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Bulgarija Revoliucijos
Sūkuryje

BRUZDĖJIMĄ PRADĖJO NESENAI NUVERS-’ 
TOS STAMBOULISKIO (NUŽUDYTAS) 

VALDŽIOS ŠALININKAI.

Dabar prie Sumišimo Prisidėjo Komunistai, o dar 
Bulgarijai ėmė Gręsti Pavojus iš Kaimynų.

DARBAI 

IK DARBININKŲ ŽINIOS

Užmušta 110 Angliaka
sių

.Varšava. — Lombrowa ang
lies kasykloj (ištikus eksplozijai 
manoma bus užmušta 110 dar
bininkų. Penkiasdešimts lavo
nų išimta tuoj po eksplozijos.

Daug darbininkų dar liko už
griūtų be išėjimo iš kasyklos.

Škotijoj, netoli Falkirk, van
deniui užpludus -anglies kasyklą 
nelaimės užklupta 71 darbinin
kas. 41 iš jų žuvo, kiti išsigel
bėjo, nors buvo manyta kad visi 
žus.

Scranton, Pa. — Carbondale 
kaimynystėj išėjo ant streiko 
500 angliakasių už tai kad ne
buvo priduota jiems mokesnių 
surašąs kaip naujoji sutartis 
reikalauja, o užžiurėtojai pame
tė darbus dėlto kad jiems reikė
jo užžymėti tam tikrame laik
rodyje kada jie ateina į darbą.^ Į

Wheeling, W. Va. — Benwood 
kasyklos eksplozijoj užmušta 
trįs darbininkai.

Amerikos angliakasių unijai

Komunistai ir Kaimiečiai 
Nori Nuverst Naują 

Bulgarų Valdžią 
Sofija. — Dalykai krypsta 

Bulgarijoj taip kad valdžia tu
ri kovoti ne tik su vidujiniais 
priešais, komunistais ir kai
miečiais, bet jai gręsia pavo
jus ir iš kaimynių valstybių. 
Jos matyt laukia progos pul
ti ant Bulgarijos. Prie Bul
garijos ruhežių jau yra su
traukta 50,000 svetimų karei
vių.

Karalius Boris išleido karo 
stovio deklaraciją.

♦ • *
Londonas. — Antru kartu šių 

metų bėgiu Bulgariją aplankė 
revoliucija. Visa šalis jau esan- 

iti sukilėlių rankose.
i Sostinė Sofija 'iš visų pusių 
'apstota. Miestui Stoka maisto, 
i Karalius Boris siūlosi atsistaty- 
jdinti nuo sosto, bet* jo pasiūla 
i nepriimta.

Sukilėliai sakoma sunaikino 
visus komunikacijos budus ir 
valdžia negali susinešti su išlau- 
kėmis. Sostinėj padėtis kritiš
ka. i

Premjeras Zankoff pertvar
ko valdžią ir tvirtina ją su Gen.

priiteisimas užmokėti Colorado 
Coal. Co. $2,222,000 už nuostoT 
liūs laike 1914 darbininkų riau
šių teismo palikta po senovei, 
nors panaujinus bylą buvo norė
ta tą nuosprendi atmesti.

New Yorke sustreikavo 400 
laikraščių spausdinamųjų ma
šinų darbininkų, ko delei buvo 
sutramdyta . tūlų laikraščių iš
leidimas. Buvo (po to padaryta 
sutartis ir darbininkų unijos 
vadai sutiko užbaigti streiką, 
bet darbininkai dar ant ko ten 
nesutiko ir nėjo dirbti. Tarp
tautinės spaustuvnin'kų unijos 
prezidentas sušaukė darbininkų 
susirinkimą, bet jam pradėjus 
kalbėti visi darbininkai apleido 
salę, liko tik 'keli vyrai. Unijos 
viršininkas tą streiką pavadino 
netiesotu ir grąsino, partrauki- 
mu darbininkų iš kitų miestų i 
streikerių vietas.

Suv. Valstijų valdžia palei
džia iš federaiio kalėjimo pen
kis Aidoblistus ir debortuos juos 
į ten iš kur jie paeina. *

Mansfield, O., malioriai savo 
konferencijoj diduma baisų nu
tarė kovoti už 44 valandų dalbą 
savaitėj vietoj dabar 8 valandų 
Į dieną.

New Yorke, 40,000 laivų 'kro
vėjų tariasi su laivų savininkais 
už pakėlimą algų. Savininkai 
siūlo po 7Į4% priedo prie da

bartinių algų, ką darbininkai 
aptars: priimti ar atmesti. Jie 
’reikalavo 15 nuošimčių daugiau 
arba mes darbus.

Naujojoj Zelandijoj žmonėms 
taksai numažinta 20 nuošim- 
čiais, ir toje saloje bedarbės vi

ešai nėra, sako N. Zelandijos pre- 
Įmjeras.
į Ispanijoj iš įvairių valdiškų 
įdarbų paliuosuota 12,000 civilių 
Kalbininkų.
t Visame pasaulyje gerinaSi in- 
dustrialės ir išdirbimo aplinky
bes, išskyrus tūlas šalis Euro- 
poj kur dar tęsiasi sumišimai.

I Aleksandrovo, Makedoniečių va
do šalininkais, kuris tapo poli
cijos ministeriu ir laiko vsą 
miestą militarėj diktatūroj.

Bulgarai komunistai sulaikė 
ekspresą netoli Turkijos rube- 
žiaus.

Daugelyj vietų komunistų su
kilimai jau numalšinta, kitur 
jie dar veikia.

šimtas tūkstančių’ kaimiečių, 
pusėtinai gerai apginkluotų, ei
na ant Sofijos nuversti valdžią. 
Nors tas sukilimas prasidėjo iš 
'kaimiečių pusės, komunistai ki
šasi visur Į vadovus ir kelia sa
vo išrokavimu riaušes. Jie ap
šaukė panedėlvje general} strei
ką.

Komunistų sukilimuose Nova 
Zagoroj ir Tohirpane užmušta 
ar sužeista 70 komunistų. Ko
munistai netoli Kaznaulik ban
dė apšairkt sovietų respubliką, 
bet kareiviai juos išvaikė.

Italija su Jugoslavija 
Nesusitaiko

Londonas. — Eina kalbos jog 
gali kilti naujas Balkanų karas 
kadangi tarybos Italų ir Jugo
slavų už tai kam turi priklausy
ti miesto Fiume kontrolė prie 
nieko abiejų godžių pusių nepri
vedė. Visoje Italijoje matosi 
Fiume diktatorius, Gen. Ciardi- 
no, vyksta Romon su savo ra
portais. Visoj Italijoj ■ matosi 
neabejotinas nusistatymas kad 
Fiume turi priklausyt Italijai, 
nors yra Jugoslavijos Adriatiko 
jūrių purėj ir yra Jugoslavijos 
uostas į tas jūres.

Kaltina Šveicariją už 
Narkotikus

Geneva. — Tautų Lygos ko
misija paskirta kovai su plati
nimu po visas šalis nuodingų 
vaistų, narkotikų, posėdyje su
kėlė daug sujudimo kada parei
škė jog pati Šveicarija išdirba 
daug opiumo ir slaptai gabena 
į Suvienytas Valstijas ir Kana
dą.

Vokietija Pasiduoda 
Ruhre

Berlinas. — Rugsėjo 24 d. Vo-
kieti jos Kancleris Stresemann 
paskelbė jog valdžia nusprendė 
baigti ramti priešinimąsi Ruh-
re ir Reinlande tuoj ir beišlygi- 
nai ir Įsakė atnaujinti visą vei
kimą darbuose nieko nelaukiant.

Ramus priešinimąsi Prancū
zams okupantams Ruhre Vokie
tijai kainavo bilijoną dolarių pi
nigais ir šimtas žmonių neteko 
gyvasčių retkąrčiais ' kilusiuose 
susirėmimuose su okupantų ka
ri u mene. Viskas ką Vokiečiai 
darbininkai Ruhre turėjo daryti 
tai neiti Į darbą ir neklausyti 
Francuzu paliepimo dirbti, bet 
užsilaikyti ramiai ir pildyt vis
ką kas liečiasi tvarkos. Už tai 
Vokietijos valdžia pristatė dar
bininkams maistą.

Vokietijos padėtis ėjo blogyn 
ir blogyn, išmokėta daugybėls 
pinigų, ir dabar, išgelbėjimui 
respublikos 'iš ekonominės pra
žūties ir revoliucijos valdžia nu
tarė taikytis su Francuzais pa
gal jų reikalavimų.

Riaušes ir Sumišimai po 
Vokietiją

Dresden. — Rugsėjo 22 d. be
darbiai šiame mieste pakėlė su- 
mišimą, pradėjo plėšti krautu
ves ir imti maistą. Dresden va
dinasi Raudonosios Saksonijos 
sostinė. Riaušės pradėjo plės
tis visomis gatvėmis. Ginkluo-
ta raita policija šoko žmones 
vaikyti. Daug sužeista, |desėt- 
kas užmušta.

Plouene, audinyčių centre, be
darbiai irgi buvo surengę de
monstraciją. Jie reikalavo mi- 
litarės 'virtuvės kuri duotų dy
kai maistą, iškalno užmokesties 
už savaitę, ir tt. Nutarė vykti 
į laukus ir konfiskuoti bulves, 

j700 jų tuoj apsigin'kalvę maišais 
ir šakutėm išmaršavo į buivy- 
nas.

Hamburge rugs. 22 d. buvo 
apšaukta vienos valandos pro
testo Streikas; atsibuvo riaušių 
ir areštų, i

Riaušėse ir susikirtime su po
licija Wiederitsche žuvo penki 
ir daug sužeista.

• ♦ ♦
“Vokietija gatava revoliucijai”

Maskva. — Pribuvę Vokieti
jos komunistų vadai į Maskvą 
pareiškė bolševikams jog Vokie
tijos revoliucijai laikas jau at
ėjo. Patįs Vokiečių komunistai 
pasitiki apsidirbsią viduje, bet 
reikalauja pagalbos 'tarptauti
nio proletariato prieš išlauki
nius kapitalistiškus priešus.

Bavarijoj Laukiama 
Revoliucijos

Berlinas. — Iš Bavarijos at
eina bauginanti pranešimai — 
tikima jo? Bavarija tuoj sukils 
kaip tik Stresemann praneš niu- 
sileidžiąs Prancūzams.

Vokietijos prezidentas Ebert 
turėjo pasitarimą su Noske, po
licijos viršininku, apie netikėti
nus įvykius galimus kilti, ir at
sitikime jeigu Bavarijos nacio
nalistai sukiltų ir darytų sumi
šimą, kabinetas rezignuos ir No
ske bus paskirtas diktatorium.

Bavarijos nacionalistai yra 
kita frakcija Vokietijoj norinti 
revoliucijos. Bet ji šaudosi su 
komunistais.

Reinlando piliečiai pasiryžę įs
teigti savo respubliką — atsi
mesti nuo Vokietijos. Tą jie 
pasirengę padaryt nedėlioj, 30 
d. rugsėjo.

COOLIDGE. NES1K1Š 
PRIE EUROPOS

Washington. — Prezidentas 
Coolidge rugsėjo 24 d. pirmu 
kartu laikė ilgą bficialę kalbą. 
Jis kalbėjo Raudonojo Kryžiaus 

■ susirinkime, nors ne tiesioginai 
apie politiką, tečiau neišlenkė ir 
jos, ir išradinėjo kad Amerikai 
nereiktų kištis į Europos reika
lus.', 
kad 
kas 
dar
naudojimo.

Kadangi didėsės valstybės su
tiko apsiriboti ginklavime, pre
zidentas sako jog tuomi civili- 
zaja pradeda remtis daugiau 
daugiau ant moralių jiegų.

Kaslink karų, jis pasakė 
nors spėka jau nėra visiš- 
valdovas, žmonija tečiau 
negali ir neatmetė spėkos

ir

Grekija Išteisinta
Atėnai. — Janinoj atsibuvęs 

tardymo posėdis iš maišytų ša
lių žmonių, išteisino Grekija 
kaipo kaltininkę nužudyme Ge
nerolo Tellini ir kitų keturių su 
juo buvusių Italų, kurie buvo 

■nužudyti prie Albanijos rube- 
žiaus. Tardymuose Italai vis 
■dar tikrino 'kad tie žmonės buvo 
nužudyta iš keršto.

Visi tardytojai atranda jog 
ta žudystė neturėjo politiško 
tikslo.

Italijos kariumenė rengiasi 
apleisti Grėkų užimtas salas — 
apleidimas bus užbaigta rugsėjo 
27 d.

Prieš Laivyno Didinimą
Haga. —Socialdemokratai su

rengė didžiąušią demonstraciją 
kokią tik Holandija turėjo. Jie 
bendrai su amato, unijomis ke
lia protestą'prieš‘rengimą sta
tyt naujo Holandijos kariško, 
laivyno. Demonstracijoj daly
vavo apie 65,000 žmonių. Tie 
demonstrantai sykiu protestavo 
prieš kėsinimąsi keist aštuonių 
valandų, darbo dieną.

Užsimušė Penki Lakū
nai už Dovaną

Brusselis, Belgija. — Rugsėjo 
23 d. Belgijoj pradėta orinių ba
lionų tarptautinė lenktynė. Su
važiavo įvairių šalių atstovai su 
savo balionais. Rugsėjo 24 d. 
penki lakūnai,. tris iš jų Suvie
nytų Valstijų armijos leitenan
tai, užsimušė, penki balionai nu
krito ant žemės ar buvo žaibo 
sunaikinti. Oras pasitaikė labai 
audringas. Lenktynės ėjo už 
James Gordon Bennett lenkty
nių dovaną tam kuris išbus il
giausia ore 'ir toliausia nuskris 
su vėju.

Lenktynes laimėjo Belgas nu- 
skrisdamas 600 mylių, nusileis
damas už jurų, Švedijoj.

Caristai dar vis Neišnykę
šanghai, Chinija. —Leit. Gen.

Glebov, Rusų “baltųjų” vadas, 
važinėja trimis transportiniais 
laivais turinčiais 850 Rusų ka
reivių. Transportas atvyko iš 
Korėjos, kuris Glebov buvo pa
bėgėliu nuo bolševikų su savo 
kareiviais per tūlą laiką. Ka
dangi šanghai užkimštas pabė
gėliais nuo Japonijos belaimės, 
Glebov sako nenori tame mieste 
apsibut, tik sustot taisyt laivus. 
Paskui plauks atgal Rusijon.

Visi laivuose esą kareiviai yra 
caristai ir jų laivai turi impe- 
riales Rusijos vėliavas.

Sukilimai Rusijoj
Londonas. — Pranešimu 

Rygos, sakoma jog visur papli
tę gandai kad Rusijos kaimie
čiai kįla prieš sovietus ir apsi
ginklavę eina ant Maskvos ir 
Petrogrado.

iš

Suv. Valstijų anglies komisi
ja ragina valdžią uždėti savo 
kontrolę ant kietosios ir mink
štosios anglies kasyklų. Tečiau 
nepritaria valdžios nusavinimui 
kasyklų.

KU KLUKSAI DŪKS
TA OKLAHOMOJ

Oklahoma City, Okla. — Ok
lahoma valstijoj apšaukta karo 
stovis iš priežasties įsiveikimo 
slaptos organizacijos vadinamos 
Ku Klux Klan. Gubernatorius 
Walton iki paskutinos pasiry
žęs su ta organizacija kovoti. 
Dauguma valstijos seimo narių 
yra tos organizacijos nariai ir 
veikia prieš gubernatorių iš
vien su organizacijos vadais.

Sulaikymui gubernatoriui tos 
organizacijos blogų darbų tyri
nėjimo, valstijos seimo nariai 
šaukia oficialį posėdį daryt žy
gius oficiališkai prieš guberna
torių. Gubernatorius uždraudė 
jiems naudoti valstijos butą tam ; 
specialiam posėdžiui. Federalis 
teisėjas pavelijo jiems naudotis 
federalės valdžios teismo budin- 
ką.

Tada gubernatorius 'kreipėsi į 
Suv. Valstijų prezidentą it ge
neral} prokurorą prašydamas 
uždrausti valstijos (sdimo na
riams naudotis valstybės butais. 
Iš prezidento gauta atsakymas 
jog butais naudotis neleidžia
ma.

Trisdešimts penki tūkstančiai 
vyrų pasisiūlė gubernatoriui į 
liuosnorius valstijos kareivius 
jeigu reiktų kovoti su Ku Kluk- 
seriais.

Prezidentui ir prokurorui te
legrafuodamas gubernatorius 
parodė šitokias Ku Klukserių 
niekšystes: “Neapsakomi žvė
riškumai buvo papildyta daugy
bei šios valstijos piliečių, ir dau
gybė kitų buvo išgabenta iš jų 
namų nakties laiku ir sumušta 
ir 'kankinama žiauriausiu budu. 
ši valstija dabar yra po kiro - 
stoviu pagal mano proklamaci
jos ir militariai teismai dabar 
įsteigta Tusia ir Oklahoma mie
stuose tyrinėti tų barbariškų 
darbų. Tie teismai surinko liu- 
dymų, daugiausia jų paeinančių 
iš lupų pačių Klansmanų, paro
dančių kad visi tie žiaurus dar
bai papildyta Ku Klux Klano 
narių arba nematomosios val
džios arba nematomosios impe
rijos. Aš turiu tikrų žinių jog 
diduma narių Oklahomos legis-p 
laturos yra nariais tos taip va-1 
dinamos nematomosios valdžios, i 
Tie Klano, nariai sudaro didumą 
seimo narių, ir išvien su Klano 
viršininkais, kėsinasi sušaukt ( 
oficialį valstijos vardu posėdį čia riebų pieną ožkų rūšį (Sah- 
Oklahoma mieste su užsispyri
mų apkaltint mane ir tuomi su
laikyt mano tyrinėjimus ir už
kirsti kelią galimiems atidengi
mams vidujinių darbų šios ne- 
Amerikoniškos gaujų organiza
cijos';

“Legislatures ekstra posėdis 
be gubernatoriaus šaukimo j’Ta 
nelegalia ir neautorizuojamas 
valstijos įstatymais. Vienati
nis tikslas šio neteisėto posėdžio 
yra kad daugiau sumaišius da
lykus ir davus pagalbos ir pa
togumo Klukseriams. - •“ 

“Aš nepavelysiu tam su'sirin- 
kimui įvykti valstijos budinke, 
bet laikarščiai skelbia jog tei
sėjas Coitteral, Oklahoirtos va
karinio distrikto, pavelija jiems 
naudotis valstybės teismo 
dinku. Akivaizdoje tokios 
dėties šioje valstijoj šiuorni 
ku, kada tiek atidengta ir 
rodyta Amerikos visuomenei, aš 
atsikreipiu vardan Oklahomos 
žmonių ir tikro Amerikonizmo 
panaudoti savo gerą valią su
laikyti šį neteisėtą susirinkimą 
bile kokiame valstybės budin
ke.”

Prie ko Oklahoma valstija 
prieis — o paskui ją 'kitos vai- , 
stijos — parodys trumpa atei
tis.

Ku Klukserių ofiso budinką 
Ada mieste apipuolus minia nu
plėšė liepsnojantį 'kryžių — jų raj užmušta, šeši sužeista, 
organizacijos ženklą. Ta orga- _____.
nizacija veikia naktimis; nariai Britiškoj Kolumbijoj, po di- 
apsidengia kaukėmis ir baltais delio potvinio, vandeniui nuse- 
i'k žemei marškiniais. Net vie- kus, žmonės matė ant medžių 
nas kito nepažįsta. j'kabančias žuvis.

bu- 
pa- 
lai- 
pa-

ŽINIOS IS LIETUVOS

Lietuvos

Lietuva Daro Prekybos 
Sutartis

Paskutiniu laiku 
daug kas padaryta susirišimui
prekybos sutartimis su vakarų 
Europa.

Kaip, yra žinoma, iki šiol jau 
turėta nuolatines prekybos su
tartis su Vokiečiais, Čekoslova- 
kais, šveicarais ir laikiną sutar
tį su Anglais. Dabar jau pasi
rašyta laikina sutartis su Da
riais ir baigiama derybos su Ro
landais. Po to eisiančios ren
giamos sutartis su Italais, šve
dais ir visomis Pabaltės valsty
bėmis (Latviais, Igauniais ir 
Suomiais). Toliau ministerija 
ketinanti rengtis prie nuolati
nių sutarčių su Anglais, Fran
cuzais ir Suvienytomis Valstijo
mis.

Chinų Spaudos Atstovai 
Kaune

Rugp. mėn. atsilankė “Lietu
vos” redakcijoje atvažiavę po- 
puliaringiausio ii- seniausio Chi
nų dienraščio “šun-Pao” atsto
vai korespondentai Unio ir Dai
sy Leigh Irang. Irang turi tik
slą susipažinti arčiau su Lietu
va ir jos politine, pramonės ir 
visuomenės padėtim kad galėtų 
supažindint Chinų visuomenę su 
musų kraštu.

(“Lietuvos Rytai”)

Klaipėdos Krašto Gelž- 
keliai Pertvarkyta

Klaipėdos krašto gelžkeliai, 
del susidėjusių aplinkybių ir 
Klaipėdos krašto visuomenei pa
geidaujant, perimti Lietuvos vy
riausybės žinion.

