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Amerika Tures Duot
Vokietijai $100,000,000

________________ v ------------------------------------------------- --------------- -

DAWES’O PLANAS PRIIMTAS - VOKIEČIAI 
DABAR TURI GAUT $200,000,000 PASKOLĄ.

Londono Sutarti Turės Priimt Berlino, Londono, 
Paryžiaus ir kt. Seimai. Jie Priims arba Atmes.

Prancūzai Traukia Kareivius iš Vokietijos.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Brazilija jieško Europos imi
grantu. — Sakoma kad Brazili
jos Agrikultūros ministerija de
da pastangas pritraukti Euro
pos imigrantus, ypač Vokiečius 
ir Italus, kurie yra prityrę agri
kultūroj ir kurie padėtų Brazi
lijai kilti.

Naujas dirbtuvių kilius Ang
lijoje. — Sakoma kad naujas 
dirbtuvių 1924 metų bilius pa
naikina skirtumą tarp dirbtuvių 
ir fabrikų, ir tarp audžiamų ir 
neaudžiamų dirbtuvių, ir tiktai 
vienas terminas “dirbtuvės” te
bus vartojama.

Pataria Ūkių Vaikų Migraci
ją. — Buvo patariama kad vie
šųjų mokyklų vaikai kurie pa
sirengę užsiimti ukininkvsle už- 
rubežyj, galėtų gauti leidimus 
į Britanijos visas šalis, kur jie 
galėtų Įstoti į agrikultūros ko
legijas arba ant ūkių kur užsi
ima mokinimu.

Knights Landing, Cal., sude
gė 20 darbininkų kurie miegojo 
kluone ant šieno, kada kluonas 
su 750 tonų šieno sudegė.

28 darbininkų unijų bankai S. 
Valstijose turi išviso $175,000,- 
000 savo apivartoje. Lokomo- 
tivų inžinierių bankas Cievelan
de iš tos sumos turi $127,000,- 
000. Tuose bankuose deda pi
nigus ir viską kitą atlieka viso
kių klesų žmonės.

Netoli Chagrin Falls, O., vie
nas narbininkas, J. Selma, be
dirbant liko peršautas, bet jis 
atsisako pasakyti kaip tas atsi
tiko. Jis randasi ligonbutyje 
sunkiame padėjime.

Vokietijoj suvirs 700,000 be
darbių įvairiose srityse gauna 
kasdien iš valdžios porcijas.

Kiek bedarbių yra Ruhre ne
žinia, bet jie prisidės prie padi
dinimo Vokietijos neturinčiųjų 
darbo skaičiaus.

Niagara Falls, N. Y., sudina- 
mituota bažnyčia kurios pasto
rius labai smerkė pasileidėlius.

Egipte, prie Atbara, susikir
time Anglijos kareiviu su Egip
tiečiai, dešimts Egiptiečių ka
reivių užmušta.

New Yorke susekta kad už 12 
mylių nuo krašto jūrėse plau
kioja didelis laivas turintis vis
ko gerti, ant kurio plaukia jjąį- 
lijonieriai ir kiti su mergomis 
paišdykauti. Ten kelia puotas 
ir viską kitą.

Ohio valstijoj pereitą ketver- 
gą paskirose dalyse viena diena 
suvažinėta septynios ypatos.

Chicagoj, trijų metų mergai
te žaidžiant su kitais vaikais, 
uždarė porą kitų sulindusių į 
tandžią skrynią, kur jie mirė.

Ir Argent iniet is skrenda ap
link pasaulį. — Maj. Zanni, Ar
gentinos lakūnas aplink žemę, 
randasi jau Azijoj.

Dawes Planas Priimtas 
Reikia tik Pinigų

Londonas. — Rugpjūčio 16 d. 
Vokietijos karo atlyginimu pin
klės, kurios Europą laikė kunku- 
liavimo stovyje per beveik pen
kis metus, suko galvas pačių 
žymiausių Europos ekonomistų 
ir valstybininkų, tapo išregstos 
pasiremiant ant Dawes plano— 
Amerikos bankieriaus formules, 
kuris dabar yra kandidatu iš 
Republikonų partijos ant vice
prezidento.

Po keturių savaičių diskusa- 
vimų, rugp. 1C, d. liko pasirašy
tas sutarimų protokolas.

Vokietija sutiko ant milžiniš
kų obligacijų kuriomis turės iš
mokėti savo skolas arba karo 
laiku padarytus nuostolius ir 
baudas aliantams, ir gaus pa
skolos iš visų šalių sumoje dvie
jų šimtų milijonų dolarių ir gal 
dar tiek gaus pasiskolint atnau
jinimui biznio, komercijos ir fi
nansų.

Buvo konferencijoj užsikirti
mas del Francuzų nenorėjimo 
apleisti Ruhrą, bet.galiaus su
tiko prižadėdami ištraukti savo 
kariumenes kaip greit galės.

Daugiausia laiko duota metai 
į kurį visai turi apleisti Ruhrą. 
bet manoma ištraukti galės ir 
greičiau kaip tik Vokietijos val
džia ir reichstagas patvirtins 
Londono sutarimus. 

« * *
Amerikai reiks sudėti pusę 

paskolos Vokietijai.
Washington. — Suv. Valstijų 

valdžia pasiryžus naudoti visas 
intekmes kad Vokietijos pasko
la pasisektų. Pusė paskolos, ar
ba $100,009,000 (šimtas milijo
nų), turės būti sukelta Suv. Val
stijose, ant kokio 5 ar 6 nuošim- 
čio. Kaip Amerikos bankieriai 
ir šiaip žmonės į tą paskolą at
sineš nežinia, nes ne valdžia pa
ti skolins, bet publika.

Paryžius. — Francuzų kariu- 
menė pradėjo apleisti Badeno 
miestus, Offenburg ir Appen
weier. 1,700 kareivių gryžta į 
Francuziją.

Prancūzai sutiko savo sugry- 
žusį iš Londono tarybų Prem
jerą Herriot su dideliausiomis 
ovacijomis.

Jam reiks perstatyt savo at
liktus darbus senate ir seime. 
Vieni rengiasi užgirti, kiti prie
šintis. Buvęs premjeras Poin
care, senato narys, stovi prieš, 
nurodydamas kas dar turi būti 
atlikta, ne kiek dau padaryta 
reikia džiaugtis.

Brusselis, Belgija. — Belgi
jos premjeras Theunis pargry- 
žęs pasakė jog Londono konfe
rencijos pasisekimas buvo ačiū 
Amerikos Ambasadoriui Kellog. 
Jo mintis ir pasiūlymus rėmė 
ir Anglijos premjeras.

Chicago. •— Chicagos Repub- 
likonai surengė demonstraciją 
už Dawes, savo pilietį, kurio pla
ną Europa priėmė.

Japonų Išlygos Rusijai
Londonas. — Iš Pekino gauta 

žinių patiriama kad Japonijos 
išstatytose išlygose už pripaži
nimą Rusijos yra reikalavimas 
kad Rusai atiduotų Japonams 
pusiausalį Sahaliną. Ne visai 
tiesiai to reikalaujama, bet no
rima kad Rusai duotų Japonams 
teisę per 55 metus nautotis ta 
teritorija, atiduotų angliakasy- 

i klas ir kitus gamtiškus turtus. 
Ir reikalauja kad Rusija nesi
kištų prie darbininkų reikalų te
nai, nežiūrint kaip su jais Ja
ponai apsieitų. Iš visų išlygų 
matosi jog Rusija turėtų visai 
atsitraukti nuo ISahalino.

Amerikos Lakūnų Nau
ja Nelaime

Reykjavik, Islandija. — Du 
likusieji Amerikos orlaiviai kė
sinosi rugp. 18 d. skristi Gren- 
landijon, bet abudu apsigadino 
ir turėjo sustoti ant keleto die
nų pasitaisymams. Jie rengėsi 
325 mylių kelionei, su daug ku
ro, ir orlaiviai nenorėjo pasi
kelti nuo vandens. Nuo didelių 
pastangų pasikelti paėjo susiga- 
dinimas. Jie norėjo pasiekti 
Fredericksdalą, pietvakarinėje 
Grenlandijos dalyje, vietoj ry
tinės, kur nėra galimybės nu
sileisti ir laivams priplaukti.

Islandijoj dar juos pasivijo 
Italas lakūnas Locatelli,' atga
bendamas jiems laišką nuo A- 
merikos orlaivininkystės atašo 
iš Romos.

Keistos Laižybos
Paryžius. — Čia pribuvo keis

tas žmogus iš Holandijos. Ne 
tiek keistas jis pats kaip jo už- 
sibriežtas tikslas — pereiti 940 
Angliškų mylių (1500 kilomet
rų) iš Holandijos iki Marseil
les, Francuzijoj, verčiantis ku
liais arba stačia galva. Jis pa
darė tokias laižybas ir savo ke
lionę pradėjo lapkričio 12 die
ną pereitą rudenį. Jis per va
landą tepersikuliuoja penkis ar 
šešis kilometrus. Jam reikės 
padaryti apie 2,000,000 persi
vertimų iki kelionės galo. Tik 
pusę dar tepraėjo. Su juo ke
liauja gydytojas ir jo mylimoji. 
Jie eina paprastu budu.

Ispanai Pralaimi Afrikoj
Madridas. — Sukilėliai Moro- 

koj atakuoja Ispanų pozicijas ir 
užėmė kelis kaimus. Ispanų pu
sėtinai užmušta ir sužeista prie 
Loma Verde. Rytiniam ruožte 
sukilėliai atakuoja Afrau ir Ag- 
rau. Vakariniam ruožte prie
šai užėmė Xeruta.

CHINU TVANUOSE 
ŽUVO 50,000 ŽM.

