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Balkanuose Apsireiškia
Kitas Neramumas

JUGOSLAVIJA BIJO BULGARU SAVANO
RIU UŽPUOLIMO.

Nesenai Nuverstos Bulgarų Valdžios Vadai su Ko
munistais Kelia Betvarkę Namie ir net Grasina 

Parubežių Kaimynams.

IK DARBININKŲ ŽINIOS

ANGLIAKASIAI PATVIRTI
NO SUTARTĮ

Scranton, Pa.—Kietosios an
glies darbininkai, (kurie priguli 
prie angliakasių unijos Pennsyl- 
vanijos valstijoj, rugs. 17 d. už
tvirtino naują dviejų mėtų algų

operatorių irsutartį padarytą 
unijos atstovų.

Rugsėjo 19 d. 
atgal prie darbo.

Darbininkams 
kelta ant dešimts nuošimčių ir 
duota tūli kiti reikalavimai.

nutarė gryžti

mokestis pa-

Schenectady, N. Y. — Ketu
ri darbininkai nupuolė į upę su 
visu mišiniu molio ir prigėrė. 
Jie konkretu lipte tiltą, lūžo jų 
pastovai, ir taip sutiko mirtį.

Clevelande atsibuvo (konven
cija molderių-geležies formų lie
jikų. Suvažiavo 400 delegatų. 
Moltieriai reikalauja penkių die
nų darbo savaitėj; ’ taipgi pasi
žada dėt .pastangas suorganiza
vimui visų to amato darbininkų.

Thomas J. Mooney, dalyvavęs 
San Francisco bombavimo riau
šėse 1916 m., atvyko su rezoliu
cija ir reikalavo modlerių jos už- 
gyrimo, kuri kalbą apie tai kad 
Ameirka pripažintų Rusiją.

Elyria, O., apielinkėj ūkinin
kai sako labai trūksta jiems dar
bininkų laukams rinkti.

New Castle, ta., didinama 
Shenango Co. puodininkystės iš-’ 
■dirbystė, kur išdirba tik bate
liams Ir restaiirantams stotkai. 
Ten dabar dirba 600 žmonių, o 
padidinus turės darbo virš 1,000 
darbininkų.

Decatur,- Ill. — Illinois vals
tijas Darbo Federacijos konven
cijoj radikalai buvo pasiūlę už- 
girdi “Darbininkų Partiją”, bet 
konvencija tą įnešimą diduma 
balsų atmetė. Buvo ganą karš
tų diskusijų už tai.

Youngstown, O. ■— Dar dau
giau pertvarkoma pilėno ir ge
ležies darbininkų valandos; Iš 
45,000 darbininkų Mahoning 
klonyje tik keli šimtai gal liks 
dirbti po 12 valandų Į dieną, ki
ti dirbs po 10 ir 8 valandas;

Jiems algos taipgi pertvarko
ma, gaus po kiek daugiau į va
landą negu gavo dabar.

E. Liverpool, O., puodininkys
tes darbai nujaučia netrukdomą 
veikimą iki galo šių metų ir ge
rą biznį sekančiais metais;

Mansfield, O., šią savaitę at
sibuvo Ohio valstijos Darbo Fe
deracijos staliorių ir mhliavoto- 
jų skyriaus konferencija.

Ant Wheeling and Erie gelž- 
kelio, ties E. 93rd St., Cleve
lande, taip vagonų sutrinta va
gonų susegiotoje.

Plieno išdirbystės tikisi dau
gybės užsakymų iš Japonijos, 
pradėjus ten sugriautiems miie- 
tetamis atslbudavoti.

New Orleans, La. — Sustrei
kavo laivų darbininkai reikalau
dami pakėlimo algų nuo 65 iki 
85 centų į valandą.

San Sebastian, Ite-panija. - '
Eksplozijoj ant prekinio laivo1 nieriams užpuolus jų Stovyklą 
užmušta septyni darbininkai. ! prie Cruzalta.

Sidzikauskas apie Tautų
Sąjungos Galimybes 

if Teisingumą
Geneva. •— Tau/tų Sąjungos 

posėdyje Lietuvos atstovas Si
dzikauskas, peržvelgdamas po
litiškus ginčuss tarp Lietuvos ir 

■įLenkijos, nariams pasakė kad, 
jeigu Tautų Sąjunga dar neuž
ima politiškame pasaulyje tas 
vietos kurią jai jos tvėrėjai sky
rė, yra svarbiausia del to kad 

| sąjungos galės perdaug apribo
tos ir todėl kad taip sakant jos 
taryba naudoja neteisingas me
todas išsprendimui nesusiprati
mų tarpe tautų.

Chinijos atstovas savo kalboj 
išgyrė tautų sąjungą pareikš
damas jog sąjunga parodė savo 
galę išrišime nesusipratimų ir 
apsaugojime pasaulinės taikos 
bei pagelbėjime teisybei imti 
viršų.

Chinija esanti persitikrinus 
jog ateis tuoj laikas kuomet vi
so pasaulio tautos bus sąjungos 

i narės.

Nesusipratimai tarp Ju
goslavijos ir Bulgarijos i

Sofija, Bulgarija. — Jugosla
vijos atstove inteikė Bulgari
jos valdžiai notą pareiškiančią 
jog Belgrade girdėti 'kad prie 
Jugoslavijos rubežiauš tuokiasi 
būriai savanorių užpuolimui ant 
Jugoslavijos, ir jeigu tokis da
lyke įvyktų, Jugoslavijos val- 

1 tižia tai laikys karo žygiu ir pa
isius kariumenę prieš Bulgariją 
užėmimui strategiškų punktų.

Bulgarija tuomi labai susirū
pino, nes turi žinių jog Jugo
slavai turi peiuhtę arti ru'be- 
žiaus kelias divizijas kariume- 
nėš gatavas mūšiams.

Bulgarijos valdžia pranešė 
Jugoslavijai jog (garantuoja vi
sišką apsaugą ir ramumą Ju-I 
goslavijai. Bus bandoma išvai
ky ti visokius karo upu apimtus) Sumišimai Vokietijoje 
savanorius jeigu tokių Tasis. | Berline. — Dvylika žmonių

Manoma jog visas sumišimas i iianmšta ir daug sužeiteta Sorau 
■kokis galėtų kilti gali būti su- mieste rugsėjo 15 d., kilus ridu- 
ruošta nesenai nuverstos Bulga-Į g^ laike maisto demonstraci- 
rij'oj kaimiečių partijos vadų lia 
jų draugui komunistų, 
jų laikraštis uždaryta.

Bulgarijoj betvarkių yra ne- j ]aiką’'darbininkų algos 
mažai. Komunistų riaušėse su ' 
policija Sofijoje užmušta poli
cijos vadas. Virš šimto komu
nistų areštuota Sofijoj ir šim
tai kitų yra po nuožiūra provin
cijoj.

jos, kuomet policija buvo pateių- 
Vienas' sįa demonstrantus išvaikyti.

Dirbtuvėms dirbant trumpą 
s visai li

ko menkutės kad nėra galima 
nusipirkti svarbiausių reikme
nų?

Blauene, Saksonijoj, susikir
time komunistų su rojalistais 
sužeista keliolika ypatų.

r Berlino apielinkėse pastatyta 
Rezignavo Fiume Miesto tvirtai apginkluota kaifiumenė 

būti gatava bile kokiam atsiti
kimui, nes komunistai grasina 
sukilimu.

Friednau ir Zeuthen miestuo
se i 'taipgi laukiama komunistų 
betvarkių, taigi paruošta gata
vai policija prieš juos.

Beųthene įvyko smarkus su
sirėmimai kada komunistų riau
šėse dasidėjo ir angliakasiai ir 
pradėjo plėšti maisto krautu
ves.

Laikraščiai 'kaltina fabrikan
tus Įprisiplėšime milijonų (pini
gu Skolinantis iš valdžios augš- 
tu markių kursu seniau, o dabar 
atmokant visai beverčiu markių 
kursu.

Valdžia
Roma. — Laisvas uostas Fiu- ( 

me, už kurį šiose, dienose Italija 
naujai susikivirčijo su Jugosla
vija; neteko savo pastovios val
džios rezignavus Fiume distrik
to gubernatoriui. Valdžia rezig
navo delei to kad Fiume klausi
mas neužbaigiama su Jugosla
vija. Mieste padėtis visai ne
kokia, žmonės nepasitenkinę ir 
nežinomu tikimu ir bedarbe.

Tarybos tarp Italijos ir Jugo
slavijos delei to miesto dar ne
pasibaigę.

Grekų-Italu Ginčai Už
sibaigė

Geneva, Šveicarija. —Grekų- 
Itąlų klausimas laimingą sutai
kinta, sako tautų sąjungos de
legatai, tik keblus klausimais li
ko kaip su Italija skaitytis ka
da ji andai grąsino paminanti 
tautų sąjungą po kojų.

' Alenai. — Grekijos kreise
riai Averoff, Kilkis ir Lemnos 
parinkta atidavimui pagarbos 
aliantų laivynui kaipo dalies ce
remonijų del nužudymo Italijos 
rubežiauš komisijos narių už
muštų ant Grekijos žemės.

Pradėjus Grekijai pildyt tau
tų sąjungos išdirbtas išlygas, 
Italija pareiškė jog jos kariu- 
menė apleis Korfu salą rugsėjo 
27 d. Grę'kai tečiau nužiūri jog 
Mussolini gali ką nors kreivai 
padaryti, todėl nesidžiaugia tuo 
paskelbimu iki tikrai Italijos 
laivai ir kariumenė išvažiuos.

Kova Brazilijoj
Buenos Aires. — Septynias- 

I dešimts Brazilijos kareivių už- 
— įmušta ar sužeista revoliucįjo-

ISPANIJOJ NUVERS
TA VALDŽIA

Madridas. — Barcelonoj pra
sidėjo revoliucijoniškas judėji
mas prieš valdžią, ir nedaug 
trukus valdžia turėjo pasitrau
kti- Sukilimą surengė utilita
ristai po vadovybė-generolo Ri
vera. Karaliaus sukilimas ne
paliečia, tik ministrių ka'bine-

NAUJA NELAIME 
JAPONIJOJ

šanghai, Chinija. — Rugs. 
18 d. žemės drebėjimas sukra
tė,, Chinli provinciją. Daugy
bė budinki! sugriuvo ir sako
ma daug žmonių žuvo.

Tokio. — Japoniją vėl per
ėjo baisi audra, kurios pasek- 

įmėj lietus ir jūrių užsiliejimas
Lie

ptus ir vanduo prisidėjo prie ap
sunkinimo nukentėjusių nuo že
mės drebėjimo padėties.

Londone gauta žinia iš Osaka 
skelbia jog 'baisusis tyfumas ir 
tvanai sunaikino bent 5,000 Ja- 
poniečių. Tvanai sugriovė dau
gelį kaimų. Tokio ir Yokoha-

t®
šalyj apšaukta karo stovis,!beveik-nuskandino tą šalį, 

nors žmonės tuo nesigąsdina.
Karalius Alfonsas išleido de

kretą kuriuomi išskirsto parlia
ments. I

Militarist!} valdyba paskelbė 
sudarys naują' miinisteriją ir 
Įves šalyje tvarką;

žymesnieji komjittištų vadai
suimta ir uždaryta kalėjimam ma taipgi tvanų paliesta ir ne 
Kiti bolševikų orgąnzacjos na-|mažąi pataisytų gelžkelių auga- 
rial skubinasi išbėgt į Francuzi-ldinta.
ją- I *' * *

| I šanghai, Chinija. — Pribuną
Morokkos banditų vadas Rai- Japonijos nukentėjusieji ki- 

siili pranešė Gen. Riverai jog jis Lu §aiju žmonės sako kad Jap'o- 
pasižada būtii ištikimu naujai Is- nįjoj jvesta aštri cenzura; visi 
panijos valdžiai ir stengsis pa- bevidiniai telegrafai už
laikyti savo krašte tvarką. Įpečėtyta kad nebūto naudoja- 

ma.
Jau Leidžia iš Kalėjimų Prastieji 'Japonijos žmoneliai 

Rusijoj sako jog žemės drebėjimo prie-
— žydel'kąitė Gluz- z®3*’3 buvus nuo intekmės “sve- 

_ x_..__3 timų velnių”. Kiti gi kalba jog
paliuo- drebėjimas įvyko nuo eksplozi

jos Standard Oil Co. tankų.

Maskva. ■ 
man, Maskvos distrikto teismo 
teisėja, dabar pradėjo į 
suotuoti žmones Įiš kalėjimo, 
vietoj sodinti. Mat, kalėjimai 
jau prikišta pilni tokių kurie 
nėra į 
mui, tik iš pažiūrėjimo atrastų 
kaltais.

Amerikoj surinkta $8,000,000
gana prasikaltę sušaudy- Wi™ui Japonijos nukentėjusių 
tik iš pažiūrėjimo atrastu žmonių nuo žemės drebėjimo.

sukel- 
krašto 
mano 

ir ge-

LIETUVOS ŽMONELIAI VIS RANDA PRIE
ŽASČIŲ SKUSTIS

Musų skaitytojui, A. Sujotai, 
i Californiją rašo jo draugas, 
Antanas A v—is, 'sekančiai:

“. .Sunkus yra Lietuvos žmo
nių padėjimas. Ypač tų kurie 
nesenai susikūrė, naujakuriai 
ūkininkai. Jei neatsitinka jo
kios nelaimės; dar pusė bėdos. 
Bet nelaimei ištikus, neturi kur 
dingti. Kitose valstybėse, žiū
rėk, nelaimei atsitikus valdžia 
prigelbsti, duoda lengvomis są
lygomis paskolą, bankai taip 
jau gerai sutvarkyti. Pas mus 
to viso nėra. Bankai yra, bet 
tiktai smuklininkams ir speku
liantams, šiaip gi ūkininkui ne
prieinami.

“Paimkime pavyzdžiui kad ir 
mane. Prieš Ikarą pirkau gaba
lą žemės, be triobų. Užėjo ka
ras; negalėjau sukurti ūkio trio
bų. Sugryžęs 1919 metais, pra
dėjau statyti triobas, įsigijau 
ūkiškus padargus, gyvulius, ir| 
vis šiaip taip slinkau priekin. 
Bet štai atsitiko nelaimė: apsir
gau. Turėjau pasiekti ligoninę, 
ten darė man operaciją; gulėjau 
ligoninėje du mėnesiu; nemažai 
apsiėjo, ir ant ūkio skaudžiai 
atsiliepė. Bet dar atsitiko ant
ra nelaimė, pereitą vasarą krito 
arklys, — nuostolių apie 700 li
tų. Kitose valstybėse ūkinin
kui turint tokią nelaimę į jį at
kreiptų domės ir duotų be abe
jonės pagalbos (paskolos) leng
vomis sąlygomis ir pertai pačios 
nelaimės taip nea t jaustum.... 
Pas mute gi,' kaip sau nori taip 
verskis. Mokesnių turime viso- 1 
kių, ir „paprastų ir nepaprastų; 
net už 1919, 1920, ir 1921 me
tus turėjome šįmet sumokėti ' 
litais. < 
kur javų piįiavoš?.. 
kam nepadejuosi....

“Toks i tai musų gyvenimas | 
Lietuvoje.. Laimė dar jei turi' 
gabalą 'derlingos žemės. Teisy-1 
bė. mano žemelę nebloga, ariti' vjs^ va]stijos kariumenę iš 600.0 

vyrų būti gatava, ir paskelbė 
•kad bile ypata gelbstinti tai or
ganizacijai vj’kinti jos Siekius 
yra priešas valstijos, ir bus su 
jais apsieinama žiauriai.

Ku Klukseriai daug čia pridą- 
rė blėdies ir betvarkės per pas
tarus pora mėnesių.

pačių ūkininkų organizacijos 
-pakels juos pačius augštyn, iš
naikins Lietuvoje ubagavimo 
palinkimą, pakels augštyn ben
drąjį moralą.

Čarneckis Išvažiuoja 
Lietuvon

Washington (L.Į.B.). — Rug
sėjo pabaigoje Lietuvos Atsto
vas V. Čarneckis iš Washingto- 
ho važiuoja Lietuvon. Manoma 
kad atstovas išvažiuos rugsėjo 
22 d. laivu “Majestic”.

(Apie Čarneckio paskyrimą į 
Londoną atstovu neminima dar 
nieko. Iš pirmesnių žinių su
prantama jog jis buvo skirtais Į 
Rygą. Paskui tik iš privatinių 
šaltinių atėjo žinios jog čarnec-. 
kis gauna vietą Londone.)

Didelis Gaisras Kalifor
nijoj

Berkeley, Cal. — Rugs. 17 d. 
kilus gaisrui šiame mieste, pa
daryta nuostolių už milijonus 
dolarių. šimtai namų sudegė, 
daugybė sugadinta; daug žmo
nių sužeista ir du universiteto 
studentai užmušta puolant sto
gui degančio budinko.

Gaisras 
stiją, šeši 
sunaikinta 
miškams.

plečiasi po visų val- 
miestai ir miesteliai 
įsidegus žolėms ir

New York. — Jersey City ki
lus gaisrui 'keturių augšitų 'bū
ti inke, sudegė šešios ypatos, ir 
užsimušė vienas ugniagesis no
rėdamas išgelbėt iš liepsnų vie
ną moterį.

Užsitvers Rubežiu Vielų 
Tvof&*

El Paso, Texas. — Suv. Val
stijų valdžia nutarė atskirti sa
vo žemę nuo Meksikos nuties- 
dama ilgą spygliuotų vielų tvo
rą užkirtimui kelio visokiems 
be leidimų pereidinėti rūbelių. 
Dabar daugelis stengiasi per 
Meksiką slapta įsigauti į Suv. 
Valstijas, kada jų per rytinius 
uostus neįleidžiama.

Rubežiauš tvora bus nepa
prasta, reikės 26,000,000 pėdų 
vielų, ir užties riša rubežiu nuo 
EI Paso iki Pacifiko vandenio, i sios dievystės kaipo tokia 
Tvora bus penkių eilių ir augš- čiau komunizmas nėra atei'stiš- 
toka, tęsis per virš 1,000 mylių, kas.

----------------------Revoliucijos pradžioj, boiševi- 
v « kai skelbėte! skardysią stačiati-Dempsey-rirpo Kums- .. ... . , .7- ... ..r J _ kių tikybą ir paskelbė religijų

tynęs (lygybę. Bažnyčios ir kunigai
New York. — Rugsėjo lt> d. hpalifcta globoj pačių žmonių no- 

atsibuvusiose kumštynėse tarp j rinčių- melstis. Bet tuoj stačia- 
Amerikos čampiono Dempsey ir | tikiai išėjo kaipo anti-bolševi-

kai, ir prasidėjo visur pogromai 
ir skerdynė žydų 'karpo “bedie
vių bolševikų uzurpatorių”.

Bolševikų priešininkai vedė 
kelias kovas, bet liko nugalėti, 
ir paskui pasididino bolševikų 
noapikanta prieš bažnyčias ir 
religijas.

1921 metu badas buvo kitas 
smūgis prieš bažnyčias, nes bol
ševikai pradėjo rekvizuoti baž
nyčių 
jusiu.
gerai, 
šinta.
suimtą ant kaltinimų jog jie 
kūrėte žmones nepasiduoti bol
ševikams ir neleisti užimti baž
nyčių turto.

Bolševikams gi Matiksas liko 
pusdieviu, ir jo mokslas patapo 
raudonoji biblija.

Iš vieno dumblo į kitą šokda
mi žmoneliai tik tą patį vargą 
rado.

Visa Japonija stengiasi 
ti finansus sugriautos 
dalies atbudavojimui, ir 
atstatyt viską puikesnį
resnį negu buvo. Nemano kad 
po nelaimės bent kuris tų di
džiųjų miestų nusmuks į nerei
kšmingą poziciją, kaip yra ki
tur atsitikę.

Komunistai Fanatikai
Londonas. — Keblumas Ru

sijoj del religijų yra todėl kad 
komunizmas pats yra kraštuti
nai fanatiška ir militariška re
ligija. Nors komunizmas ne
pripažįsta egzistavimo vyriau- 

te-

rejome sjmet sumoKcu 
O kur dar rėkvizicijote,

It nie-Karo Stovis Oklahomoj
Oklahoma City. — Oklahoma

3 valstijoj apšaukta karo stovis iš 
; 1 priežasties įsiveikimo Ku Klu'k- 

' šerių. Gubernatorius iššaukė

miesto, priskaftyta prie pirmo
sios rūšies.... ”

opo-
Te-

Argentinos drutuolio Firpo da
lyvavo į 85,000 žmonių ir su
mokėjo $1,200,000. Iš tų pini
gų Amerikietis gavo $450,000, 
Firpo gavo $150,000.

Dempsey sumušė savo 
nentą labai trumpu lafku.
čiau norima dar juodu suvesti 
■sekanti metą ir išbandyti jų jie-

Francuzai-Vokiečiai Vėl ffas.
Dantis Rodosi ' ~

Paryžius. — Viltis ankstyvų Rašomos Mašinėlės Išra- 
tarybų taip Vokietijos ir Fran-į 
euzijos pasitolino atgal kuomet 
Poincare, dviejose savo prakal
bose, užmiršdamas savo taikin
gumo toną kokio laikėsi kiek 
pirmiau, ir karštais žodžiais rė
kė jog Vokietija turbut dar ne- 
permatanti tikro dalykų stovio 
kad nenusilenkianti Francuzi- 
jai.

Kadangi jo kalba buvo kaipo 
atsakymas į Vokietijos Kancle
rio Stresemanno pareiškimus ir 
jieškomus keltos taikai, pasiro
do kad Poincare nori pareikšti 
Vokietijos kancleriui jog jo pa
stangos yra tuščios jeigu neuž
baigiama Ruhro ramus prieši
nimąsi. Poincare mat nori kad 
Vokietija pasiduotų, o Strese- 
mann jieško būdų taryboms užr- 
vesti.

Iš Berlino ateina žinia jogei 
valdžia ir Ruhro vadai nutarė 
vėl panaujinti priešinimąsi dar 
nors porai savaičių. Pirmiau 
buvo skelbta jog priešinimosi

dėjui Paminklas
Ilion, N. Y., rugsėjo 12 d. ati

dengta paminklas išradėjui ra
šomosios mašinėlės. Kiek svar
bi ta mašinėlė prekyboj ir visa
me kame šiame amžiuje gali a|p- 
vertint tik tie kurie jas naudo
ja.

Tą dieną suėjo 50 metų nuo 
išradimo pirmo spraktiškos ira- 
šomos-drukuojamos mašinėlės 
išradimo pirmos praktiškos ra- 
pher Sholes Remington šautuvų 
išdirbystės žmogus. Nuo tada 
ta dirbtuvė pradėjo išdirbti ra
šomąsias mašinėles, ir tos fir
mos vardu mašinėlės išdirbama 
ir yra vienos iš geriausių ir po 
šiai dienai.

New York. —Vokietijos mar
kė taip žemai nupuolė kad Ame
rikos bankai pradeda išmesti ją 
iš savo suraišų tarp svetimų ša
lto ptoiigų.

Bėgyje septynių pastarųjų 
dienų markė nupuolė nuo 42 mi- 

politika pradedama pertraukti. ■ lijonų už dolarį iki 145,000,000.

turtus šelpimui (nukentėl- 
Visur rekvizicija sekėsi 

tik kur ne kur pasiprie- 
Vyriausi religijų vadai

136 metai atgal buvo paga
minta ir pasirašyta nauja Suv. 
Valstijų konstitucija tir pavesta 
valstijoms priimti.

Konstitucinė konvencija atsi
buvo Philadelphijoj rugsėjo 16 
d. 1787 mėtais. Suv. Valstijos 
pasiskelbė neprigulmybę Angli
jai liepos 4 d. 1776 m.