Lietuvos Paštų valdyba išlei
džia naujus pašto ženklelius pa
minėjimui Klaipėdos krašto pri
jungimo prie Lietuvos.

Ožkų Paroda Klaipėdoj
Klaipėdos šaulių namuose 12 

d. rugpjūčio buvo Klaipėdos ir 
jos apielinkės smulkiųjų gyvu
lių augintojų draugijos ožkų pa
roda. Minima draugija dėdavo 
visas savo pastangas auginti 
trumpaplaukę, beragę, duodan-

nenziege).

“Dideli Ponai”
Dusetos. — Valsčiaus įpiMe- 

čiai po kelis kartus neša mo
kesnius, bet niekas jų nepriima. 
Daeina iki to kad reikia pabau
dą mokėti, nes laiku tie dideli 
ponai mokesnio nepriima. At-' 
eina valsčiaus valdybon žmonėh, 
lenkiasi, prašo, maldauja, o čia 
apart “stambių” žodžių nieko 
neišgirsta.

Dingo 10 Tyrinėtojų
Kingman. Ariz. — Tyrinėto

jai pavojingos vietos Colorado 
upėj, dešimts valdžios vyrų, su
tiko nežinomą likimą, ir (pradėta 
jų i ieškoti. Manoma 'kad juos 
vanduo nunešė į akmenuotą ir 
sūkuringą upės dalį ir nuskan
dino. Tuo tarpu upę buvo už- 
tvinęs didelis vanduo paėjęs nuo 
ilgo lietaus toje srityje.

Chicagoj, moterų advokatų 
suvažiavime, tarp kitko buvo 
paliesta moterų plaukų kirpd- 
mosi klausimas, ir jos priėjo 
prie išvedimo kad tas visgi ne
protinga.

Washingtone, valdžios mąstų 
ir vogų biure, chemiškam sky
riuje ištikus eksplozijai, trįs vy-

“Mokytojai” Lenkai ir 
Jų Darbeliai

Švenčionių apskritin moky.to- 
i jais gabenama visokį intariami 
Įasmenįs iš Galicijos. Tas “ap
švietimas” esti ypatingos rūšies, 
nes, pav., viena mokytoja per 
pamokas siunčia mažyčius mo
kinius atnešti jai degtinės, ir 
paskui čia pat prie visų vaikų 
ima degtinę (srėbti, čia ypač 
darbavos paleistuvaudamas (ir 
girtuokliaudamas mokytojas Te- 
leckis iš Buikų. Jis gyrėsi savo 
ktiltura, tačiau rodė tik bjau
riausius darbus. Galų (gale ir 
jis priėjo liepto galą, nes pavo
gė iš vietos šaltyšiaus aukso, 
sidabro ir daugybę dolarių, ir 
pateko kalėjimam

Dar įžymesnis šioje apielinkėj 
buvo mokytojas Zielony, Vodis- 
tono valsčiuje. Vieną kartą vi
sai nusigėręs atvyko į Voistono 
bažnyčią ir ten per iškilmingas 
pamaldas griebės smurto, (net 
reikėjo kuriam laikui sustabdy-

pamaldas.
(“Liet. Ukin.”)

ta

Marconi Lietuvoje
Kaunan atvažiavo žymios An

glų firmos atstovas Marconi, 
bevielinio telegrafo išradėjas, 
kuris veda su Lietuvos vyriau
sybe derybas pastatyti Kaune 
'(didelę radio stotį.

Moka Skolą Francuzijai
šiomis dienomis Lietuvos vy

riausybė sumokėjo Francužijos 
vyriausybei 684,822.39 frankų; 
kaipo skolos liekaną už gautą 
kadaise iš Francužijos amunici
ja, musų kareivių maitinimą 
Francuzijoje, ir tt. Lietuva be
lieka skolinga Francuzijai tik 
už geležinkelio garvežius maž
daug apie penkis milijonus fran
kų, kurios sumos apmokėjimo 
terminas ir sąlygos nėra nusta
tyta. Su Francuzų atstovais 
yra susitarta kad šitoji Lietu
vos Skolos dalis bus likviduota 
kartu su visais tais atsiskaity
mai kuriuos Lietuva turės su 
Francuzija, prisijungus prie 
Lietuvos Klaipėdos kraštui.

(“Lietuva”)

M. Sleževičius išvyko Kopen- 
hagenan, kur dalyvaus tarptau
tinėj parliamentų 'konferencijo
je kaipo Seimo atstovas.

JįXPAUDOS darbus ge- 
35' uai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.

‘Dirvos’ spaustuvė at- 
ul lieka visokius spaudos 

darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 
ui Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas. 
<JT Darbus 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.

I 
siun-



2 DIRVA

IŠ CH1CAGOS
, Vietos veikėjų rupesniu, rug
sėjo 18 d. buvo surengta išleis
tuvės p. V. K. Račkauskui, vyk
stančiam į Londoną. Jis atva
žiavo čia atsisveikinti su savo

ti Chicagiečiai: Dr. A. L. Grai-draugais.
Vakarienė buvo Great North- čunas, Adv. F. Bradchulis, UnS-

Priežastis Philadelphieėių su
smukimo daug giliau pakasta

AKRON, OHIO 
čia pasimirė Ona Dirkienė,

QininiiuniiiiiiiiiiiniiiiimimuiiimiiiiKaHHuiHuituiuuiiiHiiniiHiiuHa

ern Kotelyje, Fraternity salėje, versal State Banko prezidentas j negu iškarto duodasi pastebėti. gena Altrono gyventoja; paliko 
. .. ,  IPlino Arltr T "D o rrArr.i irnOG "Raf- Ko nOT*d o i ITYI r\ + ilrrQ + piqvhp . . . 'T*’ .. .Dalyvavo dailus vietos žmonių 

buris. Vedėju buvo Dr. K. 
Draugelis. Kalbas sakė sekan-

/ A

Eagle Pienas yra tyras karvės pienas sutaisy
tas su cukrumi, speciališku Bordeno būdu, kuns
padaro jį maistu kūdikiams geru. Su Eagle Pie

ir pilnai suvirškomas. Jei negali žindyt kūdikio,

Per virš 65 metus, motinos rėmėsi ant jo. Dak
tarai visuomet pataria Eagle Pieną, nes jis yra
saugus ir lengvai sutaisomas maistas.

Kuomet kūdikis pradeda valgyti stambesnius

katą ir stiprumą jam ir tnm gentkartėm kūdikiu.

žiem vaikam. Joje yra netik tie pamokinimai
maistui su Eagle pienu, vaikam, bet ir naudingi

Metai Svarbiausi
Jūsų Kūdikio. Pirmieji

Jo pradžia gyvenime remiasi ant maisto, kun jis
gauna per dvyliką pirmųjų mėnesiu. Valgis, kad
subudavojus stiprius kaulus ir kojas, turi būti
maistingas, sveikas, ir, tuom pat sykiu, lengvai

Eagle pienas turėtu būti Jūsų pirmutinė mintis.

nu, niekuomet nepnsieina mainyt kūdikio maistą,
nes jis suteiks kūdikiui visus elementus reikalin
gus kūno augimui. Suteiks jam galę panešt save
tvirtai, kuomet pradės vaikščiot

'Nenustok Vartojus Eagle Pieną

maistus, nepanaikink maistą, kuris suteikė svei

Palaikykit Eagle Pieną kūdikio virtam maiste.
Motinos po visą šalį įdomaus mūšy knygute, tal
pinančia pamokinimus, kaip gamini maistus ma

patarimai kasdieniniam valgiui.

Nedapenėtani Kūdikiui

Nesenai tarpe mokyklos vaiku daromi eksperi
mentai parodė, kad Eagle Pienas yra ypatingai 
veiklus gydyme nedapenėtų vaiku. Tie, kurie ga
vo Eagle Pieną gavo kelius svarus daugiau, negu 
kiti. Mokytojos raportavo juos genaus išrodant 
sveikiau ir kad moksle jiems geriau sekėsi.

Jel reikalaujat Informacijų, savo kalboje, kaip penSt kūdi
kius, ar sužinot kaip pažint ar jis nedapenžtas, ar klek tu- 
rėtu sveri, ar kokio ūgio turėtu būti, koki maistą duoti, ar 
kitų naudingu Informacijų, ižklrpkit kuponą šiame skelbi
me, ir prislūsklt mums, ir mes prisiūslm jas jums dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

___________ kuponas --- ----------------
Pajj^hUnkit kokių Informacijų norit 

PenSJlmo Instrukcijos Svorio Toblyčla
Valgiai Vaikam Kūdikių knyga

Vardas 
Adresas 3 (Lithuanian

TiadeMarkof The Borden Company 
Rtg. u. & iw. or.

w
ž dįiį_Ulelr Preserved Milk will 

a°d for additional pnj 
each label wiU

BORDEN COMPANY

Elias, Adv. J. Bagdžiunas, Adv. 
A. Kodis, Adv. K. Gugis, A. 
Krakėmis, A. ValančauSkas, Dr. I vių sumu'lkinimo ima ant savęs 
A. Zimontas ir kiti. Visi linkė-ĮPhiladelphijos kunigai, 
jo p. Račkauskui pasisekimo 
naujame valstybės darbe, irrei-lkių kunigų kaip pavyzdin Kun. Į 
škė pasigailėjimo Ikad jis Itajjp Kaulakio kamendorius Kun. Če-1 
netikėtai apleidžia Ameriką ir pukaitis? 
savo draugus, su 'kuriais dirbo 
visuomenės darbus per 15 metų.

Kalbėjo, atsisveikindamas, ir Į apšviestus arba nusimanančius 
pats svečias-keleivis, raginda- viengenčius stumte stumia bei
mąs nepamiršti kad Lietuvos ševikų- albazan. Imkime kad ir 
jaunutė respublika reikalinga velykinę. Abu kunigai taip 
yra ne demagoginės kritikos bet Kaulakis taip ir čepukas nepri- 
širdingos paramos. Suminėjo ima nei vieno pilnai neužsimo- 
kai kuriuos epizodus ir savo gy- kėjusio šešių dolarių išpažintim, 
venimo Amerikoje, — darbas i Kalbėjausi su vienu vyruku, 
prie SLA., sunkiosios to darbo (kuris nuo pereitų velykų ne tik. 
dienos ir sėkmingas orgamzaci- išpažinties nebuvo bet nei baž- 
jos augimas. Kalbėdamas apie nyčion nuo to laiko nesilanko, (ir 
partijas, pasakė kad Amerikos Į štai kodėl. Prieš Velykas užėjo 

pas Kun. Kaulakį nuderėti kai
ną už išpažintį, ir kadangi Kau
lakio nebuvo, čepukaitis vyruką 
priėmė1. Kun. čepukaitis užgir
dęs kad vyrukas negali arba ne
nori mokėti ?6, tuojau sustabdė 
vyruką ir jam pagrūmojo: “Jei
gu visų $6 neužsimokėti negau
si išrišimo. Išeik!” O vyru
kas inpykęs kunigui taip atsa
kęs : “O tu (man patrabyk.... 
šešių dolarių negausi.” 
rūkas namon eidamas 
ko “Laisvę”, o dabar 
pilnas “draugas”.

Tokie dalykai darosi ' 
phijos Lietuvių tarpe, 
nei vienam iš tų taip vadinamų 
biznierių nerūpėjo nei laikraš
čių parsišaukti kad žmonės gau
tų pasiskaityti, dažinotų kad da
rosi pasaulyj. Lietuviškų laik- 

! raščių leidėjai turėtų taipgi pa- 
l' sirupinti apie savo sumul'kintus 
’ viengenčius Philądelphijoje. Ga- 
' lėtų juk susirašyti su kokia at

sakoma Lietuviška firma, ir jei
gu ne kitaip tai galėtų nors po 
vieną egzempliorių pasiųsti kad 
pareikai'avus tokie 'biznieriai tu
rėtų nors ką po ranka žmonėms 
parodyti. Imkime kad ir tokią 
Atlantic Trading Co. — ji galė
tų daugiausia tuo atžvilgiu pa
sitarnauti, nes ten daug Lietu
vių užeina.

Philadelphijos Lietuvių su-' 
sipratimas yra tiesiog apgailėti
nas. Viens Mitą skundžia, ap
kabta, bjauriausius ir tankiai 
niekuo nepamatuotus paskatas 
viens prieš kitą 'skleidžia. Viens 
kitą apmeluoja ’ir net neužmu
šta. Lietuvius profesionalus ir 

{biznierius užpuldinėja, tankiau- 
irgi be

Bet be perdėjimo, tikrą teisybę I 
pasakius, didžiausią kaltę Lietu-

vyrą ir suaugusius vaikus.
Nelabai šenai viena palaida 

moteris atsikėlė Akronan. Gy- 
vendama Pittsburge ji buvo pa- 

Bet ką gi galima tikėtis is to- Į savo vyrą ir išvažiavusi 
'■ i Lietuvon su taip vadinamu pri- 

I laidiniu agentu. Paskui išvilio
jusi iš agento pinigus pametė jį

Be to dar ■ yra svarbesnių jr atgal sugryžo pas vyrą j Pitt- 
priežasčių ‘kurios musų mažiau ^burga.

Lietuvių partijos neturi pras
mės gyventi jei pirmon eilėn 
riepastalto arba Lietuvos reika
lų, arba Amerikos Lietuvių da
lyvavimo Amerikos 
partijų gyvenime.

Ant rytojaus prie 
(Broadway Limited) 
kauską išlydėjo Dr. K. Drange-

Adv. Gugis, Adv. Bradchu- 
Adv. Jurgelionis, p. Kruko- 
ir kt. Paskutiniai jo drau- 
linkėjimai buvo: “Didžiau- 
pasisekimo”. Sandąrietis.

politinių

traukinio
p. Rač-

lis,

nis 
gu 
šio

Ir vy- 
nusipir- 
jau yra

Philadel-
I'ki šiolPHILADELPHIA, PA.

Kunigai ir bolševikai. Nevie- , 
nas Philadelphijon atkeliavusių , 
gyventi arba pravažiuojančių , 
Lietuvių, pirm negu gauna pro
gos ištirti kame dalykas, neiš
kenčia žodžiu arba ir spaudoje 
nepastebėjęs kad Philadelphijos 
Lietuviai labai bolševizmu už
sikrėtę, subolševikėję. Tuo ko
respondentas tankiausia savo ži
nią ir užbaigia; kame to swbol- 
ševi'kėjimo priežastis nei ncin- 
domanj'a. Nurodyti kaipo su- 
bolševikėjimo priežastį — pre
numeravimą “Laisvės” irgi ne
gana. Iš pasikalbėjimo su pa
čiais “draugais” išvadų ir nepa
darysi, juo kad užvedus su vie
nu ar kitu kalbą retai kurį ra
si kad rimtai apie dalykus svar
stytų ar kalbėtų; dauguma, už
vedus kalbą, tuojau pradeda a- 
pie politiką ’ir skubina iššaukti 
ginčą kad “sukritikuoti”, “su
kirsti”. i

Pavyzdin, aną dieną užėjau 
pas Savo artimą pažįstamą-biz- 
nierių kuriam rupi laivakorčių 
biznį užsidėti. Ir kad savo kom- j šia, kaip teko patirti, 
peteritiškumui 
mano draugas pradėjo papasa
koti ką girdėjo ir matė New 
Yorko ‘kačegarnę”' (Ellis Is
land) lankydamas. Girdi, už
ėjęs su keliais draugais “kače-

j garnėn”, kur juos patikęs Lietu- 
Į vis viršininkas, brolis tūlo lai

vakorčių biznierio Philadelphi- 
joje. Viršininkas buvęs labai 
nemandagus ir pasipūtęs; iš
klausęs ko kas nori, nurodęs Į to ko nežino iš “Laisvės” išskai- 
kur eiti ir atsukęs nugarą. Bet, tys, vienok tai ne jų kaltė, ir to- 
kyšį ušmiršo ir, girdi, mus ųž- del valdžiai skųsti nereikėtų; 
klausė ar mokame Angliškai, ypač toks advdkatas-i’rlteligentas 
jeigu ne — gal norite tlumočių? turėtų tai suprasti, žemas tas

Pabaigus pasaką, aš tą biz- žmogus kuris profesiją turėda- 
nierių perspėjau kad Lietuvis- mas užsiima šnipavimu -ir tokiu 
viršininkas “kačegarnėj” nėra budu surinktas žinias valdžiai 
brolis biznierio Philądelphijoje, parduoda. Varguolis,
ir ktas dalykas, viršininkas “ka
čegarnėj” nėra “tlumočiu”, bet 
atlieka višai skirtingas pareigas 
ir todėl viršininko užklausimas 
ar svečiai moka Angliškai yra 
visai vietoje ir toli gražu nerei
škia nemandagumą, o dar ma
žiau “bandymą gauti kyši.”

Mano pastaba ant tiek nepa
tiko laivakorčių biznieriui in 
spe, ir kad mane sukirsti jis 
man papa'sakojo (jo nuomone, 
žinoma) labai “baisų dalyką”. 
Ir štai pavyzdis:

“ ‘Kačegarnės’ inspektoriaus 
brolis norėjo mane apsukti. Už
ėjau jo ofisan ir prašiau kad 
jis man Lietuvon išsiųstų $10, 
'bet ne litais, o dolariais.
čegarnėS’ inspektoriaus brolis 
man įkalbėjo kad siųsčiau pi
nigus litais, bet sugryžęs na
mon dalyką gerai apsvarsčiau 
ir dabar pareikalavau kad sių
stų pinigus per Lietuvos Ūkio Į Kas Jam Pag^J"- 
Banką dolariais.” | Dublinas. — Sugryžus iš Ge-

Tokį tai supratimą turi tūli Lnevos Airijos atstovui, po Airių 
Philadelphijos Lieturiai apie Laisvos Valstijos priėmimo j 
tikrą dalykų stovį. Ir kas juos tautų Sąjungą, atstovo prakal- 
taip sumulkino? Tikrai žinau bų klausyti suėjo liek žmonių 
kad ne vienos “Laisvės” ir jos I kad vieniems per kitus besigru- 
klapčiukų tame kaltė. dant trisdešimts ypatų Sužeista.

duoti pamatą,
kad ir 
pasiel-

reikalo.
Bet buvo atsitikimų 

profesionalai negeriau 
gia. Iš pusėtinai patikėtinų šal
tinių girdėjau kad tūlas “advo
katas” užsiima šnipinėjimu ir 
tankiai savo nuklydusius vien
genčius neteisingai yra valdžiai 
įskundęs. Nors Philadelphijos 
Lietuviai yra pusėtinai moksle 
atsilikę ir vargiai katras iš jų

‘Ka-

GERB.
>Opragilo kampeli

Visokių šposų ten pri
darius pasiėmus savo vyrą ir ki
tą prilaidinį atvažiavo Akronan. 
čia vyrą pastatė dirbti naktim, 
o prilaidinį dienom, ir abu vyre
liai neša jai pinigus. Bet jai ir 
to negana. Norėjo prie kito 
vyro prisimesti ir išvilioti nuo 
jo SI,500. Kada tas geruoju ne
davė ji areštavo jį, teisme ma
nydama pasipelnyti. Bet (nepa
sisekė. Sumanė virti “naminę”, 
o kad bravoro uždėjimui reika
linga pinigų, ji nutarė parsi
traukti kitą .prilaidinį iš Penn- 1 
sylvanijos, kuris turėjo kiek pi- j 
nigų. Vos svečiui atvažiavus ir 
apkalbėjus su boba biznio rei- 
kalus, pasipainiojo kita kumutė, 1 
su kuria ji ilgai užsiplepėjo; gi

■ svečiui neramu pasidarė. Nesu- 
' laukdamas bobų posėdžio pabai- - 
’ gos svetys išėję pasivaikščioti.

Vos namus apleidus, jį patiko 
Lietuviai ir Rusai plėšikai. Lie
tuviai buvo kiek mandagesni, iš 
svečio neėmė pinigus prievarta, 
nusivedė tamsybės urvan ir už
vedė kazyriavimą, dr taip išlupo 
iš jo pinigus. Svetys likęs be 
pinigų ėmė verkti ir bėdavoti. 
Lietuviai ėmė raminti jį ir sa
kyti ką erik daryt kad visi turė
tų pinigų. Svetys sutiko. Ir ka
da vakare iš darbo gryžo tos bo
bos prflaidiniš su alga, tie suk
čiai pasitikę sako jam: Gelbėk 
savo draugui, jis šiandien pini
gus prakazyriavo, bijo eiti na
mon; dabar atėjo daugiau žmo
nių su pinigais; paskolink savo 
pinigus draugui, ir sėsim kazy- 
riuoti, išlošim iš kitų, bus pini
gų. Tas paklausė sukčių kal
bos. Išsiėmė pinigus ir padavė 
draugui ir pats kur tai laikinai

■ nuėjo. Sugryžęs rado savo dran
gą ir jo pinigus pralošusį. Ta
da jis ėmė ant sukčių bartis,

• bet jie pakėlė muštynes, saky-
■ darni kad jie gražiai pinigus at

ėmė, ne kaip butų kiti prievar
ta padarę. Tada abudu pralai
mėjusieji madydarni kad bus ne
gerai leidosi bėjgti. Parbėgus 
vyram namon, ta moteris klau
sia kas pasidarė? Svetys pra
dėjo pasakoti savo nelaimę, o 
boba iš piktumo tik rausta iri 
bąlsta. Kada dagirdo kad 'sve
tys ir ano pinigus pralošė, bo
ba puolė ant to antrojo ir nusi
movusi kurpę jo galvon su
mušė ; kad dar galva čiela buvo, 
ji nusimovė antrą kurpę; pas
kui dar pasigriebė nuo pečiaus 
geležinę kačergą dr užsimojo jo 
galvon kirsti, bet jis pamatęs 
kad su boba jau ne juokai, 
pakišo galvą po pečium, o boba 
ėmė mušti per tą dalį kur liko 
lauke. Jis prisiekė' bobai kad 
daugiau neduos pinigų 'kitam 
prakazyriuoti.