- šanghai. — Milijonai žmonių 
liko be pastogės ir mažiausia 
50,000 ypatų prigėrė baisiuose 
tvanuose kurie užklupo plačias 
sritis Chinijoje, užsemdami de- 
sėtkus tūkstančių kaimų. Pa- 

j bėgčiiai nuo nelaimės renkasi i 
sostinę Pekiną.

Dešimts milijonų žmonių esą 
užklupti bado Chinijoje, skelbia 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovai rytuose. Reikia apie 
$10,000.000 greituoju jų pagel- 
bai.

Naujas Žemės Drebėji
mas Japonijoj

Tokie. — Penkiolika smarkių 
žemės sudrebėjimų sukratė To
kio, Japonijos sostinę, rug. 15 
d., kuri apie mėtai laiko atgal 
smarkiai nukentėjo nuo žemės 
drebėjimo.

Dar smarkesni sukrėtimai 
buvo Fukušima mieste ir kitur, 
šiaurėj nuo sostinės. Daugelyj 
miestelių nuo drebėjimo išdu
žo langai, sutruko telegrafo vie
los.

Nuo išgąsčio ‘žmonės leidosi 
į iš namų į gatves.

Atrado Matrectti Kūną
Roma. — Dviejų mėnesių jie- 

škojimas lavono nužudyto Itali
jos seimo atstovo, socialisto G. 
Matk-vAti, kuri- pradingo birže
lio 10 d., po priešingos fascis- 

I tams kalbos, turbūt pasibaigė, 
i nes atrasta lavonas kuris ma- 
| neina bus to dingusio atstovo. 
I Lavonas atrastas grabėje po 
i tiltu pakastas netoli kaimo už 
i kelių kilometrų nuo Romos.

Dar jo šeimynos nariai ne
leista apžiūrėti ir pripažinti ar 
tikrai jis, vienok policija ir gy
dytojai sako jog tas lavonas yra 
pora mėnesių atgal nužudytas. 
Lavono krutinėję rasta maža 
pielyčia įsmeigta.

Išvaikė Bolševikus
Bucharest, Rumanija. — Bu

ris bolševikų kareivių perėjo į 
kitą pusę Dniestro upės užpul
dami Rumanų kaimą Saba. Ru- 
manijos kareiviai bolševikus 
užpuolikus nuvijo ir atėmė jų 
ginklus ir amuniciją.

Suėmė Du Mylimuosius 
už Nužudymą Vyro 
Middleburg, Pa. — Suimta 

moteris, 38 m. amžiaus, ir vai
kinas, 17 m. amžiaus, ir abudu 
kaltinama nužudyme jos vyro, 
su kuriuo ji turi du vaiku. Vy
ras liko nušautas pereitą gruo
džio mėn. medžioklėje su tuo 
vaikinu. Bet visi manė kad vy
ras per nelaimę liko nušautas, 
ir jau vaikiną buvo beišteisiną, 
kaip dalykas iškilo aikštėn. Po 
astuonių mėnesių nuolatine tar
dymo vaikinas laikėsi kad nety
čia jis tą vyrą nušovė. Bet tar
dytojai suvedė akis į aki mote
rį su tuo vaikinu — ir abu per
sigandę prisipažino. Vaikinas 
išpasakojo kad ta moteris jį pa
milo tuoj kaip tik jis atėjo ant 

j jų ūkės dirbti, ir vyrui nesant 
namie ji ji pabučiavo, nuo ko 
prasidėjo jo pirma meilė, o jos 
ganėdinimasi jaunikaičiu. Mo
teris buk nuskyrus vaikinui nu
dėti jos vyrą kad jiedu turėtų 
laisvą netrukdomą gyvenimą.

Abu suimti ir laukia teismo.

Rocaanfa tvirtovėj, Italijoj, 
ištikus eksplozijai daug ypatų 
užmušta ir daug sužeista. Ek- 
r.plodavo nitroglicerinas, po ko 
kilo gaisras.

De Valera vis Smarkauja 
Dublinas. — Kalbėdamas En

nis mieste, kur pernai buvo su
imtas ir įkalintas, Airių respu- 

! blikonų vadas De Valera pasa
kė: “Mums nereikia naujų nusi
statymų. Musų nusistatymas iš 
1917 ir 1921 metų yra geras. 
Mus gali priversti užlaikyt ka
ralius, laikinai mes galim būti 
priversti nusileisti prieš tulus 
dalykus, bet musų sutikimo jie 
niekad negali gauti.”

AMERIKOS POLITI
KOS ŽINIOS

Priimdamas nominacijos pra-
nešimą sekantiems rinkimams, 
Prezidentas Coolidge savo kal
boje pareiškė stovįs už:

Veikimą išvien su kitomis ša
limis, bet be įsipainiojimo. Pa
gelbėjimą tautų sąjungai, bet 
be dalyvavimo joje. Prisidėji
mą į Pasaulinį Teismą. Priva
tines paskolas Vokietijai parė
mimui Dawes plano. Sušaukimą 
kitos nusiginklavimo konferen
cijos. Taiką su visomis tauto
mis.

Savo šalyje, už: Neskirstymą 
religijų. Lygią teisingystę ir 
progą visiems. Teisingą valdžią | 
ir baudimą prasižengėlių, ir tt.

Šiose dienose taipgi buvo ofi
cialiai pranešimai Demokratų 
kandidatui ant vice prezidento, 
Bryan, paskui Republikonų kan
didatui, Dawes.

Dawes sako kalboj kritikavo 
La Follettes išėjimą į rinkimus.

Senatorius Walsh, skandalo | 
tyrinėtojas, savo, kalboj Helena, I 
Mont., prikaišiojo Prezidentui 
Coolidge kad jis nesigaili už sa
vo kabineto narių prasižengėlių 
užstojimą ir kad visai skandalo 
neužsimena, lyg nieko nebūtų 
Įvykę.

Demokratų kandidatas Davis i 
rengia savo prakalbą kurią sa
kys Columbus, O., rugp. 23 d. 
Jo prakalbos apims pilnas jo pa-

Kleboniškas Klumpakojis
Visuomenci yra žinoma prie- 

žastįs delei kurių iširo koalicinė 
valdžia ir kodėl dabartinį Mi- 
nisterių Kabinetą teko sudaryti 
vieniems “krikščionims”.

Svarbiausios tos priežastįs 
buvo dvi: gelžkeliai su Anglu 
paskola ir Savivaldybės.

Delei gelžkelių įvyko Minis- 
terių Kabineto krjzis, nes Kr.- 
Demokratų blokas birželio 6 d. 
atmetė valdžios patiektą g.lžke- 
lių statymo sąmatą.

Delei savivaldybių, susitart ir 
naujo M. Kabineto koalicijos 
pagrindais su Valst.-Liaudinin- 
kais nepavyko — p. Tumėnas,, 
kviesdamas V.-Liaudininkus į 
savo kabinetą, delei gelžkelių 
sutiko laikytis valdžios projek
to, bet del savivaldybių sakėsi 
nieko negalįs pasižadėti. Delei 
to koalicija galutinai iširo.

Susidarė vienų “krikščionių” 
Kabinetas, kuriam tik savo de- 
klarąpiją paskelbus, Seimas bu
vo trijų mėnesių atostogoms 
paleistas.

Nieko negelbėjo Valst.-Liau
dininkų ir kitų opozicijos del 
nepaprastų “atostogų” protes
tas ir reikalavimas priimti sa
vivaldybių įstatymą bei Klaipė
dos sutartį ratifikuoti.

Naujai sudarytas Kabinetas

demokratija paskutiniais par
liament!] linkimais nepasitiki 
Lietuvos vieno tik Krikščionių- 
Demokratų bloko politika, kuri 
rūpinasi ne ekonominę šalies 
gerovę keiti, bet viduramžių 
klerikalų viešpatavimą įgyven
dinti — savivaldybes naikinant, 
užsienio paskolą neįgyt. Lietu
vos kreditingumas užsienyje 
puola ir mažėja. Pamatė ponai 
Kr.-Demokratai kad “atosto
gos” ne juokai — perbrangiai 
apsieina.

Seimas nepaprastai sesijai 
liepos 22 d. susirinko. Visiems 
ind.omu buvo kokį politikos kur
są paskelbs dešinioji, ar ims be 
atodairos vykdyti pirmuosius 
savo užmanymus ((savivaldybių 
įstatymas)'! Bet pasirodo “su
siprato”.

Seimo pirmame posėdyje lie
pos 22 d. Kr.-Demokratų bloko 
vadas Kun. Šmulkštys prajuo
kino opoziciją savo pareiškimu 
kad pirmuoju skaitymu priim
tas savivaldybių įstatymo pa
keitimo projektas esąs “neatsa- 
kemingąjų” sumanymas ir dėl
to jo frakcija jo nepalaikysian
ti....

Ir ištiesi], Kun. Šmulkščio ve
damas blokas atmetė tai ką pir
miau buvo priėmęs. .. .

žiūras kurios yra maždaug kad jautėsi tiek silpnas kad jo svei- 
demokratiją valdžioje ir demo-“kfltai buvo -reikalinga absoliute 
kratija darbe yra lygiai reika- į ramybe ir tyla “susi.stov.4i ’, ir 
lingos, kad darbininkams butų ;Gelto Seimas reikėjo paleisti... 
pripažinta lygios teisės su tais j Atostogos geras dalykas, 
kuriems jie dirba, ir kad visi' Liuesu laiku silpnieji pasistip- 
butų lygus nežiūrint savo laip- rino, “stiprieji” atliko “svar- 
snio ir vietos. Darbininkai, sa-bius” politinius žygius... Kas

žiūras kurios yra maždaug kad

ko Davis, nenurims iki jie ne
turės lygaus balso tarybose in
dustrijos reikalais.

La Follette, progresistų kan-l 
didatas, ir jo rėmėjai rengia vi
sapusius planus pradėjimui sa
vo agitacijos rudens rinkimams.

