emisijos Banką 
dolariai. ' Pagaliau tos pačios 
markės-auksinai bus_ sutrauktą 
į Emisijos Banką.

Jau netrukus bus įvesta mui
tų ir kitų valstybės pajamų ėmi- 

[ ųtias skaitant litais, bet kol ne
bus litų teks mokėti auksinais 

, sulyg kurso. Nevėliau kaip nuo 
naujų metų turėsime savus pa- 

i stovius pinigus litus. Litas bus 
lygus dešimtai dola'rio daliai.

i Taip kad už dešimtį litų bus ga
lima nupirkti dolarį, o už dola-

I rį — dešimtį litų.

šiaip valstybės rei- 
teks j ieškoti naujų 
imti šaltinių.
prašyčiau spaudos, 
o ypač valdininkų

rimties 
ir kurį 
jsitikini- 
išlaikyti

taikoma 
Lietu- 
21 d., 
Lietu- 
kuopa

SO. BOSTON, MASS.
Prakalbos. Vietos Lietuviai 

Sandariečiai nejuokais pradėjo 
veikti prieš Kemėšio dešimtdola- 
rinį įstatymą, kuris
Amerikoje gyvenantiems 
vos piliečiams. Rugsėjo 
Lietuvių salėj, Amerikos 

Į vių Tautinės Sandaros 7 
įrengė prakalbas kuriose buvo 
išnešta rezoliucija prieš dešimt- j 
dolarinį įstatymą.

Pradėsime nuo pradžios. Pir
miausia, pirmininkui perstačius 
kalbėti Kapt. L. Natkevičių, jis 
kalbėjo apie jau priimtą Lietu
vos Konstituciją. Tuo žvilgsniu 
prakalbininkas, pasiremdamas 
teisingais faktais, plačiai, aiš
kiai nuo pradžios iki galui- kri
tiškai įrodė jog dabartinė Lie
tuvos Konstitucija, kurią paruo
šė 59 zakristijonų rankos, verta 
taisyt.
tiktų pagrindiniams Lietuvos 
Respublikos dėsniams., šitą ga
li padaryti, sako kalbėtojas, tik 
busintis Lietuvos parliamentas. 
Todėl jeigu norime kad busintis. 
Lietuvos parliamentas pataisytų 
Lietuvos Konstituciją, kurią pa-l- 
sidarė klerikalai savo naudai, o 
ne Lietuvos bežemių ir mažaže- 1 
mių valstiečių gerovei, privalo
me visomis galimybėmis darbuo- i 
tis kad daugiau (arba kad ir vi- 1 
sus) į sekantį parliamentą išrin
kus atstovus iš Valstiečių Są- ; 
jungos ir Liaudininkų Partijos. 
Apart to, kalbėtojas pranešė jog 
yra gavęs iš Lietuvos nuo Liet. ' 
Profesinės Mokytojų Sąjungos 
pirmininko B. Žygelio, kuris ne- 1 
senai buvo Amerikoje, laišką, 
kuriame rašoma jogei Lietuvos ■ 
Valstiečių-Liaudininkų Sąjungos 
į Lietuvos busintį parliamentą 
yra pastatyta net penki kandi
datai Amerikos Lietuviai nuo 
Amerikos Lietuvių. Jeigu bus 
išrinkta Amerikiečiai į Lietuvos 
žmonių parliamentą, jie rems ir 
gins Amerikiečių Lietuvių rei
kalus.

Po pertraukos kalbėjo Adv. F. 
J. Bagočius. Jis kalbėjo apie 
Amerikoje gyvenančių Lietuvos 
piliečių registraciją. Bagočiaus 
jruomone, registruotis yra reika
linga, „tečiau Lietuvos valdžia bei 
Atstovybė Washingtone pirmiau 
turi paklausti Amerikos Lietuvių 
ar 'jie nori registruotis, ar "ne, 
kitaip gali nieko" negauti. Kitos 
Bagočiaus kalbos dalįs, kurias 
jis dažnai kartojo beveik tas pa
čias kaip; visad, buvo juokais iš
leista.

Trečias kalbėjo M. Rastenis. I 
šis kalbėtojas kalbėjo neilgai.