Senberniams geras pamokini
mas: neužsiimkit su svetimom, 
verčiam alpSiveskit savo bobas, 
tada kad ir gausit mušt tai nors 
niekas nežinos. Meiženis.'

YOUNGSTOWN, OHIO
Čia žmonės visi gerai dirba; 

darbo valandos sutrumpinta, al
gos kiek pakelta. Dabar gele
žinėse dirbama ti'k po 8 valan
das į dieną, 16 valandų darbinin
kui lieka saviems reikalams.

Dabar čia daug privažiavę 
darbininkų iš kitur, bet gali dar 
daugiau atvažiuoti; darbų yra 
visiems įvalias, Galima pasirin
kti darbą.

Lietuviai čia sutikime gyve
na, išskyrus vieną gaivalą, ku
ris dabar nusiminęs vaikščioja. 
Re to viskas butų gerai. K. Stu- 
pinkevičius laimėjo savo bylą 
teisme. Dabar jo priešai vaik
ščioja nosis nuleidę kad negalė
jo jį gyvą palaidoti. K. Stupin- 
kevičius yra geras Lietuvių vei
kėjas ir už tai turi gerų drau- 

I gų kas jam pagelbėjo. V.

TETULĖ ATSILANKO 
PAS GERB. SPRAGILĄ
— Tegul bus pagarbintas, 

vaikeliai. Gerai kad atra- 
rau jus namie šį vakar.

— Sveika, gyva, tetule, 
meldžiu sėstis. Ačiū 'kad 
užmiršti mus aplankyt.

— Ale kodėl, vaikeli, ne
atsakai “Ant amžių”? tai 
butų tikrai dievobaimingai.

— Tetule, tikrai dievobai
mingai yra kad mes tave 
gražiai priimam ir pasodi
nam ; prie to, kad nesiulom 
tau jokio raugalo, ir to gali 
nesitikėt čia atėjus.

— Tu, vaikeli, vis matau 
esi toks bedievis ir bliuzni- 
ji prieš šventą tikėjimą, 
nors jau esi ženotas.

— Tetulė manai kad aš 
prieš tikėjimą bliuzniju jei
gu sakau nesitikėk pas mus 
jokio raugalo.

— Aš bijočiau su tekiu be-

ne

savo šventuosius ir jų zoko- 
nus.

— Vaikeli, aš tankiai ei
nu spaviednės ir pasisakau 
kunigėliui kad biskelį išsi- 
geriu, ir jis man atleidžia 

i liepdamas daugiau taip ne
daryt.

— Taigi tetulė ir švent- 
vagiauji, prižadi kunigėliui 
nedaryt, o vis gėri ir geri. 
Nedykai ir sapnus sapnuoju

— Ale, vaikeliai, paklau
sykit mano sapno, gal apsės 
ir jus šventa dvasia ir pra
dėsit eit į bažnytėlę.

— Gerai, tetule, pasakyk 
savo sapną, nes kolei neiš
šnekėsi, tavo sąžinė neturės- 
ramumo;
/ — Vaikeliai klausykit ir 
pasiimkit sau į širdis šitą 
mano sapną. Rodos, aš ei- 

{ nu su tavo pačia Lietuvoj 
j per pievas į bažnyčią; vedu 
ją spaviednės, o pirma mu- 

{ šų eina aniuolas ir rodo įte
ką. Ale iš vieno krūmo iš
šokę yelnias ir puolė ant. 
musų, tada aniuolas pagrie
bė mane ir nusinešė į dan
gų, o ją velnias pagriebė ir 
nusigabeno į peklą. Ale tas 
velnias buvo panašus Į ta
ve. Taigi tu jos dūšią pra- 
puldysi. Paskui rodos aš ei
nu Sanklėru ir kalbu rąžan
čių; pasitiko mane kunigas 
ir norėjo pašventint; ale tas 
kunigas buvo į tave pana
šus, ir pamačiau kad po jo- 
kamžos buvo uodega. Jis 
pripylė Į stiklą šnapso ir no
rėjo liet man ant galvos^dieviu kaip tu ir gulėt; kaip aš ėmiau w »u0 jo; 

dar ji nėbijo su tavim vie- - - - • - -
name namė gyvent.

— Šią gadynę nėra ko bi- - 
jotis, nes biesai ir piktos Į hnį. 
dvasios daugiau po namus 
nevaikščioja, o žmogus žmo-

ir parbėgus namo radau ta
vo pačią gulinčią mano lo- 
—j. Iš to aš išbudau, ir net 
buvau nuėjus kunigėlio pa- 
sikalst ką tas sapnas reiš
kia, tai jis liepė duot ant mi-. v i • • nia. lai iio nvuc viuxjl aiiu uuw

gaus nees, ypač dar jeigu «• jggjjntg dolarių, o kai
tyr»o LrioLr fmcicuwoc ir 7Ynn. .

Atstovas Čarneckis 
Išvažiavo

Washington (L. L B.).-— 19 
d. rugsėjo Atstovas'-Čarneckis 
išvažiavo iš WaShingtono. Iš 
New Yorko atstovas išvažiavo 
laivu “Majestic” rugsėjo 22 d. 
Savo pavaduotoju sulyg Užsie
nių Reikalų Ministerijos parė
dymų atstovas paliko M. J. Vi- 
niką, Atstovybės sekretorių?

Atstovui čameckiui Lietuvos 
valdžia siūlo naują paskyrimą, 
taigi p. Čarneckis išvažiavęs dar
bai- Kaunan -tarnybos reikalais, 
atgal Amerikon nebegryš.

P. MIKOLAINIS 
53 Hudson Avenue 

Brooklyn, New York.

Išmoku Pinigais už 
Liet. Laisvės Pasko
los Bonų Kunonus 

prinokusius Liepos m. 
1923, ir pirmiau, su at- 

■ siskaitymu.

yra kiek apsišvietęs ir žmo- . 
niškumą supranta. . <

— Tu gali ir dešimts vi- 
šokių žmoniškumų suprast, 
ale jeigu esi bedievis tai ga
li jos dūšią pražudyt ant 
amžių sykiu su savo. Vai
keli, aš aną naktį sapnavau 
baisų sapną, ir tuoj norėjau 
bėgt pas jus apsakyt ir pa
žiūrėt kas pas jus dedasi.

— Keista kad tetulė vis 
tiki į sapnus. Na o ką sap
navai?

— Man iki šiolei rūpėjo, ir 
tik šį vakar, kada mano die
das tris di'ktus stiklus ir- 
traukęs (mano 'gardžios ra- 
zinkinės atsigulė ir užmigo, 
neturėdama ką veikt namie 
atėjau jums papasakot savo 
sapną.

— Keistai tetulė apsieini, 
'keistai gyveni, ir keistus už 
tai sapnus sapnuoji.

— Ne keistus, vaikeli, ale 
tikrus sapnus aš sapnuoju, 
ba tą rytą aš buvau bažny
čioj ir ilgai meldžiausi prie 
panelės švenčiausios iš Čen- 
stakavos. Vakare kada nu- , 
ėjau gulti, užmigus sapna
vau tą savo sapną.

— Bet tetulė nepasakei ar 
eidama gulti ir tu tris ar 
keturis stiklus tos savo ra- 
zinkinės išsigėrei? 'Tada aš 
žinočiau kodėl ir ką sapna
vai.

— Vaikeli, biskį išsigert 
ne griekas, bile tik daugiau 
kitokių blogų (darbų beda
rai.

— Ne tiesa, tetule; nors 
viską kitą darytum gerai ir 
kaip reikia, bet vienu blogu 
darbu gali prasižengt, ir bu
si nusmerktas žmonių aky
se. Tas pats ir su Dievuliu: 
už vieną tavo girtuokliavi
mą jis gali nepriimt tave į 
dangų, nekalbant jau apie 
kitus tokius darbus.

— Šarap, bedievi, aš ma
tau kad jau tu deriesi mano 
dūšią velniu parduot. Ne
padarysi to, ba aš turiu ant 
kaklo švento Pranciškaus 
brostvas, ir per juosmenį 
persijuosus šventos Daratos 
zokono juosta.

— Jeigu tokias brostvas 
tetulė nešioji, ir kasdien ne
išsilenki negerus, tikrai tu
rėtum patekt ten kur visa- 

i da karšta, nes išniekini tuos

ateisiu pas tave, pasakyt 
“Tegul bus pagabrintas”, 
ba nuo to išlakstys iš tavo 
namų velniai ir negundins. 
manęs.

— Ha, ha, ha!
— Ko judu juokiatės iš 

tokio baisaus sapno? Ar 
nebijot kad jus lipiceras nu
gabentų į peklą? Ar skai
tei “Peklos Kančių” knygą, 
matai kaip ten baisu!

Į — Tetule, peklos kančių 
; knygas rašė tie kurie ten 
nebuvo, ir pirm negu ten 
nuėjo; o iš nuėjusių nei vie
nas nesugryžo pasakyt.

— Ale ar matai, vaikelį 
kaip viskas baisiai aprašy
ta, o tai teisybė!

— Iš kur gi tetulė žinai 
kad teisybė? Palauk dar ko- 

1 lei ten nueisi, tada galėsi pa- 
• sakot kaip ten yra.

— Tu vis nori mano dūšią 
' šėtonui parduot ir kalbi apie 

mano ėjimą j peklą. Bijau 
aš čia but. Eisiu namo, o 
kitą sykį ateidama pas jus 
atnešiu mukutę, gal dvasia 
šventa jus bagaslovins. Da
bar labanakt. Nenoriu kal
bėt su tokiais bedieviais.

— Labanakt, tetule, laba
nakt. Atleisk kad neturė
jom kuo pavaišint, gal bū
tume išrodę šventablyves- 
ni.
Neužmirškit saviškių Lietuvoje?

Užrašykit jiems “Dirvą”
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tetulė ir švent- 
•ižadi kunigėliui 
vis geri ir geri, 
sapnus sapnuoji 
nikeliai, paklau- 
sapno, gal apsės 
ta dvasia ir pra- 
lažnytėlę.

tetule, pasakyk 
, nes kolei neiš- 
o sąžinė neturės

liai klausykit ir 
au j širdis šitą 
į. Rodos, aš ei- 
) pačia Lietuvoj 
j bažnyčią; vedu 
lės, o pirma mu- 
uolas ir rodo ta- 
vieno krūmo iš- 
is ir puolė ant 
aniuolas pagrie-

* nusinešė į dan- 
dnias pagriebė ir 
j peklą. Ale tas 

vo panašus Į ta- 
tu jos dusią pra- 
įskui rodos aš ei- 
u ir kalbu ražam- 
;o mane kunigas 
ašventint; ale tas 
ivo į tave pana- 
tačiau kad po jo 
ivo uodega. Jis 
įklą šnapso ir no- 
man ant galvos, 
au bėgt nuo jo, 
s namo radau ta- 
ulinčią mano lo- 
aš išbudau, ir net 
ius kunigėlio pa
tas sapnas reiš- 
liepė duot ant mi- 
s dolarių, o kai 
s tave, pasakyt 
is pagabrintas”, 
išlakstys iš tavo 
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17IS OS Suvienytos Valsti- 
v jos nustebusios, žiuri į 

Oklahoma, vieną iš ketu- 
riasdešimts astuonių valsti
jų šios didelės respu'blikos 
unijoje, kuri susiskaldę sa
vo tarpe ir eina prie kažin 
kokio nežinomo galo. To vi
so priežastis yra slapta Ku 
Klux Klan vadinama orga
nizacija, o to pasekmė gali 
būti naujas Civilis Karas 
Suvienytose Valstijose.

Vienas tokis karas kaina
vo Suv. Valstijoms brangiai. 
To karo liekana yra šita pa
vojinga Ku Klukserių orga
nizacija. Ji po karo veikė 
tik prieš negrus-juodukuš, 
prezidento Linkolno paliuo- 
suotus iš vergijos. Dabar ta 
organizacija užsiima plates-Į

Toliau Rašybos Taisy
mo Klausimu

“.Artojui” 'pakėlus klausimą 
kaip reikia rašyti 'Angliškus žo
džius turinčius raidę “C” kuri 
skamba kaip “K”, mes No. 34 
“Dirvoje” išrodėme kad to dar 
nereikia liesti, tai yra neiti į 
svetimą lauką, o imti taisyti sa
vo rašybą.

“Tėvynės” redakcija No. 38 
eina dar toliau į svetimą mišką. 
“Tėvynės” redakcija nori ne tik 
“C” paverst į “K”, bet ir visus 
vardus rašyt fonetiškai, t. y. su
lyg jų skambėjimo juos tariant.

I Ji sako:
“Musų supratimu, reikėtų lie

tuvių spaudai eiti prie sulietu- 
Ivinimo, ant kiek tai galima, vi

nių darbu.*'’JLveikia ir*prieš|^. kalboje jašomų vardų, 
baltuosius žmones. Ji . 
dar metas kitas kaip pradė
jo urmu veikti, naujai ir vi
sapusiai susiorganizavus.

Oklahomos valstijos įsta- 
Yymdavystės ir pildomoji 
valdžia susiskaldę: guberna
torius su dideliu trukšmu iš
ėjo prieš tą organizaciją, 
bet jam tik žingterėjus pir
myn, tuoj paaiškėjo kad tos 
valstijos žemutiniojo buto 
atstovų diduma yra Kiurk
sai ir jie eina prieš guber- , 
natorių. Gubernatorius ap- ; 
šaukė karo stovį ir varo ty- t 
rinėjijjius ir tardymus tos1 
organizacijos darbų Okla
homa valstijoj; atstovai gi 
šaukia patįs savo ekstra po
sėdį užkirtimui gubernato
riui kelio tardymus varyti. 
Kad neužgrobtų organizaci

X pi ICO ‘ *
Ji tik m*esb? užvardijimu/ ir kitų žo

džių.”
Pirm šito sakinio “Tėvynė” 

bet gi nusiskundžia kad “Ame
rikos lietuvių spaudoje viešpa
tauja tiesiog anarkija.”
. Jeigu imsim “Lietuvint” vi
sus svetimų žmonių, miestų ir 
valstijų vardus kokie tik paten
ka į musų laikraščius, tada bus 
dar didesnė anarkija.

Musų nuomone, nesvarbu ar 
kas ištars ir kaip ištars pavar
dę Hughes, ar Coolidge, bile tik 
žinos kad tai yra ta ypata apie 
kurią mes kalbame, ir mes nesi
jausime sudarkę tų ypatų pa
vardės. Nei įstatymiškai nei 
logiškai netinka 'keitinėt kitų 
žmonių pavardes nei miestų var
dus nei ką kitą.

Tokis musų ėjimas į svetimą 
_ - „ — . j lauką — Anglų kalbos gadinimą,

JOS knygas, jos išgabenta į n apleidimą savo išrodo labai ne
įeitą valstiją. vvkusiu užsiėmimu. Mes visa-

Belieka dabar išbandyti I — 
kurios spėkos toj valstijoj j — 
didesnės: ar legates valdžios 
ar slaptos organizacijos. Iki J 
to daėję, abi pusės jau var
gu nusileis, žinoma jeigu I — , , ,
Klukesriarjausis'kiek tvirti j NJAUJAS apsisprendimo obal-. 
Šokti prieš valstijos kariu- Į1 s*s> “Sardinija Sard&ms" ar 
menę, kurios yra gatavai apsilankymas Mtissolini’o, pir- 
pašauktos veikimui, reika- J mutinio Italijos premjero užikė- 
lui kilus. | lūšio savo koją ant jos žemės

Klukseriai nėra religiš-jnuo 1^70 metų, atkreipia atidą 
ka organizacija^ji nori būti j vieną iš romantiškiausių 
daugiau valstybinė organi-Į Viduržemio jūrių salų, 
zacija. Ji riori kontroliuoti Buletinas iš Washington, D. 
valdžią ir neįleisti į ją. ne- j C., National Geographic Society 
patinkamus ir svėtimo krau- raštinės sako: 
jo žmones, persekioti šiaip “Retai žmogui pasitaiko su®i- 
ypatas kurios jų pažiūrai'su Mp daug vienas kitam 
nepatinka, kovoti prieš 'Žy
dus, negrus ir katalikus.

Mažai Žinoma Keista 
Religija

šimtas metų atgal, Ameriko
nas Joseph Smith, įsteigė nau-l 
ją religiją. Ta religija nors yra 
jauniausia, bet mažiausia Lie
tuviams žinoma. Ji vadinasi 
Normonizmas. Ji yra pusėti
nai plačiai išsiplatinus tūlose 
Suv. Valstijų dalyse, bet toliau 
nenuėjo.

Joseph Smith, pranašas — tų 
laikų žmogus 'kada dar prana
šystės veikė — kokiu ten budu 
įgavo aukso toblyčiaS su kokiais 
ten parašais. Jis paskelbė jog 
tos toblyčios jam atsiųsta iš 
dangaus. Keista tik kad visi iš 
dangaus viską gauna, /ir nuo to 
palties Dievo, o kaip reikia, kož- 
nas skelbia kad jo Dievas yra 
geras, o kito ne.

Smith tikėjo ir į tą patį Kris
tų, ir jis savo tikybą užvadino 
“Bažnyčia Jėzaus Kristaus Vė
lesniųjų Dienų šventųjų”.

Gavęs tas toblyčias iš Dan
gaus, su keistas parašais, jis 
jas išvertė, šventos dvasios nu
rodymais, ir išėjo Mormonų kny
ga arba biblija.

Taip jis sakė apie tas tobly- 
tėles. Jo pasekėjai įsako kad i 
tam visai neabejotų ir nepeiktų I 
krikščionįs kurie priėmė Mai- 
žiaus pasaką apie jo gavimą įs-I 
tatymų iš dangaus.

Joseph Smith ypatingai savo 
tikybą rėmė ant to kad kožnas 
vyras gali turėti daug pačių.

Taip ir ėjosi, iki galiaus Suv. 
Valstijų įstatymai tai uždraudė. 
Dabar Mormonizmas sako jog 
vienos pačios užtenka. į

SARDINIJA

I prieštaraujančių padavimų apie 
vieną mažą plotą kaip tenka gir
dėti apie Sardiniją.

“Vienas rašytojas išrodinėja 
jog ji neturi kelių, kalnuota ir 
plėšikais užvisus. Kitas rašo' 
kaip mediniais ratais jaučiais 
traukiami vežimai 'pešasi už ke
lią su skubiai važiuojančiu au
tomobiliu, apie jos derlingus 
slėnius, ir malonų svetingumą 
jos žmonių.

“Tie priešginingumai paeina 
dėlto kad Sardinija yra nevie
noda, tūlos jos dalis visai ne
pereinamos, ir apsilankęs žmo
gus praneša ką jis matė viena
me kampe, prilygindamas tą vi
sai salai.

“Paimkim miestelius, pavyz
džiui: Alghero, apkolonizuotą iš 
senovės Kataliną, kuris šian
dien išrodo senu Ispanišku mie
stu. Linksmi ir šnekus žmonės 
Sassari mieste, Išiaurinės plo
vinei jos sostinėj, yra Pisos kil
mės ir -jų tarmė dar vis turi 
Tuskaniškus ženklus. Kalboje, 
fiapročiuose Ir aprėdaluose La 
Maddalena yra Korsikiška.

“Sardinija yra kalnuota, del 
ko jos paskirų sričių gyvento
jai ir turi savo senus pobūdžius 
nuo kelių šimtmečių atgal. Vi
sokios tautos ją buvo užpuolu
sios nuo tų laikų kaip Foiniki- 
jos laivai atplaukė, į Sardinijos 

i uostus, ir daugelis jų paįiko sa- 
Į vo pėdsakus kurie yra didelės 
reikšmės, tautų istoriją turinė- 
jantiems.

“Tenai yra kėliai, nors neku- 
rie yra tik liekanos vieškelių is- 
budavotų Romėnais. Cagliari 
mieste.yra amfiteatras iškaltas 
kietoje skaloje kur laiptai ir gy
vulių gardai dar vis galima ma- 

. tyti. Romėnų liekanos šiandien 
Į daug aiškiau matosi negu pali-

da užmirštame savuls reikalus, o 
lendame prie kitų. Perdirbinė
jimas Anglų kalbos žodžių pa
gal musų skambėjimo buitų lyg 
rašymas jiems savotiškos gra- 
matimos. Mes dabar atsimena
me tokių atsitikimų kur redak
torius, tik ką pribuvęs iš Lietu
vos, ima ir parašo ir išleidžia 
vadovėlį “kaip mokytis Angliš
kai”. Todėl jis tą daro kad dar 
pats nemoka Anglų kalbos. Da
bar iš tų nei vienas vadovėlių 
neparašė nors jau pragyveno ke
liolika metų čia ir tą kalbą ge
rai išmoko.