Europos valstybės pranešė' 
Amerikai jog sutinka ant nau-. 
jo kvietimo į nusiginklavimo su- j 
važiavimą.

Neįsileidžia Rusų
Šveicarija, viena iš mažiausių 

Europos šalių, kur pirmiau ras
davo prieglaudą visi, dabar nu
tarė neįsileisti nei vieno Rusijos 
piliečio.

Nors Airija pristato savo' at
stovą į Washingtona, Amerika 
rodos savo atstovo Airijai ne
siūs. Reikia įstatymas pravesti 
tokio atstovo siuntimui ir rei
kia pinigai išrasti.

Mount Kisco, N. Y., gelžke- 
lį skersuojant trūkis užmušė 
automobilyje penkis žmones.

Londonan, kas Šveicarijon, o ki
tas ir Ryman suvažinėjo ir ne 
veltui kitas praloto “laipsnį” 
įsigijo (anot ‘Ryto’, Kin. Stau
gaitis, Seimo pirmininkas, buvo 
nuvažiavęs Ryman, kur gavo, 
pralotystę).

Tik taip beatstogaujant, kaž 
kokia bala pasipynė kad ėmė li
tų apivarta mažėti....

“Lietuva” liepos 26 d. litų 
apivartos sumažėjimą aiškina 
paprastu vasaros “atostogų” 
reiškiniu, būtent, eksporto (iš
vežimo) sumažėjimu ir importo 
(išvežimo) padidėjimu, bet tai 
nėra tikroji priežastis. Kodėl 
pereitą vasarą tokių “deliogų” 
nebuvo? Gal pernykščiai eks
portas bei importas buvo žymiai 
kitokie ? Arba kodėl tas kokiu 
mėnesiu anksčiau neatsitiko pa
vasarį, kada ūkio produktų eks
portas nėra didesnis už vasaros 
meto?

Tikroji litų mažėjimo prieža
stis gludi ne ekonominių sąlygų 
pakitėjime, bet “kleboniškoje 
politikoje”. Laimėjusi vakaru

Tekiu budu “neatsakomingo” 
Kr.ą, Vi'lmo su kitais'projektas 
savivaldybes panaikinti antruo
ju skaitymu tapo atmestas, o li
ko priimtas “atsakomingo” Ku
nigo Šmulkščio, einant kuriuo 
savivaldybės surišamos, bet ne 
naikinames.

Pasak Kun. Šmulkščio:
1) Valsčių ir apskričių tary

bos paliekamos kaip buvo.
2) Apskričių valdybų pirmi

ninkai panaikinami, jų vietas 
užims Apskrities viršininkai, 
skiriamas Vidaus Reikalų mi-

I nisterio.
I 3) Valsčių Valdybų pareigos 
I paskirstoma tarp valdybos ir 
I viršaičio.

4) Viršaitis tvirtinamas aps
krities viršininko iš trijų tary- 

; bos rinktų kandidatų.
5) Viršaitis priklauso nuo ap

skrities viršininko, kuris gali jį
suspenduoti ir algą sulaikyti... 

I Kaip matot, savivaldybes ati- 
I duodama Apskr. Viršininko ma
lonei, bet nepanaikinama kaip 

į Kun. Vilimo buvo sumanyta, 
žinoma, dar nežinia kaip tre
čiuoju skaitymu praeis (iš Kr.- 
Demokratų bloko paprastai vi- 

Isako galima tikėtis). Taigi, 
i žingsnis nuo to ka.s užsimota, 
, atgal.

(Tąsa ant pusi. -7-to)

Jiems reikia tik Amerikoniško Pasporto ir Lietu
viškos vizos. Bet neturintieji Amerikoniškų pilie
tiškų popierų susirūpinę ar jie galės sugryžti po ap
silankymo Lietuvoje. Tokiems sugryžimas užtik
rinama parūpinant tam reikalingas popieras — pa

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviernastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai 

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio į
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DIRVA

I Iš Lietuvių Gy vėsimu f
PITTSBURGH, PA.
Pas mus Lietuviai juda pusė

tinai, nors ir vasaros laikas.
Nesnaudžia ir Sandariečiai. 

Vasarą praleidę, jie rengiasi 
prie rudens ir žiemos darbų.

Čia tarp Sandariečių kilo su
manymas tverti vietos Sanda
ros kuopų apskritį, nes Pitts- 
burge yra keturios Sandaros 
kuopos.

Tą sumanymą vieni svarsto 
naudingu, kiti ne, nes jau yra 
apskritis susidarąs iš Pennsyl
vania, Ohio ir Michigan valsti
jų kuopų, i kuri ineina ir musų j 
senesnėsės kuopos. Toks aps
kritis ir tinka vadinti apskričiu. 
Pįttsburge apskritis nereikalin
ga, ii- man rodos negali valin- 
tis apskričiu, o tik Pittsburgo 
Sandaros kuopų sąryšiu, kuris 
vienok, jei ne kuopos, tai pats 
privalėtų priklausyt viršminėtų 
valstijų apskričiui.

Ant vietos Pittsburgieeiams • 
apskritis nereikalingas, nes ten 
jau daugiau kuopų tverti nebū
tų patogu, nes butų perdaug. 
Keikia tas pačias kuopas augin
ti. Bet tas priguli nuo kuopos 
gabumų, o ne nuo turėjimo ap
skričio.

Rugpjūčio 17 d. čia buvo su
šaukta vietos Sandariečių vei
kėjų pasitarimas įvairiais rei
kalais organizacijos labui.

Sekantį metą mes turėsime 
beveik savo pašonėje Sandaros 
Seimą. Kas svarbiausia reika
linga tai tų trijų valstijų aps
kričiui susigriebti ir veikti Sei
mo padarymui pasekmingu ir 
dideliu. Jeigu kokios, mano 
nuomone, reiktų šaukti tinkamu 
laiku apskričio suvažiavimas pa
sitarimams. Atminkime, Sei
mas bus Clevelande. Tai yra 
tikra laimė mums turėti Seimą 
savo srityje, nes galėsime" da
lyvauti didumoj, ne kaip perei
tame Seime, kur tik vienas de
legatas galėjo nuvykti. Užtai 
turime pasirodyt entuziastiškai 
ir ruoštis prie Seimo su visu 
smarkumu. Narys.

K. Marčiulionio Laiškas 
iš Keliones

K. Marčiulionis, Neo Lithua- 
nijos atstovas, gryždamas Lie
tuvon laivu “Berengaria”, lie
pos 18 d. paleido “Dirvos” re
daktoriui sekantį laiškelį:

“Ryt išryto mus išsodins An
glijoje — taigi, kaip matote, aš 
vykstu atgal Lietuvon. Gaila 
man skirtis su tais Lietuviais 
kuriuos pažinau kaipo labai pui
kios širdies žmones, bet pilie
čio pareiga mane šaukia Tėvy
nėn. Ten, istorines praeities ir 
audringos dabarties krašte nies 
turime dirbti, laimingai musų 
tautos ateičiai. Kaip geri tėve
lių vaikai, išaugę, išmokslinti, 
padeda savo tėvams, taip ir Lie- 
tuvos-motinos sūnų ir dukterų 
pareiga visomis pajiegomis pa
laikyt savo amžių motinos — 
Lietuvių tautos — nemirtingu
mą. Tautos amžinumas, nuolat 
tobulinant, gerinant musų kraš
to žmonių gyvenimą — štai mu
sų gyvenimo ir darbų tikslas.

Talkon gi skuba ir Lietuviai 
iš Amerikos. Vieni kapitalu 
apsišarvoję, kiti, kaip Dr. Vini- 
kas, mokslo žiniomis — visi ly
giai yra reikalingi ir naudingi.

Tik dar daugiau jų reiktų. 
Jus čia intelektuale Lietuvių vi
suomenės Amerikoje dalis ga
lite nemaža paveikti kad grą- 
žiti musų kraštui juo daugiau 
išeivijos pajiegų, tai ir grąžin
kite. Neleiskite jiems visiškai 
žūti Amerikonizmo bangose, 
svetimiems dievams tarnauti. 
Tėgryžta jie arti savo tautos 
dirvonų.

Priimkite mano geriausių lin
kėjimų Tamistai ir Tamistos 
gerb. žmonai, visiems mano pa
žįstamiems.

K. Marčiulionis.”

DEL ARTISTU ‘GRIO
VIMO’ DARBO

“Dirvos” No. 32 (rugp. 8 d.) 
“Tik Pilietis” užpuola tarp kit
ko ir ant artistų, kurie “griau- 
ja Vaičkų”.... Tarp kitko mi
nimas po kauke ir mano asmuo. 
Labai gaila kad gerb. “Tik Pi
lietis” tik tiek težmo apie mano 
ir draugų atvykimą Amerikon, 
kad mes kreipėmės “pinigų pra
šydami” ir “ruošėmės sumušti” 
Vaičkų. ... Aš turiu gerb. “T. 
P.” pareikšti viešai kad apie 
Vaičkų mes ir i-egalvojom ir jo 
darbai mums nerūpėjo. Dar 
mes apgailės tavom paskaitę re
cenzijas po pirrrujo spektaklio 
“Per Laurus į .širdį” kad musų 
draugui artistu nepavyko. Kal
tinom jį už W.l kad ėmė tokį 
veikalą kuris Amerikos Lietu
viams yra svetimas ir nesu
prantamas. Jokio pavydo mes 
neturėjom, nes žinojom kokie 
Amerikoj “pyragai” artistams. 
Bereikalingai tamista prikiši 
mums “pavydą” ir “sumuši
mą”. .. .