Paskui skaitė rezoliuciją. Re
zoliucijoje protestuojama prieš 
Lietuvos valdžią, Steig. Seimą, 
ir kitus kurie paruošė Lietuvos 
piliečiams Amerikoje dešimtdoz 
larinį įstatymą. Ta rezoliucija 
bus parvežta Lietuvon, ypatiš- 
kai inteikta Lietuvos valdžiai, 
Steigiamajam Seimui. Rezoliu
ciją išvežė Sandarietis A. Ivaš
kevičius.

H

T arpatutine P aroda
— Kaunas. — Augsėjo 10 d. 

Kąune atsidarė Lietuvos žemės 
ūkio ir pramonės paroda, kuri 
tęsėsi iki rugsėjo 20 dienos. Į 
parodą buvo atvežta' daug žemės 
ūkio ir pramonės dalykų paro
dyti ir iš užsienių: Tai buvo 
pirmoji tokia paroda Lietuvoj. 
Ji turėjo tarptautinio pobūdžio. 
Pastebima tik kad permažai mu
sų visuomenė ir užsienis infor
muota apie tą parodą. Visų tik 
laukta kad paroda bus didelė.

(“Trimitas”) —

A. Ivaškevičius, kuris 23 d. Lietuvių kalbą gerai moka, o 
rugsėjo išvažiavo 'Lietuvon pre-1 jeigu ji perskaitys So. Bostono 
kybos reikalais, irgi kalbėjo. Ji
sai labai aiškiai nušvietė Lietu
vos reikalus, ragino visus kartu 
remti Lietuvos reikalus, nes 
priešingai dirbant nieko nenu
veiksime, daugiau iš musų pasi
naudos budeliai Lenkai. Lietu
voj būdamas, A. Ivaškevičius 
rengiasi Lietuvos ^šauliams, ar- 
mijai ir kitiems Lmuvosgynė- 
jams perstatyt So. Bostono Lie- 

I tuvių atsinešimą link jų.
Paskiausia dar kalbėjo 

Natkevičius apie Lietuvos Ame
rikoje gyvenančių piliečių regis
traciją, kuri tiek daug, taip sa
kant, sukėlė rimto trukšmo tar
pe Amerikos Lietuvių. Anot 
Natkevičiaus, registruotis nega
li atsisakyt nei vienas Lietuvos 
pilietis, nežiūrint kur jis gyve
na, Amerikoje ar Lietuvoje ar

| Lietuvių rezoliuciją, kurioje ne
trūksta šlubumų sintaksėj, kal
boj (gali bu t ir gramatikos klai
dų), be abejo gali pajuokt So. 
Bostono Lietuvius, ypatingai 
jog protestuoja, o nei rašyt ne- 
jnoka... . Kas tą rezoliuciją 
rašė, nežinia, tečiau galima su
prasti jog ne pilnai mokąs Lie
tuvių kalbą.

Vištų Burdingbosis.

Kapt. Ekstra! Ekstra Bargenas
Puikios farmos parsiduoda, su ge

tais budinkais, puikiais sodnais, su 
gyvuliais, arti miestų, tarp Lietuvių, 

akrų, $1,771 
akrų, $4,000 
akrų, $2,500 
akrų, $6,500 
akrų, $3,500 
akrų, $8,500 
akrų, $8,500

40 akrų, $2,300 40
40 akrų, $1,840 40

170 akrų, $7,000 80
50 akrų, $2,000 60
80 akrų, $1,900 80

160 akrų, $9,000 100
120 akrų, $6,500 150

Daug ko trūksta kad .
[kur kitur, jis turi būti žinomas 
Lietuvos valdžiai, peš kitaip; su
sidėjus .nesmagumams, slapstan
tis Lietuvos piliečiai negali skai
tytis Lietuvos 
būti pastatyti, 
juodu kryžium 
mirties aukos;
škiai patarė registruotis; bet 
kad perskaudus dešimtdolarinis 
įstatymas, reikia protestuot, ai
škint jo netinkamumą, bet kar
tu reikią ir duot rimtas, teisin
gas pataisas, kurios gali būti re
zoliucijose įrašyta ir inteikta 
Lietuvos valdžiai, Lietuvos Sei
mui. Išneštąją šitame susirin
kime rezoliuciją Kapt. Natkevi
čius pasmerkė kaipo netikusią 
induct Lietuvos valdžiai, nes jo
je kalbama-protestuojama apie 
visišką atsisakymą nuo regis
tracijos. ‘Susirinkimas jau bu
vo rezoliuciją priėmęs.