Nuo “Dirvos” Redakcijos:
Nėra abejonės kad ūkininkų, 

ypatingai naujakurių’, padėtis. 
yra sunki. Pavyzdžiais iš kitų Į 
valstybių mes dar nelabai tega-l 
lime remtis. Reikia nepamlirštį, 
kad kitos valstybės gyvena per 
daugelį metų ir jau turėjo pa
kankamai laiko susitvarkyti 'ir 
Savo gyventojų reikalus aprū
pinti. Musų Lietuva dar jaunu
tė, vos tepradėjo gyventi, tvar-Į 
kytis, tat nėra nei mažiausios | 
abejonės kad visose gyvenimo 
srityse yra trukumų. Reikia 
duoti daugiau laiko, reikia pa
tiems ūkininkams apskrityse 
organizuotis į įvairias kredito 
ir 'taupymo draugoves. Kas ne
žino 'kad musų valstybė yra b.e- 
dina. Rods ji neturi skolų, bet 
neturi ir turtų. Jeigu jai prisi
eitų šelpti ilgo termino paskolo
mis ūkininkus tai ji turėtų iš 
kur nors imti reikalingus to
kiems tikslams ■ pinigus; valsty
bė tegali gauti pinigus iš mo
kesnių muitų, regalijų; vadina
si, ūkininkai dar labiau pradėtų 
rugoti už mokesnius!

Pavyzdžiui, Amerikoje val
džia jokių pašalpų nei paskolų 

į ūkininkams neduoda; jie palute 
turi Savo organizacijas, savo 
kredito draugoves, savo bankus. 
Del'ko tokiu budu negalėtų ir 
Lietuvos ūkininkai organizuo
tis Lietuvos 'Ūkininkai turi ži
noti kad bankai kokie yra Lie
tuvoje yra privačių akcininkų 
suorganizuoti, ir vedami ne lab
darybės tikslams, bet akcininkų 
pelnui. Visųpirmiausia jiem's 
rupi jų pačių interesai.

Lietuvos Ūkininkai galėtų pa
tįs kuogražiausia apsirūpinti 
savo reikalus jei jų taipe ras
tųsi gana iniciativos, darbštu
mo organizavimosi srityje. Be 
to visados reikės vaitoti ir lank
ti iki kdks draugas iš Amerikos

Naujas Greitumo Re
kordas

Mineola, N. Y. — Leit. San
derson padarė naują greitumo 

I rekordą pralėkdamas orlaiviu 
259 mylias į valandą.

Londonas. — Penki žmonete 
užmušta nupuolus paštiniam or
laiviui vežiojusiam peažierius 
tarp Manchesterio ir Londoną dešimtinėmis šelps. Savistovios

į
i
siun-

4BLPAUDOS darbus ge- 
Sr uai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<11 ‘Dirvos’ spaustuvė at- 
nl lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir it;; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
<ĮI Biznieriams darome— 
□I Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rųšles Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname" dideles Kortas.
<ĮTDarbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti
” GERAI 
GRAŽIA 
GREITA

Greitus užsakymus
čiam Special Delivery.



DIRVA

LEVIATHAN — didžiausias pasaulyje pasažierinis garlaivis

TURĖDAMA PADARIUS YPATIŠKAS SUTARTIS SU LIETU
VOS BANKAIS IŠMOKĖJIMUI PINIGU SIUNČIAMU LIE

TUVOS ŽMONĖMS IŠ AMERIKOS, ‘DIRVOS’ AGEN
TŪRA GALI PERSIŲSTI PIGIAUSIU KURSU —

Kam jieškoti kitų įstaigų — svetimtautiškų — kur nuolat padaroma 
klaidos ir kur nuėję negalit pasiaiškint nei parodyt ką jums at
rašė iš Lietuvos jeigu pinigai nebuvo išmokėta pilnai arba vi
sai negauta per kelis mėnesius laiko.

Mažos arba svetimos įstaigos nežino santikių Lietuvoje ir nepažįs
ta musų šalies. Jos siunčia jtisų pinigus tik savo pelnui, o ne 
patarnavimui jums ir jūsiškiams Lietuvoje.

SIUNČIAME LITAIS IR DOLARIAIS - PAŠTU IR KABELIU. 
LAIVAKORTĖS TIK ANT DIDŽIAUSIŲ IR GREIČIAUSIŲ PA

SAULYJE LAIVŲ
“Dirvos” Agentūra atstovauja geriausias Laivų Linijas ir stengiasi 

išleisti savo pasažierius ant greičiausia laivų. Šešios, septynios 
dienos vandeniu — tai viskas; Tas pats ir su atvažiuojančiais. 
Nesigirdes pasakų apie blogas keliones, prastą maistą, mažus 
laivus ir didelį supimą jeigu siiisit laivakortes per “Dirvą”.

Išvažiuojantiems į Lietuvą parūpiname visas reikalingas popieras į 
Lietuvą įvažiavimui ir sugryžimui Amerikon, ar esi pilietis ar 
ne. Tuo reikia apsirūpint dabar važiuojant.

Kurie turi savo pinigų atvažiavimui, tiems vistiek reikia Afidavitų. 
Kada jie prašo pas jus tų popierių, atsiminkit kad pas mus, jas 
galima padaryti, ir nekainuoja daugiau kaip ir tiems kurie pas 
mus laivakortes perka. Taipgi duodam naudingų patarimų 
ką reikia parašyti tokiems patiems laivakortes perkantiems.

DOVIERNASTIS, TURTO PERVEDIMO RAŠTAI IR KITOKIE
Padaroma pas mus tokioje formoje kaip Lietuvos ir Amerikos val

džių reikalaujama. Kainos už darbą visai mažos.

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS IR VISUOMENEI PATOGUMAI
1. —PINIGAI GREITAI NUEINA: įJaike trijų savaičių pinigai pasiekia ad

resatą Lietuvoje. Laike šešių savaičių gryžta kvitai su pinigų priėmėjo 
parašais.

2. —IŠMOKAMI PILNAI kiek siunčiama, ’be jokių atskaitymų už patarnavi- 
bankas,—mą tenai. Musų Korespondentu Lietuvoje yra rimčiausis 

Lietuvos Kredito Bankas Kaune.
3. —‘■PINIGŲ KURSAS: Kažin ar rasit kur pigesnį kursą kaip

Agentūroje, kadangi sutartįs Lietuvoje padaryta ypatiškai, 
mums siuntinėti per kelias kitas Įstaigas iki pinigai pasiekia Lietuvą.

4. —IŠMOKAMA Litais arba Dolariais, kaip parankiau priėmėjui: jeigu jis
randasi prie didesniųjų Lietuvos centrų kur Dolarių turi. Kitur per
siunčiama paštu Litais. Svarbiuose reikaluose persiunčiama kablegramu 
su nedideliu ekstra primokėjimu už ka'blegramą.

6.—“KAD IR IŠ KELIO, BET APSIMOKA”, sako ir tie kas iš toliau pas mus 
su reikalais atvažiuoja, nes čia randa teisingą ir gerą patarimą ir pa
tarnavimą.

6. —GALIMA IR LAIŠKAIS prisiųsti užsakymus taip pinigams išsiųsti, taip
laivakortėms, priduodant savo ir ypatų Lietuvoje aiškius adresus.

7. —LAIVAKORTĖS Į Lietuvą ir iš Lietuvos ir prie to reikalingi popieriai
išvažiavimui ir sugryžimui (kas to nori) čia parūpinama greitai ir at
sakančiai.

8. —AFIDAVITAI-DOVIERNASTĮS ir kitokie raštai reikalingi Lietuvoje
pervedant 'turtą ar kitką, padaroma čia negaišuojant, ir išgaunama At
stovybės ir notarų paliudymai.

“DIRVOS” 
ir nereikia

Reikalaukit Pinigų Kurso lakštų, visokių Informacijų, ir rašykit —

][ ][ ][

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

nas to nutarimo laikėsi? Ne. 
Nors jis žinojo tą nutarimą, bet 
savo parapijos vėliavą nešė, čia 
jam ir buvo proga parodyt savo 
priešininkui kunigui kad va mat i 
kokia mano parapija didėlė, nes

Ar Scrantono Lietuvių 
Neprigulminga Para
pija Skiriasi kuo nuo 

Prigulmingė jų ?
Po Lietuviškus 'laikraščius dar

i vis tebeeina polemikos už Seram-! visi maršavo paskui jo vėliavą, 
tono Lietuvių nepriguimingą pa-1 nenorėdami kelti nesusipratimo, 
rapiją, nuo Kun. J. Gritėno at- Ta’s parodo kad jei jis ir da- 
sakymo “Garsui”, tilpusio “Dir- lyvavo apvaikščiojime tai ti'kė- 
vos” No. 27, kaip ir kituose laik-' damas kad su tuom kriukučiu, 
raščiuose. Ir kiek buvo matyt, 1 

[buvo gana karštų ginčų už ir J 
Į prieš, t. y. ar “tautiškos nepri- ■ 
gulmingos parapijos (žinoma ■ 
Lietuviškos) yra geresnės už 1 
Rymines ar ne”, ir ar Lietuvių : 
tautai naudingos ar ne ? Bet 1 
man rodos kad tiek laiko ir tiek ; 
vietos laikraščiuose i pašvęsti 
tam reikalui nėra verta, nes 
kiek aš žinau tokia Scrantono 
Lietuvių neprigulminga parapi
ja ncužsipelno tokios reklamos.

Apie kitas tokias parapijas aš 
nežinau, nei nekalbėsiu; pami
nėsiu tik ScraAtono, kurios Kun. 
J. Gritėnas sako kad jis “my
li savo tautą ir yra pasiryžęs 
viską jai paaukoti, jei reikėtų 
ir gyvastį už jos gerovę, bile tik 

j" ją išvesti iš Romos duobės”, ir 
tt., atsakydamas “Garsui”,

Kad Kun. Gritėnas paaukotų 
I savo gyvastį del neprigulmingų 
I parapijų išplėtojimo į panašią 
” organizaciją kaip Romos kaita- 
| li'kų, kaip jis sako, kad ištrauk- 
I ti “iš Romos duobės”, o Įvesti į 
I neprigulmingų parapijų po Lėn- 
I globa duobę, tai aš beveik tikiu 
| kad jis gal tai ir padarytų. Bet 

kad jis aukotų už Lietuvių tau
tos gerovę savo gyvastį kaip jis 
sako, tai 'labai abejoju; Tik įtuš- 

Įti žodžiai ir muilo burbulas. 
Juk visi žino tą sakinį: “Iš jų 
darbų pažinsime juos”. Kur 

-i Kun. Gritena's pasirodė tiek 
daug su savo Lietuviškumu ? 
Juk kaip jis Scrantone klebo
nauja, bus apie penki mėtai; Ar 
kad prisidėjo porą kartų prie 
prakalbų surengimo apvaikščio
jime Vasario 16 dienos ir pripa
žinimo Amerikoj Lietuvos Ne
priklausomybės dienos? Ir kad 
surinko kelis dolarius Klaipėdos 
reikalams? O kur Lietuvos bo- 
■nų pardavimas ir kitų aukų ■rin
kimas : kodėl ten neprisidėjo?

I Kodėl dar net priešingas buvo 
ir agitavo dar aršiau prieš tai 
negu Kun. J. Kuras, prigulmin- 
gos parapijos klebonas? O gi 

U todėl kad jo autoriteto nepasi- 
velijo. Taip buvo ir kada aukas 
rinko Lietuvos našlaičiams be 

į jo pasivelijimo pakviestos gerb. 
I Šleževičienė ir Vencienė. Nors 
viešnos buvo padarę vizitą ir 

“ pas vieną ir pas kitą kunigus, 
jie nei vienas nei cento nedavė. 
Kun. Gritėnas, tiesa; darė priža
dus, rankas trindamas ir rody
damas joms prielankumą, bet 
tų prižadų neišpildė. Dabar gi 
giriasi kad neprigulmingos pa
rapijos, su Kun. Gi’itėnu prieša
kyj, nori išgelbėti ar išvesti Lie
tuvius iš Romos duobės!

Kitas dalykas. Nors tautiš
ki kurnu giriasi, bet pereitais me

tais Lietuvos pripažinimo Ame
rikoje apvaikščiojamo dienoj čia 
jis nepavelijo nešti parašų prie
šingų Lenkams) Ar ir tas buvo 
daroma iš meilės Lietuvių tau- 

J tai? Ar laikymas Lenkiškų at
sišaukimų, o Liėtuviškų nė, pa
rapijos salėje ir vaikučių moky
kloje ant stalų, kurie agituoja 
už pirkimą Lenkiškų laikraščių 
Šerų, Lenkiškų bonų, ir aukavi- 

—I mą Lenkų reikalams, yra meilė 
Lietuvių tautos? Kvietimas sa
vo paraįpijos parengtuose vaka
ruose Lenkų kalbėtojų, kur bu
vo agituojama už Lenkų reika
lus ir tautystę, irgi buvo iš mei- 

” lės Lietuvių tautos ? Ar norėji
mas priverst savo parapiją in 
korpore dalyvauti Lenkų ren
giamuose apvaikščiojimuose ir
gi daroma iš meilės Lietuvių 
tautos? O kaip augščiau minėl- 

=> jau kad prisidėjo prie poros Lie
tuviškų švenčių, tas buvo daro
ma su tam tikru aprokavimu. 
Ir štai 'kas duoda progos taip 
manyti.

Kada rengėm apvaikščiojimą 
Vasario 16 d. 1922 m., draugijų 

ji atstovai to apvaikščiojamo ren- 
W gimui savo posėdy] nutarė kad 
r/ joki draugija savo vėliavų paro- 
Ju dančių draugijų skirtumą vie- 
|11 na nuo kitos neneš, tik visi eik 

kaipo Lietuviai. Tas buvo tai- 
koma todėl kad ir neprigulmin- 

fr ga parapija neneštų savo vėlia- 
_ vos kaipo parapija, kad oiesuer- 
*t||| zintų ir Romois katalikus kurie 

S~li|! irgi dalyvavo." Ar Kun. Gritė-

QiiiiinimHimiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiumanHiiiiiuuiiiutiuiiiiiHiiMiiuiiiiiiMMUB;
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t. y. pasirodymu geru tautiečiu, 
daugiau patraukit į savo parapi
ją žmonių. Tečiau kuomet bu
vo tveriama Paskolos stotis ir 
kviesta visus prisidėti, tarp jų 
ir Kun. Gritėno parapiją, tai ne 
tik kad neprisidėjo, bet Kun. G. 
parapija kur tik galėjo ten agi
tavo prieš, o labiausia jo para
pijos pirmininkas, žinoma, tas 
jų darbas nuėjo ant niekų, nes 
stotis buvo sutverta, bonai par
davinėjama, aukos renkama, ir 
viskas gerai sekės taip jų vadi
namiems bedieviams. Na o ka
da atėjo apvaikščiojimai tų mi
nėtų švenčių, ar jo prisidėjimas 
neturėjo tam tikrų motivų? i

Kaslink ‘tautos bažnyčios’ de- i 
mo'kratylbės (aš nematau kokią l 
tiesą jis turi vadinti “tautos 
'bažnyčia”, kadangi nuo Romos 
bažnyčios nei kiek nesiskiria), 
tas pats kaip ir Romiškėj. Gi 
sprendžiant iš Kun. Gritėno el
gimąsi, jeigu ta “tautos bažny
čia” turėtų tokią pat galę kaip 
turi Romos bažnyčia, ji butų dar 

. aršesnė. Kun. Gritėnas yra di
džiausias autokraitas koki kada 

; iš kunigų mačiau. Net taip toli 
. nuėjo kad jau nesyk] ir spėką 
. yra pavartojęs ne tik prieš vai- 
. kučius kurie jo mokyklą lanko, 

bet ir prieš moteris savo parapi- 
jonkas, ir pašalinius individua
lus. Jis ir dabar turi provą tei
sme su viena ypata už panaudo
jimą spėkos prieš ji. Sav6 kal
ba jis toks užsispyrėlis kad jei 
tik biskį kas ką, tuoj išvadina 
visokiais vardais, ir atlikta: ar 
tai bažnyčioj, ar svetainėj. Jei 
Kun. Gritėnas salėj laiko pra
kalbą, ir jei kam pasitaikytų su 
reikalu pasikelti ir. išeiti, tada 
jau galas!

Taigi girtis kad “tautos baž
nyčia” nori išvesti Lietuvius iš 
Romos vergijos toli gražu ne
atitinka faktams. Mumis isto
rija aiškiai rodo kad visos baž
nyčios tą skelbė kol gavo pajie- 
gą, o kaip tą gavo, jos visos el
gias ir elgsis kol žmonės patįs 
nepasakys kad jau gana. Taip
gi turim faktų iš Lenkų nepri- 
gulmingos bažnyčios vadų, kad 
ir iš paties neprigulmingo Len
kų vyskupo Hoduro, kurio 
boj yra ir Kun. Gritėnisi 
tas žmogus, kaip atsiskyrė 
Romos, kaip jis keikė tos 
nyčios vadus ir jų autokratybę. 
Bet dabar taip pat daro kaip ir 
anie. Taip pat demoralizuoja 
žmones erzindamas vienus prieš 
kitus savo parapijomis. Sau ne
patinkamus išvadina visokiais ir 
net taip toli nuėjęs kad net 
muštynes tarp savo parapijom] 
buvo bažnyčioj sukėlęs. Taip 
pat keikia bedievius kaiip ir Ro
mos agentai. Tą patį daro ir 
Kun. Gritėnas. Ir jis neskun
džia visokių “'gerų žodžių” bedie
viams, pradedant nuo kiaulės ir 
baigiant kitais. Aš taigi nema
tau kuo Kun. Gritėnas ir jo at
stovaujama bažnyčia yra geres
nė už Romos bažnyčią? Ar tik 
tuo kad jo atstovaujama bažny
čia priguli po Lenkų endekų 
vyskupu, kuris dar tik pora me
tų tam atgal kalbėdamas Lenkų 
massmltinge pasakė “macie Pol
ska z Grodniem ir jej teritoriją, 
į trzimaicie”, o Romos bažny
čia yra po Airių vyskupais ? Man 
rodos kad skirtumas joks. Ai
rių vyskupai nors mums tautiš
kai-nėra priešingi, ir dar kaip 
kur mus tautiškai užtaria kaipo 
Lietuvius. Bet Lenkiai šian
dien yra didžiausi musų priešai, 
neskiriant ir Vysk. Hodurą. Bet 
Kun. Gritėnas, esąs po jo globa, 
ir ar reikia stebėtis kad jis pats 
kalbose Lietuvių susirinkimuo
se, kiek aš girdėjau, nei žodelio 
nėra prasitaręs prieš Lenkų bar
bariškumus panaudotus prieš 
Lietuvius. Scrantonietis.

VJSAS^
L1TH
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ra šipkartea doda ir an ge- 
reauso leivo, kat per szešias 
denas parveš y Lietuva, 0 
tie ‘dirvas” buožes pateisia 
ma tokes poperas kat ilgei 
nepravestu per jūres.

tai Nueik pas ‘Dirwa” ir 
yr pasakjk kat jie jra isz- 
naudotojei darbinyku, irpa- 
isakjk Spragilui kat yis nu
rodė man tikra buožiu aba- 
za O ne vieta kure padiaro 
poperius ing Lietuva nuke- 
leut.
An viso kelio kur tyk ejni 
visur tjk ysznaudoie O ana 
agientas sake kat neraiks 
nekur mokėt pynigus ba vjs- 
kas ušmoketa. tai matai ka 
tei buožes man padare darj- 
damy popierus in lietuva 
važiot.

O dabar Duok no mani 
labas denas vysaj kopelei ir 
draugams o pasakjk kat asz 
turu didelea viltj toj pabeikt 
raikalus Lietuvoi ir nukea- 
leut in Sovetus ba ma, yau 
gjrdys revaliuejios dejnos jš 
ano kraszto.

Su revaliuciionyszkais 
lynkeimajs, lieku 
tavo Draugas

martynas. " 
o___ o_________________ps. kitoi Gromatoy apra-

ant karštų geležų atsigulęs, Į szisju draugui apei ta buo- 
o atsišauks tik jo ambasa- žu krašta.
dorius, ir vėl nieko gero dū
šelėms nepadarysi? 1

Tuoj išgirsti'kad čia kas aklas^'iš te^ktomo*1 nema- 
į duns: bar-bar-bar. to kad yra aklas. Ar jis nei

Nueini prie durų, atida-Lo nedasiprotėja kad jį Žy- 
rai ir pamatai žmogų. Pa- Las apg.avo parduodamas 
klausi ko nori? laivakortę.

— Aaar cccia gerbb. Spp- Į   < - •
ragilas gyvena?

— čia. Meldžiu į vidų. 
Įsileidi i vidų ir klausi:
— O ką turi ’pasakyt?
— Aaš atėjjjau su svari 

bbiu reikkkalu. Aš noriu Į 
su draugggu bbiskį papapa- 
šnekėti.

— Gerai, meldžiu sėsti. O 
kaip tamista vadiniesi?

— Aaaš esu dddraugas 
Stepas Baravvvykas. Gga- 
vau ggromatą nuo draugo 
Mmmartyno iš Bremeno, ir 
jis mman llliepė pas tave at
eit,

— Linksma girdėt, tai rei
škia Martynas jau dabar gaj (jai. jr pirmą klesą laive 
bus ir Lietuvą pasiekęs. prižadėjo ir paėmė pinigus 
.. , 4a?s kkad;U2 pirmos 'klėšos kelionę —
J-S uuu Lietuvoj bbbus. ba j a§ į0 Martyno nepaklausiau, 
tie bbbuožes jį ggah į kale- Bet žydelis .davė jam iajva- 
jjjimą i'kkkist. Jis liepppe ;
pparodyt tau šitą ggromatą.

— Gerai, Stepai, parodyk,
pažiūrėsiu ką jis turi pasa
kyt, ir kaip gerą kelionę tu
rėjo. ♦

— Nesiddžiaugsi perskai- 
tttęs, bba jus bbbuožes ččia 
jjjį vistttiek appgavot.

— Kaip tai apgavot: ir 
kokie buožės, Stepai?

— Jis vviskką gggroma- 
toj pasakkko. Pppaskaityk, 
dddrauge.

— Iš kur gi tu, Stepai, 
Martyną pažįsti ir kodėl jis 
tau rašė ir liepė pas manę 
ateit, o man tiesiog nepara
šė?

— Bbba aaš esu kuopelės 
sekkkretorius ir jjį palydė
jau ant stttoties ir išdaviau 
iamm komunistiškkką pa
liudymą kurio reikės kkka- 
da į Rururiisiją nuvvva- 
žiuos.. Ale ddar ppasakysiu 
kadd aš ssu juo vviename 
rururume mmiegojau.

— Tai puiku. Reiškia ju
du esat geri draugai. Ne- 
dyvai kad jis tau ir parašė.

— Alle ppaskaityk čččia, 
drauge, ką jis rašo tai žino- 
sši kkkaip bbbuožes jį app- 
gavo.

— Na, gerai, paskaitysiu:
(Martyno gromata)
Ravaliuciyos draugia
steapai,

Asz iau Bremani, yau jš- 
važeavau par yures kurieas 
buožiu leivas mani veže per 
trilyka denu. Nuaik jr pa- 
sa'kik ‘Dirvas’ buožiams ka 
iej manę apgavo yr tyče pa- 
tayse tokes popieras kad y 
prasta leiva pasodyno jr vė
že tep ilgai su givuleis kat 
neat apsirgau. Ma drau- 
kas Faibczikas sake kat ge-

DRAUGO MARTYNO i 
GROMATA IŠ ]

Užjūrio. i
Pavalgai vakarienę, pade- ' 

di savo šonkauliui bliudus 
sumazgot, atsisėdi- sau ant 
suolo ir kojas šukeitęs mis-i 
lini ką daryt: tuoj užeina 1 
mislis kad reiktų pašaukt 
bevieliniu telefonu gerb. Li- 
picerį, peklos valdovą, ir pa
klaust ar jis gražiai apsiei
na su Japoniečių dūšelėmis 
tenai gerb. šv. Petro atva
rytomis kurios nepriimta 
dangum. Ale palieki tą ant 
kito sykio, ba pamisimi tkald 
gal ir gerb. Li'piceris miega Į

— Ištiesų paikas Marty
nas jeigu taip rašo: jis yra

j duris: bar-bar-bar!

* I — Ne, 'd'drauge, bba tas 
aggentas pppriguli prie kko- 
munistų partijjjos, jjjis to 
nenenedarys. Čia jus bbuo- 

, žės ji apgggavot — tu nuro- 
dei Į “DDDirvą”, ir jjjis nu- 

’ eėėjo ir davė ppadaryt ppo- 
pieras, ir jie pppadarė to- 
kkkias kad tik jjjį visur išš- 
nnaudotų.