Mano pasiryžimas važiuoti 
Amerikon jau nuo 1920 m. yra 
planuotas, bet iki šiol nebuvo 
galimybės. Vaičkus ir nesap
navo apie Amerikos Lietuvių 
teatrą ir vykimą, o aš jau ve
džiau dery.bas su Chicagos 
“Birutės” nariais apie nuolati
nio teatro steigimą.

Bereikalo “T. P.” užsimojate 
ir be pasigalėjimo man ir drau
gams skaudžiai rėžiate. . . . Kuo 
gi mes prasikaltom? Kodėl bū
tinai mes turim po Vaičkaus 
firma dirbti? Nejaugi mes tu
rime eiti tarnaut asmeniui! Ga
na jau asmenų. Paseno ta ma
da! Mes Lietuvoj tik Tautos ir 
Valstybės darbą pratę dirbti, 
todėl atsisakome asmeniui tar
nauti. Pas mus Lietuvoje nėra 
nei Glinskio, nei Dauguviečio, 
Sutkaus ar kitų teatrų, bet yra 
Valstybinis, Tautos ir Vilkola
kio. J. Vaičkus kelis kartus 
mėgino savo firma sudaryti te
atrą, bet jam tas eksperimen
tas nepavyko. Dabar gal Ame
rikoj jam tas pavyks. Ir į svei
katą. Kam pavydėti žmogui! 
Sukurs teatrą, tai jo “biznis”, 
o ne tai vėl važiuos kitur.

Aš noriu gerb. “T. P.” pa
klausti delko jis smerkia musų 
atvykimą? Nejaugi Amerikoj 
įvesta teatro monopolija? Del
ko mes negalim laisvai koncer- 
tupti, vaidinti, dainuoti, ir tt.? 
Važiavom į laisvą šalį ir norim 
laisvai gyventi. Jau atsibodo 
per tris metus su kontraktu gy
venti, tat paėmę “divorsą” at
vykom svečiuosna.

Ir nespėjom pradėti darbo, 
jau pasipylė laikraščiai žinių bei 
korespondencijų ir straipsnių 
neigiančių musų darbuotę ir 
taktiką.

Gerb. “T. P.” ir visi draugai 
Amerikiečiai! Mes atvykom pa
sisvečiuoti, “svieto” pamatyti. 
Paėmėm metus atostogų ir at
vykom pas jus su naujienomis 
iš Lietuvos teatro padangės. 
Mos norim su jumis po sunkių 
dienos darbų kartas nuo karto 
gražiai pasilinksminti, pasijuo
kti, jums padainuoti ir papasa
koti kas yra gero ir blogo Lie
tuvoje. Tat kodėl mus, dar ne
pradėjusius darbą, jau “mozo- 
jat”? Palaukit, kaip pamatysit 
mus scenoje tuomet prašom 
kritikuoti. Mes busim dėkingi 
už gerus patarimus.

Delko mes Sutinkam Ameri
kos Lietuvius artistus-daininin- 
kus kaip draugai, dainuojam, 
Vaidinanti kartu ir džiaugiamės 
naujomis teatro jiegomis. Taip 
vra su pp- Rakauskaite, Pocie
ne, .Grigiene, Sodeika ir kitais. 
Lietuvoj, džiaugiamės naujais 
artistais, einam išgirsti jų kon
certų, o jus mus tuojau norit 
smerkti.... Mes kartas nuo 
karto pakrapštnm “vilkolakiš- 
kai” pakaušį ir nežinom delko 
ir už ką su mumis taip elgiasi 

I nekurie asmenis, visuomenės

veikėjai....
Gerb. “T. Pik” prikiša mums 

griovimo darbą su visa litanija 
apie kitus. Aš pasakysiu štai 
ką. Vaičkus nėra nieko pasta
tęs kad mes griautume. Tiesa, 
jis suvaidino kelis veikalus ku
rie musų teatrui yra svetimi, ir 

I kurie nesudaro Lietuvių teatro 
i prie kurio mes Lietuvoj siekia
me ir Amerikon atvykom tartis 

; su visuomenės veikėjais tuo rei
kalu. Jo suvaidinti keli veika
lai yra tik Vaičkaus grupės vai
dinimas. Musų kitas tikslas ir 
mes tuo reikalu kalbėsimės per 
spaudą.

Tuo tarpu malonėkite paken
tėti kol mes jus aplankysime 
su savo koncertais. Gal mes pa
tiksime jums ir nepersiskirsi- 
me. Visko gali būti. Darbo 
dirva plati — užteks Vaičkui ir 
mums, tik dirbkime darbą, o ne 
svajokim apie “dangiškus mig
dolus”.... Viskas laikui bė
gant įvyks. Tik ištvermės! Nė
ra ko pavydėti, nes Amerikos 
dolariai ne “šiupelėmis” semia
mi. ...

Darbas įvertins mus visus ir 
Įkūnys idealus.

A. Vanagaitis.
Nuo Redakcijos: — Davę vie

tos pasiaiškinti Artistui Vana
gaičiui, manome viskas lieka ai
šku. todėl tuo klausimu prašo
me savo bendradarbių ginčų 
neužvesti.

TRAKU STOSIUNIJA 
DA

arba Rasputinas II.

gimimo esąs to apskrities. Bet 
abejodamas ar kartais neužim- 
sią Lietuvą valdyt Lenkai, ko
kios nuomonės yra ir Kr.-Demo-

Persergekit Saviškius 
Lietuvoje

“Dirvos” Agenturon ateina 
pirkusieji laivakortes saviš
kiams atsitraukimui jų į Suv. 
Valstijas, kurie gauna nuo tų 
savo giminių iš Lietuvos laiš
kus patariančius atsiimti jų 
pirktas laivakortes, nes jis iš
keliauja tai Argentinon, tai 
kitur. Reiškia, juos pasigau
na kokie mekleriai agentai ir 
prišneka imti iš jų laivakor
tes ir keliauti į nežinomas pa
švietęs. Jeigu į Suv. Valstijas 
jie negali įvažiuoti,1 geniau ki
tur neras kaip Lietuvoj, ve
lyk tegul lieka savam krašte, 
tarp savųjų, o ne kažin kur 
tarp nežinomų svetimų žmo
nių, iš kur niekad negalės nei 
į Lietuvą sugryžti.

Suvaržius įvažiavimą į Suv. 
Valstijas dar labiau, jeigu jū
siškiai nėra parinktojoj kle- 
soj, rašykit jiems kad nepasi
duotų agentų pagundoms ir iš 
Lietuvos niekur nevažiuotų. 
Tą privalo plačiai garsini ir 
Lietuvos laikraščiai, bet jie 
tyli lyg nieko nežiną.

Verčiau paremkit juos pi
nigais Lietuvoje, tegul tik ne
važiuoja į laukinius kraštus.

Muzikos Mokslas Dykai
Chicago. — Columbia School 

of Music duoda 25 stipendijas 
muzikos studentams, kaip tai: 
piano, dainavimo, smuiko, nor- 
nialio išlavinimo, kaip skelbia ta 
mokykla esanti Ohio Building, 
Congress St. ir Wabash Ave. 
Laimėjusieji tokią stipendiją 
gaus per metus laiko dykai mo
kymosi.

Garbingos stipendijos bus pa
skirta del astuonių kurie pasi
rodys talentingiausi ir patingė
ję aplikantai. Jų stipendijos 
sieks nuo $435 iki $665 kožna.

Prie tų dar bus septynioli
ka liuosų vietų del piano, balso, 
arba smuikos lavinimosi. Jų 
stipendijos bus vertos $240 kož
na, ir bus dovanai.

Columbia School of Music su
teiks smulkias informacijas ku
rie jų kreipsis prie scholarship 
secretary Chicagoje.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, Ill.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

Lithuanian Legation
2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.

III.
Susipratusių žmonių, kurie 

pareikalavo iš Stosiuno atgal 
kyšius, pilnas Kaišedorių kalė
jimas.

Štai faktai kaip per kyšius 
Stosiunas pasitarnauja turtin
giems:

Visų stambiųjų ūkininkų, ku
rie turi pakankamai pinigų, su-' 
neliai Lietuvos kariumenėje ne-! 
tarnavo. Paimsime nors pavyz
džiui: 1) Trakų apskr., Žiežma
rių valsčiuje, Povolės dvare, gy
vena stambus ūkininkas ant 80 
ha. žemės, Jurgis Sodonis, kuris 
turi keturis kai veršius sūnūs, 
kurių nei vienas kariumenėje 
netarnavo. 2) To paties vals
čiaus, Bundžiškių viensedyj So
domai, jauni sveiki vyrukai, ir- Į 
gi iš malonės Rasputino netar- ! 
nauja, visi už kyšius išsipirko. 
O kiek jų daugiau atsirastų! 
Kas gi Lietuvos kariumenėje iš 
Trakų apskrities tarnauja? Pil
kų varguolių-kumečių vaikai, 
kurie neturi pinigui iš kariume- 
nės išsipirkti. Štai kame pa
slaptis Stosiuno pirkimų žemės, 
trobų, brangių aukso papuošalų 
žmonai. .. . Buvo Rusų valdo
vai, bet tiek neišnaudodavo mu-I 
su žmones kiek nūdien išnaudo-1 
ja panašus Rasputinai — Sto-: 
siunai.

Nesenai Lietuvos Seime Vals
tiečiai Liaudininkai kritikuoda-1 
rni Krikščionių-Demokratų poli
tiką del Kabineto krizio bei nau
jo Kabineto pirmininko Tumėno Į 
deklaraciją, nurodinėjo jogei I 
krikščionis savo politika privei
sė Lietuvoje jau Rasputinų. 
Girdint tuos pasakius ministe
rs Krupavičius buvo užsigavęs, 
ir paklausė Liaudininkų prie ko 
taikoma viršminėti žodžiai, bet 
kairieji pašiepiančiai pabrėžė 
jog paaiškinimų nereikia, gana 
to kad Krupavičius suprato jog 
Rasputinai Lietuvoje gyvuoja!