Apart to, dar reikia .pasakyti 
jog rezoliucijos ir kalba, kiek 
aš nuklausiau, labai vietose žar- 
gonuoją. Juk Lietuvos valdžia

piliečiai ir gali 
taip sakant, po 
kaipo dingę — 
Natkevičius ai-

Klausk 
FARMERS

2144 W. 33rd Place, Chicago, Ill.

CUNAI7
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

Greičiausia iš visų vandeninė kelionė. 
YPATISKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu j kitų laivų Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
j Danzigą, Piliavų, Klaipėdų ir Liepo- 
jų vienu iš trijų greičiausių jūrių mil
žinų ’” - ■ • — •-išplaukiančių iš New Yorko kas 

UTARNINKAS.
Visi trečios klesos pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
LACONIA - - - - Spalio 5 
CAMERONIA - - - Spalio 7 
CARMANIA — - - Spalio 12 

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.

b a a h ■ ■ ■ ■-g‘
Kur seniausia,
Ton geriausia.

H'

O nelaimė 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffle 
pleiskaną mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratorij^.

F. AD. RICHTER & CO. 
1O4-1I4 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

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

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

kai apgavo Lietuvius; kaip prievarta ir žulikyste 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

“SANDARA” 32-7 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.

$3.00.
siųsti šiuo adresu:

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 
skaudą. 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 užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki T.
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SENIAUSIAVIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

K B S
Pinigas siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S S <35
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

S E !S 
’’VIENYBĖ”

EINA EU-KART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius 
tus, vėliausias žinias 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoką skyrių 
’’TARKA”

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

S s s
Pirkite ’’Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10. 
S S S

Užlaiko didelį- knygyną, 
kur galima gauti vi

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

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

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

/

Kur vienybė, 
Ten galybė.
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DIRVA

Randolph 6153

SUSIRINKIMAI

Avė.

St. Clair ir

ap-

nil

Darbininko Draugas

Valzbuicnklb užreg. S. V. Put. Ofiso.

reikia biske- 
12 savaičių 

vakarus sa-

klubai 
po du 
antra- 
gavus, 
konfe-

vai. vak. 
Kuopos

Antrą Seredą kožno mėnesio 
Amerikos Liet. Piliečių Klubas 

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

Pirmų ketvergį, 7:30
Susiv. Liet. Am. 14 1 

Lietuvių Salėj 
6835 Superior Avę.

Trečių nedėldienj, 2 vai. po pietų 
T. M. Draugijos 20 Kuopos 

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Pirmų nedėldienj, nuo 2 po pietų 
Dr. V. Kudirkos Draugystės

Flynn-Froelk Salėj
5309-11 Superior

Antrų- nedėldienj, 2 vai. po pietų
A. Liet. Tautinės Sand. 18 Kp.

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

O..I 
su-

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

982 E. 79 St., Cleveland, O.
— Telefonai — 

Rosedale 5758, Princeton 431

Garsus per 'langiau kaip 
50 Dietų.

r&nyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženkl’

Dovydas.

Dovydas.

Nekuriu manoma po Naujų 
Metų Suruošti perstatymą “Juo
zapas ir Zelbora”.

Visi viršminėti vakarai rodos 
bus rengiama 'Lietuvių salėje.

Telefonai Princeton 2727
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Nuotikiai. Praeitame A. L. I Atvyksta šaulių atstovas dai- 
D. L. D. 22 kuopos susirinkime]liniukas A. Žmuidzinavičius. Šio 
dalyvavo 120 narių. Mat, abi (mėnesio viduryje, apie 16 d., į 
frakcijos per visą mėnesį rinko 
spėkas kad gauti laimėj ibą. Lai
mėtojais išėjo kairieji. Tokiu 
budu centristų visas, darbas nu
ėjo ant niekų. Nejaugi jie vėl 
aikvos pinigus, brokus* ir laiką 
ir rengsis prie ateinančio susi
rinkimo? Kaip ten nebuvę, cen
tristams be juoko prisieis kreip
tis į Afrigos girias beždžionių 
gaudyt ir lavint jas pakelt le
tenas, o tik tuomet gal susirin-1 
kime išeis laimėtojais.