— Klausyk, Stepai, jeigu 
dar kiek proto galvoj turi: 
jam darytos popieros Į Lie
tuvą įvažiuot reikia parodyt 
tik prie Lietuvos nibežiaus, 
ir jos nėra nei laivakortė nei 
laivakortės paliudymas. Jū
sų komunistas Žydelis jam

DALKA 
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j»je, skai 
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Daugiau Korespondencijų 
telpa ant pusi. 7-to.

Sniegas pasirodė jau rugsėjo 
12 d. nekurtose vakarinėse vals
tijose.

Bėgyje 1922 metų Suv. Vals
tijose buvo jausta 84 paskiri že
mės drebėjimai.

kortę ant prasčiausio laivo 
kuris už pervežimą ima pu
siau tiek kiek kiti laivai. Na 
ir nabagas Martynas turėjo 
gana vargo kelionėj. Bet iš 
savo nežinės nemato keno 
tame kaltė, o nenori pamis- 
lyt kad jo draugas žydelis 
jį apgavo.

— Dddrauge, aš nemmis- 
liu kkkad musų darbininkų 
draugas tttaip pppadarytų, 
ale čia kkką nors jus bbbuo- 
žės jam užtaisėt kkad tik 
jam butų ppprasčiau nukke- 
liaut. Jus vvvisada ddarbi- 
kus išnauddojat, o tttu už 
jjjuos užsistotoji.

— Stepai, mano noras yra 
teisingai visiems patart, ir 
tie kurie nueina į gerą vietą 
visada džiaugiasi geru pa
tarnavimu. Jeigu Martynas 
norėjo duot. Žydeliui uždirbt 
tai tegul dabar ir džiaugiasi.

— Aš ttau netikkkiu, ba 
tu vis už bbbuožes užsttto- 
ji. Aš eisiu sau nammmo, 
bba jau vėlu, aš tttik nnorė- 
jau paroddyt draugo Mar
tyno grommmatą. Dabbar 
laukssisisiu ką jis pparašys 
iš to bbbuožių krašto. Ale 
bbbijau kad jį su tttom po- 
pierom dddar į LLLietuvą 
neįleis, ar ir tada mmmusų 
ddraugą kaltinsi už nnege- 
rą šššipkortę?

— Na, tiek to, jis pats pa
rašys kas toliau kaltas, o 
dabar keliauk sveikas, laba
nakt.

Suv. Valstijose prasidėjo nau _z 
ja didelė agitacija už tai ta 3; 
valdžia perimtų visus gelžk 
liūs į savo rankas.

Už $3.00 metams pralinksmin 
šit visą kaimą. — Užrašyki 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą'
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prieš save.
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Attache vie 
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toliau musų 
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su krašto pi 

Dabar, šit 
nybė!’ (non 
sakanti” už 
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Nuo Redakcijos
VIS AS VIETINI AI PO

LITIŠKU AUDRU 
SUKURIA!

DIENOS KLAUSIMAIS
kraštą, ir visą valdžią, ii- visus 
valdžios daromus ir vedamus 
darbus. Jeigu Lietuvai reikia 
— ir ji paskiria — Londone pre
kybinio atstovo, jį “Vienybė” 
vadina “dženitorium”. Visus jo 
darbus, be abejo, ji vadins tik 
“sąšlavomis”, nors Lietuvai bu

D ALKANAI yra viena iš 
neramiausių sričių Eu- 

poje, skaitant metus po me
tų abelnai.

Tik vieno rugsėjo mėnesio 
bėgiu beveik nekilo tenai 
trįs paskiri 'karai. Pirmas i tinai reikia eksportas didint. 
sumišimas buvo Grekamsi Viršuje matėme kad visi kiti 
nužudžius Italijos pasiunti-1 laikraščiai pritaria p. V. K. Rač- 
nius rubežių nustatymui Al-rkąusko paskyrimui ton vieton, 
banijoje. Italija matydama taigi “Vienybė” liekasi vienutė, 
Grekijos silpnumų .po tik ką viena iš visų laikraščių “savo- 
pralaimėto karo su Turki- tiškai” kalbanti. Ji, reiškia, ne- 
ja, puolėsi Grekus pešt, ir, atstovauja nei didumos spaudos, 
tik Grekų susilaikymas ne-1 nei nenustato didumos musų vi- 
leido karo ugniai prasiplės-Į suomenės nuomonės.
ti. Ambasadorių taryba ir Kame priežastis tokios “Vie- 
Tautų Sąjunga šiaip taip Į nybės” desperacijos?
dalyką sulopė. . Į Mes turime keletą paaiškini-

Be't iš kitos pusės apsisu- mų. Viena, “Vienybė” nori pa
kus Italija šoko ant Jugosla- jlikt dienraščiu, gaudo visuome- 
vijos miesto Fiume reikale, | nės dolarius, 'bet jų gana riė- 
kuris padaryta laisvas uos-1 gauna; prieš paskutinį galą, ar 
tas, kurį Italai karo pabai- kąt <jar nori pasispardyt. 
goj buvo užgrobę. Italija ’___
nori galutinai padaryt tą vėms, ji'šoko kelt trukšmą vi- 
miestą arba Itališku, arba dūrinėjėj T-_ 1-1__ •*!--- ---— - -----------

se-

Italija
Jei-

gu nieko nepadaro kitoms sro-

tepadarys: reikia būti pudati- 
niame kontakte su miniomis, 
reikia nuolatos gyvu žodžiu aiš
kinti joms kurlink mes žengia
me, kurlink musų partijos pro
gramas veda gyvenimą. Mi
nios išklausiusios jų ir musų, 
be abejonės eis su mumis, įtik 
reikia eiti į minias.

Amžinasai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V.)

paikas Marty- 
p rašo: jis yra 
aklumo nema

nas. Ar jis nei 
ėja kad jį Žy- 

parduodamas

rauge, bba tas 
riguli prie kko- 
■ijjjos, jjjis to 

Čia jus bbuo- 
vot — tu nuro
dą”, ir jjjis nu- 
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i jjjį visur išš-
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to galvoj turu 
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ile'sos kelionę - 
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davė jam laiva- 

irasčiausio laivo 
irvežimą ima pu- 
ek kiti laivai Na 
Martynas turėjo 

• kelionėj. Bet iš 
ės nemato keno 
, o nenori pamū- 
■ draugas Žydeli 

augę, aš nerami'- 
musų darbininkę 
ttaip pppadaryĄ 
cą nors jus bbbuo- 
jžtaisėt kkad ii 
ppprasčiau nukfc- 
s vvvisada ddarti 
ddojat, o tttu u 
iširtoji.
ai, mano noras ja 
visiems patart, ! 
nueina į gerą virtę 
aaugiasi geru Į» 
u. Jeigu Martytf 
lot Žydeliui uždirtĮ 
dabar ir džiaugias 
ttau netikkkiu, b 
ž bbbuožes užsttte 
eisiu sau naram® 
zėlu, aš tttik nnort 
>ddyt draugo 
ommmatą. Dabif 
siu ką jis pparaš 
buožių krašto. Ai 
kad ji su tttomp 
dddar į LLLieW 
ir ir tada mmniii 
. kaltinsi už nne? 
kortę?
, tiek to, jis pate? 
:as toliau kaltas, 
eliauk sveikas, 1^

IH___ ,,|Ę srovėj, kibdama tai
Jugoslavišku — žinoma ne “Dirvai”, tai p. Račkauskui i 
Jugoslavišku, Jugoslavija aj(j) fcad tik p. Račkauskas lie
tam priešinasi, jeigu Italai paimtų į Clevęlanda tautininkų 
imtų Fiųme savo glųbon. biznio, kad tik nepaviliotų San- 

Tas klausimas dar kolei Mariečių, nes jie paskui “var
tas tampomas, na ir atsi- dan partijos” nepirks “Vieny- 
randa trecias. bės” šėrų ir ji turės sustoti, nes

Bulgarija laukdama karo Į visi pinigai išsyk sihiokėti su- 
tarp Italų ir Jugoslavų, už .kišta tai į namą, tai į mašineri- 
Eiume, pradėjo bruzdėjimą jais; kasdeniniam bizniui reika- 
prieš Jugoslaviją. Kadangi linga naujų šėrų parduoti, o jų 
Bulgarija buvo Vokietijos nebus jeigu tautininkai skaitys 
pusėj Didžiajam Kare, Bai- ir “Dirvą”,, ir “Sandarą”, ir 
kanus pertvarkant iš jos at-1 “Amerikos Lietuvį” ir kitus Įsi
imta žemių ir priskirta Ju-, kraščius. 
goslavijai. Bulgarai dabar I 
nori tai atsiimti.

Reikia prisiminti kad Bal
kanai buvo priežasčia ir Pa
saulinio Kairo — nes tenai 
1914 m. buvo nužudyta Au-; F.
strūTVengrijos sosto jnpėdi- gjOlprie§ jį ir prieš visus jo dar- 
uis, ir del to Aušrai puolė ,nops vienutė, 'bet su di'de- 
Serbiją (dabartinę Jugosla-1 
viją).

Tautų Sąjunga turėdama 
ant rankų neužbaigtą Lie
tuvos-Lenkijos ginčą, dabar 
dar sulaukė 
čų, didesnių

Pasiremdama L. A. Bendrovės 
| nepasisekimu, matydama gal 
jbirt save ant kelio Į nepasiseki
mą, ji deda pastangas Sukelti 

I tautininkuose lermą, o už prie- 
i žašt| paėmė p. Račkauską, ir iš-

lių barškalu, kad tik visuomenę 
į save atkreipus; Jeigu diduma 
musų laikraščių taip darytų ta
da butų kas kita: nesimatytų ta
da tame kreivų “Vienybes” tik
slų.

Tiek mes turime pasakyti se- 
jnam tautininkų laikraščiui “Vie- 

_ .v-i- •• Inybei”. Nesinori tai sakyti, bet 
Įsisellojimas jį prje f0 mua priveda. Ji

kelių lųtų gin
ui pirmą j j.

‘Vienybes’
Pasklidus žiniai kad Lietuvos sulaužė visus tautininkų laik- 

Ministerių Kabinetas išrinko p.' raštininkų suvažiavimo nu'tari- 
V. K. Račkauską, plačiai Ame-'mu's nešmeišti ypatų ir laikraš- 
rikoje žinomą tautininkų veikė- čių. Jos redaktorius, turime vi
ją, Prekybiniu Attache prie Lie-1 suomenei pareikšti, tikrai buvo 
tuvos Atstovybės Londone, vi- prižadėjęs Sandaros Centro Pir
ai tautininkų laikraščiai — ir mininkui J. V. Lutai užsičiaupti 
net nėkurie priešingų partijų or-! ant Račkausko ir “Dirvos” jei- 
ganai — apie tai gražiai ir pa- j gu iš šitos pusės nebus “Vieny- 
sidžiaugiainčiai atsiliepė arba|bė” liečiama. Tą p. Lutas pa- 
suminėjo patį faktą kaipo fak- (reiškė būdamas CIevelande tū
tą. Bet iš visų taurinių laikraš-1 Jas laikas atgali Bet štai ką du
čių kažin kaip veidmainingai ir I bar vėl “Vienybė” kelia. Jeigu 
džiaugiasi ir tyčiojasi “Vieny- jis užsigins to p. I.utui nesakęs, 
bė”. Jį tai editorialuose, tai fel- mes palaikysime p. Lutą mela- 
jetonuose tą faktą pašiepia, irlgium ir saldliežuviu.
stengiasi pažemint p. Račkaus-' tarpu mes tikime p. Lutui. 
ko ypatą ir jam Lietuvos vai- ------------------------------------------
džios skiriamą vietą. | “Dirva” Labai Patinka

Viename savo feljetone “Vie-1 Laikau sau už garbe kad pa- 
nybė” (rugs. 15 d.) pareiškia [ velinot man susipažint su “Dir- 
jog p. Račkauskas vyksta užimt j 
■“Čarneckio dženitoriaus vietą1’; 
malt, Atstovas Čarneckis iš Wa- 
shingtono perkeliama į 'Londo
ną, o ne į Rygą, kaip pirmiau 
buvo pranešta.

Prekybinio atstovo vietą te- 
čiau net paprastas mužikėlis — 
tos pačios “Vienybės” skaitjito- 
jas — geriau supranta negu gal

Bet tuo

Valstijose prasidėjo o® 
ė agitacija ui tai & Į 

perimtų visus 
vo rankas.

10 metams pratink®* 
ą kaimą. - UirfJ* 
ams į Lietuvą 1W| |

devyniolika agentų sukė-

Apie Lietuvius 
Komunistus

Amerikos spauda visoje 
rijoje straipsnių aiškina Mask
vos komunistų vedamą agitaci
ją Amerikoje. Tos agitacijos 
tikslu esą paimti komunistų 
kontrolėn Amerikos darbo orga
nizacijas Suv. Valstijose ir Ka
nadoje kelti revoliuciją ir nu
versti esančios tose šalyse val
džias. "

Kiek tuose straipsniuose yra 
teisybės nesiimame 'spręlslti. 
Taip propagandoj, taip ir kontr- 
propagandoj gali būti “perdėji
mų”. Bet nėra visgi abejonės 
kad Maskva nesigaili pinigų sa
vo agitatoriams užsieniuose, tai
gi ir Amerikoje, finansuoti. 
Sakoma kad ir Lietuvių komu
nistų organas Brooklyne “Lais
vė” esąs Maskvos laika į laiką 
finansuojamas.

Rugsėjo 11 laikraščiai (Cle
veland Plain Dealer) skelbia 
sensacinę žinią, būtent:

“Gaujų vadai—šešiasdešimts 
septyni išviso—buvo nariais A- 
merikos komunistų partijos Lie
tuvių bolševikų skyriaus Her
rin, Ill., prie jų buvo dar atga
benta
limui sumišimų Southern Illi
nois
se..

Rašydamas toliau apie Heroi
no streiką ir sumišimus, kame 
buvo užmušta 21 darbininkas, 
autorius tų straipsnių įrodinė
ja buk Herrine, III., panaudo
jant Lietuvius angliakasius kai
po branduolį buvusi suorgani
zuota tame mieste komunistų 
partijos kuopa; ji laikiusi slap
tus susirinkimus, Lietuvių kal

imoje, bet imdavusi instrukcijas 
iš tūlo Dozenbergo iš Chicagos.

Laike streiko Herrine dirbo 
i streiklaužiai, ne-unijistai. An
gliakasių paklaustas angliakasių 
unijos pirmininkas Lewis, pra
nešęs jiems kad ne-unijistai 
darbininkai turi būti paskaito
mi streiklaužiais. Tuo jo atsa
kymu remdamiesi angliakasiai, 
sukurstyti komunistų, puolė ne- 
unijistus darbininkus, iš ko kilo 
skerdynės.

Nebūtų didesnio bolševikams 
laimėjimo, netolimo prie nuver
timo šios šalies valdžios, — sa
ko tie patįs šaltiniai, — kaip iš
gavimas 
Rusijai.

Coal Company kasyklo-

Amcrikos pripažinimo

jau Čia Pat
čia pat, po šonu. Su 

Lie-

Mylėtojų Draugijos kuopos, 
Dr. V. Kudirkos Draugystė, 
dvi Susivienijimo kuopas, 
Sandaros kuopa. Jos turi

va” prisiųsdami vieną numerį. 
Aš gavau No. 35, h- ji man taip 
patiko kad nerandu žodžių pa- 
dėkayojimui. Labiausia (patiko 
“The Younger Set” skyrius, nes 
tai tikras mokslo šaltinis.

Prisiunčiu jums 32 už “Dir
vą”, malonėkit siuntinėti ją per 
metus laiko: nuo šios dienos aš 

I pasilieku nuolatinis “Dirvos”
.Vienybės’,redaktorius, kuris to-Į skaitvt01-as Labai butu malo
nius niekur talpina pykindamas ' kad nei vjena Lietuviška 
visuomenę ir keldamas žmones Į 31 ubą Amerikoje nebūtų be to 
prieš save. »

Visi Amerikos Lietuviai ge-
• rai žino kad Lietuva beveik visą 

prekybą varo su Anglija — ten 
išgabena ir gyvulius, ir kiauši
nius, ir linus ir kitus produktus. Į Ą TC A ĮZ V 1\ A A 1 
Ten, taigi, reikalinga žmogausI • *• * Ozi.IX. I 1V1 1
geriau suprantančio Prekybinio I 
Attache vietą negu “Vienybės” 
redakcija, nes reikia plėsti ir 
toliau musų prekybai rinką An
glijoj, kuri vienatinė beveik te
gali inpirkt savo sterlingais mu
sų krašto produktus.

Dabar, šitaip rašydama, “Vie
nybei (nors gal teisinsią “neat
sakanti? už feljetonus, kaip an
dai), pažemina ir visą Lietuvos

apšvietę platinančio laikraščio 
“Dirvos”.

Adomas Subačius, • 
Florence, Mass.

Dr. A. L. Graičunas. — Ta- 
mištos straipsnelį “Į Mano Opo
nentus” gavome, 'bet šiame nu
meryje nespėjome patalpinti, — 
tilps sekančiame. Kaip matyt, 
“Vienybė” tikrąi įsileido kolio- 
tis, ir pati nežffno ko.

Varguolis. — Aprašymą iš 
Philadelphijos patalpinsime se
kančiame num. Meldžiame pa
rašinėti tankiau.

Ruduo
Ruduo 

juo ateina ir vėl Amerikos 
tuvių organizacijose darbyme-
tė. Prasidės teatrai, prakalbos, 
paskaitos, vakarėliai. Ir musų 
koloniją — Clevelandas — ne
turi atsilikti nuo kitų, čia yra 
■kultūrinės organizacijos', Tėvy
nės 
yra 
yra 
yra
subrusti kad atėjus rudeniui ir 
žiemai kolonijos Lietuviai atgy
tų ir ne vieną naują plytelę į 
Lietuviu kuriamus rumus įneš
tų.

Platesnėje prasmėje turėtų 
varyti darbus musų didžiųjų or
ganizacijų .centrai, T. M. Drau
gija, Susivienijimas, Sandara. 
Pastaroji, kiek 'girdėjome,' jau 
rengia maršrutus kalbėtojams 
rytuose, ir vakaruose. Ką darys 
kitos organizacijos dar nežinia. 
Reikia subrusti. Pasižiūrėki
me į 'kitų srovių darbuotojus. 
Pvzd. katalikai ne tik plačiai 
panaudoja savo vietinius kalbė
tojus, siuntinėdami juo's vien- 
val iš vietos vieton, bet jlie nuo
latos ir iš Lietuvos parsitraukia 
įvairių “apaštalų”. Ar senai 
čia mulkino musų minias Rum
šai ir Bagdonai su Garniais? 
Jau aure atsibaladoja naujas 
apaštalas, Kun. Koncevičius. 
Užtai jų ižduose yra pinigų, jie 
gali šelpti moksleivius, auklėta 
savo juodąją armiją, rengti dar- 
biniflkus ir tarnus remti savo 
pragaištingą Lietuvai politiką.

Reikia ir mumis darbuotis. 
Smarkus, kad ir smarkiausi, 
straipsniai laikraščiuose nedaug

Palyginamoji Lietuvos 
Gyventojų Mokesnis 
ir Skolų Padėtis

“Lietuvos Ūkis” paduoda la
bai in'domius palyginimus Lie
tuvos ir kitų šalių mokesnių ir 
skolų padėtį. Ne kartą Ameri
kiečiai girdi iš savo giminių ne
kartą taip jau ir Amerikos laik
raščiai su pamėgimu pakartoja 
buk Lietuvos gyventojai esą 
mokesniais apkrauti taip kad ir 
išsimokėti negalį. Todėl labai 
mums bus naudinga pasižiūrėti 
ar ištikrųjų taip yra. Nesire- 
miame žodžiais bet šaltais skait
menimis gaunamais iš oficiali- 
nių statistikų, štai 'kaip kitų; 
įšaliu žmonės moka mokesnius, 
tiesioginius ir netiesioginius, 
dolariais per metus:

Anglijoje $87.90
Fraihcuzijoje 34.50
Norvegijoje 28,80
Danijoje 20.40
Vokietijoje 12.50
Suomijoje 10.40
Lietuvoje ' 2.59
Estijoje 2.48
Prie tų skaitmenų ‘Uetuvos 

Ūkio” bendradarbis A. Moravs- 
kis pasako šitokią pastabą:

“čia mes galime matyti kad 
juo turtingesnė šalis, juo dau
giau ten rūpinamasi visuome
nės labu ir kultuvą, juo plačiau 
pastatyta jos finansų ūkis...-. 
Prieškarinėj Rusijoj kiekvie
nam gyventojui tekdavo (mokė
ti įvairių mokesnių vienuolika 
aukso rublių, arba apie 5 dol. 
50c.....

“....Kai del demokratinės 
Lietuvos tai galima laukti kad 
jos valstybiniam ir ukio-kuituri- 
niam gjK-enimui, įvedus visoj 
platumoj pinigų reformą, atsta
čius visas gamybos,' kultūrines 
ir ma'teriales pajiegas, pradės 
organizuotis vis platesniais pa
nūstais ir musų finansinis ūkis, 
kuris demokratinėj valstybėj 
yra valstybės, tautos, ūkio ir kt. 
gerovės parama.”

Kalbant apie skolas kokias 
turi Lietuvos valstybė ir paly
ginant jas su skolomis kitų •■ša
lių, mes randame sekančius da
vinius :

Sekančiose šalyse, vienam gy
ventojui vidutiniai tenka visų 
skolų dolariais:

Francuzija 3380.00
Anglija 282.00
Belgija 208.00
Graikija 45.00
Danija 40.00
Suomija 18.00
Lietuva 2.96
Toliaus tame pat straipsnyje 

kalbama apie apivartą popieri
nių pinigų Lietuvoj ir kitose ša
lyse. Palyginus 'tai įmatoma 
kad Lietuvoje kiekvienam gy
ventojui tenka 19 litų. Tuo tar
pu kiltose šalyse proportfija yra 
sekanti: Francuzijoje — 855Hi
tai (974 frankai), Anglijoje — 
434 litai (9.32 sv. sterl.), Dani
joje — 334 litai (151 kronų), ir 
nesenai susiorganizavusioje Es
tijoje — 70 litų (2,250 mark.).

Užbaigoje reiškiama pageida
vimo kad “Amerikos Lietuviai 
ir kiti emigrantai reikia Visaip 
traukti į Lietuvą su jų sutaupy-- 
mais, prityrimu ir žiniomis.”

(Tąsa iš pereito num.)

— Kaip tai? Abidvi pamatėta tą patį 
sapną?. ..

— Taip, Dagoberte. Ryto metą, pabu- 
dusios, viena kitai papasakojome tą sapną.

— Ir abidvi vienaip sapnavot?
— Tikrai! Tame sapne aš ir Blanšė 

sėdėjome greta, ir prie mudviejų prisiar
tino dailus, kai angelas, jaunikaitis, ilgais 
baltais rubais, mėlynais plaukais, mėlynom 
akim, taip dailus, kad rodos, atsiklauptum 
prieš jį ir melstumeis... . Ir jis pasakė 
mums švelniu ir meiliu balsu, kad jo var
das yra Gabrielis ir kad musų mamytė at
siuntė ji 'pas mus apsilankyti ir būti musų 
angelu sargu ir kad jis jau niekados musų 
nebeapleis.

— Ir paskui, — pertraukė Blanšė, — 
paėmė raus už rankų, pasilenkė prie mu
sų veidų ir ilgai, ilgai labai maloniai žiu
rėjo mudviem į akis, ir taip maloniai, kad 
mudvi negalėjova atitraukti nuo jo savo 
akių.

. — Taip, — vėl tęsė Rožė, — jo malonės 
įvilgsnys įsmego mums širdin, ir mudvi la
bai nuliudova, kai jis pasitraukė nuo mud
viejų.

— Ar jis ir kitą naktį pas judvi atėjo?
— Žinoma, ir mudvi labai norėjova ei

ti anksčiau gultų, kad tiktai ir vėl jį pare
gėjus. ... Taip, atėjo ir ilgai su mudviem 
kalbėjosi ir varde musų brangios matušė- 
lės davė mums daug įvairių gerų patarimų. 
Ryto metą nei aš nei Rožytė negalėjova nie
ko kito mąstyti, kaip taiktai apie musų sve
čią, apie jo veidą ir akis.

— Tas primena man, panaitės, kad va
kar judvi kažko kukždėjotės pakelyje ir 
kai aš jus tiesiai užklausiau, judvi davėta 
man labai kreivą atsakymą!