Štai vienas ogzemplioris, po
nas minister!: Trakti apskrities 
Rasputinas — Stosiunas, ištiki- ■ 
mas klerikalų pakalikas.

Turbut ateina valanda kad in- j 
erzinti Lietuvos žmonės paims į 
iš Vladikiškių kumetkų pavyzdį 
— griebi kačerkų bei statinių ir 
pradės varyti Rasputinus, Krik
ščionių Demokratų priveistus 
parazitus Lietuvoje.

Kas gi per asmuo tas Stosiu
nas? Jau kartą sakiau jog sa
vo mokslu nepasižymi, gi dar 
pasakysiu — Lenkams parsida
vęs žmogus. Stosiunas pirkda
mas dvaro sklypus ir šiaip ne
teisėtai gaudamas žemės skly
pus, liaudies skriaudom ištikro 
nori tapti ant visados Trakų ap
skrities viešpačiu, kadangi jis

kratai, jis stengiasi Lenkams 
prisimeilinti.... Su žymesniais 
Lenkų dvarponiais draugaująs, 
būtent su J. Strumila, stambiu 
dvarponiu, kurio sunai nūdien 
Lenkų kariumenėje tarnauja, ir 
šis išgama ponas, tautos prie
šas, tankiai važinėjo į Varšuvą 
juos atlankyti, su sūneliais pa
simatyti. Aišku kad iš Lietu
vos išvažiuoti be apskrities vir
šininko sutikimo negali. To iš
gamos dvarponio nesenai kėsin
tųsi augščiausio laipsnio prieš- 
Lietuviškas žygis, nes su pagal
ba Stosiuno norėjo vieną savo 
sūnelį Lietuvon iš Lenkijos at
sitraukti.

Atvykus į apskrities viršinin
ko raštinę kokiam šundvarponė- 
liui, tuojau jį priimama su ata
tinkamomis ceremonijomis; gi 
priešingai, atvykus pilkam pi- 
licčiui-Lietuviui, neprileidžiama 
prie viršininko, bet siunčiama 
pas jo leib-sekretorių, profesio
nalą kyšininką, kuris vardan 
savo viršininko taip apiplėšia 
nabagą jog žmogelis savo vai
kams mirdamas įsakys kad nie
kuomet nevyktų pas apskrities 
viršininką Stosiuną, kaipo di
džiausią. taisykle vaikams gy
venimo kelyje. .. .

Tuo kartu užbaigsiu savo ra
šinį, kol gausiu naujesnių žinių 
iš Trakijos; gal kitą sykį turė
siu laimes parašyti jog Rasputi
na jau pavarė, nes Lietuvoje ei
na rimtų gandų kad taip su juo 
atsitiksią. Duotų dievai, nors 
Trakų apskrities liaudis atsi
kvėptų nuo tų žiaurumų kokius 
praktikuoja Rasputinas JI.

Arimantas.

Chicagos milijonieriai žmog
žudžiai dar tardoma. Tris sme
genų specialistai pripažino jog 
jie yra sveiko proto, nors apgy
nimo pusė norėjo įrodyt tuos du 
vyruku esant silpnapročiais ir 
išgelbėt nuo, ba.usmos. 4

‘ALGIS IR GIEDRUTĖ’
- “Algis ir Giedrute”, trage
dija iš pradžios 13-to šimt
mečio, iš Liettivos krikštiji
mo dienų, jau spausdinama 
knygon, ir žengia arčiau prie 
pilnos savo kainos — $1. Ku
rie dar skubinais dabar užsi
sakyti ir prisius 50c. pinigais 
arba $1 už dvi, arba pašto 
ženkleliais, gaus tą 200 pus
lapių paveiksluotą knygą už 
pusę kainos. Lošėjai kurie iš- 
kalno užsisakys gaus 12 'kny
gų už $5. Paskui bus $12.00. 
Lengvas lošimui, reikia 13 
ypatų, iš jų 4 yra moterįs.

Prenumeratas \po 50c. siųs
kit “Dirvon”.

Lietuvių Ekskursija Liepos 5 d. į Klaipėdą 
Laivu “Leviathan”

Lietuviai kurie apleido New 
Yorką liepos 5 d. ant United 
States Linęs laivo “Leviathan” 
kaipo dalyviai ekskursijos į 
Lietuvą, turėjo progos būti ant 
milžino, puikaus garlaivio kuris 
darė rekordą sumušančią kelio
nę iš New Yorko į Danzigą. De
šimts dienų ir dvylika valandų 
buvo naujas rekordas tokiam 
toliui, greičiausia atliktas negu 
pasisekė kitam kokiam garlai
viui.

Kelionė ant “Leviathano” bu
vo puiki, ir keliauninkai be iš

imties buvo entuziastiški pagy
rimais laivo patogumų, skanių 
valgių ir didelių salionų. Pri
buvus į Klaipėdą, liepos 17 d., 
jie buvo sutikti milžiniškos mi
nios kuri priėmė Amerikiečius 
su didžiausiu entuziazmu. Vi
sa Klaipėdos valdžia širdingai 
savo brolius sveikino su prakal
bomis ir sukėlė Amerikos eks- 
kursininkų jausmuose džiaugs
mo kad dalyvavo toj kelionėj 
ir galėjo vėl pamatyti savo gim
tinę šąli visoje jos prisikėlimo 
garbėje.

Grupė Lietuvių ekskursistu nufotografuotų ant Suv. Valstijų 
laivo “Leviathan” apleidžiant New Yorką. Prie rato sėdi eks

kursijos vadovas p. Liūtas.

GERB.
PRAGILO KAMPELI

GERB. SPRAGILO RA
PORTAS APIE MOLI

NIŲ KATALIKŲ 
PERGALES.

Aną metą buvo toks atsi
tikimas kad varlamušiai bū
dami ant pikniko pradėjo 
vieni kitiems kuolais galvas 
daužyt, ir kitą syki ant ve- 
seilios vienam vyčių gene
rolui puodynę sudaužė ir 
parsiritę ant žemės kojom 
suspardė, ir nuo tų atsitiki
mų atsiskleidė viena didelė 
paslaptis kurios nuo svieto 
pradžios vyčiai nežinojo.

Jie patyrė kad jie yra iš 
molio, ir nuo tos dienos ap- 
sišaukė save moliniais kata
likais.

Ale kitą syki užpuolė gat
vėje biblistą ir išlaužė jam 
pirštą, ir paskui pagavo ki
tus plakatų dalintojus ir su
sekė kad jie labai lauktus, 
ir nuo tada atrado kad yra 
ir šiaudinių katalikų.

Nuo to sykio savo moli
nes galvas suko kaip čia iš
naikinus šiaudinius katali
kus ir kaip padarius galą 
visiems kurie nenešioja mo
lines' puodynes vietoj gal
vų.

Ir su dvasios šventos įkvė
pimu pradėjo organizuot 
molines puodynes j vieną 
vietą kad eit degint šiaudi
nius katalikus ’arba bandyt 
iš jų padaryt molinius (jei
gu ir jiems dvasia šventa į- 
kvėps durnų vėjų j galvą).

Ale atsirado tokių kurie 
nusigando molinių katalikų 
inkvizicijos ugnies, ir štai 
kas stojosi:

Inkvizicijos įgąsdinti, bu- 
čeriail pradėjo neparduot 
laisvamaniams ir bedie
viams mėsos, dešrų, nei jo
kio kitokio maisto;

Kepėjai nutarė neparduot 
laisvamaniams duonos;

Aptiekoriai nutarė nepar
duot laisvamaniams vaistų, 
nei laisvamanėms tepalų ir 
pauderių nosiai marginti;

Drapanų siuvėjai nutarė 
nesiųt laisvamaniams dra
panų,

Daktarai nutarė negydyt 
laisvamanių ligonių, neit Į 
ligonbučius jiems operaci
jas daryt, ir nepriimt į ši 
pasaulį ateinančių naujų 
laisvamaniukų;

Graboriai nutarė nelaidot 
laisvamanių numirėlių;

Laikrodininkai nutarė nc- 
taisyt laisvamaniams laik
rodžių kad nežinotų kada 
laikas į pikniką važiuot;

Bankieriai nutarė nepri
imt laisvamaniškų pinigų į 
savo bankus;

Namų prekiautojai nuta
rė neparduot laisvamaniams 
namų;

Darbdaviai nutarė nepri
imti laisvamanių į darbą, 

Advokatai nutarė neimti 
laisvamanių provų;

Degtindariai nutarė ne
parduoti laisvamaniams na
minės,

Drukoriai nutarė nespau
sdini laisvamaniams plaka
tų ir kortelių;

Laikraščių pardavėjai nu
tarė neparduot laisvamaniš
kų laikraščių;

Barzdaskučiai nutarė ne

skųst laisvamaniams barz
dų ir nekirpt plaukų;

Konduktoriai nutarė ne
priimt laisvamanių į gatve- 
karius ;

I Miestas nutarė neduot lai
svamaniams elektros nei 
vandenio;

kiti kito ko, kiti dar kito 
ko nutarė laisvamaniams 
neduoti ir neparduoti, ir vi
si laukė iki laisvamaniai 
ims > išdvės neėdę, ubagais 
pavirs neapsirėdę, neteks 
darbo, sušals be namų, nu
dvės be vaistų ir gydytojų, 
ir tt. ir dar toliau.

Ir tada labai susirūpino 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
Spragilaičiai ir pasileido ty
rinėt po kiek kasdien žmo
nių išmirs nuo bado, kiek po 
gatv^ matys nuogų vaikš
čiojant, kiek gulės pievose 
be namų ir tt. Ale nors visą 
mėnesį išvaikščiojo, nei vie
no nematė, ir nei vieno ne
palaidoto gatvėj nerado.