•Liuosyb iečiai lakšto po visas 
miesto dalis, jieško (dainininkų 
ir sako kad surengs tokį koncer
tą kokio dar Clevelande nebuvo. 
J. Butėnas tuoj pribus į Cleve
landą ir pradės lavinti chorą Lie
tuvių salėje.

Clevelandą atvyksta su prakal
bomis Lietuvos Šaulių atstovas 
gerb. Žmuidzinavičius. Tikima 
visuomenė jį išdidžiai čia priims. 
(Apie gerb. Žmuidzinavičių žiū
rėk ant pusi. 4-to.)

Ohio valstijos kuro adminis
tratorius išleido pranešimą kad 
šioj valstijoj kasta anglis par
davinėti žmonėms galima ne
brangiau kaip po $8.75 toną. 
Kaip kada tonas pakįla virš de- 
sėtko dolarių. Gubernatorius 
Davis pastarose dienose dikčiai 
darbavosi išnaudojimo apvaržy- 
mui ir nustatymui anglies kainų.

Rugsėjo mėnuo buvo pusėti
nai gausus moterystės mazgais. 
Apsivedimų leidimų biuras skel
bia jog bėgyje rugsėjo šiais me
tais apsivedimų išduota 1,050. 
Pernai tuo mėnesiu buvo 150 po
rų mažiau.

Kaip senberniai tvėrė chorą. 
Susirinkimas mažoj surūkusioj 
salėj, dalyvauja apie vienuolika 
vyrų ir keturios mergos, iš ku
rių trįs atėjo savo noru, o Jie- 
vutė, viena iš geriausių daininin
kių, buvo dideliu vargu prikal
binta. Susirinkimui prasidėjus, 
pirmiausia kalba Baltrus, viduti
nio didumo, šviesiaplaukis, aki- 

■ niai ant nosies, o per viršų aki
nių žiuri ir kalba: “Draugai ir 
draugės, mes būtinai turime su
tverti chorą dailės, jaunųjų cho
rą, ii- tas choras turės 'būti po 
kontrole darbininkų .partijos; 
turim prikalbinti prie jo jaunas, 
gražias merginas, ir šitas cho
ras turi būti vien tik iš nevedu
sių; ženotiems čia neturi būti 
vietos. Kuomet choras susidės 
ti'k iš jaunų gražių merginų ir 
vaikinų tai ir publika mylės tą 
chorą ir ateis ant musų parengi- 
mųų’, ir tt.

Antras kalba Antanas: “Aš 
irgi manau kad mums reikia to
kio choro kaip mums Baltrus nu
rodė; kįap mes galim but prie 
Mirtos kad jie eina prieš visą 
pasaulį ir Angarietį; ten tik bo
bų priėję, ir jos pletkus daro ant 
jaunų; ten nėra dailės, nėra lin
ksmumo; o Liuosybės Chore tau
tininkai užviešpatavę. 'Mes su
tversime cingelių-chorą; aš vie
nas atvėsiu penkias gražias še
šiolikines, ir jeigu mes visi taip 
dirbsime tai bus užtektinai mer
gų, o bobų visai nepriimsim.”

Trečias kalba Petras, didelis, 
sudžiūvęs, pilna burna auksinių 
dantų. “Sakyten, mes turime 
klausyti ko mumis sako Lietu
vos ir Rusijos draugai; 'turim 
sutverti, sakyten, menu sąjun
gų, cinai, sakyten, turi ‘būti sky
riai, sakyten, dainininkų sky
rius, aktorių skyrius, rašėjų ir 
poetų, sakyten, skyrius; prastų 
neturime priimti, ir šitų, saky
ten, sąjungų turi kontroliuoti 
Darbininkų Partija, turi būti, 
sakyten, proletarų menu sąjun
ga.’?

Ketvirtas kalba Simutis, au- 
gštas, laibas, už visus jauniau
sias, Amerikoj gimęs. “Well, aš 
sakysiu kad mums reikalingas 
jaunimo choras, mes neturim 
‘fonių’ su moteriškomis; aš duo
du propozą kad į musų chorą 
priimtume merginas ir našles.”

Penktas kalba Morkus, viduti
nio augščio, storas, didelio pilvo, 
rundinos burnos, mažom akim, 
iš karto kalba lėtai, paskui kar
ščiuojasi ir rėkia visa gerkle. 
(Bus daugiau.)