Vėl dar, Anglų kalbą refor
muoti pagal “skambėjimo” kė
sinosi ir Rooseveltas, buvęs S. 
Valstijų prezidentas. Bet Ame
rika tą atmetė, išskyrus kelis 
— tris ar keturis — žodžius.

Kodėl mums nesiimt pirmiau- 
siš grynint savo daržą? Juk 
musų rašyba yra tikrai užleis
ta. Svarbiausi, kasdien maišą- 
si žodžiai, labai menkučiai savo 
reikšmėj rašybos švilgsniu, bu
vo musų išdėstyta “Dirvos” No. 
34-me. Mes juos kožnas sau sa
votiškai rašome. Vienas rašo: 
“Sudiev, ligi pasimatymo”.

Kitas:
“Iki pasimatymo.” 

Trečias:
“Lygi pasimatymo.” 

Ketvirtas:
“Lig pasimatymo.” 

Penktas:
“Liki pasimatymo.” ■

Ir taip daugiau kitokių 
'mažučių žodžių.

Paskui vėl, kaip andai vienas 
musų 'bendradarbis pajudino, 
maišymas musų rašyboj sveti
mų žodžių kurie gali būti aiš
kiai parašyta Lietuviškai.

MJtin'gas, tolerancija, subs
tancija, subteliškumas ir daug 
kitų tokių galima 'pasakyt Lie- 
kimai viduramžinių užkariauto
jų, kadangi žmonės išnaikino 
daugybę pastarųjų palikimų jie- 
škodami paslėptų turtų.

“Campidano lygumos nubar- 
istyta mažais kaimeliais ir jeigu, 
j jų kurį pribūtum duonos kepi
mo dienoje manytum jog 'kai
melis dega. Durnai veržiasi ir 
visų plyšių ir kaminų (kuomet 
kūrinama pečiai duonai kepti.

“Kiekvieno tų lygumų kai
melio ar miestelio ypatingumas 
yra jų keistame laukų laisty
mo užvedime. Užrištom akim 
asilas klampoja ir klampoja ap
linkui, prikinkytas prie medinio 
dysdlio kuris suka vandenį se
miantį ratą. Virvėmis pririšti 
prie sukančios! diržo yra moli
niai puodai? Puodas pasiekęs 
rato viršų apvirsta ir išlieja 
vandenį į medinį lovį kuris iš
lieja vandenį į reįervuorą, o iš 
čia vanduo liejasi į daržus.

“Vaizdžiai apsirėdžiusių ino- 
terų nematyt kur tik pažvelgsi, 
kaip tūli rapsodiški rašė j ai ti
krina, tečiau kaip kuriose vieto
se spalvuoti aprėd'alai praėjusių' 
gentkarčių dar vis matosi. Aį>- 
vienėjusiame Duesulo moterįs 
yra išimtinai gražios ir jos rė
dosi raudonai, taip kad kuomet 
suplikantų procesija eina per 
miestelio gatves joms sustojus 
į eilę jų raudonos spalvos suda
ro gražų mišinį su žaliais me
džiais pakelėse.

“Toks skirtumas gyvenimo ir 
paviršutinių aplinkybių yra ste
binantis kadangi tas įvyksta to
kiame sulyginamai mažame plo
te. Ta sala yra tik 160 myilių 
ilgio ir apie 70 mylių pločio.

“Jos daugybė laukinių gėlių 
sudaro margą panoramą ir pri
duoda salai ypatingą (kvapsnį.

“Vienas iš jos nepaprastų ap
sireiškimų yra tai daugybė su
kuriu, žinomų kaipo jūrių šalti
niai, pietiniame jos krašte’. Jie 
susisiekia su jūrėmis ir turi sa
vyje druskos, žmonės surenka 
druskos kalnus nuo 20 iki 30 
pėdų augščio.

“Flamingos iš Afrikos apsi
rinkę sau vasarviete tuos šalti
nius, ir bile naktį rugpjuČįo 
mėnesyje, biskelį po sutemos, 
tie paukščiai skrenda virš Cag
liari savo kasdieninėj kelionėj 
iš vakarinio į rytinį šaltinį, pa
vidale skrendančių kryžių, su 
savo trumpais sparnais, išties
tais kaklais ir plonom kojom iš
tiestom užpakalyje.”

tokių

tųviškai. Tais žodžiais redakto
riai ndri rodyt tik savo moksliš
kumą, o skaitytojai pusę laikra
ščio nesupranta.

Vyrai, pradėkime grynint sa
vo rašybą, mokintis patįs save, 
tuo daugiau pagelbėsime ir sau 
ir skaitytojams. Dar nei vienas 
skaitytojas nenusiskundė kam 
Coolidge rašoma taip kaip jis 
pats rašosi, bet maišyta rašyba 
ir pavertimas Lietuviškų žodžių 
Į svetimus daug randa priešin
gumo. Nelietuvinkim Ameriko
niškus vardus, neamerikonin- 
kim kim ar neverskim j kitas 
kalbas savo žodžių.

ti

Kas Gali Atsitraukti 
Gimines

Tūli laikraščiai pradėjo dary- 
išveždiojimus kad, sulyg nu

girstų žinių, Kaune prie Ame
rikos konsulo paduota aplikaci
jų į Ameriką važiuoti į 20 ar 
daugiau tūkstančių, ir todėl ku
rie dabar pirks ar siųs laivakor
tes, pagal dabartinės Lietuvių 
kvotos tegalės įvažiuoti į Ame-

• riką tik už dešimties metų.
Skaitlinėmis išdalinus išeina 

' taip. Tečiau faktiškai kitaip 
yra. Turint mintyje padavu
sius Kaune konsului aplikacijas 
važiuoti į Ameriką, reikia turė
ti mintyje ir tą kad visa Lietu
vos žydų biednuomenė susigrai
bius pinigų nori bėgti Ameri
kon. žydų privažiuoja iš Rusi
jos kurie irgi nori per Lietuvą 
išvažiuoti ir kreipiasi leidimo j 
Amerikos konsulą Kaune, 
visi sudaro tūkstantines 
norinčių išvažiuoti.

Ret su galinčiais išvažiuoti 
yra kita pasaka.

žydai ar Lenkai ar Rusai ga
li prie konsulo raštinė!? eilėse 
išsėdėt po kelis mėnesius prašy
dami išleisti juos išvažiuoti. Bet 
jie neturi nei jokių paliudymų iš 
giminių iš Amerikos, nei jokių 
afidavitų. Jie yra visai svetimi 
Amerikai.

Paskui juos atėjęs žmogus 
Lietuvis su pilnais popieriais iš 
savo tėvo, ar tėvas iš sunaus, 
ar žmona iš vyro, tuoj gaus lei
dimą važiuoti, o tie visi eilėse 
ir liks bestovį kaip stovėjo.

Kurie Amerikiečiai turi par- 
sitrąukįmui giminių* jeigu..turi, 
pilietiškas popieras, gali pirkti 
laivakortes bile kur ir bile dieną, 
ir atėjus laikui jų giminės atva
žiuos, nereiks laukti desėtką 
metų.

Suv. Valstijų imigracijos įs
tatymas sako šitaip:

“Pirmenybė bus duodama ant 
kiek tas galima, žmonoms, tė
vams, broliams, seserims, vai
kams žemiau 18 metų ir myli
mosioms (1) Suv. Valstijų pi
liečių; (2) ateivių kurie padavė 
aplikacijas pastoti piliečiais (tu
rintieji pirmąsias popieras) f 
(.3) ypatų kurios gali būti pri
imtos į piliečius po ištarnavimo 
kariumenėje. '

Tą turėtų turėti mintyje tie 
kurie baugina Lietuvius 
traukimo savo giminių 
kon.

Tie 
eiles

nuo
Ameri-

Gali

Amži našai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V.)

(Tąsa iš pereito num.)
— Narsaus butą musų tėvelio!
Dagobertas negalėjo toliau bekalbėti, 
Rožytė, baisiai suklykusi, parodėnes

ranka langą, nubaldama iš baimės....

VII SKIRSNYS.
Keleivis.

iš Chi-

Ko Musų Žemė 
Sulaukti

Profesorius McMillan 
cagos, būdamas Los Angeles,
Kalifornijoj, gryždamas iš eks
pedicijos tyrinėjusios saulės už
temimą, paskelbė jog saulė su
sitiks su žvaigžde tiek atstumo 
viena nuo kitos kaip dabar yra 
tolumo žemė nuo saulės; tokis 
dviejų saulių susitikimas — mū
siškės su svetima — atsibus sy
kį į milijoną bilijonų metų — 
kuri skaitlinė astronomams yra 
tik paprasto tolumo skaitliavi- 
mas.

Kada tas įvyks, kas nors gali 
atsitikti su musų žeme, žemės 
kelias aplink saulę yra beveik 
apvalas, bet bus perdirbtas pa
ilgu. žemė vistiek keliaus ap
link saulę kaip ir dabar, bet ka
dangi jos kelias gali pasidaryti 
perdaug pailgas, ji savo ■ ke
lio pailgumo šonais eidama pri
siartins prie saulės bent dešimts 
sykių arčiau negu dabar yra.

Taigi, tuoj reikia pamislyti 
apie karštį kokis butų žemei 
taip arti pro saulę praeinant— 
nėra abejonės jog visa gyvybė 
ant žemės turėtų pasibaigti — 
sudegti. Bet kadangi toks at
sitikimas yra dar už baisių to
lybių, apie tai nereikia nei rū
pintis.

— Imperatorius! Kokj gražų veidą jis 
turėjo ant tavo aukso medalio! — atsiliepė 
mergaitės.

— Tai yra tas pats medalis, kuri jis 
man pats davė Vagrame. Tai yra bran
giausias mano turtas. Aš ji visados prie 
savęs laikau. Bet grįžkime prie jūsų mo
tinos. Jai būdavo labai malonu pasimatyti 
su manim, kai nunešdavau jai jūsų tėvo lai
škus. — ji, mat. daug nukentėdavo nuo sa
vo šeimynos. Jos giminės visaip ją var
gindavo, bet ji visados atsakydavo: “Nete
kėsiu už nieko kito, kaip tiktai už generolo 
Simonso!” Ji buvo narsi. Vieną dieną ji 
gavo laišką nuo generolo. Jis rašė aplei
džiąs Elbos salą, drauge su imperatorium. 
Karas vėl prasidėjo; ir toje kampanijoje, 
ypatingai prie Montmiralio, jūsų tėvas ka
riavo kai liūtas. Tai jau buvo nebe drąsa, 
tai buvo įniršimas. Jis sakė man, kad 
kampanijoje, kaimiečiai taip daug priguldė 
prūsų, kad jų laukai per daugelį metų ne
reikalavo kitokios trąšos! Visi ėjo pirmyn: 

I vyrai, moters ir vaikai. Buvo paversta, į 
ginklus šakės, dalgiai, kirviai, akmenys, 
špatai. Tai buvo vilkų mušis!

Mergaitės klausėsi, akytes išplėtusios, 
apie karą, kuriame jų tėvas pasižymėjo di
dele drąsa.

— Vieną vakarą, po mūšio prie Mont
miralio, imperatorius, visai armijai džiau- 
gianties, mušiu lauke apdovanojo jūsų tė
vą titulais Montmiralio Grafo ir Francuzi- 
jos Maršalo! Z

— Francuzijos Maršalas! — nusistebė
jo Rožytė.

— Montmiralio Grafas! 
Blanšė.

— Taip, Petras Simonas, darbininko 
sūnūs, grafas ir maršalas! Jis jau negalė
jo iškilti augščiau, jei bent jau butų pa
skirtas karalium! Tokiu tai budu impera
torius dėkodavo savo kareiviams už para
mą, Kokią jie teikdavo jam ir kraštui. Nie
kas negalėjo sakyti, kad “Jūsų imperato
rius panaudoja jus, kaipo maistą kanuo- 
lėms!” Tokiems galėjai lengvai atsakyti, 
kad “Verčiau uostyti parako durnus ir tu
rėti progos likti kapitonu, pulkininku, mar
šalu, karalium — arba invalidu ; tai jau ge
riau, negu badauti, skursti, šalti, senti, pu
ti palapinėje ant sutrūnijusių šiaudų po to 
kai per keturiasdešimts metų vergavai ki
tiems žmonėms....

— Kas, ar Francuzijoj, Parise, tame 
dailiame mieste, yra tokių sutvėrimų, ku
rie miršta 'badu skurde? . 1

— Taip, net Parise yra tokių nelaimin
gų vargšų. Bet eikime toliau.... Mūšyje 
ties Vaterlo generolas liko sunkiai sužeis
tas ir ilgai gydėsi. Pasveikęs prašėsi, kad 
jam butų leista vykti ant Šv. Elenos salos, 
kitame pasaulio gale, kur anglai nusiuntė 
imperatorių, kad jį ten užkankinus. Mano 
mielosios, jei imperatorius jaunatvėje ir 
buvo laimingas, tai vėliau jisai labai daug 
kentėjo.... Yra net ko apsiašaroti. Im
peratorius daug prikentėjo.... Nelaimei, 
generolas nebuvo kartu su juo ant Šv. Ele
nos, — jam bu'tų buvę kiek lengviau; jie 
neleido jam vykti. Tada jisai, nekęsdamas 
Burbonų, kaip ir daugelis kitų, suorganiza
vo konspiraciją su tikslu pašaukti impera
toriaus šunų. Jis norėjo gauti vieną regi- 
meiną, kurs buvo sudarytas beveik iš vie
nų tiktai senų ir atsidpvusių jam kareivių.

(Toliau bus)

su

TNAGOBERTAS skubinai pakilo.
— Kas tau yra, Rožyte?
— Tenai, tenai! — atsakė ji, rodydama 

į langą; — man pasirodė, kad ten buvo ke- 
no tai ranka.

Dagobertas skubinai pasižiurėjo lau
kan, už lango, bet nieko nesimatė, tik vė
jas piktai daužėsi po laukus. Jis ramino 
mergaites:

— Nesibijokite, brangiosios. Vėjas 
ūžia, tai ir viskas.

— Bet mano rodos, kad aš mačiau už 
lango pirštus keno tai rankos.... —aiš
kinosi Rožytė.

— Bet ten nieko nebuvo, — aiškino Da
gobertas. — Langas yra labai aukštai nuo 
žemės, tiktai milžinas tegalėtų jį pasiekti. 
Jei ten butų buvusios kopėčios, tai nebūtų 
buvę laiko jų šalin padėti, pirm negu aš 
pažiurėjau per langą laukan.

— Gal aš ir apsirikau, — sutiko Rožy
tė. — Gaila, kad aš pertraukiau tavo kal
bą, Dagoberte.

— Tai nieko, — atsakė kareivis. — 
Gaila, kad Kilžojas dar nesugrįžo, — jis bu
tų padabojęs langą. Jis, tur būti, suuodė 
savo draugą Žovijalą tvarte ir nuėjo jo ap
lankytų. Aš labai norėčiau pats išeiti ir jo 
pažiūrėti.

— Ak, ne, Dagoberte, neik, nepalik 
mus vienų, — sušuko abidvi mergaitės. — 
Mes taip bijomės!

— Gerai. Kilžojas ir pa'ts turės greitai 
sugrįžti. Taigi aš ir pradėsiu savo pasako
jimą, --pridėjo Dagobertas, atsisėsdamas 
prie mergaičių kojų, veidti atsigrįžęs lan
gam

— Taigi generolas pateko nelaisvėn ir 
buvo Varšavoje ir įsimylėjo į jūsų motiną, 
kurią tėvai norėjo apvesdinti su kitu vyru. 
1814 metais karas užsįbąigė. Imperato
rius liko ištremtas ant salos Elba ir sostan 
sugrįžo Burbonai. Jie, susitarę su rusais 
ir prūsais, išgabeno jį ant Elbos. Jūsų mo
tina, sužinojusi apie tai, tarė generolui: 
“Karas pasibaigė, — tu esi liuosas! Aš ne
žinau, kada mudu besusitiksiva: bet aš ne
ištekėsiu už nieko kito, kaip tiktai už tavęs. 
Aš busiu tavo lygi mirties lentos. Impera
torius yra pavojuje, — tu eik dabar pas jį!” 
Pirm išvažiuosiant, generolas pasišaukė 
mane. “Dagoberte”, jis pasakė, “pasilik 
čia. Gal panelė Jie va reikalaus tavo pa
galbos pabėgt nuo savo tėvų,, jei jie skriaus 
ją, — musų laiškai eis per tavo rankas. Pa
rise aš matysiuos su tavo motere ir tavo 
sunum. Aš nuraminsiu juos. Pasakysiu 
jiems, kas tu esi man, kaip brangus esi ma
no draugas!”

— Taigi generolas ir nuvyko pas impe
ratorių ant salos Elba. Aš slapstydavausi 
Varšavoje ir perduodavau jūsų motinai lai
škus nuo jūsų tėvo. Jos laiškus pasiųsda- 
vau jūsų tėvui. Viename tų laiškų, — turiu 
prisipažinti, — jūsų tėvas rašė, kad impe
ratorius atsiminė mane!.... Aš del to di
džiuojuos! “Ak, Dagobertas?” jis tarė jū
sų tėvui, kai šis suminėjo jam mano vardą. 
“Mano gvardijos grenadieras! Egypte ir 
Indijoje buvęs kareivis! Visas žaizdų nu
margintas. Aš pats daviau jam medalį Va- 
gramo mieste. Ne, aš jo nepamiršau!” 
Kai jūsų motina skaitė man tuos žodžius, 
aš verkiau kai kūdikis...

sušuko

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raitai ir darbai — gy
vas piešinys didelis atminties musų pirmųjų 

įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
Drūtais audimo apdarais ............'..................

Ta pati drūtais apdarais ...................
1002 Aritmetika ........................................... p. 104
5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188

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-

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.

na:

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

7907 Superior Av. Cleveland, O
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Bibliška Meilės Tragedija Dviejuose Aktuose 

Parašė K. S. Karpavičius

DIRVA

MANO OPONENTAMS

(Tąsa)

Manoas
(Nusigandęs artinasi prie Samsono)

Gal vėl, sunau, šaukia tave anlt pasiteisi
nimo. kada Pilistėnai grąsina Izraeliui už 
tavo jiems daromas skriaudas.... Andai 
tavo tėvų širdis buvo pasriuvus kraujuose 
kada turėjom tave surištą vesti prieš Pi- 
listėnus, ir manėm kad jau liksi a'kmenais 
užmuštas.... Laimė tavo kad virves su
traukęs apsigynė! įniršusios minios.

Sedir
Bet nuo tada Pilistėnai labiau pradėjo 

Samsono bijoti, nes jis pakalnėj išklojęs jų 
tūkstantį vyrų parodę kaip jie gali iš Sam
sono tyčiotis. " \ . i; “ *

Samsonas •
j£" (Per juokus, piktai)

Pasiteisinimą aš pats turiu prieš Pilistė- 
nus, o ne kunigai prieš juos, ir ne aš prieš 
kunigus. Aš Pilistėnus naikinsiu ne pul
kais, ne kaimais, bet miestais. (Gilinasi 
į rašto turinį.)

Sedir
Daug kunigai kalbėjo apie Samsono iš

muštus tūkstantį Pilistėnų Lėkyje, bet aš 
nenugirdau ką jie padarė: ar piktinosi ar 
pagyrė. Aš buvau išsiųstas atnešt vieno 
kunigo apsiaustą, be kurio jis neturi tiesos 
kalbėti.

x Samsonas
(Su nuostaba, rodo laišką tėvui)

Tėve 1 Žiūrėk! Skaityk! Kunigai mane 
aprinko Izraelio vadu už mano narsumą ir 
išmušimą to tūkstančio Pilistėnų! Jie ma
ne rado tinkamiausiu Izraelį valdyti, nes 
spėka ir narsumas, sako, tegali musų gen- 
tę išgelbėt!

Manoas
(Paima laišką, pažiūri, neramus, paduoda 

Sedirui)
Tu. tu skaityk, mano rankos dreba iš tos 

žinios!.... (Bėga prie durų, šaukia Ma- 
sarą): Motin, motin, ateik ir pagirsk tą 
žinią kurią Samsonas gavo iš Sinagogos!

(Moja ranka, stovėdamas prie kairių 
durų.)

IDASARA
(Ineina, nustebus) 

Kas nutiko kad taip šauki?
Manoas

Samsoną kunigai neužmiršo!
IDASARA

Ar vėl išbarė?
Manoas

Ne, ne, tik moterįs barasi: Samsoną ku
nigai išrinko vadu Izraelio giminės! Štai 
žiūrėk ką jie sako (rodo į laišką).

IDASARA
Skaityt aš nemoku, bet jei tai teisybė, tu 

turi pult ant žemės ir atsiprašyt angelo, 
nes jis ištikro sakė man kad musų sūnūs 
Izraelį valdys! (Maldingai žiuri į dangų.)