— Taip, Dagoberte, mudvi mąstėva 
apie Gabrieli. Kadangi mudvi jį labai my- 
liva....

-TT- Bet ar jis tiktai judvi myli?
— Ar musų motinėlė nemylėjo mudvi? 

O tu, Dagoberte, ar nemyli mudvi?
— Teisybė, teisybė. Bet ai’ judvi ži

nota, kad aš pavydėsiu tam ponaičiukui ju
dviejų meilės?

— Tu esi mudviejų.-draugas dieną-ir 
naktį.

— Bet jei judvi kalbėsita apie jį per 
kiauras dienas ir žiurėsita į jį per kiauras 
naktis, tai kas gi belikę man?

— Dvi našlaiti, kurias tu labai myli...
— Gerai, gerai, mano balandėlės, — aš 

nesistebėsiu jei judvi paregėsita tą savo 
ponaičiuką ir trečiu kartu.

— Ak, Dagoberte, nesijuok iš to rišo. 
Teisybė, tai buvo tikras sapnas, bet mud
viem rodos, kad tas sapnas buvo mudviem 
musų motinėlės atsiųstas. Ji mudriem sa
kydavo, kad jaunos našlaitės visados turi 
savo angelus sargus. Musų Gabrielis ne
tik dabos mudvi, bet jis dabos ir tave;

— Butų labai gražu, jei jis ir apie ma
ne rūpintųsi. Bet, mano paukštelės, aš ge
riau pasitikėsiu sovo Kilžoju. Rods, jis 
nėra panašus angelui, bet jo dantys yra 
daug tvirtesni už angelo dantis ir jo kan
dimas yra daug tikresnis.

— Ak, Dagoberte, kad tavo tie juokai 
niekam nėra tikę !

— Taigi', aš juokiuos, kaip ir senis Žo- 
vialas, rodydamas savo dantis.... Sapnuo
se yra teisybės dalis irgi. Spanijoje du ma
no daurgu, imperatorienės dragūnai, naktį 
prieš numirsiant sapnavo, kad juos užnuo
dijo vienuoliai, — taip ištikrųjų ir buvo! 
Jei judvi nuspręsita sapnuoti tą savo Gab
rieli, tai ir sapnuosita, — ir gerai, jei tik 
judviem tai patinka! Judviem dieną yra

Brazilija Degins Pinigus
Iš Rio Janeiro ateina žinia jog 

Brazilijos valdžia sudegins dvj- 
dešimts devynių milijonų dola- 
rių vertės savo pinigų. Ne del 
to kad pinigų jau nevartos ir 
ne kad nori įvest savo šalyj ko
munizmą, bet valdžia nori iš
traukt iš cirkuliacijos tokią su
mą popierinių pinigų, kurie nu- 
puldo pinigų vertę.

Prie nieko kito negalima priei
ti turint daugybę popierinių .pi
nigų kaip tik prie jų nupuolimo, 
todėl valdžia popieras atšaukia 
ir sudegina. Taip turėls pada
ryt ponai Lenkai ir Vokietija.

Suv. Valstijose 1900 metais 
iš kožno 1000 šeimynų 461 tu
rėjo savo namus, o 1920 metais 
iš 1O00 šeimynų 456 turi savo 
namus.

gal nuobodu, tad naktį sau pasilin'ksminki- 
ta! Bet aš turiu daug ką papasakoti jud
viem apie judviejų motinėlę. Tik prižadė- 
kita man, kad neverksita.

Žinoma, kad ne. Kai mudri mąsto- 
va apie ją, visados esava tiktai rimtos, bet 
neverkiava.

— Aš ilgai to viso judriem nesakiau, 
vis atidėliodavau, bet dabar jau atėjo mo
mentas ir turiu visa pasakyti. Judviejų 
tėvas, generolas Simonas, buvo sūnūs me
chaniko, kurs ir liko tiktai mechaniku; ne
žiūrint, ką generolas darė ar šakė, senas 
mechanikas vis prie savo darbo laikėsi, — 
jis, mat, turėjo geležinę galvą, bet aukso 
širdį, kaip ir jūsų tėvelis. Galite suprasti 
kad jei judviejų tėvas, įsirašęs į kariume- 
nę eiliniu kareiviu, iškilo iki generolo ir 
imperijos grafo, tai visa tai nebuvo atsiek
ta juokais.

— Imperijos grafas? Kas tai?
— Ak, niekis, — tai tiktai titulas, ku

rį davė imperatorius, su paaukštinimu, kad 
atžymėjus tuos žmones, kuriuos jis mylė
jo, nes jie jam ir priklausė. Vaikeliai, jus 
mėgstate žaisti į didžiūnus, kaip ir senovės 
didžiūnai mėgdavo, taigi jus ir esate di
džiūnai. ... Jei norite žaisti karalaites, aš 
padalysiu judvi karalaitėmis, — 'bandyki
te visoko! Nieko nėra pergero ar perauk- 
što judviem, — taigi maitinkita savo galve
les kuo tiktai norita.

— Karalaitės? — susijuokė linksmai 
mergelės.

— Daugiau, negu karalaitės, jei tiktai 
galima. Ak, jis nebuvo saumylys su kara
lių vainikais ir sostais, musų imperatorius ! 
Mano vienas draugas, su kuriuo gulėdavau 
vienoje lovoje, geras kareivis, liko kara
lium. Visi tai mėgo, visiems tai patiko, nes 
jei vienas musų liko karalium, tai ir kiti ri
si jautėsi karaliais. Tokiu budu žaidžiant 
ir jūsų tėvas liko grafu. Bet grafas, ar ne 
grafas, vis gi jis buvo visųdailiausis ir vi- 
sųdrąsiaųąis visoje armijoje generolas.

— Jis buvo labai dailus, Dagoberte, ar 
ne?

— Ak, žinoma, jis buvo taip jau dailus 
vyras, kaip ir tasai jūsų ponaičiukas ange
las. Jis buvo ir geras. Taip jau jis buvo 
ir tvirtas. Jis galėdavo sulenkti arklio pa
kauštą taip lengvai, kaip ir judri sulenkiat 
Ikortą.- Taip drąsus ir taip tvirtas jis ne
įgalėjo būti negeras. Jau devyniolika metų 
tam atgal generolas, pavojingai sužeistas 
nupuolė nuo arklio toje vietoje, kurią aš 
jums vakar rodžiau. Kaipo jo adjutantas, 
pribėgau prie jo pagelbėti. Už penkių mi
nučių abu likova paimtu nelaisvėn. Ir ar 
žinota; kas mudu paėmė? Francuzas!....

— Francuzas?
—' Taip. Emigrantas markizas, pul

kininkas rustf armijoje, — rūsčiai atsakė 
Dagobertas. — Tasai francuzas, prieida
mas arčiau, pratarė: “Pasiduok, pone, sa
vo tautiečiui!” Jūsų tėvas atsakė: ‘‘Fran
cuzas, kariaująs priešais savo tėvynę, ne
gali būti mano tautiečiu, — jis yra išdavi
kas ir aš nepasiduosiu išdavikui!” Sužeis
tas būdamas, jis prišliaužė prie ruso gre- 
nadiero ir padavė jam savo kardą, sakyda
mas: “Aš pasiduosiu tau, mano drąsusis 
drauge!” Markizas nubalo iš piktumo;

Mergelės pasižiurėjo viena į kitą su pa
sididžiavimu; nuraudusios pratarė:

(Toliau bus)

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 

įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su
Drūtais audimo apdarais .................. 1 ,E0 

Ta pati drūtais apdarais .......... 2.00

S002 Aritmetika ....... ......... p. 104 40
512S Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60

--- —®--- —1
Didesnės ir didesnės Artojų eilės seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
plėšia velėnas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmonės jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau, veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje, o Lietuvon tik 
$1.25. “Artojas” yra mėneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.

Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.

7907 Superior Av. Cleveland, O



Samsonas ir Delila
DR. BIELSKIO LAIŠKAS REDAKCIJAI

Bibliška Meilės Tragedija Dviejuose Aktuose 
Parašė K. S. Karpavičius

VEIKIANTI ASMENS:
Samsonas—milžinas, Izraelitų vadas.
Manoas—jo tėvas.
Id ašara—jo motina.
Sedir—pasiuntinis Sinagogos.
Delila—Piilstėnų mergaitė.
Enlila—jos motina.
Detabar—jos tėvas, Pilistėnų kunigaikštis.
Nergal—Pilistėnų kunigaikštis.
Kalfak— ”
Dotan ”
Adav—Nergalo palydovus
Daiban ” ”
(Paaiškinimai apie ypatas ir scenas reika
lingi lošimui bus indėta šį veikalą spaus

dinant j knygą.)

AKTAS PIRMAS
VAIZDAS:

Samsono tėvų namai.
Vidus išpuoštas kaurais, kampe rūksta ug

nis. Viduje plačios durįs Į lauką, šone 
kairėje durjs j šalį. Durjs užtraukta 
užtiesalais. Dešinėj krėslai.

Laikas—Pavakaris.

Scena I

Idasara
(Inema lėtai iš lauko)

Kažin kur musų sūnūs šiandien buvinė- 
ja ir j kokią bėdą vėl mus intrauks. Nuo 
jo paaugimo j vyro amžių mano širdis ne
randa ramybės, ir akjs ilgėsiu prabrinksta 
kasdien belaukiant jo sugryžtančio, kada 
jis iš namų išeina. Nes aš turiu visada 
daboti jj ir laukti to kas turės stotis.

Manoas
Tu sakei angelą mačiusi ir jis tau žadė

damas sūnų sakė jog musų sūnūs pastos 
garsiu vyru ir išgelbės Izraelio vaikus iš 
Pilistėnų priespaudos. Dabar jis tik j di
desnę priespaudą mus veda, ir jau musų 
žmonės nerimasčio apimti kad Pilistėnai 
netekę kantrybės del jo darbų, įširdę pra
gaišins visą musų giminę.

Idasara
Angelas manjtada apreiškė jog musų, sū

nūs apgins ir valdys Izraelį, ir aš tam ti
kiu, nes jis kalbėjo Dievo žodžiais. Tik 
kad taip ilgai neišsipildo tie jo žodžiai. 
Matai pats kaip aš iki šiolei pildau visus 
angelo man duotus įsakymus ir kad musų 
sunui nuo pat jo užgimimo nekirpome plau
kų ir nėkarpėme nagų. Ir jis yra galingas 
kūne, kaip angelas mums sakė. Jei tiek 
įsikūnijo, kas nors turės nusidėti ir toliau, 
nors mudu dar jam nepareiškėm paslapties 
kurią iki šiolei nuo jo dengiame.

Manoas
Senatvė bėga prie musų, ir bijau kad ne

sulauksim to ką angelas tau žadėjo, o tuo 
tarpu Samsonas švaistosi po visas* šalis ir 
daro blėdį savo kaimynams. Kad nors eitų 
tarp kunigų, gal jie išrinktų jį tuo kuo tau 
angelas žadėjo jį busiant.

Idasara
Tiesa, jis nedalyvauja su kunigais, bet 

juk žinai priežodį: Vaisingą fygos medį ir 
ištolo žmonės pamato, nereikia jam prie 
kelio augti. Gal ant Dievo prižado ir mu
sų sumi kunigai pamatys ir išrinks Izrae
lio vadu.

(Pareina Samsonas, motina eina prie 
jo su išsiilgimu)

O, sunau mano, nuo saulės patekėjimo ta
vęs neregėjome, ir saulei puolant už kalnų 
mums rūpėti pradėjo kame tu esi, ir bene 
vėl į Tinmatus buvai nusidavęs, kur taip 
tankiai lankaisi.

Samsonas
(Apkabina motiną per petį)

Taip, motin, aš lankiausi Pilistėnų mies
te, ir dabar iš tenai sugryžtu. Nesirūpink 
perdaug apie mane.

Manoas
Ar keršto pas Pilistėnus jieškai ar nau

jos sau pačios tarp giminės tų kurie musų 
žmones spaudžia ir kurie tave nuo pirmo
sios tavo moteries atskyrė ir sudegino ją?

Samsonas
(Eina prie tėvo)

Jūsų rūpesniai nepabaigtini apie mane, 
nors aš jau į vyrus išaugau ir žmoną ve
džiau ; nors aš savo gyvenimą gyvenu, o 
jus jau mirties laukiat.

Idasara
Motinos rūpesniams nėra galo iki jos 

akįs mato, ausįs girdi, ir širdis plaka. To
kiose audringose dienose tavo gyvenimo, ar

gali musų širdįs ramios būti? O juk tu 
esi vienatinis musų sūnūs....

Manoas
Ir rūpesniai mus ima dabar, ant senat

vės, kada Dievo angelas buvo žadėjęs mums 
džiaugsmą. Tavo žmoną Pilistėnai sudegi
mo sykiu su jos tėvu tik del tavo šiurkštaus 
apsiėjimo su jais. Prieš tave jie rengia ka
rą, ir gali 'kada nors tave nužudyti.

Samsonas
Buk ramus, tėve mano. Dar nebuvo Pi- 

listėnuose tokio vyro kurs atstotų prieš ma
no spėką, ir nebuvo tokio būrio žmonių ku
rie apipuolę mane paimtų. Taip, mano pa
čią jie sudegino, bet dėlto kad aš tenai ne
buvau; bet mane jie tuo nenugalėjo, o tik 
mano kerštą ant savęs užsitraukė. Iki ma
no jiegos bus su manimi, naikinsiu aš juos, 
ir jie turės atsižadėt Izraelio giminę smau
gę-

Manoas
Kerštas iššaukia kerštą, sunau, ir sma

giau man butų numirti jei tu taikos keliu 
Izraelį iš Pilistėnų žemės išvestumei ir ap- 
gyvendiritumei ten kur dar žmonių nėra.

Idasara
Smagiau laukčiau mirties išgirdus jog 

musų sūnūs liko tuo ką man angelas žadė
jo, ir džiaugsmo ašaros pamerktų mano 
akis jei Izraelio vaikai liktų laisvi.

Samsonas
Izraelio vaikai prie ko nors rengiasi. Ir 

šiandien eidamas pro Sinagogą girdėjau 
kad joje buvo suėję kunigai ir rašto moky
tieji ir tarėsi apie Izraelio liuosavimą.

Manoas
Jei tu, sunau mano, daugiau eitum prie 

kunigų ir kalbėtum tarpe jų, gal greičiau 
išsipildytų musų viltis.

Samsonas
Tėve mano; aš neturiu kantrybės žiūrė

damas į juos kai jie suėję ginčijas ir baras, 
ir liežuvius rodo vienas kitam jei kas ką 
ne taip pasako kaip kitam gerai išrodytų. 
Ir po šiai dienai Izraelitai neturi valdovo 
tik del kunigų nesusitaikymo.

Idasara
Kalbos, tiesa, prie nieko nepriveda: pa

sakojo man mano brolis kurs su kunigais 
dalyvauja kaip jie varžosi už išrinkimą va
do. Vieni nori tą už vadą kurs daug si
dabrinių turi; kiti — kurs daug asilų ir 
jaučių turi; treti — kurs daug kalba; kiti 
vėl — kurio tėvas buvo garsus.

Samsonas
Aną dieną ir aš girdėjau tuos jų ginčus, 

ir nors nekaltai liejamas Izraelitų kraujas 
šaukia gelbėt, kunigai barasi už tai kokis 
vadas tiktų iš viršaus, kokis iš užpakalio; 
kokis iš šonų, ar kokis ištolo. Nerimastis 
apėmė mane, apleidau jų sueigą, ir jau še
šios dienos kaip nebuvau Sinagogoj ir ne
žinau ką jie ten šneka.

Idasara
Vakarienės metas. Eisiu aš sužiūrėti 

valgį. Nežinau ką tarnės vienos ten gali 
padaryti. (Išeina kairėn).

Samsonas
(Samsonas sėdasi atsigryžęs į tėvą)

Tinmatuose girdėjau žmones kalbant jog 
Eskalono kunigaikštis Nergal laukia savo 
tėvo mirties, ir jis užėmęs Pilistėnus vai
dyti žada paverst visus Izraelitus vergais. 
Jeigu Izraelitai pirm to nesusituoks ir ne
susikalbės, verktinas ateis jų likimas.

Manoas
Nuo pat musų giminės Įsiveisimo pra

džios ji vargsta po svetimų valdovų prie
spauda, o tai todėl kad Izraelitai greit ki
tų paklauso ir ima garbint jų dievus. Su
nau mane, tik Dievą mylintis žmogus te- 
išvaduos musų giminę iš šios ilgos nevalios.

Scena II
(Ineina Sedir)

Sedir
(Nusilenkdamas duoda Samsonui laišką)

Kunigai iš Sinagogos mane čia pasiuntė 
induoti ši raštą Samsonui. Sakė nepalikt 
rašto jeigu paties Samsono namie nesiras, 
nes visą dieną šiandien niekas Samsono 
Zareioj nematė.

Samsonas
(Stojasi, priima laišką)

Samsonas dar nesenai ir sugryžo, Sedi- 
rai. Prisėsk, nes gal pavargęs, ir tuo tar
pu aš pažvelgsiu ko iš manęs kunigai rei
kalauja. (Palengva išvynioja laišką. Se
dir apžiūrinėja Samsoną, džiaugiasi jo drū
tumu.)

(Bus daugiau)

New York, 
Rugsėjo 11 d., 1923 m. 

Gerbiamoji “Dirvos” Redakcija: 
Prašau suteikti vietos Tams

tų gerb. laikrašty šiam mano 
trumpam atsakymui.

“Dirvos” No. 36, iš š. m. rug-1 
sėjo mėn. 7 d., redakcijos straip
snyje “Tautos Fondo Atakai-' 
tos”, visai nepamatuotai pri- 
skaitoma man kai kurie nuopel
nai. Minėtame straipsnyje pa
sakyta, apart kitko: “Jis (su
prask Bielskis) katalikų laik
raščiuose tuokart gyrėsi kur ir 
kiek Centro Komiteto skyrių iš
griovė”. Sulig žurnalistinės eti
kos, virš minėto straipsnio au
torius turėjo nurodyti kada ir 
kuriame laikrašty toksai mano 
pasigyrimas yra tilpęs. Kadan
gi to nepadarė, tuomi tasai ra
šytojas parodė jog tai yra pa
prasčiausias jo paties prasima
nymas, su tikslu, delei savo iš- 
rokavimų sau nepakenčiamą 
žmogų šmeižti.

Esmi priverstas pareikšti jog 
bėgy astuonių metų savo dar; 
buotės Lietuvos ir Amerikiečių 
Lietuvių visuomenės labui nie
kuomet žodžiu nei raštu niekur 
nesmi savo darbuote, ar nuopel
nais pasigyręs. Ant kiek einasi 
apie ką nors griauti, irgi turiu 
pareikšti jog mano tikslu visuo
met buvo ir yra ne griauti, bet 
statyti. Jei laike mano prakal
bų, ar šiaip jau visuomenės la
bui besidarbuojant prisidėjau 
prie pakrikdymo vieno ar kito 
iš taip vadinamų “komitetų pi
nigams rinkti”, prisidengusių 
labdarybės skraiste, kurie karo 
laiku it grybai po lietaus įvai
riose Lietuvių kolionijose pasi
rodydavo, tai jau ir tų nuopelnų 
nešisavinu, nes tokie ‘komitetai’ 
tankiausia pakriko ačiū (nusisto
vėjusiai visuomenės opinijai. 
Visuomenei naudingas įstaigas 
pati visuomenė palaiko ir stip
rina, nenaudingos gi, niekeno 
nerememos pačios savaimi su- 
griuna. •

Su tikra pagabra
J. J. BIELSKIS.

“Dirvos” Red. Prierašas
Nenorėjome taip skaudžiai 

užgauti Dr. J. J. Bielskio, kaip 
kad jisai jaučiasi. Atsakydami 
į jo laišką, skaitome reikalingu 
pasiaiškinti sekančiai:

1) Prisipažįstame padarę klai
dą sakydami kad Dr. Bielskis 
gyrėsi sugriovęs Centralio Ko
miteto skyrius. Taigi šičion ati
taisome klaidą: ne Dr. Bielskis 
gyrėsi, bet katalikų spauda tai 
skelbė ir jį uė tai gyrė. Reikia 
pasižiūrėti į katalikiškus laik
raščius iš 1916—1917 metų.

2) Asmeniniai prieš Dr. Biel
ski nieko neturime ir nei ne
manome jį šmeižti. Mes tiktai 
konstatavome faktą kad Dr. 
Bielskis uoliai prisidėjo prie or
ganizavimo Tautos Fondo griau
damas tuo pat laiku Centralio 
Komiteto skyrius, nežiūrint to 
kad Centralis Komitetas teikė 
pagalbą Lietuvai valstybinėje 
plotmėje, neatsižvelgiant į par
tijas, gi Tautos Fondas buvo 
suorganizuotas ir veikė tiktai 
savo partijos labui.

3) Mes kalbėdami apie labda- 
ringasias organizacijas neturė
jome omenyje “taip vadinamų 
komitetų pinigams rinkti, pri
sidengusių labdarybės skraiste”, 
bet kalbėjome apie žinomą įstai
gą, Amerikos Lietuvių Centra- 
lį Komitetą Nukeritėjusiems Del 
Karo šelpti. Ta įstaiga buvo 
tarpsrovlnė, kontroliuojama ka
talikų ir tautininkų žmonių iš
rinktų suvažiavime Wilkes Bar
re, Pa. ■ Jei ta organizacija turė
jo likviduoti savo veikimą “ačiū 
nusistovėjusiai visuomenės opi
nijai” tai reikia nepamiršti kad 
katalikų visuomenės darbuoto
jai uoliai ir rūpinosi tą visuome
nės opiniją sudaryti. Mums ir 
vėl prisieina pakartoti kad prie 
sudarymo tokios opinijas p. J. 
J. Bielskis yra prisidėjęs. Kiek 
iš to išėjo naudos visuomenei 
mes matome. Krikdant organi
zaciją kuri tarnavo bepartiniu 
pamatu visai Lietuvai, buvo ke
liama organizacija kuri tarnau
ja tiktai vienai partijai.

Kalbant apie Tautos Fondo 
atskaitą, mums ir rūpėjo paro
dyti visuomenei to fondo paiti- 
vumą. Jei p. Bielskis matė ne
naudingumą organizacijų rin
kusių aukas prisirengiant “lab
darybės skraiste” tai ką jis tū

ri pasakyti apie organizaciją j 
kaip Tautos Fondas, kuri rin
ko aukas tiktai savo partijai, 
bet prisidengdavo valstybingu
mo skraiste?

Atsiprašydami p. Bielskio už 
klaidą (žiut. par. 1), mes vis- 
vien pasiliekame prie savo nuo
monės, būtent: Tautos Fondas 
suvylė aukotojus, virtęs grynai 
patrijos įstaiga; T. Fondas rin
kęs aukas nukentėjusiemš šelp
ti, panaudojo jas politinei pro
pagandai ; jis, dangstydamasi 
valstybingumo Skraiste, tarna
vo tiktai partijai; griovimas 
Centralio Komiteto, prie ko tie- 
sioginai ar netiesioginai yra 
prisidėjęs ir p. Bielskis, buvo 
antivalstybinis darbas, ir kaipo 
toks negali būti visuomenės pa
mirštas.

“Dirvos” Redakcija.

la Kipšo Maišelio
Nuo pavietrės, bado ir ugnies!
Pas mus vis dar randasi “pa

triotų” kurie nepamiršo “Pols- 
kos viaros". Grabalioja ir gana. 
Ir Lietuviškai nemoka, ir tolo
kai nemoka. Vienas tik “nez- 
bažnas šiderstvas provina” ir 
gana.'

Kaip jums patinka toki “Polc- 
ka” kalba:

— “Podaj šniurka!”
•— “To i na co?”
— “Pšyvianzac paršiuką!” 
Arba ir toki:
— “Ak ty snargliu, nepen- 

dzaj konia s šakaliukiem kolo 
tvory pšez purvina.... Sam 
vymakaluješ šia!”

Užgirdąs tOkiuts “patriotus” 
Lenkiškai kalbant, pyktis ima. 
Ar gi mes dar neatsikratėme tų 
laikų kuomet pas mus buvo ir 
pavietrės ir živatai, ir cnatos, ir 
šventablivaštis, ir nobaženstvos, 
ir pakirtos, ir spaviednės ir ki
tokie paibeliai?