Žymesni nuotikiai šį rudenį. 
Clevelandiečiai, šalip paprastų 
balių, šį rudenį 'turės progos da
lyvauti ir žymesniuose vakaruo
se.

Teatrališkas Choras rengia pa
statyti “Motinos Širdis”, su kon
certu.

Spalio 22 d. Liuosybės Choras 
rengia koncertą žymiam daini
ninkui J. Butėnui.
landąm. tarpiąDraŠŠbš“Ašie

Lapkričio 12 d: rengiama di
delis koncertas p. St. Greičienės.

Lapkričio 26 d. Sandaros 18 
kuopa statys scenoje “Dvi Sese-

Statler Kotelyje pereitą pane- 
dėlį užsisamdė salę kokie tai 
žmonės laikyt susirinkimui. Su
sirinkimo laikui artinantis, ho- 
telio vedėjai iš kur tai dasipro- 
tėjo kad čia bene bus Ku Klux 
Klano slaptas mitingas. Mitin
go valandai atėjus, salėje užge
sinta šviesos ir žmonėms pradė
jus rinktis į salę jų neleista. 
Susirinko į penkis šimtus ypatų.

Ohio turi 845 milijonierius. 
Taksų nuo ineigų blankas perti
krinus, pasirodo kad šioj valsti
joj milijonierių yra 845, kurių 
metinės ineigos yra nuo $50,000 
ir augščiau.

Kasykla dega. Shawnee, O.— 
Pietinėj dalyj Perry apskričio 
nuo 1884 įmetu didžiojo streiko 
užsidegus kasykla nuolatos rūk
sta, kartais lėčiau, 'kartais smar
kiau. Šiose dienose pradėjo la
biau degti. Kadangi ugnis iš
eina per nusileidžiamąją į kasy
klą skylę, nėra galės j on vidun 
ineiti gesinti. Ugnies akinta ka
sykla yra 3 mylių ilgio. Iki šio
lei joje jau i,sunaikinta anglies 
už:$50,000,000. Tik kada tame 
sluogsnyje anglis išsibaigs sako
ma gaisras galės pasiliauti. Da
bartiniu degimo didumu skai
tant, dar 'tęsės 15 metų.

Majoras Kohler, sujudintas 
nuolat įvykstančiomis .vagystė
mis ir žmogžudystėmis mieste, 
pradėjo pertvarkinėti policiją! 
vienus paaugštinti, kitus paže
minti, ir įvesti gyvumo kad plė
šikai ir žmogžudžiai daugiau pri
sibijotų.

Keturiasdešimts penkių išdir- 
bysčių perdėtiniai savo susirin
kime išleido “liueso darbo” de
klaraciją, ir į jų dirbtuves bus 
priimama bile darbininkai ir ne
bus skaitomasi su unijomis.

Naujosios ,Anglijos Lie
tuviams

Pranešu Lietuvių visuomenei Nau
jojoj Anglijoj jog jau per 20 metų 
darbuojuosi kaipo tarpininkas įvai
riuose reikaluose, atlikdamas sekan
čius dalykus: Parduodu ir perku na
mus, farmas, žemę, nuosavybę ir vis
ką iš naminių padargų paskirai ar 
ant syk, ir mainau vienus dalykus ant 
kitų. Svarbiausia tuo užsiimu Nau
josios Anglijos valstijose, kaip Mas
sachusetts ir Connecticut. Parduo
du kiaušinius po 80c? tuziną, vasarą 
po 50c., sviestą po 70c svarą. Bulvių 
bušelį po $1.75; toną šieno $32. Ap
simoka .vakarinių valstijų ūkininkams 
atvykt ir pirktis farmas čia, nes dir
bti visur reikia, kuomet čia yra dide
lis skirtumas gaunamose kainose už 
parduodamus produktus. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku. Atsakymui indė- 
kit 2c. štampą. Rašykit adresu: J. 
F. RICHARD, 131 Walnut Street, 
Holyoke, Masę.

(

IŠGULDYMAS ŠV. 
RAŠTO
atsibuna

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

7017 Superior Ave.
Kviečiame visus. 

Inžanga dykai: Kolektų nėra.