SediR
(Nekantriai laukęs progos skaityt)

Klausykit, štai ką kunigai Samsonui ap
reiškia (atidžiai skaito): “Šitai sako Vy
riausias Kunigas Žydij sunui Samsonui: 
Tu esi išrenkamas vadovauti ir valdyti Iz
raelio vaikus, nes Dievas užpyko ant Izrae
lio vaikų ir atidavė juos į Pilistėnų nevalią. 
Dabar prisiartino valanda jiems pasiliuo- 
suoti. Suvadink tu visą Izraelio giminę į 
vieną — visus Jokūbo vaikus į vieną vietą 
— ir išvesk tu juos prieš Eskalono kunigai
kščius kuri.e mus per eiles metų slopina. 
Paleisk pasiuntinius į šėtras Judos ir į šėt
ras Gadytų, į kalnus pas Benjaminitus, ir 
lygumose pas Rubinitus, ir iš anapus Jor- 
dono pavadink Manaso gentę; ir ateis prie 
tavęs Izraelitai iš Gileado ir iš Galilėjos ir 
Kanaano — ir visi klausys tavo balso ir eis 
paskui tave, nesą tu esi Dievo skirtas Iz
raelį išvaduoti ir valdyti. O Dievas tau ro
dys kelius ir stiprins tavo jiegas kaip iki 
šiolei!” (Atiduoda laišką Samsonui.)

IDASARA
(Eina prie Samsono, klaupdama apkabina)

O, sunau mano, laimė atėjo į musų namą 
ir Dievo skyrimas išsipildė! Kad per savo 
narsumą ir galybę įgijai vardo Izraelio ku
niguose, žiūrėk ir toliau palaikyk savo spė
ką nepergalimai.

Sedir
Samsonas — Izraelio vadas! Aš vis to 

troškau, nes ju'k nėra galingesnio vyro Iz
raelio giminėj! Bėgsiu tuoj pranešt tą ži
nią visam miestui!

Samsonas
Palūkėk! (Sedir aprimsta, nusigąsta,

žiuri.) Čia dar daugiau parašyta — kad 
rytoj Sinagogoj mane pateps į Izraelio va
dus, taigi tada bus praneštą visiems ku
riems pranešti reikia. Per naktį to neturi 
niekas dar žinoti, nes yra kerštautojų ku
rie senai norėjo likt vadais ir kunigus pa
pirkinėjo ir grasino jiems. Eik sau ramiai 
į namus ir neatverk savo lupų niekam iki 
ryto.

(Sedir nusilenkia, ramiai išeina.)
IDASARA

(Eidama prie tėvo)
Šį vakar, tėvai, mudu. pasakykim savo 

svnui tą paslaptį kurią iki šiolei nuo jo den- 
gėm. (Samsonas nustebęs lėtai perveda 
akim abudu).

Manoas
Tu, motin, pasakyk jam tai pati, nes juk 

iau angelas pareiškė, ne man.
Samsonas

(Nustebęs, vis nesuprasdamas)
Ištiesų čia yra baisi paslaptis, kuri nuo 

manęs buvo dengta. Ir niekados aš negir
dėjau jūsų kalbant apie angelus, ar ange
lą, ir kad ką nors jis butų jums apreiškęs.

IDASARA
(Dievobaimingai)

Sunau Izraelio, musų vade, ta paslaptis 
yra didi ir reikšminga. Dabar atėjo laikas 
mums tau ją apreikšti, kada išsipildė tai 
ko mes taip ilgai abejodami laukėme. Mes 
barėme tave už tavo kerštavimus' Pilistė- 
nams. nes mums rodės jog esam suvi'lti, ir 
kad tavo žudymas musų spaudėjų gali už
traukti ašaras visai musų giminei. Dabar 
džiaugsmas musų neapsakomas: tu tik žiū
rėk kaip džiaugiasi tavo tėvas, ir kaip kil
nojasi mano krūtinė iš tos žinios.

Manoas 
(Nekantraudamas, klausęs)

Ne kalbėk, motin, bėt pasakyk kas rei
kia. Jis ir taip ilgus metus laukė.

(Samsonas, vis nesuprasdamas, lėtai 
mėto žvilgsnius į abudu.)

IDASARA
Taigi, taigi, nenoriu ilgiau tos slaptybės 

nuo savo sunaus laikyti. Nes išsipildė tai, 
kas turėjo stotis ir ką Dievas per angelą 
mums žadėjo. (Sėda šalę Samsono.) Tu 
esi vienatinis musų sūnūs, nes pirma tavęs 
nei po tavimi daugiau Dievas mums vaikų 
nedavė. (Susimaišius) Angelas patikęs 
mane sykį laukuose apreiškė jog aš pasto
siu motina ir sulauksiu sunaus kurs bus 
Samsonu vadinamas ir kuris per savo ga
lybę gelbės Izraelio giminę iš Pilistėnų ne
valios. Tavo galybė yra su tavimi, bet 
man angelas sakė kad niekados tau nekirp- 
čiau plaukų nei nagų kolei tu busi mažas, 
ir kai užaugsi kad įkalbėčiau tau gražumą 
kokis yra tavo garbiniuotuose plaukuose, 
kad tik tu jų nekirptum. (Tėvas galva lin
guodamas patvirtina.) Nes tik plaukuose 
tavo Slepiasi visas tavo stiprumas, o be jų 
tu pastotum toks pat menkas jiegose kaip 
ir kiekvienas žmogus.

Samsonas
(Griebiasi už galvos, atsistoja)

Ar išiesų, ar išiesų?! O, motin, kodėl to 
man pirmiau nesakei! Savo tylėjimu tu 
butum mane pražudžiusi Daug sykių ėmė 
mane pagunda, tau nežinant, nusikirpti 
plaukus, ir net aną dieną išeidamas į Etamą 
maniau sustoti pas kirpiką, be>t nespėjęs 
atidėjau ant toliau. Jie man rodės tiktai 
užmauda, o ne pagalba. O tą dieną paskui 
išmušiau tuos tūkstantį Pilistėnų, pas ku
riuos buvau nuvestas kada jie reikalavo 
iš manęs pasiteisinimo ir suėję aplinkui ty
čiojosi iš manęs.

(Motina ir tėvas nusigąsta, vienas į ki
tą pažvelgę.)

IDASARA
Nesakiau, sunau, del. to kad mes buvom 

apsiviję ir jau netikėjom kad angelo priža
das išsipildys, nes angelas man toliau buvo 
pasakęs jog musų sūnūs narsiai gins Iz
raelį nuo Pilistėnų ir kad Izraelį valdys, o 
mes to nesulaukėme iki šiai dienai. Nuo 
dabar, sunau mano, turėk tą mintyje, ir 
buk tikras vyras: naudok spėką kur reikia, 
ir ginkis tuomi save ir savo gentę, o nie
kam apie tai nesakyk kad tave ir meilau
dami prašytų, ir turtus žadėtų.

Manoas
Labiausia, sunau, sergėkis neišsikalbėk 

moteriškei, nors moteriškos lupoą tavęs 
prašytų ištarti kame tavo spėka randasi, 
nes tas tave pražudys kaip pražudė dauge- 

(Tąsa ant pusi. 6-to)

Et quacumque viam deberit 
fortūna sequamur; — tai ne
mirtino Romėnų poeto Virgilio 
žodžiai. Lietuviškai bus: “Ko
kiais keliais tu neisi, lai laimė 
laimina.”

Mat, šiandien tokia mada: 
kas nemoka Latiniškai tas nesi
skaito mokytas; na ir aš sutra- 
dau žodyne šį sakinį, tai mėgin
siu imponuoti ant “Jurgių” — 
tik viena, gaila kad nemoku kei
ktis ir pravardžiuotis taip gra
žiai kaip “Vienybės” No. 76 fel
jetono rašytojas, pasirašydamas 
net vertingu parašu, “Lietuvos 
Patriotas”.

Nepatinka, 'gerbiamasis “Pa
triote”, kad atkreipta Sandarie- 
čių domė į neaiškius kelius San
daros centro. Ką darysi. Per 
šiuos dešimts mętų Sandara tu
rėjo visokių vadų, dar marges
nių patarėjų, — ir tai vis Die
vui ant .garbės. Mes (buvome 
eiliniai nariai; mes savo užduo
tį ir pareigas sąžiningai pildėm; 
mes patįs aukavome ir kitus 
skatinom prie aukų; mes (patįs 
nusiskriausdamd save ir (savo 
šeimynos narius davėm Nepri- 
gul. Fondui (ir noriai rinkom au
kas nuo kitų su atsidavimu, be 
atlyginimo, kad musų Paryžiaus 
delegacija galėtų gražiai gyven
ti, kad musų laikinoji Lietuvos 
valdžia tvirtėtų. Bet kada Lie
tuvos valdžia sutvirtėjo, ir ap
leido mus tokiais šauniais, gar
bingais “patriotais”,- imant nuo 
“Vienybės” feljetonų rašytojų 
ir baigiant J. Bielskiais ir Kau
pais, tai mums Sandariečiams 
irgi vitevicn.... Mes dar to
liau nueinam ir dar daugiau nu- 
sileidžiame. Mes tokį asmenį 
kaip Dr. Joną šliupą be mažiau
sios širdgėlos atsižadėjome ir 
apleidome, neparemdami jo po- 
litiškai-ekonominės akcijos Lie
tuvoje. Mes su. rišu nuožmumu 
nekulturiškos tautos užpuolėm 
p. V. K. Račkauską. Mes su 
lengva sąžine išmainėm p. Mi
kalauską ant p. S. E. Vitaičio 
siųsdami į Lietuvą. Ir tt.

Ir štai, kada Dr. A. L. Grai- 
čunas matydamas pražūtingą 
darbą Sandaros taktikoje per
spėja Sandariečius, tai gerbia
ma^ “Patriotas*’ (turbuti iš Pa
lestinos) buk tai feljetoną rašąs 
tuom pačiu sykiu išlieja visas 
pamazgas savo pagiežos ant gal
vų Račkausko ir Graičiuno.^

Gerb. “Patriote”, tas mumis 
tik atidaro akis ir mes matome 
su kuom mes turime santikius.

Mes dirbome rimtą kulturinį 
darbą tarp (Lietuvių dar tada 
kada gerb. “Patriotas”- ir “Vie
nybės” redaktorius apie kultū
rą ir supratimo neturėjo, o ką 
kalbėti apie Lietuvių tautą.

Todėl veliju tamistai, gerb. 
“Patriote”, lavink ir miklink 
protą kad dar gyvam būnant 
galėtume pastatyti paminklą su 
parašu: “šioje vietoje neužilgo 
ilsėsis didis patriotas keikūnas, 
kurs proto nemiklino bet uipu 
gyveno, todėl iš pagiežos mi
rė.”

Dr. A. L. Graičunas.

Nuo Redakcijos. “Vienybė” 
— ir pati redakcija ir jos ben
dradarbiai — kažin ko pradėjo 
jieškoti musų gyvenime, ir pra
dėjo kandžioti tautininkų srovės 
net senus darbuotojus. Kokis 
jos tikslas — mes nesupranta
me.

Prie šio Dr. Graičuno rašinio 
turime patėmyti štai ką: Nerei
kėjo įžiūrėti Sandaros taktikoje 
jokie pražūtingumo bet imtis 
su didesne energija judint San
dariečius reikalaut iš Lietuvos 
valdžios ir iš kitų šaltinių to ko. 
teisingai Sandariečiai užsipelnė 
Lietuvą remdami.

Daug ko pasitaiko ko visi ne- 
įžiurim, arba nenorim jokio at
lyginimo už tai ar kita. Bet ka
da vienas tai įžiūri, reikia tuoj 
visą srovę sujudint ir su ja sy
kiu eit prie savo reikalavimų at- 
siekimo, o ne pametus visus 
bandyt paskirai veikt.

Prie to “Vienybės” “Patrio
tas” ir prikibo. Bet jis nemoka 
rimtai pakalbėti, nes tuoj, ėmė 
terliotis visa burnele kiek tik 
mokėjo.

Kiek dabar matome, “Vieny
bė” su savo feljetonistais dau
giau prisidės prie sukiršinimo 
Sandariečiu vienų prieš kitus— 
ir prieš pačią “Vienybę” — ne
gu Dr. Graičuno pasisakymas 
jog gali sutveri naują partiją.

Matusalio Mokslas
SKIRSNIS IV

1— UŽTIESŲ sakau jums kad 
jaunos merginos paslaptįs yra 
taip indonrios kai klibantis dan
tis. Nesą ji nežino kas reikia 
daryti, ar išspjauti ar dar savy
je pasilaikyti; vienok gi ji ne
gali pamiršti.

2— RATUKUI tinka žaisti su 
bolele; ir skaitymas laimės iš 
delno tinka merginai. Ir^ gerai 
yra mylimais tarpe merginų (tas 
kurs patenkina jų tuštybę, pa
pasakodamas gudrių pranašys
čių.

3— JI eina pas burtininkus 
ir raganius ir visados sugryžta 
su stebuklingu upu. Užties, 
nors ji ir netiki, bet gi ji ir ti
ki, ir jos lupose yra pilna įsta
bumo.

4— DABOKIS, mergina yra 
man pasakiusi: Ir kaip gerai <tu 
supranti mane! Ir Vienok gi aš 
nežinau ką jinai sakė, nesą ji
nai neužbaigė savo posakio. Bet 
aš sulaikiau mano liežuvį ir ne
klausinėjau jos, nesą aš buvau 
apsisiautęs išminties rubais.

5— IR TAS kps paliejo šalt- 
smetonę ant jos 'krutinės, nepri
valo būti baudžiamas; bet (tas 
kurs suiminėjo jos neatsargumą 
iš praeitosios nakties, 'bus nebe- 
kenčiamas.

6— -GERIAU yra turėti dvi 
kairiosios rankos pirštini, ne 
kaip matyti vyrą mėnesienoje 
su netinkama motere. Ir mer
gina pati viena ties jurų krantu 
prilygsta moteriškai skrybėlei 
be pirštinės. Ji gimdo patrakti-, 
sias mintis.

7— MOTERIS kuri vienval ta
vęs klausinėja : KAM tu norėjai 
mane pabučiuoti? prilygsta po- 
galvei iš kurios lenda .plunksnos', 
arba šuniui kurs rite ant tavęs 
puldinėja ir šokinėja.

8— GERIAU yra būti du me
tu našle negu lankyti (kolegiją; 
ir moteris be brolių turi labai 
sunkų gyvenimą.

9— ERZI moteris yra taip pat 
įkiri kaip ir girgždanti čebatai, 
arba kaip vaikščiojimas ant pa
berto cukraus.

10— GUDRI mergina užuo
džia bėdą ištolo ir pertai saugo
jas! tos vietos: beit (kvaila pany
tė tiktai sušunka: Nedaryk! Ir 
gana.

11— GERA moteris geriaus 
sutiks būti motina genijaus ne
gu moteris didvyrio.

12— -VYRAI viešpatauja ant 
moterų ne per savo Spėką, bet 
per savo ištvermę ir užsispyri
mą. Nesą kiekvienas vyras sa
vo laiku gali nugalėti ir laimėti 
sau moterį.

13— TAIP negera, taip nege
ra, sako mergina; bet kai jisai 
jau nueina savo keliais, jinai 
pribėga prie veidrodžio ir gėri
si savo dailumu.

14— PASTEBĖK įsimylėjusią 
moterį kaip jinai pradeda visą 
eilę prisipažinimų; išties, nors 
ji ir nekalta, rite gi ji nenori 
slpėti nuo'jo gerųjų savo ypaty
bių.

15— JINAI puošias pavo mas
karadiniais rūbais, jinai rodo 
savo kojytes. Jisai nustebina ją 
savo rytmetiniais rubais, ir jos 
naktiniai marškinukai turi sa
vyje pavojų. Ji dėvi plonytę je- 
kutę, kad iš po jos matytųsi 
mėlyni kaspinėliai ant jos bal
tų pečių. Jinai kviečiai jį mau
dytus į pajūrį.

16— BET kada ji pasirodo su 
palaidais plaukais surištais mė
lynu kaspinėliu tai jau vadinasi 
jos laikas atėjo ir pavojus yra 
čia pat, prie šono.

IVADA.
Mes rekomenduojam sekančius “ne

daryk”, manydami kad abelnai moti
nos" nėra tiek gerai informuojamos 
apie savo ir savo kūdikių-gerovę kiek 
turėtų būti. Dideli žingsniai pada
ryta tų žinių praplatinimui per val
džios įstaigas ir kitur, bet Borden’s 
Kompanija, suprasdama kad tūkstan
čiai kūdikių penimi su Eagle Brand 
Pienu, paduoda šituos “nedaryk”, už
pildymui spragos.

Mes tyčiomis, apleidžiame patari
mus apie gydymų, žinodami kad to
kius patarimus geriausia gali sutei
kti gydytojas, kada reikia.

Nepenėk kūdikio perdažnai ar per
daug. ųjj

Neguldyk kūdikio vakare nepape
nėjus.

Neguldyk kūdikio vakare jei nebus 
gerai vidurių liuosavęs per dieną.

Neduok kūdikiui čiulpti tuščią bon- 
kutę ar kitką nusiraminimui.

Neduok kūdikiui vaistų ar gyduo
lių be daktaro patarimo.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos ar 
alkoholinių gėrimų.

Neduok kūdikiui šokolado, saldai
nių ir t. p.

Neduok kūdikiui kieto maisto pirm 
metų, ir tada tik po truputį ir leng
vai suvirškomose formose.

Neskupėk su vandeniu atsigėrimui; 
vanduo prigelbsti vidurių veikimui.

Nepūsk ant kūdikio valgio del at
aušinimo.

Nepadaryk maisto daugiau negu 
reikalinga vienam sykiui. Geriausios 
pasekmės gaunama kada pieno miši
niai tik ką šviežiai pagaminti.

Nevartok jokių kitokių gumų prie 
bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.
Nepasitikėk kam kitam išvalyti in

dus ir bonkutės; prižiūrėk aitus svar
bius dalykus pati.

Nepamiršk sykį į savaitę kūdikį 
pasverti.

Neleisk kūdikiui čiulpti bpnkntę il
giau kai dvidešimts minutų.

Neleisk kūdikiui užmigti su čiulpi
ku bumutėje. Nežaisk su-kūdikiu po 
valgiui. Lai jis ilsisi ramiai nejudi
namas.

Neleisk vaikams žaisti su maistu; 
nebandyk jų domę nukreipti ar žais
ti su jais valgant.

Neduok vaikams valgyti tarp val
giu.

Nepavelyk vaikams greitai maistą 
ryti. Lai ima užtektinai laiko su- 
kram tymui.

Neapleisk vaiko dantų. Tai svar
bi priedermė kurios nereikia užleisti.

Neragink vaikų valgyti. Jei jie 
kasdien atsisako valgyti prie stalo 
pasitark su gydytoju.

Per kelias gehtkartes Amerikietės 
motinos auklėjo savo kūdikius su 

Į Borden’s Eagle Pienu. Tą darė del- 
Įto kad Eagle Pieną joms rekomenda
vo draugai ir del to kad jis užganė
dino. Bet ant nelaimės daugelis Lie
tuvių motinų nežino kodėl šitos pui
kios pasekmės gauta. Eagle Pienas 
yra puikiausias ir gryniausias iš 
šviežaus, riebaus pieno, ir atidžiausia 
gryninto cukraus, tinkamai sumaišy
ti)

Kad Lietuvė motina žinoto kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną, Borden 
Kompanija yra išleidusi Lietuvių kal
boje pilnus pamokinimus kaip paruo
šti Eagle Pieną kūdikiams įvairių 
amžių. Jei nori tų pamokinimų tai 
išpildyk kuponą kurį matai paskel
bimuose šiame laikraštyje ir pasiųsk 
jį kompanijai ir ji jums su noru pa
siųs visai dykai kartu su gražia kū
dikių knyga.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

NAMAI Pardavimui

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

Jeigu norit pirkti arba par
duoti namus, biznį arba kit
ką, (kreipkitės prie manęs 
ypatiškai, arba greitai rašy
kit man —

J. A. Pečiulis
1219 E. S3rd St. Cleveland.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
TO ’’d 12 
2 iki 6 po pid 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki f 
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

į C. D. AINGER :■ 
J; ADVOKATAS < 
j! ir Notaras .J
< 307 WILLIAMSON BLDG, j; 
I; Visus Lietuviškus reikalus į 
;> užžiuri į
:■ P. J. KERŠIS |
■ J jis taipgi kalba Lenkiškai, Sla- S 

viškai ir Rusiškai. %
> Telef.: Main 6111. 5
W.WZ/WVW.VJVWA".’.W.’.

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

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

RUATTA SERENELLI & GO.
817 Blue Island Av. Dept. 96, 

Chicago, HI.

DYKAI Reumatizmu-'; 
Sergantiems

Mes turime naują me-r 
‘ff todą reumatizmo gydy- 

mui, kurį prisiuaim, są-į 
vo lėšomis į namus ko- 
žno skaitytojo šio lai
kraščio kuris paprašysi 
Jei turi skausmą rau
menyse, ar sąnariuose, 
jei jie yra sustingę, ar 
jauties opiai, jei kenti 
gėlimą kožnu oro pasi+ 

keitimu, štai tau proga išbandyt p*4 
prastą pigų metodą kuris pagelbėja 
šimtams. Jeigu tavo liga ir užsise- 
nėjus ar išsiplatinus, nežiūrint ar 
kentei metus ar dešimts metų ir iš
bandė! viską o nepagelbėjo. Mes už- 
kviečiam jus parašyt mums tuoj ir-1 
prašyt šio paprasto metodo, kurį mes 
siunčiam DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS
Mes neprašom siųst pinigų, tik pa

siuskit savo vardą ir antrašą. Tuoj 
prisiųsim jums DYKAI BANDYMĄ, 
apmokėtų persiuntimu, atsargiai su
pakuotą, išbandymui musų lėšomis, 
šimtai tuo budu pasigelbėjo. Nepra
leiskit šios didelės progos jeigu ser- 
gat reumatizmu. RAŠYKIT ŠIAN
DIEN!
PLEASANT METHOD COMPANY 

3624' N. Ashland Ave. Dept. X-5 
, CHICAGO, ILL.