Ale ne be susigraužimo li
ko ir moliniai katalikai. Jie 
irgi vaikščioja ir tyrinėja:

Visi žmonės matosi paval
gę, apsirengę, gyvena na
muose, nevaikšto galvas su
sirišę, o kurie serga parsi
neša vaistų, perkasi namus, 
neapžėlę ateina į piknikus, 
tt. ir tt.

Ir prisiminė jiems vienas 
svarbiausias dalykas kurio 
iki tolei nežinojo, ir kodėl 
visi laisvamaniai visur. vis
ko gauna, ir neišvaro jų nei 
duonkepiai nei bankieriai.

Ugi atsiminė kad tie pad- 
los laisvamaniai nėra sužy
mėti ir jų niekas negali pa
žint 1

.Koks strokas kilo lik vie
nas sutvėrtojas ir gerb. 

(Spragilas žino!
j Tada '.vyriausias inkvizi
torius prisakė varlamušių 

i gvardijai padaryt ablavą 
j ir suvalyt visus laisvama- 
nius į inkvizicijos aikštę, su- 
(kurt laužus ir įkaitint gele
žis ir visiem laisvamaniams 
išdegint ant kaktos ženklus 
kad kožnas juos galėtų pa
žint ir prisi'laikyt inkvizito
riaus įsakymo neduoti, ne
parduoti, neleisti, negydyti, 
nedaryti nieko kito kas rei
kalinga laisvamaniams dū
šelių kūne palaikymui ir gy
venimui šioje ašarų pakal
nėj.

Ale atėjus paskirtai bai
siai dienai, i inkvizicijos ai
kštę susirinko tik vieni var
lamušiai ir jų generolai, o 

I laisvamanio nei vieno neat
varyta, ba laisvamaniai ne
turėjo ant kaktų jokių žen
klų, ir varlamušiai jų nega
lėjo pažinti.

V yriausias inkvizitorius 
taip Įširdo ant savo neiš- 
manių ir puodyngalvių ka
reivių kad nepradėjęs posė
dį turėjo išvaikyti visus, ir 
nuo tos dienos .parsidėjo jų 
pačių tarpe dantų grieži
mas vienų prieš kitus už to
kią puodyngalvišką klaidą, 
ir jie pradėjo per laikraš
čius vieni kitiems per gal
vas daužyti ir vėl užvedė 
muštrą kuris jiems geriau
sia sekasi.

Visiems slaptiems Spra- 
gilaičiams iv šiaudiniams 
katalikams vyriausi galva 
Slaptos Spragilų Sąjungos, 
gerb. Spragilas, taria nuo 
pat pilvo širdingą ačiū už 
šitų žinių pridavimą.

Lietuvos Konsulatas Chicago- 
je pajieško Kazimiero Bernoto 
iš Vaitimėnų k., Šilalės v., Tau
ragės ap. Gyveno kada Oklaho
ma City, Okla. Kas žino apie tą 
asmenį malonėkite pranešti Lie
tuvos Konsulatui, 608 So. Dear
born St., Chicago, Ill.
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MARSAS PRISIARTINO PRIE ŽEMĖS
pAKELKIT akis šio mė- 
1 nėšio bėgiu biskelį nuo 
žemės.’ Inbedę jas i savo gy
venimo takus mes beveik ir
nenorime nieko kito matyti 
ir niekur kitur pažvelgti.

nio tokioj daugybėj nėra, 
tie spalvų keitimaisi gali 
būti augimas ir nunykimas 
augalų. Aplink Marso po

lius matosi balsvi plotai, ką 
sako esant sniegu. Tie plo
tai vasaros laiku mažėja, o 
žiemos laiku pasididina, iš 
ko ir sprendžiama apie jų 
apsidengimą sniegu., * * *

Vėliau vakare, ipažvelgkit GEN, DAWES, REPUBLIKONŲ KANDIDA-
į pietryčius, taip sau pro 
medžių viršūnes, ir pamaty
sit artimiausi musų kaimy
ną iš planetų šeimynos, iš
laukė] žemės kelio nuo sau
lės. Pamatysit rausvą-rudą 
žvaigždę, didesnę už kitas, 
bet ramią, nemirgančią, tik 
stačiai žibančią. Tai Mar
sas. Šį mėnesį jis prieina 
arčiausia prie žemės negu 
buvo priėjęs per keliolika 
metų praeityj, ir negu pri
eis vėl tik 1939 metais.

Marsas rugpjūčio 22 die
nos naktį bus tik už 34,648,- 
000 Angliškų mylių nuo že
mės.

Kad nepaskaityti Marsą 
arčiausiu žemės kaimynu iš 
visų kitų dangiškų kūnų, jį 
mes sakėme esant arčiausiu 
iš planetų šeimynos išlaukė- 
je žemės kelio.

Arčiausiu yra mėnulis, už 
apie 240,000 mylių, bet jis 
nėra planeta, tik planetos- 
žemės palydovas.

Arčiausia planeta yra Ve
nus, kurią matėme pavasa
ryje, bet ji yra tarpe saulės 
ir žemes, o ne už žemės ke
lio. Venus susiartina su že
me per 26, 00,000 mylių. Ir 
kadangi ji yra beveik žemės, 
didumo, jeigu eitų išlaukėje 
žemės orbito, ji butų mato
ma bent keturis sykius skai
stesnė negu dabar.

* . * ,* L
Marsas yra veik pusiau 

mažesnis už žemę, ir tik be- į 
veik kas penkiolikti ar sep
tyniolikti metai sueina taip1 
arti su žeme kaip suėjo da
bar. Sueina kitais tarpais 
kitose savo kelių dalyse, bet 
kadangi tie keliai arba or
bitai nestovi lygiai artume 
vienas kito, paskirais susi
ėjimais ir susiartinimas bu
na. įvairaus tolumo. Dabar 
žemė ir Marsas susiėjo vie
noj pusėj saulės, ir Marso 
visas vienas šonas mums 
matosi, kuomet Venus paro
do mums tik ketvirtdalį sa
vo šviesaus paviršio, arba 
pusę mėnulio. Nes kuomet 
Venus sueina vienon eilėn 
su žeme vienoj saulės pusėj, 
tos planetos visai nematyt.* * *

Šiuo tarpu Marsas apie vi
durnaktį buna lygiai pietų 
linijoje arba meridiane, o 
saulė buna už žemės vidur
nakčio linijoje. Taip ji ap
šviečia visą Marso į mus at
suktą pusę. Pridėjus prie 
Marso tolio nuo žemės dar 
apie 93,000,000 mylių suži
nosime kaip toli jis yra nuo 
saulės.

Marsas aplink saulę api
bėga į 687 dienas, o žemė į 
365 dienas. Žemė bėgdama 
greičiau, daugiau sykių api
bėga aplink saulę negu Mar
sas, ir ta (priežastis nelei
džia planetoms susieiti to
je pat savo kelių dalyje per 
daug metų. * *

Marso spalvos raudonu
mas tūlų astronomų aiški
nama paeinant nuo to kad 
jo žemė yra raudona, pana
šiai moliui ar rudžemiui.

—Iš Cleveland News

Jo pilnas vardas yra Charles Į 
Gates Dawes. i

Dawes gimė mažame mieste-' 
lyjc, Marietta, Ohio, rugp. 27 
d., 1865 m. ši mėnesį jam su
eina 59 metai amžiaus. Taigi 
jis yra septyniais metais senes-

iš savo kišeniaus.
Kuomet 1917 m. prasidėjo 

karas, Charles Dawes įstojo į 
kariumenę ir gavo majoro laip
snį. Liepos mėn. tais pat me
tais liko pakeltas į Leitenantą 
Pulkininką. Sausio mėn. 1718

Vienas nepatogumas Mar
so tėmijimams yra tai kad 
jis šįmet eina žemai pietuo
se. Musų srityse jis neper
eina viršugalvyj. Daugelis 
astronomų išvyko j pietinio 
pusiaužemio sritis tyrinėji
mus daryti ir j ieškoti gyvy
bės žymių ant to musų kai
myno. fc * *

Prisižiūrėki! Marsui da
bar, nes jis yra tik 34,648,- 
000 mylių tolumo nuo musų. 
Taip pasitaiko tik apie tris 
sykius musų gyvenime. Sa
kome TIK dėlto kad kartais 
Marsas buna už 234,400,000 
mylių tolumo nuo musų, ar
ba visai kitoj saulės pusėj.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Tas gali būti. Nekurie ma
no kad net ir augalai tenai 
yra rusvi, ne žali kaip ant 
žemės. Bet tenai matosi ir 
platus pilki plotai, kurie 
kartais išrodo žalsvi ir mel
svi. Tuos seniau manyta 
buvus juromis, 'bet dabar ti
kima jog ant Marso vande-

nis už Coolidge.
Jo tėvas buvo Generolas Ru

fus R. ir jo motina — Mary B. 
(Gates) Dawes. Jis lankė pra
dinę mokyklą būdamas prie tė
vu, taipgi lankė kolegiją tame 
pat miestelyje. Po tam lankė 
teisiu mokyklą, Cincinnati Law 
School, Cincinnati, Ohio, kurią 

baigė 1886 metais. Pradžioje 
1887 m. jisai nusikraustė į mie
steli Lincoln, Nebraska, ir ten ■ 
pradėjo praktikuoti kaipo ad
vokatas. Paskiau sugryžo ir 
apsivedė su p-le Cora Blymyer 
iš Cincinnati, O. (sausio 24 d., 
1889 m.), ir vėl sugryžo į Lin
coln, kur išbuvo iki 1904 metų.