Bankieriai Reikalauja iš 
Europos Skolų

Atsišaukimas Clevelando Lie
tuvių draugijoms i rklųbams. 
Mes žemiau pasirašę, įgaliota 
nuo C. Liet. Progr. Draugijų Są
ryšio komisija, atsišaukiame į 
visas Clevelando Lietuvių drau
gijas, klubus bei kuopas kad pri- 
sidėtumet prie surengimo masi
nio mitingo išnešimui protesto 
prieš Johnsono bilių, kuris ruo
šiame dideliam apsunkinimui at
eivių išsiėmime 'pilietiškų popie- 
rų ir abelnai.

Kitos kolonijos jau senai dar
buojas protestuodamos už kėsi
nimąsi ant ateivių teisių. Mu
sų Clevelandiečių pareiga irgi 
prieš 'to biliaus įvedimą.

Draugijos, kuopos bei 
nutarė prisidėti išrinkite 
atstovus ir priduokit jų 
šus šiai komisijai. Viską 
komisija pakvies juos į
renciją, kur bus išdidrbta pla
nai viršminėtam masiniam susi
rinkimui.

C.L.P.D. Sąryšio Komisija: 
V. Užkuraitis, 
M. Mačionienė.
A. P. Baltrušaitis,

5313 Luther Ave.
P. S. Kurių-draugijų valdybų 

antrašai bus žinoma, joms bus 
pasiųsta užkvietįmo laiškai:

Sandaros 18 kuopos susirinki
mas bus spalio 8 d., nedėlioj po 
.pietų, nuo 2 vai., Goodrich na
me. Nariai malonėkite susirin
kti, nes turime daug svarbių 
reikalų. Bus rinkimas delegatų 
į Seimą ir daugybė 'kitų reikalų. 
Taipgi yra kviečiama nauji na
riai prisirašyti. Vald.

Patogiausios Lietuviams va
karinės mokyklos pasimokinimui 
Angliškos kalbos ir rašybos yra 
sekančiose vietose:

Sowinski School, Sowinski av.. 
netoli E. 79th St.

St. Clair School,
E. 21 st.

Šįmet už mokslą 
lį primokėti — už 
du dolariai. Tris
vaitėjė —- panedėliais, utamin- 
kais ir ketvergaįs, atsibuna pa
mokos nuo 7 iki 9 valandai.

Norintieji mokytis įstoti gali 
bile kada.

DIRVOS A«enturaL711V V VU ;r informacyog

Siunčią pinigus j Lietuvą.
C|| Parduoda Laivakortes j ir 

iš Lietuvos.
C] Parūpina visus popierius 

išvažiavimui į Lietuvą, S. 
Valstijų ir Lietuvos pilie
čiams, ir gryžimui atgal.
r a gamina popierius par- 
traukimui giminių Ame
rikon iš Lietuvos.
Padaro Doviernastis-Įga- 
liavimus pervedimui tur
tu Lietuvoje esantiems.

Norėdami informacijų, atsilaųkykit ypa
tiškai arba klauskit laišku.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12 diena

Tula Rožė Pūgai, 41 m. amž. 
moteris, turinti šešis vaikus, ap- 
kvaišus ar ką, inėjo į miegančio 
savo vyro kambarį ir kūjeliu 
sudaužė jam galvą taip kad jis 
vargu gyvas išliks. Ji sakė jog 
jis “nemylįs manęs daugiau”.

Ta moteris tik ką buvo par- 
gryžus iš Nevvburgo beprotna
mio, kur buvo gydoma nuo sme
genų susimaišymo.

Laukiama prasidedant didelės 
budavojimo amatų darbininkų 
kovos kuri centruojąs! Clevelan- 
de bet palies ir kitus miestus. 
Norima priverst medžio apdir
bėjus pildyti padarytą darbo ta
rybos nuosprendį ant kurio suti
ko 16 kitų budavojimo amatų 
unijos, tik vieni medžio apdirbė
jai nesitaiko. Ši unija yra ga
lingiausią iš visų budavojimo 
amatų unijų.

Erie gelžkelio dirbtuvių darbi- 
bininkai priėjo susitarimo ir su- 
gryžo atgal prie savo darbų. Jie 
dar iš pereito streiko nebuvo 
susitaikę.

Kitų gelžkelių darbininkai jau 
pirmiau gryžo darban.