“Telegramas” beveik visą (sa
vo 26-tą numerį pašventė tarka
vimui Jurgelionio. Tikrai, jei 
ant pirmo puslapio nebūtų trijų 
tautininkų su cilmderiais, tai ir 
galėtum manyti kad “Telegra
mas” nuėjo talkon “Vilniai”.

Laikraščio uždarinis yra ne 
vien polemizuoti su Savo politi
niais priešais, bet ir ką nors 
tveriančio visuomenėje atlikti. 
Ne tas laikraštis yra didis kurs 
daug skalitytojų turi, bet tas 
kurs tverybos darbą atlieka. To
dėl ir “Keleivio” nepavadinsi di
džiu nors jis ir turi bene dau
giausia skaitytojų. Jis nieko 
nesutvėrė, jei bent tiktai ponui 
Mikelsonui ir ponui Gegužiui po 
keliasdešimts tūkstančių dcla- 
rių, iš kurių Lietuvių tautai nei 
šilta, nei šalta.

— Vanka, deržis, načinajet- 
sia! — sako vienas vaikas ki
tam kai jųdviejų tėvai pradeda 
bartis ir muštis.

Taip ir dabar, — polemikos 
tarp “Sandaros” ir “Keleivio” 
buvo kiek nusiraminusios. Da
bar ir vėl pradėjo. Ir vėl gal 
prisieis Sandariečiams skaityti 
vien tiktai apie “Keleivio” bosų 
biznį. Free advertisement!

Tas pats ir Chicagoje. “Te
legramas” su “Naujienomis” 
polemizuoja del visokių galų. 
Tai del to kad “Naujienos” pa
traukė teisman “Tėlegramo” lei
dėją p. Vilovičių, tai del to kad 
“Telegramo” leidėjas p. Vilovi- 
čius patraukė teisman “Naujie
nas” .... Ir supaisyk tu, skai
tytojau !

Tikrai nelaimingas skaityto
jas kai neturi teisės tarti savo 
žodžio del to kad redaktoriai pe
šasi.

Tik skiedros byra, bet nieko 
nenutašoma, — visa medega 
skiedromis paverčiama....

ITALIŠKI AKKORDEONAI
Išdirbam ir importuojam visokius pir
mos klesos rankų darbo ITALIŠKUS 
AKKORDEONUS

geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
garantija. Musų kainos yra žemiau 
negu kitų išdirbėjų. Dykai Akkordeo- 
nu grajymo mokinimas pirkėjams. 
Reikalaukit katalogo, dykai. (40) 

RUATTA SERENELI.I & CO.
817 Blue Island Av. Dept. 96, 

Chicago, III.

“Mazgok”— 
Nebraižyk

Savo Danty
Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas ga
li parodyt greitas 
pasekmes — tečiau 
jis gali sužeist dan
ių palivą.
Jeigu nubrozdysi sa
vo odą, Gamta gali 
ją atauginti. Betgi 
net Gamta neatau
gina dantų palivos 
sykį ji buna nune
šiota stipriu, žvy
ruotu dantų valyto
jų.
Saugiausias ir ge
riausias būdas už
laikymui dantų šva
riais ir gražiais yra 
vartojant Colgate’s 
Ribbon Dental 
Cream reguliariai. 
Daktarai ir Dentis- 
tai visur rekomen
duoja Colgate’s.

x^cOblKlyX 
ajEROVes SKYRIUI 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS XXXVIII

PIENO PAŠILDYMAS
Kad pašildžius pienų iki tinkamos;, 

temperatūros, indėk bonkutę j indų 
šilto vandens taip kad vanduo apsem
tų visų pieną. Bandant šiltumų, už
lašink ant rankos. Jei jaučiasi ma
loni šiluma tai kūdikiui tiks. Jei 
pienas perkarštas, atvėsink pakišu* 
po kranu šalto vandens.

Geri Dantįs 
Gera Sveikata

DYKAI Reumatizmu 
Sergantiems

Mes turime naujų me
todų reumatizmo gydy
mui, kurį prisiusim ta
vo lėšomis j namus ko- 
žno skaitytojo šio lai
kraščio kuris paprašys. 
Jei turi skausmų rau
menyse, ar sąnariuose, 
jei jie yra sustingą, ar 
jauties opiai, jei kenti 
gėlimų kožnu oro pasi

keitimu, štai tau proga išbandyt p*- 
prastų pigų metodų kuris pagelbėjo 
šimtams. Jeigu tavo liga ir uisise- 
nėjus ar išsiplatinus, nežiūrint ar 
kentei metus ar dešimts metų ir iš
bandė! viską o nepagelbėjo. Mes už- 
kviečiam jus parašyt mums tuoj ir 
prašyt šio paprasto metodo, kurį mes 
siunčiam DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSŲ LfišOMIS
Mes neprašom siųst pinigų, tik pa

siuskit savo vardų ir antrašų. Tuoj 
prisiusim jums DYKAI BANDYMĄ, 
apmokėtu persiuntimu, atsargiai su
pakuotų, išbandymui musų lėšomis, 
šimtai tuo budu pasigelbėjo. Nepra
leiskit šios didelės progos jeigu Ber
gai reumatizmu. RAŠYKIT ŠIAN
DIEN!
PLEASANT METHOD COMPANY 
3624 N. Ashland Ave. Dept. X-3 

CHICAGO, ILL.

KŪDIKIO LAIKYMAS BONKUTĘ 
PENINT

Kūdikiui čiulpiant reikia jj ant ke
lių laikyti, galvų ilsint ant rankos. 
Bonkutę reikia laikyti per visą laikų, 
ir tokioje pozicijoje kad bonkutės 
gurklyj nuolatos butų pieno. Jei taip 
yra tai neleidžiama orui čiulptis per 
čiulpikų. Duok kūdikiui progą gerai 
sukąsti čiulpikų.

PENĖJIMO ILGIS 
čiulpimas turi baigtis i kokių dvi

dešimts minutų. Jei kūdikis ryja go
džiai, atitrauk čiulpikų valandėlei. 
Tai daryk kelis sykius penint Jei 
kūdikis mieguistas, neduok snausti 
kol neišbaigs bonkutės. Jei to nežiū
rint užmigtų, atimk bonkutę ir ne
duok nieko iki kitam sykiui.
JEI JŪSŲ KŪDIKIS NEDAPENĖ- 

TAS TAI PRIEŠ JI STOVI LIGA
Nežiūrint progreso medicinos ir 

apšvietos srityje, šeši milijonai mu
sų, vaikų mokyklose yra nedapenėtL 
Kaltos daugiausia motinos, nes jo*, 
nepažįsta pavojaus ženklų. Blogas, 
penėjimas yra gilus, vidinis dalytais. 
Jis pradeda savo mirtinų darbų pirm 
negu nepastebintieji pamato. Blo
giausia tai tas kad jis paliečia visus. 
Nedapcnėtas kūdikis labai ,tinka li
goms. Pavyzdžiu džiova bujoja tar
pe tokių. Nebūtų taip sunku išnai
kinti taip vadinamas vaikystės liga* 
jeigu butų galima prašalint nedape- 
nėjimą. Kiekviena ^motina turi ap
saugoti savo kudikf del jos pačios 
labo ir del labo kitų vaikų.

Nedapenėjimas yra vaisius blogo 
maisto. Pridedant Borden’s Eagle 
Pieno j vaikų valgį motina gali bu- 
it tikra kad teikia jietns tikrą apsau
gų.

Nelabai senai moksliški bandymai 
daryti su mokyklų vaikais parodė 
kad Engle Pienas atžymėtinai pasek
mingas gydant nedapenėjimų. Vai
kai gavę Eagle Pienų rodė daugiau 
progreso negu penėti su paprastu 
bonkų pienu. Daugelis augo dusyk 
smarkiau. Nes Eagle Pienas turi 
kiekvienų ..veiksnų reikalingą vikriai 
sveikatai. . — 5

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiat

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valanda* 
10 ryte iki 1* 
2 iki 8 po pfok 

Nedėliotai*
buo 10 iki Ik

Vakarais ofisai atdaras nuo 7 iki S
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos> 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

LOUIS EISENBERG Į 
Parį GeMinią Daikto. Perią.1 
Kvartą, Varnlėių, ClBuoja, Į
Lieja ir Stogams dangalų <
1189 East 79th 8t. N. E. !

Princeton 1387-K j

“Lietuvos Kariumene”
Kas iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?

Lietuvos Kariumene
Kas saugoja Lietuvos rubežius?

Lietuvos Kariumene
Kas palaiko Lietuvoje tvarką?

Lietuvos Kariumene
Ką reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?

Veikalas “LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių 
paveikslų; yra tai pirmutinis paminklas kelkį pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos karžygiams aukojusiems Lietuvos 
Laisvei savo kraują ir gyvalstį.

Lietuvos Kariumene
Atrasite aiškiausius aprašymus visų tų sunkenybių keikias 
pergyveno Lietuva kurdama savo Valstybę ir organizuo
dama savo kariumenę.

Lietuvos Kariumene
Taip kaip veidrodis parodo musų žmonių kovą su Lietuvos 
laisvės priešais: Vokiečiais, Rusais, Lenkais.

Lietuvos Kariumene
Didelio formato, 7x10 colių, labai graži popiera taip 

kad paveikslai patalpinti tarpe teksto daro įspūdį kaip 
kokio brangaus albumo. Tuose paveiksluose rasi nevieną 
pažįstamą sau asmenį artai Lietuvos veikėjų tarpe, arba 
tarpe Lietuvos kareivių ginančių Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę nuo Lietuvoj priešų.

Lietuvos Kariumene
; Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika- 

•: lų, su prisiuntimu kainuoja ...................................... $1.50
g Ta pati odos apdarais................ .............................. 2.50
g Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais .... 3.50

Užsakymus ir pinigns siųskite šiuo adresu:
I “DIRVOS” KNYGNAS
i 7907 Superior Ave. * Cleveland, Ohio
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sius pienų iki tinkam, 
indėk bonkutę į inį 

taip kad vanduo apsėtu- 
Bandant šiltumų, ui- 

nkos. Jei jaučiasi nu. 
tai kūdikiui tiks. Ja 
retus, atvėsink pakišai 
o vandens.

AIKYMAS BONKUTB 
PENINT
dpiant reikia jį ant ke- 
alv* ilsint ant rankos, 
i laikyti per visų laikų, 
izicijoje kad bontatės 
os butų pieno. Jei taip 
iiama orui čiulptis per 
k kūdikiui progų geni 
*■
MIMO ILGIS
iri baigtis j kokių dvi- 
į. Jei kūdikis ryja go- 

čiulpikų valandėlei.
is sykius penint Jei 
istas, neduok snausti 
rankutės. Jei to nežht- 
atimk bonkutę ir m- 
kitam sykiui.
JDIKIS NEDAPENŽ- 
IEŠ JJ STOVI LIGA 
■ogreso medicinos ir 
įe, šeši milijonai mu
kiose yra nedapenėti 
įsia motinos, nes jos 
>jaus ženklų. Blogis 
gilus, vidinis dalytai. 
to mirtina darbų pirm 
ntieji pamato. Blo- 
kad jis paliečia visus, 
jdikis labai .tinka li- 
:iu džiova bujoja tar- 
itų taip sunku išnai- 
amas vaikystės ligų 
na prašalint nedape- 
ena motina turi ap- 
udikį del jos pačios 
kitų vaikų.

s yra vaisius blogo 
ant Borden’s Eagle 
algį motina gali bu- 
ia jiems tikrų apsau-

moksliški bandymai 
yklų vaikais parodė 
s atžymėtinai pasek- 
nedapenčjimų. Vai- 
Pienų rodė daugiau 
penėti su paprastu 

Daugelis augo dusyk 
į - Eagle Pienas ton 
pų reikalingų vikriai j

ios straipsnius hl 
pasidėk ateičiai.
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turi 100 gražių
i kokį pastatėme
j tįsiems Lietuvos

ė
unkenybių kokias
,'bę ir organizuo-

ė
kavą su Lietimu 
kais.
e
raži popiera taip 
daro įspūdį kaip 
uose rasi nevieni) 
ūkėjų tarpe, arba 
ros Laisvę ir Ne-

Egypto Iškilimas ir Puolimas.
MILO upė buvo maloningas žmonių drau- 
* gas, bet kartais ji būdavo ir labai žiau
rus viešpats. Ji išmokino tuos žmones, ku
rie gyveno jos pakraščiais, prakilnaus bu
do “dirbti krūvoje, bendrai”. Jie bendrai 
turėjo kasti irigacijos kasimus, kanalus ir 
struopiai prižiūrėti juos, kad neužgriūtų. 
Tokiu budu jie išmoko taikiai sugyventi su 
savo kaimynais, ir jų bendros naudos drau
gija gan lengvai suaugo i organizuotą vals
tybę.

Tokio draugijinio laipsnio pasiekus, iš 
būrio išsiskyrė vienas asmuo ir pradėjo va
dovauti draugijoje, likęs joje vadu, kada 
pavydus kaimynai iš Vakarų Azijos puolė 
derlingąjį Nilo slėnį. Laikui bėgant, tok
sai vadas liko karalium ir valdė visą Vidur
žemių (Mediterano) šalį, iki pat kalnų va
karuose.

Bet šitie senovės Paraonų karai ne
daug terūpėjo kantriems ir darbštiems der
lingųjų Egypto laukų kaimiečiams. Jei tik 
jie nebuvo verčiami mokėti savo karaliui 
didesnių mokesnių, kaip tiek, kiek jie ma
nė esą pakankamai, tai ir kentė tų Parao
nų valdžią taip jau, kaip ir Galingojo Ozi- 
rio valdžią.

Ir visiškai 
šalis valdonas 
juos apiplėšė, 
nepriklausomo 
piemenų tauta, vardu Gyksai. puolė Egyp- 
tą ir per penkis šimtus metų valdė Nilo slė
nį. Jie 'buvo nekenčiami Egyptėnų. Taip 
jau buvo nekenčiami ir Žydai, atėję į šalį 
Gošen, jėškoję prieglaudos, per tyrlaukius 

Į keliaudami; jie žymiai gelbėjo slėgti Egyp- 
I bėnus, tamaudomi užpuolikams Gyksams, 
I kaipo mokesnių rinkėjai ir šiaip įvairus val- 
■ dininkai.

Bet netrukus po 1,700 metų prieš Kris- 
F tų Tėbų gyventojai-sukėlė revpliuciją; po 
1 ilgų kovų Gyksai buvo išvyti iš Egypto ir 

Egyptėnai vėl buvo nepriklausomi.
Tūkstantis metų vėliau, kuomet Asyri- 

Į ja užkovojo visą Vakarų Aziją, Egyptas li
ko Sardanapalo imperijos dalim. Septin
tame šimtmetyje prieš Kristų jis dar kartą 

Į atgavo nepriklausomybę, ir jį valdė kara
liai, gyvenę mieste Sais,'Nilo Deltoje. Bet 
525 m. prieš Kristų Persų karalius Kam- 
byzas užvaldė Egyptą; vėliau, ketvirtame 
šimtmetyje prieš Kr., kuomet Persiją už- 

i kariavo Aleksandras Didysis, Egyptas li
ko Makedonijos provincija. Jis ir vėl atga- 

į vo kiek nepriklausomybės, kuomet vienas 
t Aleksandro Didžiojo generolų apsišaukė 

naujosios Egypto valstybės valdonu ir įstei
gė Ptolemėjų dinastiją, apsigyvenusią nau
jai pastatytame Aleksandrijos mieste.

Pagaiiaus. 39 m. pr. Kr. atėjo Romė- 
i nai. Paskutinė Egypto karalienė, vardu 

Kleopatra, darė visa, ką tik galėjo, valsty
bei nuo žlugimo išgelbėti. Jos dailumas bu
vo daug pavojingesnis Romėnų genero-' 
lams, negu dešimts Egyptėnų armijos kor- 

, pušų. Dviem atvejais jai pasisekė pamuš
ti Romėnų užpuolikų širdis. Bet 20 metais 
pr. Kr. Augustas, Cezario brolvaikis ir įpė- 

: dinis, atvyko į Aleksandriją. Jisai nepuo
lė į kojas dailiajai karalienei, kaip kad bu
vo padaręs jo dėdė. Jis sunaikino jos ar- 

i mijas, bet paliko ją pačią gyvą, kad galėtų 
į, vestis ją savo iškilmių parodose Romoje, 

kaipo karo suimtinę. Kleopatra, išgirdusi 
: apie jo planus, nusižudė, priimdama nuodų. 

Kiti sako, kad ji davusi savo krūtis gyva
tei įkąsti. Ir tokiu budu Egyptas liko Ro
mos provincija.

kitaip atsitiko, kai svetim- 
užpuolė jų kraštą ir visus 
Po dvidešimties šimtmečių 
gyvenimo, laukinė Arabų

MEZOPOTAMIJA

Mezopotamija — Antrasis Rytų Civilizaci
jos Centras.

Į^ABaR užvesiu jus ant pačios augščiau- 
sios piramidos viršūnės, ir norėsiu kad

įsivaizduotumėt, jog turit gero vanago 
akis. Toli, toli, tolybėje, užu geltonų tyr
laukių smiltynų paregėsit kažką žaliuo
jant, mirguliuojant. Tai yra slėnis tarp 
dviejų upių. Tai yra Senojo Testamento 
Rojus.1 Tai yra paslapčių ir stebuklų šalis, 
kurią Graikai praminė Mesopotamija — 
vadinasi, “šalis tarp upių”.

Tų dviejų upių vardai yra Eufratas
(Babyloniečiai vadino ją Purattu) ir Tig
ris (žinoma senovėje vardu Diktat). Jos 
prasideda snieguose, tarp Armėnijos kal
nų, kur, kaip sakoma, Nojaus Arka susto
jusi Tvano metu (ant Ararato kalno). Tos 
upės palengva plaukia sau į Persų Įlanką. 
Jos atlieka labai naudingą darbą. Jos pa
verčia Vakarų Azijos plotus derlingu dar- 
žu-lauku. *

Nilo slėnis traukė prie savęs žmones 
dėlto, kad davė jiems pakankamai iftaisto 
lengvomis sąlygomis. Ir “šalis tarpe upių” 
ta pačia ypatybe pasižymėjo. Tai buvo 
kraštas, teikęs visokių galimybių taip žie
mių kalnyno gyventojams, taip jau ir tau
toms, .kurios vaikštinėjo pietų tyrlaukiuo
se. Ir vieni ir kiti stengėsi prisisavinti tą 
šalį sau. Taigi tarp tų kalnėnų ir tyrlau
kių žmonių nuolatos buvo imtynės ir karai. 
Tiktai tvirčiausieji ir drąsiausieji tegalė
jo išlikti įgyvi, — taigi šitoji sąlyga ir pa
aiškina mums, delko Mezopdtamijoje gyve
no tvirčiausioji žmonių rasė, galėjusi su
kurti civilizaciją, kuri visais atžvilgiais bu
vo taip jau svarbi, kaip ir Egypto.

Sekančiame num. bus: 
ŠUMERAI.

w
GAILU....

Gaila, man gaila skaistaus žiedelio, 
Gaila, o gaila žalio lapelio, 
Gaila lapelio ką audros blaško, 
Gaila vargdienio ką vargas drasko. 
Gaila gėlelės kam ji nuvyto, 
Gaila žiedelio kodėl nukrito.
Gaila našlaitės, jos ašarėlių,
Kam ji prislėgta sunkių vargelių....
Gaila žmonelių tamsoj skęstančių, 
Gaila varguolių gailiai verkiančių....

. . - Svajonė.
w

Koks pasaulio miestas yra seniausis?— 
Sakoma kad seniausis miestas pasaulyje 
yra DAMASKAS, Azijoje.

Kaip senai nuslinko ledynai kurie den
gė šiaurinę Amerikos kontinento dalį? — 
Geologai apskaitliuoja kad tie ledynai (gla- 
zeriai, arba gletčeriai) nuslinko apie 25,000 
metų tam atgal.

Kiek Amerikoje yra geležinkelių dar
bininkų ir tarnautojų? — 1922 m. Suvie
nytose Valst. buvo priskaitoma 1,654,244 
asmens tarnavę ant gelžkelių. Kas metai 
jiems išmokama algų 2,669,180,722 dol.

Kokioje valstijoje yra daugiausia au
tomobilių? — New Yorko valstijoje, — čia 
yra 812,031 automobilius.

Kas laiko vaikščiojimo rekordą? — 
Anglijoje tūlas John Ennis per 80 dienų ir 
5 valandas ėjo 4,000 mylių; G. Littlewood 
per 144 valandas ėjo 531 mylią; Suv. Vals
tijose tūlas Edward P. Weston ėjo 3483 
mylias į 77 dienas.

Ką reiškia Alpha ir Omega? — Tai yra 
Graikų alfabeto raidės: Alpha yra pirmoji 
raidė, Omega yra paskutinioji. Norint iš
reikšti kokio nors dalyko visatumą, pilny
bę, sakoma — tai yra Alpha ir Omega. Ta 
ištarmė tankiai vartojama biblijoje, Jono 
Apreiškimuose.

ie
ugeliu kitų veta-
................. $1.5*
................. 2.50

raitais .... 3.50

ao adresu:
[AS
eveland, Ohio

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

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kuria 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2— Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos Šventinyčia; 6—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais,

LletUTiškai-AngliškM Ir Angllškai-Lietuviška*

ŽODYNAS
Didžiausias turtai žmogui, kuria jį turi, Amerikoj gy- 
randamai. Telpa jame viii žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbai to 
dilo reikia, tame skyriuje ir randi. Valiuojančiam į 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmtrihu Angiiš- 
koi kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų ra 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurio patįs naai- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonis 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus,.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ........... *1*AO
Tas pats, gera merokko oda, labai drūtas........... Ili.ūi

Reikalaukit “Dirvoje”
Teisybės Pasakos. Rankios įvairių gražių apsakymė

lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..

Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 

Apie žemy ir Kitus Svietus............... p. 266

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

1269
14 

1147

. .26
76
60

1.26

597 žemių dulkes. Apysaka parašyta M.- Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226.. i............................. Mk

..24 Ben-Hur, Apysaka iž Jėzaus laikų .. p. 472 1.26

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi 

ft - - ™
SUDIEV!....

(Skirta p-lei G. D—tei) 
Sudiev, brangi! Labai gaila 
Kad jau skirtis atėj’ laika, 
Ir nežinia ar sueisim, 
Ar ateitis tą mums leis.

Prisiminus graudu daros, 
Verkia akis ir širdis, 
Kad jau meilės svajua temdo 
Tamsi, juoda ateitis.

Tirpsta musų meilės žodžiai 
Kaipo sniegas po žiemos, 
Nes turiu aš iškeliauti, 
O tu lieki įprie mamos.

Dingsta musų gražus svajai, 
Dingsta skaistus spinduliai, ’ 
Dingsta grožė, dingsta meilė, 
Lieka tiktai skauduliai.

Tu, brangioji, gal užmirši 
Slaptus musų takelius, 
Kaip kur ėjom, 'kaip kalbėjom, 
Lipšnius meilės (žodelius.

Gal užmirši kaip ant kelio 
Mes stovėjome nakčia, 
Ir gėrėjomės žvaigždynais, 
Ir kalbėjom paslapčia.

Gal tu greitai užsimiršt 
Mano meilę prie tavęs, 
Ir kitiems dar apkalbėsi — 
Nebepaisysi manęs. ,

Bet žinoki, mylimoji, 
Kad iš manęs to ndbus, 
Nors ir daugel aš kentėsiu, 
Meilė prie tavęs nežus.

Kaip mylėjau, tave, brangi, 
Taip mylėsiu visados, 
Kol pasaulis mane mato 
Neužmiršiu niekados.

* • 1 •
Pažiūrėsiu ką parodys 
Artimoji ateitis — 
Ar lydės mus tiktai meilė, 
Ar kankinanti mirtis....

Ant.-Ferd. Max.