Nuo 1904 metų jisai pradėjo 
prisidėti prie gazo pramonės, 
t. y. pradėjo pirkti daug Šerų 
daugelyje kompanijų keliuose 
miesteliuose, kaip tai Evanston,1 
111., La Crosse, Wis., Seattle, | 
Wash, ir kitur, čia turiu pa
stebėti jog jisai buvo aktivis 
Republikonas nuo pat jaunų sa-l 
vo dienų, ir 1896 metais jau bu
vo išrinktas nariu Republikonų 
Nacionalio egzekutivio komite-' 
to. 1897 m. tapo nuskirtas, 
pinigų kontrolierium Washing
tone. Tą vietą laikė iki 1902 m. ■ 
Po to, 1902 m., pastojo prezi
dentu Central Trust Co. of Il
linois, banko kuris randasi Chi
cago). Taip pat yra pirminin
ku “Rufus Dawes Hotel Asso
ciation”.

Reiktų biskį pabrėžti ir apie ■ 
tuos hotelius. Kiek galima bu
vo sužinoti, tokių hotelių yra tik 

Itrįs, du randasi Chicagoj ir vie-j 
nas New Yorke. Šie viešbučiai 
yra laikomi vien tik del biednų
žmonių be skirtumo lyties, am
žiaus, spalvos bei pažiūrų. Tan 
viešbutin ir dabar tikrai pavar
gęs žmogus gali nueiti nakčia ir 
užsimokėjęs 10c. gaus pirmiau
sia maudynę, po tam lovą per
gulėti, ir ant rytojaus pusry
čius. Nedateklių šių viešbučių 
operacijų' padengia pats Dawes

m. tapo pilnu Pulkininku, o spa
lyje 1918 m. pakilo iki Brigą- 
dieriaus Generolo. Francuzijon 
jis pribuvo liepos m. 1917 m. ir 
dikčiai pakilo ir atsižymėjo lai
ke karo. Būdamas Francuzijoj 
jis liko paskirtas pirmininku 
supirkėjų materiolo ir amuni
cijos del Amerikos kariumenės. 
Po to jis pastojo pirkikas arba 
agentas visų šalių kurios sykiu 
su Amerika kariavo, taip pat jis 
buvo generalis pirkikas ir Ame
rikos kariumenės. Karui pasi
baigus, jis buvo narys pardavi
mo komisijos, kuri išpardavė li
kusį tavorą ir ginklus Francuzi- 
jai, ir būdamas Francuzijoj jis 
gavo medalius nuo Francuzų ir 
Belgų valdžių.

Sugryžęs Amerikon, rezigna
vo iš savo vietos kariumenėj, 
rugp. mėn. 1919 m.

Po Prezidento Hardingo už
ėmimo vietos, kovo 4 d. 1921, 
Dawes tapo paskirtas Amerikos 
biudžeto tarybos pirmsėdžiu. 
Jisai yra labai gabus ir didelis 
bankierius. Yra parašęs keletą 
knygų, kaip tai “The Banking 
System of the United States”, 
parašyta 1892 m., “Essays and 
Speaches”, 1915, ir 1921 m. pa
rašė žurnalą apie pasaulinį ka
rą, Šiaip jis yra labai gabus 
žmogus, Nepersenai buvo Ame
rikos valdžios nuskirtas Euro
pon sutvarkyti finansinę padėtį 
Vokietijos ir išdirbti sąlygas 
ant kurių Vokietija galėtų mo
kėti atlyginimus Francuzijai, 
Belgijai ir kitoms šalims; jis 
buvo taip vadinamų finansinių 
ekspertų pirmsėdis ir būdamas 
Francuzijoj išdirbo dabar žino-

Rinkimams Ateinant
Lapkričio 4 d. bus rinkimai 

Amerikos prezidento. Kandida
tų šįmet turėsime net tris. Jie 
visi gana tvirtai stovi. Visos 
tris partijos stengsis prieiti 
kuoarčiausia prie visų balsuoto
jų. Visos nori garsintis ir sve- 
timtautiškuose laikraščiuose, ir 
garsintis įvairiose formose. Ša
lip paprastų apgarsinimų jos no
ri kad laikraščiai priimtų strai
psnių pavidale garsinimus, arba 
žinios. Tie visi raštai bus ap
mokami ir laikarščių adminis
tracijų priimami kaipo garsini
mai, o ne redakcijų stojimas už 
tą ar tą kandidatą. Tokius raš
tus skaitytojų prašome laikyti 
grynais pagarsinimais.

Lietuviai piliečiai daugelyje 
miestų turi klubus, kitur pri
guli prieš Amerikoniškų pilie
čių klubų, ir turi nusistatę nuo
mones kuriuos kandidatus rem
ti, ir be abejo savo nusistatymo 
laikysis.

“Dirvoje” telpantieji straips
niai su kandidatų aprašymais 
nėra pagarsinimas, tik bešališ
kas skaitytojų supažindinimas 
su visais kandidatais.

Svarbiausia kas reikalinga 
patarti Lietuviams. Amerikos 
piliečiams tai kad jie rūpintųsi 
išnaudoti savo pilietiškas tei
ses. Persikeldami į kitą mies
tą, ar į kitą miesto dalį, privalo 
prieš balsavimus paskirtose die
nose užsiregistruoti. Balsavi
mų dienai atėjus kiekvienas pri
valo eiti balsuoti, o ne būti pi
liečiu, ir benaudžiu kaip tas me
dis be vaisiaus.

Apie tai ir kiti laikraščiai tu
rėtų iškalno Lietuviams laiks 
nuo laiko užsiminti.

mą Dawes Planą, kurį šiose die
nose Londone priėmė, šiuomi 
laiku Dawes yra gana turtingas, 
galima sakyti turtingiausis ne
gu kiti penki kandidatai. Jis 
turi vieną sūnų, Dana, ir vieną 
dukterį, Virginia.

Kaip žinote, Amerikoj žmo
gus atsižymi dažnai ne tuo ką

jis gero padaro, bet tuo ką ne
paprasto. Taip buvo ir Dawes. 
Būdamas dabar Francuzijoj, ji
sai padarė nemažą skandalą di
džiausiame ir turtingiausiame 
Paryžiaus restaurante. Tame 
restaurante yra uždrausta ir lai
koma už gėdą rūkyti pypkę, o 
Dawes kaip tik ir negalėjo ap
sieiti be savo didelės ir senos 
pypkės. Kada pavalgė, jis už
sidegė savo pypkę. Paryžiaus 
ponios baisiai tuomi pasipiktino 
ir reikalavo kad Dawes butų 
prašalintas iš restauranto. Bet 
savininkas žinodamas kas Da
wes do žmogus, nieko jam nesa
kė. Bet po to tą mažą atsiti
kimą aprašė diduma Angliškų 
laikraščių.

Kitas atsitikimas tai buvo po 
karui Washingtone. Kada Suv. 
Valstijų Senatas pašaukė jį ir 
pradėjo klausinėti kaslink išlai
dų laike karo (mat, Senatas ta
da tyrinėjo visas ar bent didu
ma karo išlaidų, ir vasario 3 d. 
1921 m. Senato tyrinėjimo ko
mitetas pasišaukė Dawes atsa
kyti ant klausimų), Dawes vier 
toj atsakinėti, pradėjo baisiai 
keikti. Amerikos laikraščiai 
nuo to ir dabar prikiša Dawes’ui 
nekuriuos jo žodžius, kaip tai, 
“Heli and Maria” (Pragaras ir 
Marija). Tas jo išsireiškimas 
buvo paskelbta visoje šalyje, ir 
laikraščiai jį ir dabar vadina 
“Heli and Maria” Dawes.

Antanas Žukas.
(Sekančiame num. tilps bio

grafija ir paveikslas Demokra
tų kandidato ant prezidento — 
John W. Davis.)

(Tąsa iš pereito num.)
Agrikola liko sujudintas tais atsidavu

siais ir teisingai išvedamais išsireiškimais 
jaunos siuvėjos, kuri samprotavo iš širdies; 
ir jis pradėjo rimčiau žiūrėti j jos duoda
mus patarimus.

Jausdama kad ji jį sukratė, siuvėja vėl 
toliau kalbėjo: — O toliau, prisimink apie 
savo draugą darbininką, Remi.

— Remi! — Agrikola tarė, jautriai.
— Taip, — panaujino siuvėja; — jo 

laiškas, savaimi visai be reikšmės, buvo at
rastas namuose žmogaus suimto už kon
spiraciją pereitą metą; o to pasekmėj, Re
mi išsėdėjo visą mėnesį kalėjime.

— Tas tiesa, bet neteisingumas jo in- 
painiojimo buvo aiškiai 'parodytas, ir jis li
ko paleistas.

— Taip, Agrikola; bet ne pirm kolei 
jis išsėdėjo visą mėnesį kalėjime; ir tas da
vė priežastį šiai ypatai persergėt tave ir pa
ragint pasišalinti! Mėnuo kalėjime! Ge
ras dangau! Agrikola, ipamislyk apie tai, 
ir apie savo motiną!

Tie žodžiai padarė didelį įspūdį ant 
Agrikolos. Jis pasiėmė laišką ir vėl per
skaitė jį atidžiai.

— O tas vyras kuris slampinėjo aplink 
namą šį vakarą? — tęsė ji toliau. — Aš vis 
tai prisimenu, ir ar dykai jis butų vaikščio
jęs čia? Išti'kro, koks smūgis butų tavo 
tėvui, ir tavo vargšei motinai, kuri negali 
pati nieko užsidirbti! Ar tu nesi jų viena
tinis maitintojas? Ak, pamislyk apie juos, 
kas atsitiktų su jais be tavęs—be tavo už
darbio?

— Ištikro, tai butų baisu, — tarė Agri
kola, nekantriai nudėdamas laišką ant sta
lo. — Ką tu sakei apie Remi yra teisinga. 
Jis buvo nekaltas kaip esu ir aš; bet apsi
rikimas teisingystėje, netyčiomis apsiriki
mas, vistiek nėra mažiau žiaurus. Bet vis 
nepasmerkia žmogaus neišklausę jo.