W/VVWVVUWWMAMVMAAAMQ

I CUNARD
AE ' MANOTE ATSIIMTI GI

MINES Į AMERIKĄ?

2629 Lietuviai įvažiuos j čia šį 
metą.

Leiskit musų ofisui Kaune pa
dėt Jūsų giminėms išgaut pas- 
portus ir vizas ir tinkamai juos 
prirengt į kelionę.

Vietų neteik laukt turintiems 
Cunard Linijos laivakortes. Ca
nard laivai išplaukia iš Europos 
kas kelinta diena. Cunard iaiva- 

■C kortės yra geros kelionei ant 
■i AQUITANIA, BERENGARIA ir 
•J MAURETANIA, greičiausia jų- 
;■ rų kelionė tarp Lietuvos iš Ame- 
J. rikos.

J« Del smulkesnių informacijų 
■■ malonėkite susižinoti su musų 
■ J vietiniu agentu arba musų raš- 
;■ tinėje.

>Cunard Line 
Į Hotel Clever 
■land Bldg. 
'Cleveland, O.

Laikraštis kuris turi būti 
skaitoma kiekvieno Lie
tuvio tai —

“GYDYTOJAS”
paveiksluotas sveikatos: 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųtedami 15c.

•‘GYpYrqjĄS”„v 
.4454 So. Western Avė.

Chicago, BĮ.

Nesikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį ra

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pan 
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

Prospect 202.

Dr. T. A. Harden
1S1 DANTISTAS

Ofise valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1896 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

; LOUIS EISENBERG 
[Turi Geležiniu Daiktų, Pečių, 
> Kvaibų, Varnišių, (anuoja, 
! Lieja Ir Stogams dangalų 
; 1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1387-K

:: Vyriški ir Moteriški “ 
ČEVERYKAI

.. Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- < ►
• * tės. Naudokitės šita proga — * 
; I Lietuvių išdirbystės Over-Globe I
• • čeverykai drūtai padaryti ir • ► 
;; gražiai tinka ant kojų, šitas J ” 
•. yra tik vienas Lietuviškas što- . ►
• • ras čeverykų Clevelande. ■ j
| MEYER MILLĘR 
| 6311 St. Clair Ave.

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS i 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 1

5402 SUPERIOR AVE; Į 
Kamp. E. 55th St. Cleveland.. I 

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; uždą- Į 
ryta seredoj po pietų. Atdarą I 
sukatomis ir kitais vakarais. I
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Šumerų Viniaraščiai, Palikę ant Molio 
Plytelių, Pasako Mums apie Didžią

sias Semitų Valstybes, Ašy rijų 
ir Babyloniją.

binti savo dievus ant aukštų kalnų viršū
nių. Atėję Į slėnį, jie per ilgus laikus kas
davo kalnelius ir statydavo ant jų savo au
kurus. Jie nemokėjo dirbti laiptų, tad jų ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

Viena Baisi Naktis Muzejuje. 
čia mes pasakysime pasaką apie 

j baisią, naktį muzejuje. Tai. bu- 
| šventadienio diena. Buvo gra
žus oras. net.....................

Kas krutinę slegia, 
Kodėl širdį diegia — 
Kas gi man įspės?
Kodėl siela verkia, 
Nuodai viltį merkia.
Kas man’ pamylės?..
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PERIOR AVE. 
5th St Cleveland- 
ki 12; 1 iki 5; uida- 
j po pietų. Atdara' 
ir kitais vakarais.

pENKIOLIKTASIS šimtmetis buvo di
džiųjų išradimų laikas. Kolumbas ban

dė surasti kelių j Katajų salas ir užėjo ne
žinomų ir naujų pasaulį. Vienas Austrijos 
vyskupas suruošė ekspedicijų kelionei į ry
tus, kad apsilankius pas Moskovijos kuni
gaikštį ; kelionė nenusisekė, ir Maskvos va
karų žmonės nebuvo aplankę lygi visa gent- 
kartė po to. Tuo pat laiku tūlas Venecijie
tis, vairiu Barbero, tyrinėjo vakarų Azijos 
griuvėsius ir pargabeno iš ten pranešimus 
apie keistų kalbų, kurių jis rado išraižytų 
ant muro sienų širaz bažnyčioje ir išmyg- 
tų ant įvairių molio plytelių.

Bet Europa tuo metu buvo susirūpinu
si kitais reikalais ir tų raštų niekas neban
dė išskaityti; tiktai pabaigoje aštuoniolik
tojo šimtmečio Danas matininkas, vardu 
Niebuhr’as, parvežė Europon pirmutinius 
“kuneiformius raštus” (taip vadinamosios 
raidės yra kylio pavidalo, gi kylys latinų 
kalboje vadinama “cuneus”). Po to tūlas 
kantrus Vokietys mokslo vyras, vardu Gro- 
tefendas, per trisdešimtį metų trusėsi lygi 
išskaitė pirmąsias keturias raides D, A, R 
ir Š, kurios reiškė Persų karaliaus Dari
jaus (Darš) vardų. Po to vėl praėjo dvide- 

, šimts metų, lygi Britų oficierius, vardu 
Henry Rawlinson’as surado garsų parašų 
Behistun’e ir paruošė raktų šitiems vaka
rų Azijos raštams skaityti.

Sulyginus su šitų rašto ženklų išskai
tymu, Čampoliono (Champollion) darbas 
buvo lengvas. Egyptėnai vartojo savo raš
tui paveikslus. Šumerai gi, ankstybiausie 
Mezopotamijos gyventojai, kurie išgalvojo 
būdų įraižyti savo raides ant molio plyte
lių, visiškai nenauddjo paveikslų, bet išra
do V pavidalo raides, beveik neturinčias 
jokio panašumo į paveikslus, kuriuos jos 
reiškė. Keletas pavyzdžių paaiškins, kų 
čia kalbame. Išpradžių “žvaigždė“, rašoma 
su vinim ’ant plytos atrodė šitaip:

bokštai būdavo apjuosiami tam tikromis 
galerijomis aukštyn lipti. Musų inžinie
riai irgi, pasiskolinę nuo senovės Šumerų 
šitų idėjų, dirba tokias galerijas gelžkelių 
stotyse, nuo vieno aukšto lipti į kitų. Mes 
galėtume pasiskolinti iš Šumerų ir kitų jų 
idėjų, tik mes jų nežinome. Vėlesniais lai
kais Šumerai visiškai susiliejo su tomis tau
tomis, kurios paskui atėjo į slėnį. Bet jų 
keisti bokštai dar ir dabar riogso tarp įvai
rių Mezopotamijos griuvėsių. Žydai, ke
liaudami ištrėmiman į Babylonijos žemę, 
matė tuos bokštus ir vadino juos Bab-Ili, 
arba Babelio Bokštais.

Šumerai atėjo į Mezopotamijų apie ke-

Ninevos Miestas

Bet šisai ženklas buvo labai nepatogus pa
rašyti ; už kurio laiko prie to ženklo buvo 
pridėta prasmė “dangui” ir pats ženklas 
jau persikeitė į sekantį

kurs dar labiau paslaptingas atrodė. To
kiu pat budu žodis “jautis”

persikeitė į šitokį ženklų:

ir “žuvis” iš tokio ženklo

persikeitė į šitokį ženklų

“Saulė” iš tokio ženklo
K-'' Ii 

persikeitė į šitokį ženklų

Jei mes vartotume Šumerų raštų dabar, tai 
musų ženklas “laivui” parašyti iš tokio

ženklo turėtų persikeisti į šitokį ženklų:

Šitoksai būdas savo mintims užrašyti atro
dė gan painus, bet juo plačiai naudojosi se
novės tautos, kaip Šumerai, Babylonai, 
Asyrai, Persai ir kitos, kurios veržėsi į der
lingąjį Mezopotamijos slėnį.

Mozopotamijos istorija yra tai begali
nė karų istorija. Pirmučiausiai iš žiemių 
atėjo Šumerai. Jie buvo baltieji žmonės, 
gyvenę kalnuose. Jie buvo pripratę gar

žmonės neatjaučia
Kas man širdį spaudžia 
Kiekvieną naktelę.
Sako kad mylėti 
Manąs aš pradėti 
Gražiąją mergelę.
Tegul jie kvatoja, 
Kiek nori spėlioja, 
Aš jų neklausysiu. 
Slaptybėj skrajosiu, 
Godelę dainuosiu 
Pakolei numirsiu.

Miško Aidas.

turi tūkstančiai metų prieš musų gadynę, 
t. y. arti 6,000 metų tam atgal. Netrukus 
'po to juos nugalėjo Akadai, viena Arabijos 
tyrlaukių tautų, kalbėjusių bendra kalba ir 
vadinamų Semitais, — mat, senovėje žmo
nės tikėjo tas tautas paėjusias tiesiog iš 
šėmo, vieno trijų Nojaus sūnų. Tūkstan
tis metų vėliau, Akadai turėjo pasiduoti 
Amoritams, kitai Semitų kilmės tyrlaukių 
tautai, kurios karalius Gamurabi pasistatė 
sau labai puikius ramus šventajame Baby- 
lono mieste; jis paruošė savo žmonėms įs
tatymus, ačiū kuriems Babylonija buvo ge
riausiai sutvarkyta senovės laikų valstybė. 
Po to užplūdo Derlingąjį Slėnį ir sunaikino 
visa, ką tik užėjo, Gititai, apie kuriuos ir 
gi minima Senajame Šventojo Rašto Įsta
tyme. Juos savo keliu pamuše didžiojo tyr
laukių dievo Ašuro pasekėjai, kurie vadi
nosi Asyrais, įsteigę miestą Ninevą, kurs 
buvo centru baisios imperijos, užkariavu
sios visą Vakarų Aziją ir Egyptų ir rinku
sios mokesnius nuo daugelio pavergtųjų- 
tautų lygi pat septynioliktojo amžiaus prieš 
užgimimą Kristaus, kuomet Chaldėjai, ir 
gi Semitų kilmės, atstatė Babyloną ir pada
rė jį svarbiausiuoju tos gadynės miestu. 
Geriausiai žinomas jų karalius Neljuchad- 
nezaras labai rėmė mokslus; ačiū jų išra
dimams, ir musų laikų astronomijos ir ma
tematikos mokslai yra paremti kaikuriais 
Chaldėjų principais. 538 m. prieš Kristų 
kraštą užpuolė ir Chaldėjų imperijų išgrio
vė žiaurios Persų piemenų tautos. Į du 
šimtu metų vėliau Aleksandras Didysis už
kariavo Persus, ir Derlingųjį Slėnį, kur su
tilpo taip daug įvairių Semitų tautų, pa
vertė Graikų provincija. Paskui atėjo Ro
mėnai, po to atėjo Turkai, ir Mezopotami- 
ja, antras pasaulio civilizacijos centras, pa
virto plačiu tyrlaukiu, kur dideli griuvė
siai pasakoja apie jos praeities garbę.

Šventasis Babylono Miestas

Nuo Juokų Red.: Gerb. Miš
ko Aidas atūžė ir pas mus — 
net iš šaulių. Ji's ‘ yra irgi vie
nas iš tų keletas Lietuvos poetų 
kurie nežadėjo bet atrašė. Jo 
eilių aidas yra liūdnas, ir kadan
gi jis sakosi slaptybėj skrajos, 
negalime nei nuspėti ko jis no
rėtų ir kas jam krutinę slėgia 
ir širdį diegia. Jo paties klau
simas “Kas man’ pamylės?” tik 
duoda suprasti kad jis pasiilgęs 
meilės, kaip esti su visais smer- 
telnais žmoneliais. Bet kodėl 
jam žmonės neatjaučia? Gal 
taigi jis pasiilgsta kitokios mei
lės, ne tokios kurie visi trokš
ta nors yra visų mylimi ir už
jaučiami.

Iš jo bėdų matyt žmonės įžiū
ri jog jis įsimylėjus, o jis pate 
tikrina kad ne, nes nesakytų 
jog kiti "įsako 'kad mylėti manąs 
pradėti”.

Kadangi dalykas taip neaiš
kus, niekuo ir mes negalime pa
gelbėt jam, kaip tik patalpini
mu čia jo eilių, nes sielos jaus
mus ar skausmus išliejus ant 
popieros (kaip poetai daro) ar
ba žodžiu kam nors išsiplepėjus 
(kaip paprasti žmonės daro) 
lieka lengviau ir smagiau.

pa-

pa
tai

Pamišę bolševikai Rusijoj 
statė paminklą Judošiui už 
kad jis Kristų išdavė. Jie tuoj 
pradės statyt paminklus iš to
kiems kurie išžudė daug žmo
nių pačioj Rusijoj.

Kolei bolševikai susilaiko nuo 
įžeidimo atminties tokių garsių 
vyrų kaip Neronas ir Kaligula 
ir Karakalla ir Helioga'balus ne- 
štatydami jiems paminklus, nė
ra ko perdaug ant bolševikų nu
siskųsti.

“Vienybė” editoriale paduoda 
šitokį dalyką:
“Naudingas pasiūlymas.

“Vienas skaitytojas prašė 
musų pasiūlyti visiems Ameri
kos laikraščių redaktoriams už
verti ‘taikos sutartį’ — tai yra, 
per, sakysime šešis mėnesius, 
nors ir kaip butų gundoma, ne- 
kandžioti ir nerašyti nieko blo
go apie kitus redaktorius. O tą 
vietą kurią užima tušti polimiš- 
ki straipsniai, esą užpildyti 
straipsniais apie suvienodinimą 
spausdinęs rašybos, kad nebū
tų žodelis ‘iki’ rašoma ‘ligi, lygi, 
lig’, ir tt.

“Tas sumanymas remtinas, 
tik vargiai susipjovusieji redak
toriai tuo pasirūpins. Pjauty
nės svarbesnės ‘politiškai’ negu 
kalbos taisymas.”

Visi skaitytojai tą pasakytų 
jei drystų, nes dasiedė “Vieny
bės” kandžiojimai Račkausko ir 
“Dirvos”. Bet vistiek “Vieny
bė” sako kad “pjautynės svar
besnės negu kalbos taisymas”.

“Vienybės” redaktorius buvo 
vienas iš pirmiausių sumaniusių 
šaukt laikraštinin'kų-rašėjų sei- 
važiavimą, vienas iš pirmiausių 
įnešusių sumanymą kad redak
toriai nesipjautų, kad bendra
darbiai nebūtų pjaunami, ir kad 
nesusipratimai butų išrišama 
asmeniškai jarba laiškais --------

Ir vienas iš pirmiausių pradė
jęs tuos nutarimus laužyt.

Mainosi mėnesiai, ir upas su 
jais.

rankų, dabar pamatėme atsisė
dusią ant savo augšto pedesta- 
lo; atkišusią rankas į mus. Tik
rai prapultis, manėme sau: Čia 

|žus oras, netoli vakaro kada mes I tik vienos moterįs, o dar ši ir 
išėjome į parką pasivaikščiot, ir visai be marškinių, žiūrėjome 
gerai buvo sutemę kada prisi- į ją ir manėme sau: Mes ne se- 
artinome prie muzejaus. Mu- nasis tavo Adonis, ir neisime 
zejus kaip muzejus — dailos artyn, nes nežinia ką gali patter 
muzejus. šventadieniais jis bu-1 ryt. 
na atdaras iki 10 vai. vakaro. O 
kad tik dvi valandos iki dvyli
kai tai reiškia atdaras buna aki 
gerai vėlumai. Tada mažai žmo
nių esti. Užėjome į muzejų pa
matyti tų pačių dalykų kuriuos 
jau daugybę kartų matėme, ku
rie kaskart darosi žingeidesni ir 
žiugeidešni.

Vaikštinėdami, užėjome į vie
ną kambarį kur sukrauta daug 
Egiptiškų liekanų, ir taip jomis 
užsižingeidavome kad nejutome 
kaip muzejų uždarė. Tiesa, gir
dėjome ką tai švilpiant, bet ne
kreipėme į tai domės, nors tai 
buvo ženklas kad visi turi išeit 
laukan, nes muzejus uždaroma.:

Muzejaus užžiurėtojas, kuris 
paskutiniu kartu perėjo per 
kambarius žiūrėdamas ar nėra 
dar likusių žmonių, eidamas per 
kitus kambarius užgesino švie
sas pirmuose, ir paskui perėjęs 
per tą kambarį kur mes buvo
me, turbut musų nepatėmijo ir 
sekančiame kambaryje užgesino 
šviesas dviejų kambarių ant syk 
ir nuėjo toliau į sekančius kam
barius. Pajutę staiga tamsą, 
norėjome bėgti dar laukan, bet 
bėgome į tą galą kur nueina vi
sa diduma kambarių ir buna to
li iki išeigos, nežinodami į ku
rį galą nuėjo žiburių gesintojas. 
Jam buvo arti iki išeigos, užge
sino žiburius muzejaus priean
gio ir užtrenkė sunkias geleži
nes duris į lauką. Iki atbėgo
me prie durų, jau buvo pervėlu, 
o visame budinke buvo labai 
tamsu, šviesų užsidegti nega
lėjome, nes jos uždegama raktu, 
o ne paspaudimu sienoj sagutės.

Užlipome ant lango, išmušė
me vieną stikįą, ir bandėme iš
lysti lauk. Bet langas tankiom 
geležinėm štangom apdėtas kad 
nei galvos neiškiši. štangos ap
saugo muzejų nuo išvogimo ja
me esančių brangių daiktų. Ta
da ėmėme šaukti kad kas nors 
išgirstų. Bet išsigandę nedaug 
galėjome išrėkti, o prie to, hiu- 
zejus turi langus tik šiaurinia
me budinko 'krašte, kuris žiuri j 
.parką — ton pusėn kur vakare 
jau žmonės visai neužeina. O 
pietiniame budinko šone langų 
visai nėra, apsaugojimui pavei
kslų ir kitų daiktų nuo saulės.

Nulipome nuo lango ir eina
me muzejaus prieangiu. Butas 
nušvis.-* ir viskas žėrėjo, štai 
nulipa iš savo akmeninių pasto
vų trįs Likimo Dievės. Jos ne- 
pabaigtinai varo savo darbą ir 
tęsia žmonių likimą. Jos dabar 
tęsė musų likimą: viena iš kuo
delio siulus suko, kita juos lei
do tolyn, o trečia bu žirtklėmis 
stovėjo ir žiurėjo kada antroji 
pasakyt kirpti. Nusigandome. 
Jeigu trečioji su žirklėmis ims 
ir nukirps siūlą, reiškia čia jau 
musų galas. Tada viena sako: 
“Tavo likimo kuodelyje mes už
ėjom mazgiukų, tokis tavo liki
mas, bet šią naktį dar tavo gy
venimo siūlas nebus nukirpta.” 
Padėkavojome joms už tai ir 
baimingai tolinomės atbuli ša
lin. Staiga pečiai į ką tai atsi
dūrė. Užpakalyje musų stovėjo 
Karo Dieve Atena; ji stovėjo 
pilname savo išdidume, su sky
du ant krutinės, su jiešmu ran
koje. Tas jiešmas mums į pe
čius ir atsidūrė. Ji tyčia savo 
j iešmą atstatė mums į pečius, 
didesniam išgąsdinimui. Jrii nu
silenkėme kiek galėjome že
miausia, prisimindami kad įžei
dimas militaristo reiškia karą 
ir net mirtį. Ji mums nieko dau
giau nedarė, tik nulsišypsojo to
kia šypfia kad rodės ima vilioti. 
Bet prisiminę kad Atena nieka
dos tokiais dalykais neužsiėmė, 
bijojome į ją daugiau pažiūrėti, 
o pažvelgėme į kitą pusę. Te
nai pamatėme gražuolę Venų. 
Nors ji kitados stovėdavo be

Likimo Dievės į mus žiu
rėjo ir šypsojosi. Bet paskui 
pamatėme užkampyje Thesejų, 
kuris gulėjo visai be galvos, ir 
pamislijome: Tas nabagas tur
būt tokio likimo sulaukė buda- 

i mas čia tarp vienų moterų....
Rengėmės bėgt iš šio kamba

rio ir eit trepais į viršų. Pri
ėjus prie trepu, Trįs Likimo 
Dievės stovėjo arti jų. Viduri
nėj!, kuri siūlą leido į kirpikės 
rankas, paėmė mus ir vedėsi į 
viršų. Bijodami, bet lipome lai
ptas po laiptą augštyn, o su ja 
lipant buvo šviesu kaip apačio
je tarp visų. (Bus daugiau)

J. Bagdonas (iš Pittsburgo) 
klausia: “Ką flaperės moterįs 
ir mergos padarė su tuo laiku 
kurį sučėdijo nuo šukavimo 
plaukų kada plaukus nusikirpo, 
sakydamos kad daug reikia gai
šuoti šukavimui?”