Nuo Juokų Red.: Daug ką 
turime kalbėti apie šias gerb. 
Ant.-Ferd. Max eiles. Tą musų 
poetą iš senai atsimename, nes 
pirmiau jis dikčiai rašinėjo. At
simename taipgi kad jisai išėjo 
į Karo Mokyklą Kaune, šios ei
lės yra jo atsisveikinimas su ta 
kurios vardą jis pamini po eilių 
antgalviu. Iš šio gal nužiūrėsi! 
kad šios eilės yra senos, ne da
bar jo rašytos. Ir teisingai nu- 
žiurėsit. Jas mes turime jau 
nuo pereitos žiemos ar pereito 
meto — jau ir pies neatmena
me. Jos užsiliko tarp kitų raš
tų taip kaip pasitaiko užsilieka 
kitų raštai. Bet nuo gerb. poe
to negavome i šk olio t už nepatal- 
pinimą tų eilių, kaip pasitaiko 
iš kitų poetų.

Nors eilės yra senos, kaip sa
kėme, bet jos mums geros, ir 
yra geros ir naujos visada, nors 
gal pačiam poetui dabar jos vi
sai kitaip išrodys, del daugelio 
priežasčių, kurių mes nežinome, 
bet galime sau išvedžiojimus da
ryti.

Metai laiko meilės istorijoje 
yra ilgas amžius. Dabar per
skaitykit jo eilių paskutinį pun
ktą ir imkit daryt išvedžiojimus 
viena: kodėl jis tylėjo irnesiko- 
liojo už šių eilių nepatalpinimą: 
ar ji jį jau užmiršo kaip jis la
bai bijojo persiskirdamas; ar jį 
pasekė kankinanti mirtis iš str
ides skausmo jos apleistą; ar 
jis žuvo kur mūšiuose; ar jis 
ją apleido ir kitą sau rado, da
bar nenori kad eilės pasirodytų 
ir kad kartais ta naujoji nepa
matytų ir neapsikrėstų pavydu; 
ar, antra, jis yra geros širdies ir 
nenori bartis nepasitikėdamas 
savo eilių atsakantumu, nors, 
matot, jos nėra blogos, ir net 
geros, ir tik už vieną žodelį — 
“mamos”, kuris telpa paskutinėj 
eilutėj trečio punktelio, “O tu 
lieki prie mamos”, pasakyme, — 
tik del to vieno žodžio jos čia 
į šį kampelį patenka.

Spėjimų gerb. poetas daro ge
rų ir teisingų: nes pasitaiko kad 
vaikinui išėjus kur svetur, mer
gina jį užmiršta nors susižada 
atminti viens kitą; ji randa sau 
kitus, ir net priminta apie aną, 
aiškinasi kad ji jo nemylėjo, ne
norėjo, ir apkalba, ar net panie
kina kad gavus tą kuris dabar 
prieš jos akis stovi.

Tik keista kad dar nei vienas 
iškeliaudamas neapgailavo pa
liekamos mergelės savo aiškini
mais ir baime kad jis ją gali už
miršti iškeliavęs, kad jis gali ki

tą rasti, ir ją apleisti, kaip daug 
ir pasitaiko.

Kada dabar pasklido žinia jog 
gerb. V. K. Račkauskas paski
riama prekybiniu atstovu Lon
done, kažin kelis desėtkus kable- 
gramų ir protestų klerikalai pa
siuntė Lietuvos valdžiai pareikš- 
dami jog jie Račkausko neremls, 
ir reikalaudami kad ten butų 
paskirta Mastauskas, kuris ne
teks Atstovybėj vietos.

Klerikalų spauda viešai tyli 
tame klausime, bet matyt jų šir
dyse verda pagieža.

“Vienybei” irgi už kažin ką 
pagieža verda, nes ji kaip tai 
negražiai apsidžiaugia kad gerb. 
Račkauskas ton vieton paskirta.

4/
Gerb. A. B. Bartoševičius 

(vietinis) sako: “Jeigu žmoge
lis valkata per naktis kur šąšla- 
vyne išgulėtų ir lauktų ryte ati
darant bažnyčios, ir nuėjęs jon 
kas rytas, per dienas nuošir
džiai melstųsi, Dievulis visltiek 
jį skaitytų geru ir po mirčiai į 
dangų priimtų. Bet jeigu jis 
lauktų tik kolei bažnyčia atsi
darys ir eitų joje sėdėti tik su- 
sišildyt, jis nebus geras Dievu
lio akyse”.

Rudeniui ateinant, — klausia 
Simas Brazauskas (vietinis) ar 
vėl atsiras “Dirvoje” vietinėse 
žiniose visa korespondentų eilė, 
gerb. Solo, gerb. Tenoras, Gerb. 
Altas, gerb. Sopranas; o paskui 
gerb. Dovydas ir gerb. Saliamo
nas?

Vyčiai per vasarą piknikavo 
kas nedėldienis, ir kada atsibu
vo šv. mišios jie trokus prisėdę 
važiavo į farmas ar varlių dau
žyt po balas, ar mergų po krū
mus gaudyt. Bet kada ateina ru
duo jie vėl pradeda ataką ant 
“Dirvos” už tai kam ji pasakė 
jog kunigėlis su laisvamaniu 
ginčijosi apie savo nuopelnus ir 
tautiečių nuopelnus. Jiems la
bai nepatinka kam įsakoma jog 
vyčiai beisbolininkai kuolais su
sidaužo sau galvas, ir kad jauni
mas išdykauja bažnyčios skiepe 
vietoj kur kamčįamoj.

Jeigu iš sporto kįla muštynė, 
ir iš bažnyčios išdykavimo vie
ta, tuomi nėra ko girtis.

Gerb. L. P. Baltrukonis vie
tinis) sako: "Barberis skusda- 
mas žmones turi vartot muilą, 
ale kunigai be muilo moka žmo
nes sfltust".

4/
Mes važiavome tramvajum ir 

pamatėme priešais mus sėdin
čiu du žmogų, kuriedu vienas su 
kitu kalbėjosi. Bet jie kalbėjosi 
pirštais, nes jie buvo nebyliai. 
Tada mdslijome sau: ką jie to
kio gali kalbėti, kas jiems į min
tį užeina, ir kam reikia kalbėti 
jeigu tos kalbos negirdi? v

Kas ištiesų verčia žmones kal
bėti: ar tai liežuviu ar pirštais, 
ir kodėl iš jų ar tai per bumą 
ar per pirštus turi išsiveržti tas 
ką jie mano, žingeidi! butų ma
tyti kaip nebfliai koliojasi.

Del Nevedusių
JEIGU JUMS NUSIBODO 
GYVENIMAS, MES SUPA- 
ŽINDINSIM JUS SU NAU
JAIS DRAUGAIS.. — JUS 
GALĖSITE GYVENTI Iš- 
NAUJO. PRISIŲSKIT 10c. 
IR GAUSIT VISAS INFOR
MACIJAS.

Social Aid Bureau
1Q5 W. Monroe St. Room 412 

CHICAGO, ILL.

Matusalio Mokslas
SKIRSNIS III

1—Vyrų tuštybė. 2—Ir kaip 
moterįs išnaudoja juos. 7— 
Tylėjimo brangumas. S—Jo 
paties prityrimai. 12—Dabo
tojai. 13—Pavojus tvarkoje.

■ 15—Pirmieji bučkiai.
SAUGOKIS moterų gudrumo 

ir tuštybių. Nesą per tokias du
ris jinai ateina kad tave sunai
kinus. Ir tavo paties burnos žo
džiais ji nustums tave žemyn.

Aš dabojau ją prie jos darbų 
kampelyje kai ji pratarė: Aure, 
valandos tereikė ir aš privers
čiau jį kalbėti apie save; iki jis 
pradėjo manyti kad jisai tiktai 
vienas yra visųgeriausis;

IR DABAR aš pulsiu ir pra
rysiu jį; jis turės manęs klau
syti, nes aš jį prie jo privedžiau-.

JISAI pasakys man visas savo 
slaptingasias mintis, ir visą ką 
anoji, kuri man pavydi, jam yra 
apie mane pasakiusi. Mano ran
kovėje bus girdimas mano juo
kas ; jisai atsiųs man gėlių,

BRANGIŲ saldainų, ir piršti
naičių, ir auksinių spilkučių, ir 
bilietų į teatrą, ir vežimą man 
Atsiųs.

IR JOS keliai yra malonybės 
keliai, ir į vyrą ji žiuri kaip į 
kūdikį; ji maitina vyro puikybę 
peni ją, ir jis eina riebyn; jo 
krūtinė pumpso.

VIENOK gi užtiesų sakau 
jums kad išmintingas vyras bi
josi jos, ir jinai iš to stebisi. Ji 
suklumpa ir puola. Ir ji neran
da budo jį įveikti. »

PAŽINAU aš žmogų kursai 
gyveno Enoko mieste ir vedė 
sau žmoną. Ji buvo atkakli; ji
sai dažnai Skųsdavosi ant jos; 
ir visgi jisai ją įveikė.

JINAI vienval skųsdavosi sa
kydama : žiūrėk, tu ir vėl sugry- 
žai vėlai, gi man vienai liūdna 
ir ilgu; aš ilgai laukiau tavęs.

IR JISAI atsakydavo: Taip, 
poniut.

IR TAIP josios liežuvis nulū
žo, atsikirsdamas į jojo kalbos 
trumpumą, ir jų namuose buvo 
taika ir buvo ramybė.

SUNAU mano, klausyk įsta
tymo, ir klausyk išminties. Jei 
pasikviesi su savim merginą, 
pasikviesk ir jos auklę, kad galė
tum nieko nebodamas flirtuoti 
su ja.

JEI TU lankeisi pas ją per 
tris ketvirtadienius, apsižiūrėk 
ir apleisk ketvirtąjį ketvirtadie
nį; varčiaus apsilankyk antra
dienyje kad jinai nesakytų ži
nanti tavo kelius ir budus. Ne
kamuok jos dažnai apsilankyda
mas; lai verčiaus jinai laukia 
'tavęs ir nesulaukia. Lai jinai 
neturi progos sakyti savo sese- 
rei: Aure, aš jį vedžioju ant 
virviitės!

AR ESI davęs merginai pir
mąjį bučkį? Jei taip esi pada
ręs tai ryto metą parašyk jai 
skubinai laišką, kad jinai nega
lėtų barti tavęs; nuramink ją

ir paguosk ją; lai jinai nejaučia 
sąžinės graužimo; surask patei
sinimą savo elgesiui.

LAI JI nepasako: Vaiman, 
per visą naktį liejau ašaras mą
stydama apie savo gėdą. Mie
gas nėjo prie mano blakstienų; 
rūpinausi ką tu apie mane-gali 
pamanyti; mano susikrimtimas 
yra didelis delei neatsargumo.

JIEŠKOJIMAS IR LIETUVOS
Tėvas ir Juozas Mauručiai 

pajieško Jurgio Mauručio. Jis 
Amerikoje gyvena 13 metui 
Prašome jo paties atsišaukti ar
ba apie jį žinančių pranešti se -

I kančių adresu: (38)
Juozas Mauručas

Parausių kaimo, Pilviškių paš. 
Lithuania.

Laikraštis kuris turi būti 
skaitoma kiekvieno Lie
tuvio tai —,

“GYDYTOJAS”
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųsdami 15c.

“GYDYTOJAS”
4454 So. Western Ave.

Chicago, Ill.

Randolph 2377

Dr. Francis L Kennedy 
DENTISTAS 

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE. 
Kamp. E. 55th St. Cleveland. 

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 6; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 
subatomis ir kitais vakarais.

Proapoet 202.

Dr. T. A. Hanlen
dantistas

S Ofiso valandos: Nuo * ryto 
Iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street 
ClavelamL Ohio.

Hotel Cleve
land Bldg.

leveland, O

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU 
ienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
r Southampton* ant milžinų laivų 

AQUITANIA ' MAURETANIA 
BERENGARIA

pleidžia New York* kas Utarnink* 
reitas persėdimas Southamptone. 

Lietuviai ypatiškai lydima.
aipgi reguliariai išplaukimai tie 
iai į Hamburg* naujais aliejum 

kūrinamais laivais.
3-čia GPiliav* 106.50) War Tax 

lesa (j Hamburg 103.50) *5.00 
KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS 
ėda ant laivo Piliavoj, važiuoja j 

Southampton* ir ten persėda an
ilžinų laivų. Plaukia kas savaitė 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijųkaulink kainų ir rei 
lingu dokumentų del atitrauki 

mo keleivių galite gauti pas bile 
gent*. Pareikalaukit. Yra vie

nas jūsų mieste arba apielinkėi. 
Cunard Line

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavitno iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00,9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

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

. > J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau
' visas specialea ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL- 

I VIO, PLAUČIŲ, INKSTU, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLES,
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 CHEMIKALISKĄ analizavim* ir visus MOKSLISKUS metodus 
atradimui kame yra ligos priežastis. PAS MANE NĖRA JOKIŲ SPĖJIMŲ.

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

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

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

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

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

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



The Younger Set Hj

Antanas 
Žmuidzinavičius

is

THE MAN WHO 
COULDN’T LEARN 

(Continued from the last issue)
Antanas Žmuidzinavičius 

|by many considered the most re; 
markable painter of the Lithu
anian Renaissance. He pursued 
most of his studies in Western 
Europe, and from 1904 to 1907 
attended the school of Fine Arts 
in Paris. On returning to Lithu
ania he there founded the Soci
ety of Fine Arts (Dailės Drau
gija,1 to which have belonged 
most of the leading Lithuanian 
artist including Čiurlionis, Pet
ras Rimša, šlapelis, Kalppkas, 
Šileika, Uliahdkis, Varnas, Zi
karas, etc.

Mr. 
ihūch 
tions. 
which 
one hundred and fourteen’ art
ists, has immense success, and 
had to be removed from Kau
nas to Riga in deference to an 
insistent demand.

Among paintings of Žmuidzi
navičius “The Tomb of the He
roes” (Didvyrių Kapa's) and 
“The Vision” merit special men
tion. The, first depicts an old 
man seated on the tomb of dead 
wariors and narrating to a child 
the glorious (past of Lithuania. 
“The Vision”, which is in the 
possession of Mt. V. K. Račkau- 
•ka’e, represent the Vytis, the 
Lithuanian Knight on his char
ger, brandishing his naked 
sword; in the back of the pic
ture the dawn is beginning to 
touch the horizon with crimson. 
This work was exhibited at Vil
nius in 1913, provoked a trem
endous enthusiasm.

Žmuidzinavičius is the author 
of numerous landscape paint
ings very finely executed.

O .....

Žmuidzinavičius also did 
to organize art exposi- 

The first exposition, 
contained the works of

“TELL ME THE REASON 
WHY”

I
The waves are dashing on the 

.*• shore,
Clouds gather .in the sky; ; 

The rain is pouring more and 
more;

Tell me^the reason why?
II

There are no leaves upon the 
thees,

No blossomls grow on high;
There arė no birds or buzzing 

bees,
Tell me the reason why?

Ill
My heart iš weary and so sad,

No tears are left for me to 
cry;

It seems no one can make me 
glad,

Tell me the reason why ? ’
Marie Draugei;o

WISE WORDS
Revenge is simply low-browed 

vanity.

Just doing your duty may 
hold your job, but it won’t get 
you a better one.

Cats get their eyes open in 
about eight days, but some peo
ple never more than squint.

Put your, heart in your hand
shake. A little squeezing may 
warm it up.

If people put as much zest in 
beginning wort as they do in 
“knocking off”, what wonder
ful achievements would follow.

The difference between being 
kicked by others and kicking 
ourselves, is that the other fel
low leaves his sh'oes on.

A sour face is the sign of a 
curdled heart.

Nature knows neither reven
ge nor pity.

President Coolidge, once, 
when chided for not taking a 
greater interest 'in college 
Ieties, he said, "I’m more 
cerned about cultivating 
head than my legs.”

stairs into the dungeon. He 
muelt have thought it great fun 
for all the way down he laughed 
boisterously, defying them and 
jeering at them, calling them 
harness bulls, sneaks and graft
ers;

The guards got even by giv
ing him a few sound (kicks,and 
one of them held the handle of 
the kitchen knife so as to 
vent it from slipping ou|t.

(To be continued) 
O

REIKALAUJAM 
AGENTU 

Platinimui “Dirvos”
Neura Bottling Co.

SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI
IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS: 

Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer, 
Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 

Cream Soda, Loganberry, 
Cream Cola.

Pristatome ant bile pareikalavimo f Krautuves, Namus, 
Sales, Piknikus ir visur kur reikia.

2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

IŠ L 
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nesenai bt 
ros žemės 
Paroda: '

; "Pernai 
daug buvo 
ginta kaln 
aiai išlygi 
kasta tėra 

■ liolika pav 
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į sijos taip i:
perdaugiau.

- denio fira 
] ii173'
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nai visi užl 
pristatyta 
iiii, savotiš 

•v giau kai d 
i ypač gyvu' 
į jaučių, kai 
s au. 0>jau 
J - kaip til 
s pernai lais

Įrairiausior 
■ tj'ta, vos p

“Kiekvie: 
kytojas, vn 
anatninkas 
provincijos 
rodą aplami 
ta kitas 'b 
valstybiniu 
turinius ki 
musų ūki 
džiausią 
nuošimtį si 
labai daug 
Po parodo 
kas ima ki 
dirbimo, d 
;nimo, del 
galimo iš 

’daryti sau 
nininkui ii 
'atsidaro a 
tis išdirbi 
prekių, ir

Paroda 
kuoskaitln 
kymo. Vi 
pavirto i s; 
ta labai pu 
stas ir Alei 
Tik pennas 
.publiką ke 
Kitais met 
tas reiktų 
nės aiškteli 
riljoną, tad 
sus lankyto 
Ii pnsigrus't. 
tu uždavinį 
svarbieji di 
ir išlyginti i 
Iiii parodą, 
toje, tik ki 
reikia galut 
Iras, tūtelių: 
puošti veda: 
b Vytauto I 
ra parodai t: 
Ės. Ypač p 
kalnas ir ari

7
Mišk

Iš 1921 ir 
los matyti 1 
lietuvoje ds 
iidelių nuosi 
lai, miškų g; 
Its mus iki š 
k

Miškų gaiši 
susu ir kait 
tada kaitra ii 
urną. Dažn 
gumuotuose 
jaunų medžių 
leda ugniai p 
lėlė medžio < 
lakomis.

Priežasčių c 
b) gaisrai bu 
iįa jie nuo ž 
Ėair svarbiai 
neatsargus u 
liškudse ir p 
įkaista mišku 
anuojantieji, 
» mišką, grj 
Botojai, pieir 
Ėgliu deginto 
fėjai, ir tt.
labai retai < 

kas butų tyčia 
lėnai gaisrai 
r<ikai) o taip p

norėdami 
ha miške žei 
«nis, ir jau 
"tesint.
Traukinių ge 

;i kibirkštis, 
Mėgę mišką.

(“Lietuvos 1

Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

7907 Superior Avenue 
Cleveland, O.

plodded through the night until 
dawn broke in the East. Then 
all of a sudden the horses start
ed off at a lively trot, going 
faster and faster, breaking into 
a canter, until 'at last they were 
galloping away furiously'. Peep
ing through a hole Zavotzki ob
served that the wagon was 
rushing downward over a wide 
road, leading into a valley, 

I uponxwhich hovered a pinkish
I fog
flying, 
midair, 
past towns and 
this-, however, 
no discomfort, 
knife sticking 
nothing could have mattered.

At last the horses came to a 
stop. One after another the 
passengers stumbled out of the 
van and were /conducted into a 

I large, official-looking room by 
the guards. It turned out to be 
an anteroom where they were 
told to wait. There were sliguis 
forbidding smoking; still the 

i place was pervaded with a 
strong smell of smoke

in a little while a fellow, 
wearing spectacles, and looking 

I like a court attendant, came out 
of an inner room, and ordered

1 them,, one by one, to go inside.

IĮ
They burned Zavotzki in a 

ditch in Potter’s Field, and you 
may accept our assurance that 
the archibishop of Esztergom 
did 'n'ot officiate at the funeral. 
But his wife was there, in a 
little black dress which she had 
made, in haste, that night. 
Everybody living in the tene
ment comforted little white
faced Julia, saying: “The Lord 
is great, for he frees abused 
little .slaveys from their tor
mentors—you are young yet— 
God rest him—but it’s better 
this way—it’s the Lord’s will— 
you are young yet.”

Julia just kept nodding, with 
her sad eyes as much as admit
ting that the neighbors were 
right, and she even told them 
so: “Thank you, janitress, you 
arę very 
Braun; thank 
Mrs. Braun; 
Stufenberger, 
good to me, 
Brauin.” What’s more, she 
“You are quite right, Mr. Police! 
Commissar, it ' is better this i 
way, God rest his soul.” Fori 
she felt ashamed before the i 
police officer of loving a scound
rel like Zavotzki, for no reason 
at. all. And in fact that is a 
shame. And on the morning 
after the burial she started to 
make tiny shirts and things, for 
she (knew that the next month1 
she was going to have a baby.

So they put Zavotzki away in 
Potter’s Field that afternoon 
but he remained in the ground 
only till nightfall. Folks who 
know about the police- rules 
must nlso know about the green 
patrol wagon that calls at the 
headquarters every night to 
take those whom the cappers 
have gathered in during the day 
to the Vagrants jail. Just like, 
that every night a big green 
van appears at the cemetery | Yhe" place’whence’)

Now the van was fairly 
, the wheels turning in 

whisking the vehicle 
hamlets. All of 
caulse'd Zavotzki 
for with the 

in bis bfleast,

pre-

Hunt for the good in 
other fellow—he has to do 
same in your care.

the
the

KNUTTY KOLUMN

Send in your rare jokes or 
knutty poems for this column.

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai
DA1NU IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖK1T JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Štai Jums
Muzika ir Dainos

Three ‘Brave Men
One day a ma/n advertised for 

three brave men. The next day 
they stood before the manager. 
One was Mike, the Irishman, 
the other- was Fritz, the Ger
man, and the last one was Ike, 
the Jew. The manager .said:

"I will place this keg of gun 
Zavotzki was the last to be ex-.-powder in the middle of the 
amined by the official in charge 
there.

“What is your
I functionary asked 
raising his eyes 

I sheet (before him. 
I columns and the 
i busy making entries. 

“Andrew Zavotzki.” 
“Your age?” 
“Thirty-two.” 
"Where were you born?” 
Zavotzki made no reply! Still 

the official did not look up but I
/insisted: ' ’ . Said the shoe to the stocking,

“Place of birth! Unknown ?” I “I’ll bore a hole in you.” 
A nod from Zavotzki—yes. Said the stocking to the shoe, 

At lats the questioner cast al
I glance at him.
I “Zavotzki, it is your privilege 
to return, for twenty-four hours', i

. — — - ____  ____  vou came, |
gates to carry away those poorj^ įbcre js yow mįnd a lagt| 
rascals who died that day -by 
their own hand. For you must | 
know that they arė not cast into 
Hell immediately, but go to Pur-1 
gatory first, to make sure what 
has been the trouble and, how 
matters really stand with them. 
For even of these unfortunates, 
quite a number are admitted 
straight into Paradise.

Now, this Zavotzki, too, was 
marched into the big green van, 
with the rest of them, the kit
chen knife still sticking in his | 
heart. Next, to him sat a fel
low, drenched from head to. I 
foot. This one had drowned i js going to be born to pie. 
himself in the Danube. Facing i’m sorry that I did not wait 
them was a woman with a rope J for pa Kke to have seen iit, 'but 
round her neck, 
who had hanged 
rest of the crowd 
evidence, 'but in 
they had little xcuucn uorisi 
which they had shot into them-Į 
selves, 
journey.

kind to me, Mrs.
■you very much, 
thank' you, 
everybody 
thank you,

Mrs. 
is so 
Mrs. 
said:

name?” that 
him without 

from the big 
It had many 
official was

floor, and see who is the bravest 
man.”

When he said that, Ike the 
Jew, and Fritz the German, fle'd 
for the door. But 
still. The manager

“Mike, you are a 
you stood still, and 
ed.”

Mike 
moved,

Mike stood 
said: 
brave man, 
never mov-

said, “I know I never 
but- my bowels moved.” 
Michael Zimmerman, 

Chicago, Ill.

“I’ll be darned if you do.” 
From Jennie- J. Clev., 0.

WHO AM I?
Last year I asked her to 

, my wife and she gave me a de
thing you have neglected to do! cidedly negative reply; so to get 
in your earthly life. Those who'leven f marricd her mother, then 

I die from natural causes, as is 
I the proper way, have no need i 
I of going back, because, whatever' 
| they may have left undone, had 

■J been through no fault of their 
own. ” 
own 
that 
earth.