Ohio “Ponzi”. Pomeroy, O., 
suimta ir uždaryta kalėijman tu
la moteris Kraus, 63 m. amžiaus, 
už surinkimą iš žmonių 300,000 
dolarių kapitalo neva su priža
dais didelių pelnų, kalėjime at
sisako valgyti ir badauųa. Jos 
vyras irgi suimta. Abu nutarė 
badauti. Jie areštuota po tūlų 
kreditorių pasiskundimo apie su- 
davimą jiems pinigų.

Pienas pabrangsta. Visos pie
no išvežiojimo kompanijos nuo. 
spalio 1 d. pakėlė kainą pieno— 
dabar kvorta kainuos- 13 centų 
vietoj 12c., kaip iki šiolei.buvo. I 
Pusė kvortos pasilieka po 7c. |

Pieno ūkininkai reikalauja' iš 
pieninių pakelti ir jiems, kainą.

Ohio valstijos ūkininkai, ku-1 
rie dabar parduoda apie trečdalį Į 
savo javų ir galvijų per savas I 
kooperatives organizacijas, pa-l 
siryžę steigti pienines pristaty
mui į miestus žmonėms pieno be 
tarpininkų.

Pasisekimas vienos takios or
ganizacijos Clevelande privedė ir 
kitus panašių įmonių imtis.

Pradės statyt miesto knygyną. 
Po didelių (politikavimų kaslink 
vietos kur turėtų būti statoma 
didysis miesto knygynas, gailaus 
nutarta darbą pradėti ant Supe
rior avė. prie E. 3rd St., skersai 
pačtą. Knygyno tarybos pirmi
ninkas paskelbia jog darbas bus 
pradėta apie lapkričio 1 dieną.

Knygyno budinkas, kuris kai
nuos daugiau $4,000,000, bus 
vienas iš puikiausių tos rūšies 
budinkų Suvienytose Valstijose.

Architektūros žvilgsniu, 'kny
gyno budinkas bus panašus į 
dabar statomą federalį budinką 
ant E. 6th St. ir Superior.

Federalė valdžia raginama im
tis statyti naują pačto budinką 
vakarinėj pusėj Miesto Audito
rijos, kad tuomi subalansavus 
naujų budinkų grupės išvaizdą.

Bėgyje dešimties metų mano
ma užbaigti taip vadinamą Mali 
kurį apimtų didieji federaliai, 
apskričio ir miesto budjnkai. 
Mali tęsis nuo Superior avenue 
pačto ir knygyno linkui ežero, 
kur stovi miesto rotužė ir 
skričio teismo budinkas.

PARDAVIMAI
1374 GIDDINGS ROAD

PUIKI VIETA DEL GYVENA
MO NAMO AR APARTMENTO. 
Tarpe Superior ir Wade Park; 
Lotas 50x150 ir 7 kambarių na
mas. Kreip. prie Mr. Ireland, 
Pros. 4300, parodymui. (41)

New York. — Amerikos Ban- 
kierių Draugija pradėjo spalio 
2 d. didžiausią ir svarbiausią 
metinę konvenciją kokia kada 
jos istorijoj buvo. Apie 10,000 

I delegatų ir svečių suvažiavo.
Daugelio bankininkų nuomo

ne yra kad Europos valstybės 
turi atmokėti Suv. Valstijoms 
skolą $11,000,000,000. Ne tik 
pati paskola bet ir nuošimtis pri- 

I valo būti atmokėta, sakoma. Bu
vo ir tokių nuomonių kad reikią 
skolas Europai dovanoti.

Kanadoj Suv. Valstijų dolaris 
vėl nupuolė. Kanada daug pri- 

I siaugino javų, ir jų reikalavimas

per Suv. Valstijų firmas numa
žino Amerikos dolario vertę.

Ii- Lietuva, turėdama užtekti
nai javų, galės palaikyti savo 
pinigus normaliam laipsnyje.

Mount Verfion, O., iš 2,500 pė
dų augščio, i vidurį miestelio nu
krito orlaivis ir d ir lakūnai už
simušė.

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

ANT RENDOS
ANT RENDOS — puikus furni- 

šiuotas kambaris, ant antro- 
augšto, po No. 14320 Thames 
aye. ’ Galima matyti vakarais po 
6 vai. Yra maudynė, elektra ir 
gazas.