Moterįs ir mergos tik tada ne
tiki burtininkams kada pasako 
joms ta kas joms nepatinka.

Po Japonijos žemės drebėji
mo, visose žemės dalyse taipgi 
jautėsi sudrebėjimai. šiose die
nose žemė sudrebėjo ir Egipte. 
Turbut koks nors paraonas ap
sivertė ant kito šono, kuris dar 
guli neiškastas po piramida.

4/
“Vienybė” andai davė pamo

kinimų “Telegramui” kad nerei
kia ginčų varyti su “Naujieno
mis” nes ne tame laikraščio už
duotis.

Dabar reikia kad “Telegra
mas” pamokintų “Vienybę” jog 
nereikia Račkausko užpuldinė
ti, nes ne tame laikraščio už
duotis.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi. Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Viri Aptiekoe

Patarimas Tėvams
Dauguma vaikų nevalytų savo dantų jeigu 
tėvai nepadarytų jų pareiga ir mokytų juos. 
Geriau yra jiems vartoti Colgate’s Ribbon 
Dental Čream dabar negu vėliau kentėti nuo 
blogų dantų ir blogos sveikatos.
Colgate’s išvalo dantis visiškai ir saugiai. 
Daktarai ir Dentistai visur rekomenduoja 
Colgate’s.

Geri Dantįs—Gera Sveikata

KIEKVIENAS GALI 
GAUTI DYKAI

šį puikų STALO SETĄ padarytą 
iš grynai balto materiolo, su gra
žiais išmargintais kraštais, kuris 
susideda iš didelių sriubai toriel- 
kų, didelių pietams torielkų, puo
delių, lėkštelių, vienos vazos ir gi
laus . bliudo.

Tai yra proga kuri niekad dau
giau nepasitaikys kad gavus DY
KAI šj puikų stalui setą. Kiek
viena moteris, duktė arba vyras 
gali gaut jį BE IŠLEIDIMO VIE
NO CENTO.

Mes tik prašome jūsų kad jus 
perstatytumet musų Premium iš
pardavimo katalogą kuriame yra 
daug bargenų, jūsų draugams, tą 
ka kiekvienas gali padaryti, KA
DANGI PATYRIMO NEREIKIA.

Mes turime tūkstančius tų sta
lui setų išdalinimui DYKAI. Buk 
pirmutinis savo mieste gauti sau 
viena iš jų. MES JAU IŠDAVEM 
TŪKSTANČIUS TŲ PUIKIŲ SE
TŲ. MES NORIME DUOTI IR 
JUMS VIENĄ. Neatidėliokit. Iš- 
pildykit šj kuponą ir atsiųskit jį 
mums tuojau.
HOME SUPPLY CO. Dept. 710 
131 Duane Street New York.

HOME SUPPLY CO.
Dept. 710, 131 Duane St.

New York City
Prisiuskite man jūsų prižadė
tą DYKAI stalinį seta.
Vardas 
Adr. _ 
Miestas 
Valst.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus . _

Raffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkp Ruffles savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

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
105 W. Monroe St. Room 412 

CHICAGO, ILL.

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo 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.
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0 DIRVA

The Younger Set
Lithuanian National 

Hymn
Lietuva, Tėvynė musu, 
Tu didvyrių žemė!
Iš praeities tavo sūnus 
Te stiprybę semia.
Tegul tavo vaikai eina z 
Vien takais dorybės.
Tegul dirba ant naudos tau 
Ir žmonių gerybės.
Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa, ir tiesa 
Mus žingsnius telydi.
Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse!
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!....

ENGLISH TRANSLATION
Lithuania, land of heroes, 
Thou our Fatherland that art, 
From the glorious deeds of ages 
Shall thy sons take heart.
May thy children, day by day, 
Labour in the narrow way, 
May they strive, while they can 
For the greater good of men.
May the sun of Lithuania 
Pierce the darkness of the night, 
And the light of truth and 

honour
Guide our steps aright.
May the love of our dear land
Nerve and strenghten heart 

and hand,
We will strive, while we can, 
For the brotherhood of men.

& ..
HOW DID YOU DIE?

By Edmund Vance Cooke
Did you tackle, that trouble 

that came your way
With a resolute heart 

and cheerful?
Or hide your face from 

the light of day
With a craven soul 

and fearful?
Oh, a trouble’s a ton, 

or a trouble’s an ounce,
Or a trouble is what

Į you make it:
And it isn’t the fact 

that you’re {hurt that counts,
But only how did you take it.
You are beaten to earth?

Well, well, what’s that?
Come up with a smiling face.
It’s nothing against you to 

fall down flat,
But to lie there — that’s 

disgrace.
The harder your’e thrown, 

why, the higher you bounce;
Be proud of your blackened 

eye!
It isn’t the fact that 

you’re licked that couints,
It’s how did you fight and why.
And though you be done 

to death, what then ?
If you battled the Ibest 

you could;
If you played your part in the 

world of men,
Why, the Critic will call 

it good.
Death comes with a crawl; 

or comes with a pounce,
And whether he’s slow or spry,
It isn’t the fact that 

you’re dead that counts,
But only, how did you die.

WISE WORDS

All men arė not equal in 
mind, but they can be ip 
heart..

A strike is a loss no matter 
who wins.

▼sr

A saving people malke a safe 
government.

“Free” is just as good a mes
sage of warning as “Stop, Look, 
Listen”.

No woman can (resist thinking 
she would have been a success 
as an actress.

▼▼

Our idea of perfect self-con
trol is a husband who can let 
his wife drive the automobile 
through congested traffic with
out making suggestions.

THE MAN WHO 
COULDN’T LEARN 

(Continued from the last issue)

III
Zavotzki had spent sixteen 

years in Purgatory.
Anyone who tells you that 

the cleansing flames of that 
place will burn you is telling a 
big lie. Purgatory fire iš simp
ly a very bright rose-colorėd 
light in which the spirits of the 
departed are obliged to pas's 
many years, until all their evil 
nature is drawn out of them: 
In time Zavotzki became so 
used to the light surrounding 
him that he considered himself 
throughly cleansed. In fact, 
he had of late begun to form
ulate all sorts of pains,, owing to 
the purity of his heart, as he 
told himself. He was longing 
to see his child of which he did 
not even know whether it was 
a boy or a girl. Anyway, one 
day, as he saw the deputy har
den walking past, stopping here 
and there to find out If every
thing was going well, if there 
were any complaints against the 
attendants and all that sort of 
thing, Zavotzki asked for per-1 
mission to speak.

“Please, your honor,” he said' 
when it was granted, “wall it be 
still all right for me to go back 
for a day on account of some
thing I forgot?”

As those who have been 'serv
ing long terms in Purgatory are 
treated with some considera
tion, the deputy warden replied 
in quite a gentle voice.

“Certainly, Zavotzki, you may 
still make use of that privilege. 
Report at the office—any time.”

Zavotzki reported next morn
ing. The deputy warden gave: 
him a pass for twenty-four 
hours leave of absence. He was 
taken downstairs to the cellar 
where they pulled the knife out 
of his heart. He had to check 
the knife arid was given a brass 
tag with a warinng to take 
good care of if. After these 
formalities he was permitted to 
leave Jhe place. Starting along 
leisurely, he walked and walked 
until he reached the jute fac
tory at Ujpest. Upon his polite 
inquiry for the address of the 
widow Zavotzki, who was one 
of the workers' there, he was 
told, and at once continued on 
his way.

His 
tage, one of six in a row all 
alike.. The day was Sunday and 
'it- was a bright morning? ’ The 
woman, still looking very much 
like the white-faced slavey of 
bygone days—only a little older, 
was sitting at the ground-floor 
window, sewing. On the win
dow sill stood 'two pots of or
dinary red flowers—.geran'iumb 
—with a little curtain hung be
hind them. Brit there was 
enough space for Zavotzki to 
see her quite plainly. Her face 
looked soft and serious;

Zavotzki knocked on the door.
It was opened at once arid a 

young girl Stepped on the tįjes- 
hold. She' looked about sixtden 
arid the man was quite sure 
.that it was his daughter. She 
asked; “What do ybti want?” 
quite sternly.

Zavotzki put his left hand

LITHUANIAN SCOUTS

Vytautas and Eliza Račkauskas, 
children of Mr. M. Račkauskas, 
professor in the Teachers’ Col
lege at Panevėžis, Lithuania.

over his heart to prevent her 
from noticing the fagged, frin
ged spot under his coat which 
had been cut through by the 
knife. Then it oddly occured to 

I him: Would it not be better to 
I go back fight away, since he 
Į had 'seen his child. But he had 
to say something.

He put his right hand in his 
pocket to take out the three cel
luloid balls which he knew how 
to juggle with such devilish 
cleverness.

“If you please—eh—I can do 
all kind's of—tricks.”

Arid he grinned, hoping that 
it, might make his daughter 
smile. But .the girl did 
smile. She was 
serious little body, just like 
mother. She said, curtly:

“Go away from here.” 
With that she reached

a severe
not 
and 
her

for
the doorknob to shut the door 
in the tramp-like wanderer’s

wife lived in a little cot-

at him:
“Well, if this fellow isn’t the 

biggges t bum you ever saw! The 
;idea of his going back to the 
other world to strike his own 

'child!”
He did not say anything. 

They stuck the knife back into 
I his heart, and even then he 
.only sighed, just once, deeply. 
The tnhey grabbed him, threw 
him on a little iron car and 

! pushed him down to Hell. From 
the rose-hued light Zavotzki rol
led into the bright-red licking 
flames to burn and howl with 
pain until the end of days. This 
is what happened to Zavotzki.

His little giri, however, went 
back into the room to her mo
ther.

“Some sort of horrible tramo 
was here just now”, she said, 
“and he had such an awful grin 
on his face that I wanted to 
slam the door in it. His eyes 
looked like red fire and they 
were crying while the resit of 
his face was laughing. Well— 
I wanted to shut the door, when 
he—did you hear of such a 
thing—why, he slapped my 
hand. You ought to have heard 
it, it made such a crack.”

The older wbman gazed upon 
the floor as if 'looking for some
thing. In a trembling voice she 
asked: “And then?”

“And then he went away. But 
I'am still shivering. He did 
give me quite a slap—but lit 
did’t hurt a bit. Just as if some 
one tuoched me, very softly. 
His calloused, roughed-looking 
hand felt like—like a pair of 
lips—or a heart.”
> “I know”, said the woman 
very softly and continued her 
sewing.

And they never spoke about 
it again, but they lived uri-til 
they died, and that’s the end 
of the Story.

face. He'noticed her little white 
hand with its delicate fingers. 
Suddenly his old terrible tem
per, stifled by isixteen dong 
years in Purgatory, overcame 
him. The bitterness of it rose

lj narsių vyrų pirma tavo dienų, kurie pa
sitikėjo joms ir išdavė savo paslaptis.

Samsonas
(Stojasi)

Ši mano didžiausia Dievo dovana bus tik 
mano vieno žinioje, ir aš tarnausiu Izraelio 
giminei naudingai ir atsidavusiai! (Nusi
ima viršutini apsiaustą.)

IDASARA
Dabar, sunau, rengkis ant nakties, o ry- 

i toj eisim visi Į Sinagogą, ir aš tarp visų mo
terų stovėdama jausiuos didžiausia kada 
mano sūnų kunigai teps aliejais ir apšauks 
Izraelio žmonių vadu!

Manoas
0 aš savo drebančiom rankom ir išbalu

siu veidu, akivaizdoj daugybės kitų tėvų ir 
sūnų, paduosiu j vyriausiojo kunigo rankas 
kardą kuris Sinagogoj prie aukuro iškabo
je nenaudotas per daug metų, ir kunigas 
patepęs tavo galvą aliejais užkabins tau

kardą, kuriuomi tu vėsi Izraelio vaikus prie 
pergalės ir išsiliuosavimo iš vergijos. Tu 
paliksi garsingesnis už Jozuję, kurs išvartė 
Jeriko murus; gudresnis už Deborąkuri iš- 
teriojo Kanaanitų kariaunas; ir sumanes
nis už Gideoiną kurs sutrynė Midianitus. 
Nuo musų lupų dar nenudilę vardai tų kar
žygių kurie po' Izraelitų išėjimo iš Egipto 
nelaisvės, gelbėjo juos iš visokių1 prispaudė; 
jų, Į kurių rankas Dievas Izraelitus atida
vė del jų garbinimo balvonų.

, Samsonas
Taip, tėve, jei toks yra Dievo lėmimas, 

aš valdysiu Izraelio vaikus ir vėsiu juos j 
kovas už išsiliuosavimą ir gyvenimą. Dre
bės prieš mane Pilistėnai daugiau negu iki 
šiolei, ir nemigs jų kunigaikščiai iki Izrae
lis nebus 'laisvas!

(Uždanga)

(Bus daugiau)

Del Dol
Tankiai y 

tad siunčia: 
Lietuvon dol 
ris kaltė bi 
tarnauto jam 
jau nuo sena 
Irote kad ap 
pasirodė ka<

KNUTTY KOLUMN

The Wise , Jew
Once there was a Jew who 

to his throat like a swelling tide, j opened a new store. After a 
And he struck the {little hand while an Irishnian (opened the 
which was about to slam the same kind of store right next 
door in his face for all eternity, to him. Then on 'the other side 

Staring at him wildly, the'of his store a Frenchman open- 
girl, thoroughly frightened,' ed the same kind of a store, 
reached out again and quickly The Jew didn’t, make much 
shut the dood. 
in the lock.
outside.
came, 
and a- 
crept 
struck his child. Looking about' sign, 
him in a troubled way. he felt saw the two signs.

The key turned | business because he was in the 
Zavotzki was left, middle.

As suddenly as it 
his madness i

feeling of untold shame '“Big Sale”: -The store on the 
over him for having right side also put out the same

• —. The Jew came out and
. He scratch- 

a dull ache in his pierced heart.1 ed his head; then he went 'in 
That made him start off, hur-1 and got a sign that said, “Main 
riedly. He knew not himself 
where he was going. But dead 
people have nowhere else to go 
but back into death.

It was quite late when he ar
rived at the big house whence 
he had come. There everybody 
knew what had happened. The 
doorkeeper grinned at him-from 
his little office. With hiš head 
dropped Zavotzki mutely 
cended one flight of stairs to 
report his return, 
warden was there, waiting for 
him. They took his brass check 
from him and made him grasp 
the knife in his fist, shouting

One. day the store on the left 
vanished side put out a isign that said,

Entrance”, and put it in front 
of his store.

Mary Zimmerman, 
Chicago, Ill.

as-

The 'deputy

Jimmy was good at Adding.
One day Jimmie’s 'teacher 

asked him how much 42 and 42 
were.

He said, 84, and was half 
blushing.

The teacher replied, and said, 
“That was pretty good, James”.

James said, “PreVty good, 
nothing, that was perfect.” 

Michael Zimmerman, 
Chicago, Ilk

My Brother Anthony
My mother is a very pleasaint 

woman and always likes to tease 
us. One day she was joking 
around with my little brother 
Anthony, who was then eight 
years old, and said:

“I think I will buy a piew 
baby for Christmas, but I don’t 
know which to buy, a 'boy or a 
girl. I have two boys and two 
girls.”

Anthony soon was lost in deep 
thought trying to figure out 
which he wanted, a little sister 
o brother, then he raised his 
eyes and said:

“Aw, mother, don’t buy any 
more ’cause you’ll spoil our fam
ily.”

Anna W.

TO OUR READERS
We have received many smart 

jokes and stories for The Young
er Set column but it seams they 
all refer to a Jew, an Irichman, 
a Dutchman, a Frenchman or 
anyone except a Lithuanian. 
The jokes are all right for the 
laugh, and we print them; but 
we would also like to receive 
something of educational value, 
and also something that tells iris 
about our own people. For ex
ample, tell us something that 
happens in real life. Something 
about yourself or your friends. 
We are sure it will be very in
teresting to know what happens 
in real life nowadays, among 
Lithuanian people.

Do not stop writing as you 
have,, we appreciate all you 
send. We merely wish to re
ceive something about our own 
Lithuanian folks.

butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie dalytas-.
Superior Home 

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND. 6. 
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI lit PUODAI 
Raugas ir. Apinėa 

SpecialiŠku irtas.
8707 BUCKEYE RD.

Neura Bottling Co.
saldžiųjų Gėrimu specialistai
, IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS: 

Orange Cloudy, Gingėr Alę, Root Beer, 
Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 

Cream Soda, Loganberry, 
Cream Cola;

Pristatome ant Hile pareikalavimo į Krautuves, Namus, 
Salės, Piknikus ir visur kur reikia.

2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam - Lietuviu!!. Užsi rašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvi”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ii' laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”-
1 5 Millbury Street Worcester, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knygą ir Alftiana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI: 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS^
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos —
"TRIM IT A. S”

'“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos leidžiapias. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečiu bendrieji reikalai ir klausimai. "Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apisakėlių, istorinių įvykių ir įžy
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki- 

—mų ir moksliškų išradimų paminėjimų-, plačiai rašoma apie spor
tą, ir tt.

“TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta-: 
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti' tiktu 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuo
meniniam ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje metams 7 litai 60 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 6c.

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ" sau Amerikoje ir 
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ" galima užsisakyti per:
L. Šaulių Atstovą — A. Žemaitis, 32511 S. Halsted St. Chicago, Ilk 

Pr. Narvydas, 38 Park Row (Room 81S) New York City.
Lietuvos Šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarą.

“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVAS AL. No. 26.

EF

GERIA!

“Sanda 
straipsni: 
telpa dar 
nių iš vis 
rikos ir i 
koje met 
pusei me

327 E

125,000 Rekordų 4 už $1.00
$125 Columbia Grafonolos už $75

Kreipkitės į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ave, Cleveland, Ohio s
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Izraelio vaikus prie 
mo iš vergijos. Tn 
Jozuję, kurs išvartė 
is užDeborąkurig. 
aunas; ir sumanęs- 
sutrynė Midianitin 
iudilę vardai tų kar
ai išėjimo iš Egipto 
š visokių prispaudė* 
vas Izraelitus atida- 
Ivonų. 
NAS 
yra Dievo lėmimas, 
ūkus ir vesiu juos į 
į ir gyvenimą. Dre- 
įai daugiau negu 3d 
ligaikščiai iki Izrae-

aga)

įgiau)

Del Dolarių Siuntimo dolarių siuntėjai. 
Tankiai yra nusiskundžiama

Visų pirma 
doiariai siuntinėjama laiškuo
se, laikraščiuose, fotografijose 

kad siunčiamieji iš Amerikos Į]ipinti> ir tt> kas jokiu ;budu 
Lietuvon doiariai žūna, ir už tai ,neleistina, nes pinigus iš tokių 
visa kaltė buvo verčiama pašto. laiškų gali bile kas išimti, ne 
tarnautojams. Paštų valdyba tik Lietuvos paštų tarnautojai, 
jau nuo senai įvedė stropią kon- Visiems negeistiniems ąpSireiš- 
trolę kad apsaugoti laiškus, bet kūnams išvengti dabartiniu me- 
pasirodė kad tankiai kalti yra I tu .paštų valdyba tariasi su A-

Suy. Valstijų-Meksikos komi
sija išrodinėja kad karo laiku I 
užmušti Amerikos piliečiai Mek- i 
sikoje ir sunaikintas jų turtas! 
buvo darbu Vokiečių kurie no
rėjo sukiršint Suv. Valstijas su | 
Meksika ir ątitraukt jas nuo di
džiojo karo. Už tuos visus nu- 

i kentėjimus Amerikiečių Meksi- 
ikoje Suv. Valstijos ilgai neno
rėjo pripažint naujos Meksikos 

Todėl tuo laiku patariama j valdžios, ir tik dabar tepripaži- 
no.

merikos pačtų žinyba sutvarky
ti pinigu siuntimą perlaidomis1. 
O kol bus sutvarkyta pinigu 
siuntimas perlaidomis, prašoma 
piliečių pranešti (savo giminėms 
Amerikoje kad slaptu budu, lai
škuose ar kaip kitaip, pinigų ne
siuntinėtų. Net už siunčiamus 
pinigus apdraustuose laiškuose 
visų šalių paštų žinybos neatsa
ko. —i 
pinigus siųsti tik per bankus. |

PAGELBA vdyerl„
Negali pilnai džiaugtis gyvenimu jeigu žinai kad 

nesi tikras vyras — ne be gyvumo suirėlis.
Aš galiu jums pagelbėti.

Mano gydymas įvairių sunkių ir užsisenėjusių Vyriškų Ligų bu
vo labai pasekmingas. Studijuojant efektus ir gydymus padėjo 
man pagelbėti tūkstančiams vyrų kurie buvo nustoję vilties, 
gu turi ligą. ateik pas mane ir nuo širdies viską išsikalbėk.

LEVIATHAN — didžiausias pasaulyje pasažierinis garlaivisJei-

ig Co.
ECIALISTAI
US GĖRIMUS: 
e, Root Beer, 
pe, Lemon, 
iberry,

Krautuves, Namus, 
r reikia.
leveland, Ohio

PASITARIMAS IR EGZAMINAVIMAS $1.00
Buk vyras! Ateik pas mane šiandien ir atgauk savo sveikatą 

ir savęs pagadonę. Niekados to nesigailėsi.