All the while he regarded 
him with severity, as he always 
did suicides.

Zavotzki -answered:
“I forgot to wait .for the child

be

my father married the girl.
When I married the girl’s 

mother, the girl became my 
daughter, and my father mar- 

, , , ried my daughter so he is my
But he who takes hiSjgon When my father married 

life may forget something 
will cause suffering on

What is your answer?”

Siu nakeialy (dzūkiška) .....'............... 
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ...................... 
Vai Aš Pakirsčiau '........... .....J... .. 
Už šįlingėlį .............................................-.......
Dovanojo (dzūkiška) ....................... 
Skyniau Skynimėlį ......................... 
Tykiai Nemunėlis Teka .....................................
Saulutė Raudona ........... L'............. 
Lihgo (Latviška) 7......................... 
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

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

žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglš-
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) .................................

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

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna 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) .............................  
Noktumas — Ačiū (solo) ..................................
Kur tas Šaltinėlis (solo) ___ 7.......
Vai, Verčia, Laužo (solo) ...,.............................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ..................
Skambančios Stygos (duetas) .......: ...... 
‘Lietuviškos Dainos” — šeši sąsiuviniai — kė- 

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

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

PENKIŲ METŲ KANKLĖS vienoj knygoj. Joje .
• 31 Solo, 13 Duetų; 5 Kvartetai, 10 Šokių pianui 

ir smuikai. 190 puslapių................................. $5.00

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

“Močiute Mano”) ......................  
“Lopšinė Dainą” (solo) Baritonui, ąr mezosopr., 
“Barkarola” (solo), Baritonui ar mezosopranui 
■‘Kad širdį Tau Skausmai” (solo), bar. ar ” 
“Giedai Gaideliai", “Ant Kalno Rugiai’1, ir “Oi 

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

Z, ST. ŠIMKAUS VEIKALAI

30c 
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20c 
20c 
30c 
15c 
15c 

• 15c
25c 
15c
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30c

75c

3oc

30c 
3.00 
40c 
60c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c 
25c 
50c 
50c

1.50

1.50

75c

60c
50c
50c
60c

30c

I son.
I my daughter she became
I mother. If my father 
' son and my daughter 
mother, WHO AM I?

My mother’s mother 
wife and must be my grandmo-

I ther,, and being my grandmo- 
I theY’s husband I must be my 
own

is 
is

is

my 
my 
my

my

...v*. 1Qr nKe io nave seen nt, ‘dux
a poor thing now jf.a too late. I know that 
herself. The jt’s a very sad thing; 'but I’m a 
bore, no such. nian, and as long as I obit, fpl 
their insides stick; that’s all—thank you just 
leaden bails the same.“

Saying which he threw out
Thus the van began ilts ]jįs chest and looked the re- 

Joggling and jolting cording official straight in the 
along it drove to the turnpike eye> his own shining as bright: 
„2 Keresztur, turning from as the blade of the kitchen knifeof Keresztur, turning from'
there in the direction of the stuck in his heart.
penitentiary. Street-lighting
stops there and the night was scoundrel I” fairly shouted the 
veiw dark. I recorder, and the guards, seiz-

Joggling and jolting along it 'ing Zavotzki, hustled him down-

“Lock him up, the heartless

grandfather....
(By Ellen Carme C.

New Rochelle College.)

Išmoku Pinigais už 
Liet. Laisvės Pasko
los Eonu Kanonus 

prinokusius Liepos m. 
1923, ir pirmiau, su at

siskaitymu.

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Avenue 

Brooklyn, New York.

Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
(mišram chorui) ................. .. ..

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ...... 
Aš Įsivilkčiaų Čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvynė (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui): t......
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. ehczui).. 
Nasigraudihk, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) ...... ........... ;....
Ne del Tavęs aš, Mergelė (solo) ............ 
'Helis (mišr. chorui) . .... .7 .............. 
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ 
Oi Kas (Nuleidžiant Tėviškė — solo)........ 
“Dainų Dainorėlis” (Liaudies dainos trims ir 

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

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

tė, Putė (solo) ........................ 
Saulutė Tekėjo (duetas) ................... 
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ............... 
Scherzo (tik pianui) ....................- .. 
Sunku Man Gyventi (solo) ................................

I Vakarinė Daina (mišram chorui) ..................

lygiams baliami) ....

(solo) ............
Gimę (chorui)

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50
60c 
50c 

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

30c 
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1.00
1.06U

GOc 
30c 
75c

Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (foišr. ch.) 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) ..į........ i... ..
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ..............
Vienas Žodis ne šneka (mišriam chorui) ....

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

solo) .......... 1*.'■!■..........'. .......
Lietuvos Himnas (solo) ................................ .. .,
Mergyakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. . 
Aš Fa: Teveli ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tame, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir -Ei, Varge (m. ch.)
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu i 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 ” 
Tris Liaudies Dailios (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 ...... . .........................
Bemužėl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 
O,' Pažvelęrki, Mieloji ” ........ .
Skrenda, Lekia Musų Mintįs (dviem balsam ” 
Trisdešimtą Lengvų (a capella) duetų ..........
Pirmyn į Kovą ūž Tėvynę (mišram chorui) ... 
Giesmė į šv Kazimierą (mišram chorui) ........
Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj)

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėgą Šešupė (mišram chorui) ..................
Karvelėli (mišr. chorui)
Lėk, - Sakalėli (mišr. Chorui) 
Užmigo Žemė (mišr. chorui)

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

"Liepa”. “Pavasario Daina”, “Kelias tarp 
žvaigždžių’.’. (Vyrų, moterų ir mišriems 
balsams) ...........................  1..

“Lyra” No. 2, telpa: “Atsisveikinimas su Gi
ria”, ‘‘Palik Sveika”, “Dainą’’, “Internacio
nalas” (vyrų, moterų ir mišriems chorams)

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

Dainos, sutaisltps ant keturių balsų. Surinko L.
Ėreminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai
apdaryta ............ ,'7..<.l..................................i
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50c

1.00

25c
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40c

35c

75e
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ĮVAIRIŲ KOMPOZITORIŲ
J. Gruodžio: “Ei, Jaunieji’.’ (mišram chorui) ...

” "Jura ir Mergos” (solo.) ..................
“Burtai” (solo “Tupi šarka”) ..L... ...... 
‘'Mylėk” (solo, “Darbuokit, Trusk”) ...........-.. /
“Visur Tyla" (solo) ........................ 
A. Kačanausko: "Sudiev, Lietuva” (mišr. ch.)

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

J. Žilevičiaus: ‘‘Laisvės Dailia" (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 ..7.
“ “Giedojimų Mokykla”, vadovėlis 

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

Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 
balsams sutaisytos. Čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi; 24 ............... -..7

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

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

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

Chicago, Ill. ............. -...................... ...;
75c
25c
30c
25c
60c
60c
60c

M.
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60c
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80c

30c

75e
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7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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125,000 Rekordų 4 už $1.00
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Kfeipkites į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio
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DAYTON, OHIO
Rugsėjo 5 d. šv. Kryžiaus pa-

nigus praleidžia ant degtinės, o I 
ant maisto nėra, turėtų išmokt| 
kaltint ir save.

J. Basanavičius.!

Pora vietos Lietuvių moterė-! 
lių pabėgo nuo savo vyrų, nes 
matė kari streikas artinasi, o pi
nigėlių ant maisto nėra, jų vy
reliai gyveno tik tai dienai — 
gavę užmokestį neina dirbt iki 
pinigus prageria, o moterįs su 
vaikais turi alkį kęsti, žydams 
dirbti už kelis centus vaikų ir 
savęs užsilaikymui.

Kada boba su vaikais išbėga 
kitur jieškot geresnės laimės, 
tada vyreliai aimanuoja. Jeigu 
pirma nenorėjai pačios užlaakyt 
tai kam paskui verkti?

Kiti kaltina bobas kam jos 
nuo vyrų bėga. Yra ir kaltų. 
Bet kurie vyreliai neužlaiko sa
vo šeimynų tinkamai, tusus pi

IŠ LIETUVOS 
Ūkio Pramonės Paroda

' “Lietuvoje” šiaip aprašoma rapijos salėj kalbėjo Kuri. F. Ke- 
i .nesenai buvusioji Kaune Lietu- j mi sis neva Darbininkų Sąjun- 
I vos žemės Ūkio ir Pramonės gos reikale.
j Paroda:

“Pernai metais Parodos Kalne 
daug buvo padėta darbo: nuly- 

j ginta kalno kupros, nuokalnu- 
mai išlyginta, sutvarkyta, su-

t kasta terasomis, pastatyta 
| liolika paviljonų, didelių ir 
I žų, 'bet kiti nesuskubta iki 
[ mosios Parodos/užbaigti.
t pernykštė Paroda buvo perma- l 
t žai išreklamuota Lietuvoj ir už- 
| sienyj, todėl kaip musų provin- ’ 
į. cijos taip ir iš užsienio buvo ne- 1 
■ pertiaugiausia eksponatų, o už- 
I siėnio firmoms Lietuvoj plati 1 
I dirva.

“šįmet jau kas kita. Paviljo- 
į hai visi užbaigta, dar kita tiek 
| pristatyta naujų, stilingų, Igra- 
[ žiu, savotiškų. Eksponatų dau- 
| giau kai dvigubai negu pernai, 
I ypač gyvulių: buliukų, veršių, 
| jaučių, karvių, kiaulių, paukš- 
f čių. O (jau mašinų, mašinų.... 
E — kaip tik akįs užmato; visos 
* peniai laisvos pievukės šįmet 
f Įvairiausiomis mašinomis apsta- 
[ tyta, vos praeit gali pro tarpus.

“Kiekvienas inteligentas, mo- 
r kytojas, valdininkas, ūkininkas-, 

amatninkas, kari ir iš toliausio
I provincijos kampo, tuyi šią pa- 
I rodą aplankyti jei Supranta ‘ar- 
I ba kitas bent dedasi suprantąs 
| valstybinius ir ekonominiai kul- 
I turinius krašto reikalus. Ypač 
g inuSų ūkininkams, kurie di- 
L džiausią Lietuvos gyventojų 
į nuošimtį sudaro, ši paroda daulg, 
stabai daug pandos duoti gali. 
) Po parodos kiekvienas ukinin- 
i kas ima kitaip galvoti del žemės 
' dirbimo,., del jos našumo pageri- 
f nimo, del jos išdirbimo budo ir 
| galimo iš ūkio didelio pelno pa- 
Į daryti sau ir valstybei. Pramo- 
’ nininkui ir prekybininkui vėl gi 
. atsidaro akįs, pasididina regra- 
tis išdirbinio, naujų 'išdirbinių,

i prekių, ir pelno.
Paroda graži, didelė, verta 

| kuoskaitlingiausio piliečių lan- 
į kymo. Visas Parodos Kalnas 

pavirto į savotišką miestą. Vie
pta labai puiki: visas Kauno mie- 
| stas ir Aleksotas nuo jos matyt.

Tik permaža vieno restanra-nto: 
Į publika kemšasi ir nesutelpa, 
į' Kitais metais (kitas -reisitauran- 
| tas reiktų intaisyti ant žemuti- 
[ nes aišktelės prieš Birutės Pa- 
| vii joną, tada gal aptarnautų vi- 

• sus lankytojus, dabar gi nega- 
■■ Ii prisigrūsti. Taip pat kitų me- 

tų užd avinis — išgrysti vi'si
Į svarbieji didieji Parodos kėliai 
t? ir išlyginti aikštelės prieš gyvu- 
I lių parodą. Viskas gerai paro

doje, tik kitų metų parodoms
> reikia galutinai sutvarkyti pa

ikus, tiltelius per griovius, .pa
puošti vedamąjį naująjį taką 
iš Vytauto Prospekto, tada mu
sų parodai tikrai pavydės užsie
nis-. Ypač puošia parodos vietą 
kalnas ir aržuolai.”

7
Mišku Gaisrai

t Iš 1921 ir 1922 metų statišti- 
ios matyti kad nui'škų gaisrai

j, Lietuvoje daro valstybei labai 
I didelių nuostolių. Nežiūrint į 

tai, miškų gynimas nuo gaisrų
1 pas mus iki šiol nėra organizuo- 
| tas.

Miškų gaisrai dažniausia kįla 
I sauSu ir kaitriu vasaros metu, 
I kada kaitra ištraukia visą drėg- 
» mimą. Dažniau kįla jaunuose 
| spygliuotuose miškuose, kur 
S jaunų medžių smalos syvai pa- 
| deda ugniai plėstis ir kur žemu- 
I' tiriė medžio dalis dar apaugus 
c? šakomis.

Priežasčių dėl kurių kįla miš- 
® kų gaisrai buna įvairių. Retai 
| kįla jie nuo žaibo, bet dažniau

sia ir svarbiausia priežastis tai 
neatsargus ugnies vartojimas 

fe miškuose ir pamiškėse, kuo nu- 
I sikalsta miškų darbininkai, pna>- 
S važiuojantieji, vai'kščiojantieji 
Į po mišką, grybautojai bei uo- 
Į gautojai, piemens, medžiotojai, 
s anglių degintojai, smalos virin- 
E tojai, ir tt.

Labai retai atsitinka 'kad miš- 
| kas butų tyčiomis padegtas, bet 
p dažnai gaisrai kįla del to kad 
E vaikai, o taip pat ir suaugę žino
ti nes, norėdami pasigerėti kaip 
k Įdega miške žemė; padega ją ty
li čiomis, ir jau padegę nesugeba 
K nugenint.

Traukinių garvežiai; išmesda- 
| mi kibirkštis, jau nekartą yra 
B padegę mišką.

(“Lietuvos Gaisrininkas”)

ke- 
ma- 
Pir- 
Pati

Taip buvo pagar
sinta. Bet ištikrųjų Kuri. Ke
mėšis kalbėjo tinkamai savo as
mens reikale. Ištiesų tas Kun. 
Kemėšis yra didelis “vargšas”: 
mat, sutvarkęs Tautos Fondą, 
aprūpinęs Federaciją, ir iščiul
pęs Lietuvos Atstovybę, dabar 
nori daugiau dolarių. Todėl ir 
čion kalbėdamas maldavo pini
gų tik del savęs: nes jis esąs 
“studentas”, einąs mokslus del 
darbininkų ‘labo”. Daytonie- 
čiai betgi pasirodė tiek Susipra
tę kad tam Čarneckio studentui 
dolarių nedrėbė.

Vietos klebonas Kun. V. Sla- 
vynas ne tik kad parapijonams 
nepatarė Kemešiui dolarius duo
ti. bet ir patį kalbėtoją pasi
kvietęs .pusėtinai išakėjo.

Rugsėjo 6 d. čion atvyko Kuri. 
A. Janusas, ‘kurs, sulyg Cincin
nati arehivyskupo įgaliavimo 
užėmė šv. Kryžiaus Lietuvišką 
parapiją, ir Kun. y. Slavyną pa- 
liuosavo vakacijoms. Daytono 
Lietuviai, katalikąi, tautiečiai, 
ir socialistai, tuodu kunigu ger
bia, o Cybuliniai dar rauda.

J. Vidunas.

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA: 

GARY, IND. 
CENTRO VALDYBA:

s Skinderis - - - Prezidentas 
527 N. 7th St. Clinton, Ind.

Petras Navikas - - - , Sekretorius 
P. O. Box 374, Clinton, Ind.

Iiionas Milašius - Vice-Prezidentas 
1752 Taft St., Gary, Ind.

M. Milašienė - - - - Iždininkas 
1752 Taft St., Gary, Ind.

Iždo Globėjai: A. Šmitienė, P. Kviklis 
Gary, Ind.

Dr. A. T. Smitas - Organizatorius 
1404 Jackson St., Gary, Ind.

Jonas

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

“Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą’
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CLINTON, IND.
čia angliakasyklos silpnai dir

ba, kitos Stovi visai uždarytos, 
ir daugel žmonių važiuoja kitur 
darbų j ieškoti.

Rugsėjo 8 d. čia parodavo Ku 
KTuksai po miestą su liepsno
jančiais kryžiais, ir jų orlaiviai 
skraidė ore; net tūli Ku Klūk
tai grasino ateivius ir negrus 
išvyti iš šios apielinkės. Jau 
vienam Airiui kunigui jie at
siuntė tris grasinančius laiškus 
liepdami laike šešių mėnesių iš- 
sinešdindi iš miesto.

Dabar visi svetimtaučiai, ne
grai ir katalikai rengia spalio 12 
iškilmingą Kolumbo šventę, di
delius apvai'kščiojimus ir pro
testus prieš Ku Klukserius. Ne
atsilieka ir bolševi'kėliai, jie, vy
rai, darbuojas; jie žymesniems 
tautininkams siuntinėja grąsi- 
nančius laiškus grąžindami su
mušti. Jau su vienu jie -taip 
pasielgė: rugpjūčio 12 d. Troc
kio gizelis Vincas Bukaveckas, 
kuris gerai pažįstamas ir Oleve- 
lando Lietuviams kaipo atsižy
mėjęs peštukas, gatvėje užpuolė 
ant Jono Skinderio ir baisiai jį 
sumušė-; teisme jlis turėjo užsi
mokėti $60. Tas darbininkų 
užtarėjas giriasi baisią kovą 
laimėjęs. Kaip girdėti, draugai 
bolševi'kėliai sudėjo tuos pini
gus bausmei atmokėti.

Tai matot kaip musų susipra- 
tėliai gerina darbininkų būvį ir 
vykina savo diktatūrą. Ką ge
ro gali susilaukti darbininkais 
žmogus iš tokių laukinių barba
rų. Susipratęs Darbininkas.

o a*
Tik

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p»ta tikrų Specialistą, 

prie kokių neišlavintų daktarų, 
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur

Į3 skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
ęL po išegzaminavimo; Daugybė dakta- 
g\\rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
.tį neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 

tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
M‘, Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
afT Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
Ijjlv riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 
IsB dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
»>1 ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
ĮlįJ tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
M tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

ĮiM 30^ nervus ir kenčiate nuo užnuodijamo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. . Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu ateinešit šj 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 

Nedeldieniais nuo 10 iki 1.

PIGIA! PARSIDUODA
GROSERNĖ IR MĖSINYČIĄ

Randasi geroj vietoj ir'geras biznis, maišy
tų žmonių apgyventa. Turiu labai puikią 
progą atsakančiam žmogui. Turiu išvažiuot 
mokyklon rugsėjo 20 d. Nepaprasta proga 
jei parsiduos šią savaitę. Kreipkitės .
Mr. Stanley Ivinauskas 1132 E. 71st St

T
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SHENANDOAH, PA.
Kadangi Shenandoah vadinaisi 

kietosios anglies širdis, ir be
veik daugiausia kasyklų aplink 
čia yra ir žmonėms lengviausia 
nueit į darbus ir gatvekariais 
gali privažiuot kur bis'kį toliau 
reikia, taipgi trukiai už pusę 
kainos veža į darbus, taigi čia 
daugiausia žmonelių iš visur pri< 
važiuoja ant uždarbių. Kitas 
kad kur ir išvažiuoja, tai ir vėl 
sugryžta. Niekur nėra taip sma
gu kaip apie Shenandoahrį.

Gal per tai čia geriau kad čia 
dar nėra visai “sausa”; žmonės 
gerai dirbo, ir gerai pauliavojo; 
per metus laiko taip pamiršo 
kad pernai jie per šešis mėne
sius alkį pakentė.

Bet štai vėl, kaip rugsėjo 1 
d. sustojo dirbę, išėjo ant strei
ko, vėl visi sau ramiai vaikštinė
ja; kiti išvažiuoja pasisvečiuot 
pas pažįstamus ir gimines ki
tur; kiti eina į girias grybaut; 
bet karčiamose nematyt stovint 
kaip pereitą metą. Iš pradžios 
streiko dar tiesiuosi kad ilgai 
darbai nestovės, bet tuoj pradė
jo įkalbėti kad gal ir vėl taip il
gai tekt pastreikuot kaip per
nai, taigi jau ir nemėto dolariu- 
kų, bet sugniaužę laiko ant to
liau. Girtų taipgi nematyt, ro
dos kad Shenandoahris dabar vi
sai apsausėjo.

žmonės streike 'laikosi- gerai, 
nesigirdi einant sitreiklaužiault; 
visi sau ramiai užsilaiko. Oras 
gražus, streikeriai gali smagiai 
sau pasivaikščiot.

PUIKIAUSIA STUDIO
Antano Bartkaus paveikslų Stu
dija yra viena iš geriausių fo
tografijų traukimo įstaigų, ir 
jis yra artistas prie fotografijų 
darbo. Dabar nori duoti progą 
visiems nusiimti gerus paveiks
lus už -nužemintą kainą. Taip
gi dabar oras geriausias, žmo
nės labai gražiai atrodo.

Kurie turit iš 'Lietuvos pavei
kslus nors ir labiausia suman
kytus, čia padarys puikius pa
didintus paveikslus.

Meldžiame visų apsilankyti ir 
persitikrint musu darbo.
ANTANAS BARTKUS 
1197 East 79th Street

Prospect 2420 Central 1766

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

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

2 DIDELES DOVANOS
Laikraštis “VIENYBĖ” eina TRIS 
kartus savaitėj — pilna Įvairių žin
geidžių raštų ir žinių.

Prenumerata nuo Naujų Metų bus $4. 
Visiems kurie naujai užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ’ metams bus duodama dvi dideles do
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1923 
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1924 m. Tik 
tame laikotarpyj bus duodama dovanos.

DOVANOS
1. —$1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pa

sirenkant iš šešių grupių.
2. —Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys

“VIENYBĘ” ant .metų tam metinė prenu
merata bus tik $3.50.

Adresuoki t:

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

indek Savo Taupmenas Ten, 
Kur Gali Matyti Jas Dirbant,

Kur Jos Yra Apsaugotos,
Kur Jos Uždirba 6%

~pHE Cleveland Electric Illuminating Company pasiūlo 
tokį investmentą.

Su pavelijimu Valstijos Valdžios, ir su tikslu praplėsti 
savo biznį, Illuminating Company išleido $10,000,000 
liuoso nuo taksų preferuoto stako pardavimui mažu skai
čiumi savo kostumeriams vietoj dideliais skaičiais ke
liems dideliems investoriams, kaip paprastai daroma.
Kožnas seras šio stako parsiduos po $ 100. Kožnas seras 
neš 6% arba dividendų vertės $6 ant metų. Dividendai 
bus išmokėta čekiais per paštą—$1.50 Gruodyje, $1.50 
Kovo mėn., $1.50 Birželyje ir $1.50 Rugsėjyje.
Šis stakas galima pirkti už visus pinigus ant sykio arba 
ant išmokėjimo —. dešimts dolarių Įmokėjus išsykio ir po 
dešimts dolarių kas mėnuo per devynis mėnesius nuo kož- 
no Šero. Nuošimtis po 6 nuoš. bus mokama iš kompani
jos už visas įmokėtas dalis, taip kad jūsų ineigos praside
da su pirmu įmokėjimu. Jūsų ineigos didinsis su kiek
vienu sekančiu Įmokėjimu. Dividendai prasideda nuo 
dienos kada stokas priduota.
Buk dalininku vienos ('level ando didžiausių biznio įstai
gų. Mes norime kuodaugiausia kiek galima musų kos- 
tumerių turėti nors po vieną musų .stako Šerą. Mes tiki
me kad sų kostumeriais kaipo dalininkais, visuomenės 
interesai šioje kompanijoje padidės ir kooperacija pasi
stūmės pirmyn.
Jus žinot šią kompaniją. Jos $64,000.000 vertybės yra 
čia pat Quyahoga Apskrityje. Jus gaunat iš jos patarna
vimą dieną ir naktį. Nėra paslapties apie jos nuosavybę, 
jos veikimą, jos irieigas. Ji yra reguliuojama valstijos 
apsaugai kaip savininkų taip ir kostumerių.

PAAIŠKINIMAI ŠERŲ PIRKĖJAMS
1— -šis yra preferuotas stafkas, kas 

reiškia jog dividendai už jį tu
ri būti išmokėta pirm negu ki
ti 'koki dividendai galima išmo
kėti ant kompanijos paprasto
jo stako.

2— The Illuminating Company 
per 19 metų mokėjo dividendą 
reguliariai kas tris mėnesiai 
už kiekvieną jos staką.