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

Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD

Kampas Superior prie E. 65 
Virs Aptiekos

Obelė žydi. Sstrasburg, 
vieno žmogaus sodne pilnai 
žydėjo viena obelė, ir gražus žie-1 
dai kaip pavasaryje marguoja Į 
greta su suaugusiais obuoliais. I

East Liverpool, O., puodinin
kystės darbai del streiko užsi-1 
darė pirmu kartu per 28 metus, j txxxxxx 
Kalėdiniam pirkimui ateinant, 
krautuvės- "numato jog pritruks 
joms stalinių reikmenų.

$5,000. 2 šeimynų, dviejų augštų 
porčiais, akmens stulpai, šlei

fų stogas; 4 kambariai ir maudynė 
apačioj, 3 dideli kambariai ir toiletas 
viršuj; 1124 East 77th St—Inmokėt 
reikia $2,500.
$6,000. 2 šeimynų, dviem augštais 

porčius;. karštam vandeniui 
pečius; 5 kambariai ir maudyne apa
čioj; 4 kambariai ir maudynė viršuj; 
naujai nukvarbuota ir ištaisyat viduj 
ir išlauko; garadžius. Reikia įmokčt 
$2,500. 1019 East 78th Street, i
$7,300—Didelis 10 kambarių vienos 

šeimynos namas; lengvai ga
lima paverst į dviejų šeimynų. Fur- 
nasas, maudynė; sleitų stogas; pilnas 

i skiepas; porčiai; didelis lotas. 6407 
White Ave. Reik^įmokėt $2,000.
Mes taipgi parduodam kitus pigius 
namus tarp 40th ir East 105th St. 

McKENNA
1383 East 55th St. Atdara vakarais.

Ekstra! Ekstra Bargenas

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso
kius auksinius 
ir deimantinius 
dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
4825 SUPERIOR AVE.

Katedros 75 metų jubilejus.
Šv. Jono katedra rengiasi švęs
ti lapkričio 7 d. savo 75 metų 
įsisteigimo jubilejų. Atvažiuos 
popiežiaus atstovas Washingto
ne, Arcivyskupas .Bonzano. Ka
tedra buvo pradėta 1847 m..

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

Vaikams KEPURIŲ I
Vaikų kepures 75c. iki 95c. 5

Vyrų kepures $1.00, $1.50 Išdirbejų kaina. į 
VYRŲ VELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS^ į

Mes turim įvairių daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių. Š

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

PIENO KAINA KVORTOSE PAKELTA
PAKELTA IKI 13 CENTŲ

NIUO Spalio 1 d. Belle Vernon Pienas pa- 
* ' branginama pardavinėjamas kvortinė- 
se bonkose nuo 12 centų iki 13 centų. Kai
na puskvortėse lieka 7 centai.

Ilgas sausa soras ir stoką žolės ganyk
lose priverčia tą pabranginimą padaryti.

Visuomenei užtikrinama kad mes išduo
dame pieną žemiausia galima kaina lygi
nant prie augštos rūšies jo tyrumo ir sani- 
tariškumo kurį mes palaikome.

Parsiduoda Farmos su gerais budin- 
kais, dirbama žeme; pūikiais-sodnaiš 
•r gyvuliais, tarp Lietuvių, arti mies
tų, su mažu įmokėjimu:
40 akrų, 62,300 
40 akrų, $2,850 
50 akrų, $1,700 
70 akrų, $6,800 
80 akrų, $1,900 
90 akrų, $9,000 

120 akrų, $5,500

40 akrų, $1,775 
40 akrų, $4,000 
60 akrų, $6,500 
80 akrų, $3,000 
40 akrų, $3,000 

100 akrų, $8,500 
150 akrų, $8,500

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich. (41)

The Telling-Belle Vemon CompanyBELLE VERNON MILK
tfThe Best**

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

Norėdami pasiųsti pinigus 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 Siuntinio bei Popierių Išdirbinio Reikalu Kreipkitės:

3

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

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

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

siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
visas speciales ligas vyru ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL
VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS, 
NOSIŲ, RAUDONGYSLES. ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-

DULIŲ, 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 
X-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 UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas manę, aš pagelbėsiu tau. -Aš vartoju gar

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

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

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
811 Prospect Avenue. Room 302 Standard Theatre Bldg.

CLEVELAND, OHIO
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

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