DOCTOR BAILEY “Specijalistas”
811 PROSPECT AVE. CLEVELAND, OHIO

STANDARD THEATRE BUILDING Room .302.
Ofiso valandos: 9:30—7:30 kasdien. Nedėliomis 10—1. 

Imk elevatorių arba lipk trepais ant trečio augšto.

SKAITYTOJAMS
TURĖDAMA PADARIUS YPATIŠKAS SUTARTIS SU LIETU

VOS BANKAIS IŠMOKĖJIMUI PINIGŲ SIUNČIAMŲ LIE
TUVOS ŽMONĖMS IŠ AMERIKOS, ‘DIRVOS’ AGEN

TŪRA GALI PERSIŲSTI PIGIAUSIU KURSU -

I
 NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ S

RAKANDŲ FIRMOS |

Quo$xuUa

■TUVI”
:s laikraštis ramiu 
lipšnių, ir svarbiu 
jviui. Užsirašykit

ikos Lietuvi”, par- 
jpieras. Adresuo-

jį Kampas Superior Ave. ir East 65th Street

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 jūsų pinigus tik savo pelnui, o ne 
patarnavimui jums ir jūsiškiams Lietuvoje.

SIUNČIAME LITAIS IR DOLARIAIS - PAŠTU IR KABELIU.’

4/

VIS\ 
rcester, Mass.

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Stalai, Lovos, Sprenžinos. Matrasai, Pečiai, 5 
Karpetai, Linoleum, Svetkambariams Setai, s 
Valgomų ir Miegamų Kambarių Reikmenis. S

OS
įsias Lietuvių 
yje.
mes darbo žino-

yga ir Aimana- 
tci jomis DYKAI 
i NAUJIENAS, 
jnerikoje $7.00;

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bile dieną gali padėt savo pinigus 
taupymui šioje įstaigoje ir už juos nuo
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur 
nuošimtis pradeda skaityti nuo 'mėne
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM
TIS arba 25% daugiau negu gaunant 
ketvirtą nuošimtį.
Perkelkit savo pinigus čionai — viskas 
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge
lę, ir jūsų pinigai bus pervesti čia.
Atvažiavusiems iš kitų mieštų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

Duodama Dovanos Pirkėjams.
Ateikite persitikrint. Kainos prieinamos.

. M SACEVIČ1US, Vedėjas.

L
Chicago, 111.

iš Lietuvos -
THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.
3352 Superior Av. Cleveland, O.

ūkraštis, Lietuvos šnį 
i visų tikrų Lietuva (i 
Triipitas" drąsiai k<mj 
lotojus ir nepriklaosoų-

ių, istorinių įvykių ir įij- 
psnių, eilių, retų atsitik 
plačiai rašoma apie sp»

kaliams aiškiai suptu* 
itas” stengias boti tta 
i,- Tėvynės gynime, ro

pių knygelėmis. Jo bis 
.mečiui 4 litai. Aminėj 
ss numeris 5c.
IMITĄ" sau Amerikoje i 
uvoje.
ą užsisakyti per:
S. Halsted St Chiupll 
816) New York City.

i ten kur jie yra siuita
ADMINISTRACIJA
L. No. 26.

I
GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

LEIDŽIA A. L. T. SANDARA
“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 

straipsnius, gindama laisvos demokratijos idealą. “Sandaroje” 
telpa daugiausia visokių apysakų, eilių, juokų, ir svarbiausių ži
nių iš viso pasaulio. “Sandarai” bendradarbiauja įžymiausi Ame
rikos ir Lietuvos literatai-rašėjai. “Sandara" kainuoja: Ameri
koje metams $2.50; pusei mėtų 81.25. Lietuvoje metams 83.00, 
pusei metų 81-50. Vieną numerį pažiūrėjimui siunčiame dykai.

“SANDARA”
Boston 27, Mass.327 E Street

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
dR' Eikite p*, tikrą Specialistą, o na

(t11H l£l prie kokių Aeišla vintų daktarų,. Tik-
i J wy rae Specialistas arba profesorius na- 

T siklausinės kokia liga sergi ir kur
Įgta-l JggjĮ skauda. Jisai pats tą jums pasakys,

išegiaminavuno. Daugybė dakia- 
SU ra užtai negalėjo jua pagydyt kad jie

į - Fn—Į JJ-' neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
I3į| ~ ' tyrimo bei neišrado jūsų tikros figos.

Į PI r- . juBvUjįif, Mano aparatas Radio-Scope-Raggt-X- 
lunlr IT m Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakta-

I ~ riologiįkas egzaminavimas kraujo ati-
Yiyj J - yj ran naAu dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
IHF ®- šžšį: ~ gįy jįBM ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
|Mį l'Kff tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir

UĮjft tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijima 

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 atainešit šį ap
garsinimą.

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

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

Nedėldieniaii nuo 10 iki 1.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

2 DIDELES DOVANOS

LAIVAKORTĖS TIK ANT DIDŽIAUSIU IR GREIČIAUSIŲ PA
SAULYJE LAIVŲ

“Dirvos” Agentūra atstovauja geriausias Laivų Linijas ir stengiasi 
išleisti savo pasažierius ant greičiausių laivų. Šešios, septynios 
dienos vandeniu — tai viskas. Tas pats ir su atvažiuojančiais. 
Nesigirdės pasakų apie blogas keliones, prastą maistą, mažus 
laivus ir didelį supimą jeigu siųsit 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.

DOVIERNASTĮS, 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

KODĖL
VISIEMS REIKIA SKAITYTI

“TELEGRAMAS”
Jis savo turiniu yra tikras Lietuvių Laikraštis.
Jis tikrai rūpinasi plačios visuomenės reikėjais.
Jis yra tikras apšvietos šaltinis.
Jis yra uolus musų Tautos reikalų gynėjas.
Jis yra pilnas įvairių, indomių straipsnių ir žinių, ir 
Jis yra pigiausias už visus kitus musų laikraščius, 
nes jo prenumeratos kaina TIK $1.00 metams.

UŽSIRAŠYKIT JĮ ŠIANDIEN!

‘‘TELEGRAMAS”
666 W. 18th Street Chicago, Ill.

Laikraštis “VIENYBE” 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 didelės do
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1 923 
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.

Adresuokit:

“VIENYBE”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

1. —PINIGAI GREITAI NUEINA: Laike 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
mą tenai. Musų Korespondentu Lietuvoje yra rimčiausis bankas — 
Lietuvos Kredito Bankas Kaime.

3. —PINIGŲ KURSAS: Kažin ar rasit kur pigesnį kursą kaip “DIRVOS”
Agentūroje, kadangi šutartįs Lietuvoje padaryta ypatiškai, ir nereikia 
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.

Reikalaukit Pinigų Kurso lakštų, visokių Informacijų, ir rašykit

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

II—=ir ]F==1E



I Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese |
į Telefonas Randolph 6153.. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. ( 5

Atvažiavo iš Lietuvos Anelė 
Baltakiutė pas savo giminietį 
F. Laučių, Clevelamde.

Anelė Baltakiutė paeina iš Ki- 
šunų kaimo, Užpalių vai., Ute
nos apskričio. Jai laivakortė 
buvo piricta “Dirvos” Agentū
roj balandžio 19 d., 1923 m. Ji 
buvo Bremene rugsėjo 12 d., iš 
ten laivu "President Arthur” I 
iškeliavo į Ameriką. New Yor- 
ką pasiekė rugs. 23 d. ir tą patį 
vakarą ant 6 vai. buvo užsodin
ta trukinin ir rugsėjo 24 d. at
sirado Clevelande. Visa kelio
nė sekėsi neblogai. Jos sulaukę 
taip greitai giminaičiai džiau
giasi.

Jonas čižauskas,' žinomas A- 
merikos Lietuviams kompozito
rius,’ dainininkas ir chorų vedė
jas, pereitą savaitę atvažiavo į 
Clevelandą ir čia mano apsibut 
vargoninku prie šv. Jurgio pa
rapijos. Poni M. čižauskienė, 
kuri taipgi yra pažymi daininin
kė, atvyko keliomis dienomis 
vėliau.

Tik atvažiavęs, p. čižauskas 
buvo atsilankęs “Dirvos” redak
cijoje ir pasakojo jog žada čia 
užsiimt muzikos mokymu, davi
mu lekcijų, taipgi sutvarkyt ge
rai chorą koncertams, ir šiaip 
žada darbuotis visuomenėje.

GAVO
Lietuvoj pinigus siustus per 

“Dirvos” Agentūrą
šios ypatbs: >

Jonas Marcinkevičius $15
Magdelena Derenčiutė $25
Marė Tamoš.-žukauskienė L100
Petronė Balkauskienė L200
Boleslovas Belžinis L100
Marijona Kasočiunienė L100
Elena Lazdauskaitė ' L230
Uršulė Kručiutė L200
Juozas Gudelevičius L200
Ona Masaičiukė L 70

Pinigai išmokėta pilna suma 
kiek buvo siųsta.

Visiems siuntėjams išsiųsta 
priėmėjų pasirašytos kvitos.

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

7907 Superior Av. Cleveland. O.

KODĖL BAGOCIUS NUĖJO 
Į PEKLĄ

Skaitydami šv. Rašte randa
me parašyta, Ev. Lukošiaus, 16: 
19—Buvo bagotas žmogus, gra
žiai gyveno, plonus rubus vilkė
jo, gardžius valgius valgė, ir 
kada numirė nuėjo į Peklą.

Daugybė ima šį tekstą už li- 
tarinį. Jei taip tai tie kurie 
taip gražiai gyvena ir gardžiai 
valgo ir plonus rUbus dėvi Visi 
turės po mirties eiti į Peklą?!? 
čia turi labai svarbų reiškimą 
tie rubai ir tas pats bagočius ir 
ta mirtis ir Pekla.

Ateikit nedėlioj po pietų, 2:45 
va.l, 7017 Superior av., gausite 
išaiškinimą iš šv. Rašto dykai, 
be jokių kolektų.

Į] 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
dos, taipgi šliubiniu žiedu, 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- 
kom britvų, peilių, žirklių ir tt.
V. D. Štaupas, Jewelry

6704 SUPERIOR AVE.

Clevelande 
Pirmas ir Didžiausias

TEATRAS SU ŠOKIAIS 

“Veidmainystė ir Meilė” 
Drema-Tragedija Penkiuose Aktuose

STATO SCENOJE A. L. D. T. SĄJUNGOS 3 KUOPA

Nedelioj, Spalio-Oct. 7 d. 1923
Nevedusios Motėrįs — GERMANIA TURN. SALĖJ

Tėmykitl 1610 EAST 55th ST., .Tarpe Payne ir Superior
Daugybė jaunų ir vidurinio am- 

amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą pačią; butų 
mums malonu tamistas su 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, III.

Pradžia 3:30 vai. po pietų. ■ Durįs atsidarys kaip 3 vai.
Įžanga: 75c ir 50c ypatai. Ant šokių 35c ypatai.

Gerbiamoji Clevelando Lietuvių visuomene, nepraleiskite 
progos nepamatę scenoje šios dramos-tragedijos.

Veikalas perstata kaip turtuolio sūnūs įsimyli į paprastą 
miesto mergaitę. Tėvas užgina jam ją vesti. Kas tuomet atsi
tinka?

Šis Dramaturge Schiller’io tvarinys “Veidmainystė ir Meilė”, 
yra kruvinas atsakymas į tėvų tokią tradiciją.

ŠIRDINGAI KVIEČIA KOMITETAS.

Mirė Juozas Baltrušaitis, Dr. 
V. Kudirkos narys, rugsėjo 25 
d. Jis paliko savo šeimyną, ku
ri gyvena 882 E. 141 St. Lai
dotuvės atsibuvo rugs. 28 d.

Ilsėkis amžinai!
Dr-stės Sekrdtorius.

Atidai SLA. 14 kuopos narių. 
Jau vasara, nei nepajutus, pra
slinko, oras atvėso, visi išvažia
vimai ir kitoki veikimai laukuo
se užsibaigė. Verste priversti 
esame trauktis į pastoges ir 
pradėti žieminio sezono darbus. 
Labiausia tai reikia pradėti lan
kyti susirinkimus, ką vasaros 
šilumos buvo sutrukdę. Dau
giau susidomėsi S. L. A. reika
lais, podraug ir savo reikalais. 
Nes tai mes esam Susivienijimo, 
o Susivienijimas musų. Reikia

rie spalio mėn. dalyvaus Ame
rikos Darbo Federacijos konven
cijoj Portland, Ore.

Molderių unija pasiuntė tele
gramą reikalaujantį kad Kali
fornijos gubernatorius paliuo- 
suotų iš kalėjimo Thomas J. 
Mooney, nuteistą 1916 m. už 
bombų sprogimus San Francis
co mieste.

Plieno darbininkų organizavi
mas eina pasekmingai, skelbia 
organizatoriai Cleveland© cJistri- 
kte ir kituose. Organizatoriai 
skelbia jog darbininkai gali 
gaut mokestį kaip gavo dirbda
mi 12 valandų kada dirbs tik 8 
valandas Į dieną. | Organizato
riai tuo tarpu neagituoja prie 
streikavimo.

Organizavimas plieno darbi
ninkų eina Cleveland', Chicagos 
ir Bethlehem (Pa.) srityse^bus 
taipgi praplės ii ir Pittsburgo 
distrikte.

REIKALINGA Geras Lietuvis
Barzdaskutis Darbas ant vi

sados., Kreipkitės:
6930 Superior Ave.

MINKŠTŲJŲ GĖRIMŲ KRAU
TUVĖ IR VALGYKLA 

parsiduoda pigiai. Pardavimo 
priežastis — liga. Kreipkitės: 

77d E. 70th Street.

(Vakarais atdara iki 9)

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, Stiklai, Varnišiai„ 
įrankiai. Pjaustymo Daiktai.

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

PIANO LEKCIJOS
30 MINUTŲ, 75 CENTAI 

JŪSŲ NAMUOSE.
V. GREIČIUS

8014 BELLEVUE AVE. (40)

NAMAI NAMAI NAMAI
Wade Park Ave., Dviejų šeimy

nų, 4 garažiai, lotas 51i/_>xl30.
Kaina $13,500.
E. 85th St., šiaurėj nuo Supe

rior. Moderniškas 6 kambarių 
gyvenimas. Muro garažius. 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 įmo- 
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.

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 musų darbo.
ANTANAS BARTKUS 
1197 East 79th Street

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.

LITHUANIAN GAKAGE’
JOHN JUŠKA

Pripijdom batarejas, faisom vi- 
sokius elektriškus daiktus prie I 
visokių automobilių. Taisom Į 
batarejas, starterius, generate-1 
rius, užžiebas, žviesas, svičius ir 

visokias vielukes.
Ir mes garantųojam visą savo 

darbą.
4140 SUPERIOR AVE. I

Velluufi
ESKIMO PIE

5c.į
DAUG SKANESNIS

NEGU KITADOS

Parsiduoda Vėl 
Pas Visus Telling’s Pardavėjus

mums Susivienijimo reikalais 
rūpintis lygiai kaip savo. Ypa
tingai nereiktų palikti porai 
desėtkų narių daryti įvairius 
pažeminančius mus tarimus bei 
rezoliucijų išnešimus.

Čia man prisimena pereitas 
14 kuopos susirinkimas rugsėjo 
6 d. Buvo išnešta rezoliucija 
prieš Pildomąją Tarybą už iš
metimą iš narių tarpo Bimbos, 
tuomi jie užgiria keikūno Bim
bos pasielgimus ir padrąsina to-, 
kius kitus Bimbos pasekėjus pa
našiai pasielgti įkriminuojant 
Pild. Tarybą ir podraug žemi
nant SLA. vardą, o keliant aik
štėn kokią ten nelegalę Jaunų
jų Lygą.

Antars ir ne mažiau vertės 
turintis tarimas yra tai įsivėli
mas į politišką ir dar nelegališ- 
ką čia vietinių karštagalvių vei
kimą, protestavimą prieš regis
travimą šioje šalyje ateivių ne- 
piliečių šios šalies. Ant virštni- 
nėto klausimo dar butų galima 
kiek atidos kreipti, bet antras 
klausimas, nežinia iš kokių pa
vietrių ištrauktas, tai protesta- 
vimas prieš “Lietuvos ponų ir 
kunigų valdžią už pardavimą 
200,000 Lietuvos kareivių Fran- 
euzijai.” Tokius nebūtus daik
tus svarstyti turi žmogus būti 
pirmiau netekęs proto. O mu
sų „Tevoliucijonieriai” baisiau
si trukšmą kėlė.

Į tokius SLA. ir 14 kuopos 
vardą žeminančius tarimus tu
rėtų atkreipti atidos daugiau 
narių ir kaip galint greičiausia 
atšaukti tokius tarimus padary
tus su užsikarščiavimu ir be ap
galvojimo. Tą galima padarytų 
tik reikia lankytis susirinkimuo
se ir nereiks bėgti į kitą kuopą 
kaip tūli padarė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalio 4 d. Narys.
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15,000 Kūdikių Yra Gimusių Clevelande 
Iki Dabar šiais Metais

Clevelande, molderių unijos 
konvencijoj, priimta rezoliuci
jos pageidaujančios tverti nau
ją darbininkų partiją Ameriko
je ir užverti prekybos sutartį 
Suv. Valstijų su Rusija.

Tą savo nutarimą molderiai 
perduoda savo delegatams ku-

VISI tie kūdikiai turės meilę ir gerą 
žiūrą ir troškimą ir tėvų geidimą kad 

gyvenimas nebūtų jiems žiaurus ir nema
lonus.

Tečiau gyvenimas nevisus vienodai guos. 
Ne visi turės tokią pat pradžią.

Visi tėvai, ar iš palocių ar iš bakūžės, my
li savo kūdikius. Retas kuris nepasišvęs- 
tų jiem viskuo. Tečiau dauguma musų 
biskelį apsileidę jų ateities aprūpinimu. 
Musų kūdikiai atsideda ant musų. Jie ma
no jog mes žinom. Mes žinom, bet nevi- 
sada žinom užtektinai tvirtai kad tas pri
verstų mus veikt—ir tankiai vaikai užau
ga be nustatytų planų mokslui arba darbo

už-

PASIŽYMĖKIT TAI:
Penki šimtai dolarių investytų šiandien 
ant 6 nuošimčio, nuošimtį perinvestinant 
kada jį gauni, duotų kūdikiui tikrą gyve
nimo progą.
Už dvylikos metų tie $500 butų $1,000. 
Kada pasieks darbo amžių, tie $500 bu
tų $1,200—kurių užtektų ilgai kolei sūnūs 
ar duktė pereitų kolegiją arba.galėtų pra
dėti kokią biznišką karjerą.

Bet jus klausit, kur aš galiu rast tokį in- 
vestmentą? Ar mano pinigai bus saugus? 
Ar dividendas bus išmokėta reguliariai?

VALSTIJOS UŽGIRTAS
Pardavimas šito stako yra hžtvirtintas pa
čios valstijos padidinimui kompanijos įs
taigos. Tikima kad 25,000 naujų kostu- 
merių bus pridėta.

Kiekvienas $ 100 šio stako turi daugiau 
kaip $350 nuosavybės užpakalyje savęs. 
Nieko nėra paslaptingo apie Illuminating 
Kompaniją, jos investmentus. jos veiki
mą, jos ineigas. Jos $64,000,000 verty
bės yra čia pat Cuyahoga Apskrityje. Da- 
statymas šviesos, šilumos ir spėkos yra pa
matinė industrija. Ta kompanija patarj 
nauja jums dieną ir naktį. Ji išdirba ir 
parduoda' reikmenj. Ji yra visiškai ir nuo
latinai dalimi bendruomenės gyvenimo.

The Cleveland Electric Illuminating Co., 
vienas iš Clevelando didžiausių biznių ir 
vienas iš geriausių, pasiūlo savo kostume- 
riams $10,000.000 liuosų nuo taksų šėrų 
po vieną šėrą ar daugiau. Tas preferuo- 
tas stakas neš 6 nuošimčius dividendo kas 
reiškia $6 į metus nuo Šero. Tie dividen
dai bus išmokėta čekiais paštu — $1.50 
Gruodžio m., $1.50 Kovo m., $1.50 Bir
želio m. ir $1.50 Rugsėjo m.

KAIP IR KUR PIRKT ŠERUS
Šis stakas galima pirkt mokant pilnai ar
ba ant išmokėjimo—$ 1 0 įmokėjus po $ 10 
kas mėnuo už kožną šėrą. Šeštas nuošim
tis bus mokama už kožną įmokėtą dalį.

Mes užkviečiame jus atsilankyti. Jeigu 
negalit ateiti ypatikai. telefonuokit arba 
pasiuskit laišku apačioj esantį kuponą. 
Mes pasiųsim jums knygelę su aprašymu 
Kostumerių-Savininkų plano.

The Cleveland Electric Illuminating Co
Securities Dept. Public Square

1
5 The (’leveland Electric Illuminating Co.
* Meldžiu prisiųsti man kopiją dykai jū

sų knygelės “Every Patron a Partner”, 
kaip garsina DIRVA.Vardas .............. 1.................................

5 Adresas ......... ..................... .....................
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