3— The Illuminating Company’s 
vertybės, imant medegą, padar
gus ir veikiantį kapitalą, siekia 
?64,000,000.

4— Valstija apkainuoja kompani
jos nuosavybę, ir ant to apkai- 
navimo pavelija imt mokestis 
kurios duotų kompanijai teisin
gą naudą ir jos komtumeriams 
teisingas kainais;

5— Atskaitant ant skolų, už kiek
vieno kostumerio preferuotojo 
stako stovi daugiau negu $350 
vertės nuosavybės ant kiekvie
no $100 šėro.

G—Visas šis $10,000,000 valstijos 
autorizuotas, bus išleista plėto
jimui ir gerinimui kompanijos 
nuosavj’ibės Clevelande fir Cuy
ahoga County.

7—Tikima kad su šiais $10,000,000 
bus galima aprūpint augančius 
reikalavimus dabartinių kos

tumerių ir 25,000 naujų kos
tumerių pridėjus. Praplėtimas 
patarnavimo naujiems kostu
meriams reiškia padid'ėjimą in- 
eigų ir padidėjimą saugumo in- 
vestmentų ir didesnį užtikrini
mą 'diyiden'dų.

8— Su šiais. $10,000,444 kompani
jos/dirbtuvė ant E. 70th St. ir 
Lake Shore bus padidinta kad 
galėtų duot dar 75,000 arklių 
spėkos; bus perkama žemė, bu- 
dinkai statoma, naujos mašine
rijos intai'soma, vielos ir kabe
liai nutiesta, metrai .ir prietai
sai kurie su jais eina nupirkta.

9— The Illuminating Company, tu
ri 203,000 kostumerių Cleve-

‘ landė ir 38 kituose miestuose 
ir miesteliuose Cuyahoga Ap
skrityje. Ji pristato elektrą 
beveik visoms dirbtuvėms ir 
budinkams Didžiame Clevelan
de. Ji pristato elektrą vary
mui visų gatvekarių sistemų 
Clevelande.

10—šis stakas yra liuosas nuo taįc- 
sų, ko delei jis lyginasi prie 
nešančių 8Į4 nuošimčius tak- 
suojamųjų stakų. Jums nerei
kės už jį mokėti jokių taksų 
šioje valstijoje, šis stakas ir
gi yra liuosas nuo valstybės, 
normalių inefgų taksų.

KUR IR KAIP PIRKTI
Jeigu galit, ateikit Į musų ofisą. Mes noriai suteiksim jums vi
sas informacijas, ar pirktumėt ar ne. Mės norime atsakyt bile 
klausimą kelkis tik yra jūsų mintyje. Jeigu negalit ateit ypatiš- 
kai, parašykit savo vardą adresą žemiau telpančiame kupone ir 
pasiuskit Į musų ofisą.

The Cleveland Electric Illuminating Co.,
Public Square.
Meldžiame prisiųsti man kopiją jūsų dykai duodamos 

knygelės “Every Patron a Partner”, kaip apie tai pra
neša “Dirva”.

Name •..............'....................

Address ...............................

The
Cleveland Electric Illuminating

Company
Securities Dept. Telephone, Main 6380
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; Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
Telefonas Randolph 6153. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. 5

JVWXWJwWWW^ vTXWiW.riWAV^^
“Dirvos” Agentūroj ir Amg-i ti tuos Šerus savo kostume- 

lišką skyrių, ‘The Younger Sęt’, įriams, kurie tuomi palieka da- 
p. Račkauskui iškeliavus, užžliu- 'lininkais 'toje 'kompanijoje.
rėš p. Ona Karparičienė. Ofi- Kožnas dolaris investintas Į 
sas atdaras vakarais iki 9 vai. šią kompaniją yra apsaugotas 
ir visi reikalai varoma kaip iki ir neš 6 nuošimčius metuose, 
šiolei. ■ Kad galėtų maži inventoriai nu

sipirkti šių šėrų, kurie parsiduo-

vadovą. Clevelandas laimingas 
turėdamas tokį žmogų kaip Ni- 

| kolai Sokoloff, kuris yra Cleve
lando Orkestro vadu.

Lietuviai privalėtų tuos kon
certus skaitlingai lankyti.

PIANO LEKCIJOS
30 MINUTŲ, 75 CENTAI | 

JŪSŲ NAMUOSE.
V. GREIČIUS

8014 BELLEVllE AVĖ. (40)

SVARBUS IŠGULDYMAS, Temoje

Antras Atėjimas Kristaus
n i 
(M

In i
Can 
Liti

V. K. Račkausko išleistuves. 
Trumpai buvęs Clevelande — 
vos tris mėnesius ir keletą (die
nų — “Dirvos” -biznio vedėjas 
ir redakcijos narys, p. V. K. Rač
kauskas rugsėjo 17 d. apleido 
Clevelandą.

Nedėlios vakare, rugs. 16 d., 
Mandarin Cafe buvo surengta 
jam išleistuvių vakarienė. Sve
čių susirinko i 35 ypatas — (vi
si žymiausi vietos tautininkų 
ir tūli bepartiviai veikėjai.

Valgis praėjo savo keliu, bet 
paskui (prasidėjo pasikalbėjimai, 
atsisveikinimai ir linkėjimai iš
keliaujančiam musų tautos dar
buotę j ui į svarbią užru'bežyje 
vietą, prekybos atstovybę Lon
done.

Programą vadovavo “Dirvos" 
redaktorius Karpavičius, kuris 
pirmiausia trumpai paaiškino 
vakarėlio tikslą, paskui paprašė 

’kalbėti patį p. Račkauską, kuris 
plačiai apibriežė Lietuvos reika
lus, prekybą kokią Lietuva da
bar varo, ir abelnai Amerikos 
Lietuvių darbuotę.

Sekanti kalbėtojai buvo: A. 
Lapinskas, Sandaros 18 kuopos 
pirmininkas; Adv. P. J. Keršis, 
P. J; žiuris, Adv. V. J Pugheris, 
Dr. J. T. Vitkus, Dr. J. šemoliu- 
nas, Ant. Praškevičius, Aptie- 
korius J. Bartkute, J. Brazaus
kas, A. Žukas (Politinio Iždo vi
ce pirmininkas). Ant galo dar 
kalbėjo K. S. Karpavičius ir ta
rė paskutinius žodžius pats sve
čias p. Rakauskas.

Clevelande apsigyveno kele
tas jau inteligentų, bet jie ar 
dęl biznio ar dėl ko kito nenori 
maišytis visuomenėje, o visuo
menė to reikalauja. Gerb. Rač
kausko išvažiavimas padaro di
delę spragą tautininkų judėji
mo eisenoj,'

Panedėlio vakare p. Račkau
skas dar iškeliavo Chicagon, kur 
buvo Chicagiečių užkviestas, o 
seredoj leidosi atgal New Yor- 
ko -linkui. Solo.

da po $100, kompanija duoda 
juos ant mažų išmokėjimų, po 
$10 įmokėjus ir likusius per 9 
mėnesiu išmokėti.

Musų Skaitytojams patariam 
peržiūrėt tos kompanijos ap
garsinimą ant pusi. 7-to ir per- 
prast kaip viskas eina. Kreip
kitės į kompaniją prašydami to
lesnių paaiškinimų, kurie bus 
atsiųsta visai dykai.

Prasideda dideli Koncertai

Josef Hofmann

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

PARDAVIMAI

Tautininkų veikimas, žiema 
ateidama atneša naujus darbus 
visoms draugijoms ir organiza
cijoms kurios paprastai užsiima 
darbais. Svarbiausi musų dar
bai tai lošimas teatrų, rengimas 
prakalbų, vakarėlių.

J‘aii bolševikai turi surengę 
vakarą, stato vieną iš didesnių
jų veikalų dabar..

Katalikai taipgi prie ko tai 
(rengiasi.

Nesnaudžia ir tautininkai.
Tautininkai, tiesa, Įnepagrie- 

įbėko nors ant greitųjų ir nesta
to dabar. Po Naujų Mėtų ren
giama pora vakarų, kuriuose 
bus statoma žymus veikalai.

Jų yra tariamasi statyt Sce
noje “Samsoną ir Delilą”, kuris 
veikalas su šiuo numeriu pra
deda rodytis “Dirvoje”.

Parengs tautininkai ir kitus 
gražius veikalus, kaip buvo- per
nai.

TMD. 20 kuopos svarbus su
sirinkimas įvyks sekančiame 
utamin-ke, rugsėjo 25 d., nuo 
7:30 vai. vakare, “Dirvos” re
dakcijoj. Visi nariai malonės 
susirinkti, nes bus dalinama di
delė nauja knyga “Kandidas”.

Cleveland Electric Illuminating 
Co. Parduos $10,000,000 sa

vo Pręferuoto Stako 
Publikai.

. Cleveland Illuminating Com
pany, kuri pristatė Cleveland ui 
elektrą per daugelį metų, dabar 
pardavinėja $10,000,000 vertės 
preferu-oto stako liuoso nuo tak
sų. Kompanija nujaučia toli
mesnį miesto augimą, kaip ir 
visi kiti nujaučia, ir nori padi
dint savo įstaigas kad galėtų 
teikti patarnavimą dar 25,000 
gyventojų.

Kompanija lengvai galėtų iš
parduoti tuos $10,000,000 šėrus 
mažam buriui inveštorių, tečiau 
turėdama mintyje tą kad ji da
ro biznį šu 200,000 žmonių Cle
velande ir Cuyahoga apskrityje, 
pamanė kad gėriau butų parduo

Victor H. Morgan ląlčė kalbą 
prieš Bedford Chamber of Com
merce šiose dienose, kurio tema 
buvo: ‘‘Miesto Valdymas Pagal 
-Vedėjo Planą”.

Mr. Morgan yra direktorius 
Clevelando Adminktrativio Ko 
dekso komisijos, kuri daro tyri
nėjimus pirm peiveiiimo dabar
tinio miesto valdymo budo į ki
tokią formą, kuri butų užlaikant 
tam tikrą miesto vedėją, kas tu
ri prasidėti nuo gausio 1 d.

“Reikia bilijono žmonių pa
gaminimui idėjos reikalingos 
gyvenimo tvarkymui. Didieji 
šio pasaulio žmonės negalima 
rasti tarp Alėksandrų, Cezarių 
ir Napoleonų. Didžiausias 'žmo
gus kokį šis “pasaulis tūrėjo bu
vo tai bevardis vyrąs su neap
karpyta barzda kuris kuriame 
nors praeities amžiuje pirmasis 
išrado jog ugnį galimą padaryti 
trinant du pagaliu vienas Į ki
tą. Nuo to išradimo mes suse- 
kam visą musų progresą mate- 
rialėj gyvenimo pusėj.

“Kitas iš didžiųjų praltėvių y- 
ra tai tas 'kurs išplatino idėją 
jog žmonės yra gimę lygiais, iš 
tos idėjos gimė demokratizmas, 
kurio praktiškiausi išdarbį mes 
tuoj mėtysime proporcingame 
atstovavime Clevelande.

“Jei mes butume priversti pa
sirinkti ar proporcingą atstova
vimą ar miesto vedėjo planą — 
tai yra, vieną be 'kito — aš tik- 
riau&ia imčiau proporcingą at
stovavimą. Sudėjimas miesto 
vedėjo idėjos ir proporcinio at
stovavimo turėtų duoti tikriau
sią miesto valdymo formą — to
kią kuri užtikrina didumos val
dymą, tuo pačiu laiku apsergsti 
teises mažumų.”

Pradedant šeštąjį sezoną, Cle
velando Orkestrą sutinka Cleve
landą turintį vieną iš pirmu-ti- 
niausių simfoniškų organizacijų 
ne tik šioje šalyje bet ir visa
me pasaulyje. Taip sprendžia 
muzikos kritikai.

Nuo spalio iki gegužio mėne
sio Clevelandas galės girdėt ge
riausią muziką ir taip puikiai 
perstatytą kaip bile kituose kul
tūros centruose Europoj ir A- 
meri'koj.

šešiolikoj porų simfoniškų 
koncertų kuriuos duos Clevelan
do- Orkestras šią žiemą daly
vaus (sekanti žymiausi (pasaulio 
artistai: Jascha Heifetz, Efrem 
Zimbalist, Josef Hofmann, Ma
dam Maria Carreras (sakoma 
jog ši yra Lietuvė), Sophie Bre
slau ir Pablo Casals. Svečiai- 
dirigentai bus Ernst Dohnanyi, 
Frank Bridge ir Georges Enes- 
co.

Yra sakoma kad jakis orkes
tras nėgali būti garsesnis už jo

ANT RENDOS Kambaris dviem 
ar vienam.

1152 E. 79th Street 
ant antrų lubų.

į Vyriški ir Moteriški f 
ČEVERYKAI |

X Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- J 
r tės. , Naudokitės šita proga — J 
X Lietuvių išdirbystės Over-Globe į 
J čeverykai drūtai padaryti ir į 
f gražiai tinka ant kojų, šitas T 
X yra tik vienas Lietuviškas što- X 
T ras čeverykų Clevelande.
Į MEYER MILLER t 
| 6311 St. Clair Ave. j

Didelis 8 kambarių pavienis na
mas, 2 paskiri pečiai, karštas 

vanduo, anglim ar gazu kūrina
ma, didelis skiepas1, Šleifų (sto
gas, dideli porčiai. Lotas 41 pė
da fronte. 1331 Giddings Road, 
arti Superior, kamp. Duluth Av. 
Turi but tuoj parduota išdali
nimui turto, kaina $10,000. (38) 
Kreipkitės, 6929 Superior Ave.

PIRKIT FARMAS
Dabar geriausias laikas pirkt Farmas 

šitos ūkės turi būti parduota į 10 
dienų laiko:—

40 akrų, gera žemė, geri budinkai, 
3 arkliai, 3 karvės, 28 kiaulės, 150 
vištų, 12 kalakutų, 18 ančių, javų 
mašina: viskas už $2,900. Reikia įmo
kėti $1,400.

40 akrų ,gera žeme ir budinkai, 2 
arkliai, 2 karvės, 50 vištų, mašinos ja
vams. viskas už $2,600. Reikia įmo
kėti $1,000.

80 akrui gera žemė, miškas ir bu
dinkai, gyvuliai, javai už $1,800. Rei
kia įmokėti $400.

360 akrų, gora žemė ir budinkai. 
$4,600. Reikia mokėti $600.

80 akrų, gera žemė ir budinkai, gy
vuliai, javai, viskas už $3,000. Rei
kia įmokėti $500. Kas nori pirkti ar 
mainyti ant namų nepraleiskit šios 
progos, paskui gailėsitės.

P. D. ANDREKUS
Real Estate Pentwater, Mich.

Kviečiame visus ant šių Prakalbų.

Bus darodj'ta iš šv. Rašto kad Kristus /jau antrą sykį at
ėjo ant žemės. Apaštalas Petras 2-me laiške 3:10 sako: 
“Viešpats ateis kaip vagis naktyje, kurioje Dangūs braš
kės, ir žemė bei elementai sutirps.”

Prakalbą sakys A. STEPONAITIS Iš GARY, Ind.

Nedėlioj, Rugsėjo 23 d. 1923 m.
GOODRICH SALĖJ. 1420 E. 31 St. Pradžia 2:30 v. p.p.

EKSTRA — EKSTRA —- EKSTRA
Nedėlios ryte — Išguldymas Švento Rašto
WM. ABEL SALĖJ, 7017 Superior Ave. Pradžia 10 ryte 
INŽANGA DYKAI -----------------------  KOLEKTŲ NEBUS

Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:
Dieviškas Planas Amžių .. 15c Milijonai žmonių Nebemirs — 25c 
Ką Sako šv. Raštas apie Peklą.. 10c Arpą Dievo ------ - -----65c
Kreipkitės į “Sargybos Bokštas” 18 Concord St. Brooklyn, N. Y.

790

. No.

Mėsinyčia ir grosemė parsiduo
da. Geroj rieto j, apgyvento j 

Lietuviais. Visi naujausi intai- 
symai, kaina prieinama. (38) 
Klausk, 7201 Wade Park Ave.

DIDELIS BARGENAS: Metų senu
mo modernis 1 šeimynos namas, 5 

kambariai, maudyne, elektra, gazas, 
skiepas po vitu, skalbynės, kombi
nuotas pečius, didelis lotas, 40x174; 1 
garadžius, / plytų frontinis porčius, 
2 minutos nuo karų linijos. Turi bū
ti parduota pirm spalio 1 d. Kaina 
$6,900. Vienas mortgečius $2,600. 
Reikia nuo $3,00 iki $4,300 cash.

Joe Urleb 12808 Lena Avė. 
West Park Cleveland, Ohio.

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, Stiklai, Varnišiai, 
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai.

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

Ne vedusios Moterįs — 
Temykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio ąm- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą pačią; butų 
mums malonu tamistas šu jais supa
žindinti. Prisiųskit mums savo var
dą ir adresą, o mes jums prisiusime 
progą kuri atneš jums linksmas va
landas, o gal ir tinkamą bagotą vy
rą. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos publikos. Adresuokit laišką ši
taip: (50)

L. K. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford, Ill.

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

Ofiso valandos-: 1—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekus

NAMAI Pardavimui

Jeigu norit pirkti arba par
duoti nemuš, bizni aifoa kit
ką, 'kreipkitės prie manęs 
ypatiškai, aifta greitai rašy*- 
kit man —

J. A. Pečiulis
1219 E. 83 rd St. Cleveland.

NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 
RAKANDU FIRMOS

bru;
TC

Dabar
Bu

IB DJ

Užmuš

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

Kampas Superior Ave. ir East 65th Street

Varžai 
lies kasy 
manoma 
biriukų, 
nų išimta

Daug c 
griūtų be

SPECIALIAI 
1 

Telling’s Caramel I
Nut Ice Cream

(CARAMELĮO RIEŠUTŲ AISKRYMAS)

Pas Visus Telling 
\

Pardavėjus

Subatomis ir 
Nedaliomis Tiktai

w/vwvwwwvwvvwywvxvvy 
C. D. AINGER į

ADVOKATAS ji 
ir Notaras «Į 

307 WILLIAMSON BLDG. į 
Visus Lietuviškus reikalus į 
užžiuri s

P. J. KERŠIS į 
jis taipgi kalba Lenkiškai, Sla- 3* 
viškai ir Rusiškai. ?

Telef.: Main 6111. <

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškon mau- 
dynėn, kur jiems geriausia patinka, 
taigi ateikit ir jus kurie dar nebu
vot. KAINA TIKTAI 25c.

921 St. Clair Ave.

. 'M SACEVIČ1US, Vedėjas.
iWVtAMWVWVVVWWVVVVMMWWVVlMAANWVWVWWWIMa

Stalai, Lovos, Sprepžinos. Matrasai, Pečiai, 
Karpetai, Linoleum, Svetkambariams Setai, 
Valgomų ir Miegamų Kambarių Reikmenis.

škotijo; 
deniui užį 
nelaimės 
lias. 41 j 
bėjo, nors 
šus.

Duodama Dovanos Pirkėjams.
Ateikite persitikrint. Kainos prieinamos.

| DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ
i į THE A. B. SAVINGS & LOAN CO,AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE

Malonu pranešti Cleve
lando Lietuviams kad 
perkėlę savo krautuvę 
j naują apielinkę užpil- 
dėm ją įvairiais graž-
daikčiais. Didelis rinkinis vyriškų ir _ 
moteriškų laikrodėlių naujausios ma- B 
dos, taipgi šliubinių žiedų, vestuvėms, 
varduvėms ir gimimų dienoms pui
kiausiu dovanų. Taipgi pas mus ran
dasi visokių akinių iš kurių galit pa
siskirti kiekvienas sau tinkamus ir 
bile kada galėsit pasimainyti. Užlai
kėm brįtvų,, peilių, žirklių ir tt..
V. D. Štaupas, Jewelry

6704 SUPERIOR AVE. 0

Nauji siaurai kvolduo- 
*-* ti ąndarokai—800 vi

sai naujų pavyzdžių. Pru-

Skiepo Išpardavimas Moteriškų 
KARAKUL ŽAKETŲ

TAIPGI KRIMMER IR AQ K
ASTRAKHAN

4W puikių naujų žaketų moterims ir 
merginoms. Naujų plačių, bliuskinių ir 
Balkanų modelių; visi kailiais apsiuvi
nėti ir šilko pamušalu. Pilki, beige, ru
svi, rudi ir juodi; visokių mierų. Ba- 
semente specialiai—$25.

Išpardavimas Moteriškų $18 ir $20 
VILNONIŲ RUDENINIŲ PLOŠC1Ų

riella dryžių dr Francuziško serge. Vi
si naujausių rudens spalvų; taipgi mel
svi ir juodi. 25 iki 38 per juosmenį.

Naujausios mados žieminiai ploščiai mo
terims ir merginoms, nepaprastai žema 
kaina. Naujausi pilno ilgio palaidi, su 

diržais ir kitiki gražus modeliai. Ran
dasi kelių spalvų; kaina po $12.75.

NAMAI NAMAI NAMAI
Wade Park Ave., Dviejų šeimy

nų, 4 garažiai, lėtas 51^x130.
Kaina $13,500.
E. 85th St., šiaurėj nuo Supe

rior. Moderniškas 6 kambarių 
gyvenimas. Muro garažiuš. Kai
na $6,200. $2,000 įmokėti.
6 kambarių pavienis, su 2 gara- 

džiais, ant E. 85 netoli Supe
rior. $6,200. Reikia $1,000 {mo
kėt, likusius po $50 mėnesyje.
E. 61 st. arti Superior — 3 šei

mynų namas, su garo šiluma, 
didelis lotas. Kaina $8,600. Rei
kia 'įmokėti $4,000.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. 

Rand. 6153.

Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo.

S Pasidėti čia pinigus yra lengva: tik ateiti pa
skirtose valandose. Perkelti iš kitų ban
kų reikia tik atnešti čia savo bankinę kny
gutę, o viską mes padarysime.

Iškolektuojam pinigus paliktus kituose mies
tuose visai dovanai. Atneškit mums savo 
bankinę knygutę.

Scran to: 
kaimynysl 
500 angli; 
buvo prid 
surašąs 1 
reikalauja, 
tė darbus 

Mq užžymė 
i rodyje kac 

Wheelin 
kasyklos 
trįs darbh

Amerikc 
priteisimai 
Coal. Co. 
liūs laike 
šių teismi 
nors panau 
ta tą nuos

New Yo 
laikraščių 
šinų darbin 
sutramdyta 
leidimas. B 
sutartis ir 
'radai sutiki 
bet darbiniu 
nesutiko ir 
tautinės spa 
prezidentas s 
aisiriitkimą, 
kalbėti visi ( 
ulę, liko tik 
viršininkas t; 
Ktiesotu ir ; 
Inu darbinink 
stre&erių viei

Suv. Valsti 
liia iš federa 
lis Aidoblistus 
ten iš kur ji

Mansfield, C 
imferencijoj < 
Inė kovoti už 
iraitėj vietoj 
iieną.

New Yorke, < 
ijy tariasi su 1 
i pakėlimą a 
>k po 7Vs% 
utiniu algų, 
įtars: priimti 
skalavo 15 nu< 
ih mes darbu

Naujojoj Zela 
bai mažini 
š, ir toje salt 
>nėra, sako N. 
feas.

Ispanijoj iš įi 
paliuosuot 

< Wfeinky.

^ane pasaulj 
*Mlės ir išdi 
j įkyrus tu] 
hur dar tęsias

ę Pinigai padėti į The A. B. Savings & Loan 
Co. yra visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų)

■ ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
ir patiems taupytojams ant knygelių.

S

0
Kad ir prastesnis 
butų, bet nėra 
geresnio kai na; 
mie darytas.
Superior Home

Supply • 
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI 
Raugas ir A p in ės 

Speciališkumas. 
8707 BUCKEYE RD.

C Bėgyje pastarų 15 metų nei dolaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo į Savings ir 
Loan kompanijas.

Bėgyje pastarų 30 metų netoli Du Šimtai 
Milijonų Dolarių buvo investinta į šitokias įs
taigas.

The A. B. Savings and Loan Company
3352 SUPERIOR AVE. Kampas E. 34 St.

Bankinės valandos: Kasdien nuo 9 iki 3.
Vakarais: Utaminkais, Ketvergais, ir Subatomis: 6.iki 8.

į DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ

§ į THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. 
■ , iKr* BIlHM IK9D KsasM KSI Rk