— Vienok areštuoja pirmiau, o tik pas
kui klausinėja, — sakė Motina Kupriuke, 
nekantriai; — o paskui, už mėnesio, ar po
ros, paleidžia laisvėn. Ir ‘jeigu jis turėtų 
žmoną ir kūdikius, kurie užsilaiko iš jo kas
dieninio darbo, kas atsitinka su jais kada 
jis buna kalėjime? Jie kenčia badą, šaltį, 
ir verkia!

Nuo šių paprastų, jautrių žodžių, Ag
rikola drebėjo.

— Mėnuo be darbo, — tarė jis liūdnai 
ir apmąstančiai. — O mano tėvas, ir moti
na, ir tos dvi mergaitės kurios sudaro dalį 
muši] šeimynos iki jų tėvas, Maršalas Si
monas, pribus į Parisą. Ištikro, tu turi 
teisybę. Ta mintis mane baugina, nors aš 
nieko nebijau.

— Agrikola! — pribilo siuvėja jaukiu 
balsu; — kad tu taip kreiptumeis prie pono 
Hardy; jis yra geras, ir jo būdas yra ma
lonus ir visi jį gerbia, ir, sakysim, jeigu jis 
užstatytų už tave paranką, gal jie neimtų 
tave teisti ?

— Ant nelaimės, — atsakė Agrikola,— 
ponas Hardy yra išvažiavęs; jis yra kelio
nėj su Maršalu Simonu.

—Po tūlo laiko tylėjimo, Agrikola, no
rėdamas numalšint savo baimę, pridėjo: — 
Bet ne! Aš negaliu priduot svarbos šiam 
laiškui! Po visko, aš verčiau lauksiu kaip 
dalykas dėsis. Aš nors turėsiu progos pri- 
rodyt savo nekaltumą pirmuose tardymuo
se; nes ištiesų, mano geroji sesute, ar aš 
busiu kalėjime, ar išbėgsiu kur pasislėpti, 
mano darbas mano šeimynai vienodai bus 
pertrauktas.

— Taip! tas teisybė; — tarė vargšė 
mergina; —kas reikia daryti? kas?

— Mano narsus tėvas, — tarė Agriko
la sau, — kaip jis išbus rytoj, pribuvęs čia 
smagiai miegoti, jeigu tokia nelaimė mus 
sutiktų! — Kalvis apėmė savo veidus ran
kos ir užsimąstė.

Nelaimingos Kupriukės baimė buvo 
gerai pamatuota, nes reikia 'prisiminti kad 
prieš epochą 1832 metų, pirm ir po Rue dės 
Proucaires konspiracijos, labai daug areš
tų buvo tarp darbo 'klesos, pasekmėj smar
kios reakcijos prieš demokratiškas idėjas.

Staiga, mergina pertraukė tylėjimą, 
kuriame per tūlą laiką buvo. Jos veide iš

simušė paraudimas, kas rodė jos mintis 
susiėjusias ant susigraužimo, intempimo, ir 
vilčių.

— Agrikola, tu išgelbėtas!
— Ką tu sakai? — jis paklausė.
— Ta jauna moteriškė, taip graži, taip 

gera, kuri davė tau šią gėlę (ji parodė kal
viui gėlę), kuri taip mandagiai ir gražiai 
atsiteisė tau po tokio skaudaus pasiūlymo, 
negali neturėt geros širdies. Tu turi kreip
tis prie jos. . ..

Su tais žodžiais kurie rodės lyg išverž
ti iš jos per jos didelį prisivertimą, didelės 
ašaros nusirito jai per veidus. Pirmu kar
tu savo gyvenime ji patyrė širdį graužian
tį pavydą. Kita moteriškė turi tokią laimę 
turėti galę ateiti į pagalbą tam kurį ji taip 
garbina; kuomet ji pati, vargšas sutvėri
mas, buvo bejiegė ir nusmerkta.

— Ar tu taip manai? — sušuko nuo
stabiai Agrikola. — Bet ką galima padary
ti su ta jauna moteriške?

— Argi ji tau nepasižadėjo? — prabilo 
Kupriuke: — “Atmink mano vardą; ir vi
sokiose aplinkybėse kreipkis prie manęs?”

— Taip ištiesų ji prižadėjo! — atsakė 
Agrikola.

— Ta jauna moteriškė, jos išaugštin- 
toje padėtyje, turi turėti artimus susinė
simus su tais kurie galės apsaugot ir už
tart tave. Eik pas ją rytoj ryte; pasakyk 
jai atvirai kas atsitiko, ir prašyk jos užsi- 
tarti.

— Bet pasakyk man, mano geroji sesu
te, ką turi nori kad aš daryčiau?

— Klausyk. Aš atmenu kad, kitados 
kada, mano tėvas pasakė mums kad jis iš
gelbėjo vieną savo draugų nuo įkalinimo, 
užsistatydamas už jį. Tau bus lengva per- 
tikrint tą jauną moteriškę apie tavo nekal
tumą, ir ji sutiks duoti užstatą už tave; 
o po to, tau nereikės daugiau 'baimintis.

— Mano nabagute! — tarė Agrikola,— 
prašyt tokio didelio pasitarnavimo iš ypa
tus kuriai esi visai beveik nežinomas yra 
labai sunku.

— Tikėk man, Agrikola, — tarė ji liūd
nai, — aš niekad nepatarčiau tau to kas 
pažemintų tave bent keno akyse, ir virš 
visko — ar tu supranti? virš visko, akyse 
tos jaunos moteriškės. Aš nepatariu kad 
tu prašytum pinigų iš jos; bet tik kad ji 
duotų už tave užstato žodi, kad tu galėtum 
turėti savo laisvę ir laikytis prie darbo, kad 
šeimyna neliktų be pagalbos. Tikėk man, 
Agrikola, kad tokis prašymas nėra jokiu 
žvilgsniu nesutinkantis su tuo kas yra di
daus ir padoraus iš tavo pusės. Jos jau
nos moteriškės širdis yra gera. Ji supras 
tavo padėtį. Tas reikalingas užstatas jai 
bus kaip nieko, kuomet tau tas bus viskas, 
net pati gyvastis tų kurie nuo tavęs pri
klauso.”

— Tavo tiesa, mano sesute, — atsakė 
Agrikola, su nusiminimu ir pasidavimu. — 
Gal but bus verta daryti toks žygis. Jeigu 
ta jauna moteriškė sutiks duoti man tokią 
pagalbą, ir jeigu davimas užstato sulaikys 
mane nuo įkalinimo, aš galėsiu prisirengt 
prie visokio atsitikimo. Bet ne! — pridė
jo jis, pasistodamas, — Aš niekados nedrys- 
čiau to iš jos prašyti! Kokią teisę aš turiu 
taip daryti? Kokį mažą pasitarnavimą aš 
jai padariau, sulyginus su tuo kokio aš iš 
jos turėčiau prašyti!

(Toliau bus)

OJAS’
IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25. 
“Artojas” yra didelio formato žur

nalas, aiškios spaudos, iliustruotas.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio



M. D. REIKALAI
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V Aktu, VII Atidengimų Tragedija iš Lietuvos Krikštijimo Dienu 

Parašė K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš pereito num.)
Giedrutė
Eglitė

Pasakyk, tėveli.... kokią gražią, gra
žią.... [Apstoja Meniną.]
Merunas

Nežinau nei apie ką sakyt, dukrelės... 
Taip tankiai jums pasakoju.
Kadina

Pasakyk mums ką reiškia eglė.... Te
nai pas upeli yra viena dideli clgė, ir mums 
pro sali einant, Giedrutė Į ją žiuri ir su
junda lyg dvasios pagaunama....
Meru n as

Eglė. ... sakai eglė?.... [Mąsto] Apie 
tai dar aš jums turbūt nepasakojau. Ap
žiūrėki! ugnelę, sėskitės sale manęs, papa
sakosiu.

[Merginos apžiūri ugnį. Pumai gra
žiai rūksta. Saulėleidžio rausva švie
sa apima juos, bet palengva temsta. 
Meniną sėda, kankliai ant kelių. Pa
lengva skambina, galvoja. Merginos 
susėda aplink ji.]

MVRUNAS
Senai, labai senai, musų žemė j buvo daili 

ir jauna mergaitė. Jos vardas buvo Eglė. 
Ji su savo seserimis pavakarėje nuėj'o.į eže
rą maudytis. Kada mergos sugryžo iš van
dens prie savo marškinių, Eglė priėjus prie 
savo aprėdalų, pašoko nusigandus, nes jos 
marškinių rankovėj buvo Įlindęs Žaltys. 
Nebuvo kaip jį iš ten išvaryti. Žaltys iš
kišęs galvą iš rankovės, prašneko: “Aš 
pats išeisiu jei tu pažadėsi būti mano pa
čia . ... ”

Atsikratymui nuo Žalčio, seseris priver
tė Eglę pažadėti. Vos ji pažadėjo, Žaltys 
išlindo iš marškinių ir dingo. Eglė su se
serimis parėjo namon.

Vos joms sugryžus, Į kaimą atvažiavo 
Žalčio piršliai: važiuoja per kaimą tris Žal
čiai Įsėdę i geldą, atvažiuoja ant kiemo, ir 
taria Eglės tėvui ir motnai: “Žaltys pra
šo savo pažadėtinės, Eglė davė jam žodį.”

Tėvai sakosi nieko nežiną, nežino nei ką 
sakyti nei daryti. Pasitarę, eina pas kai
mynę. Sena kaimynė sako: “Lengva bus 
Žalti apgauti. Duokit jam žąsį vietoj duk
ters.”

Piršliai žąsį išsivežė., Bet gegutė jiems 
kelyje kukuoja: “Ku-ku, ku-ku, ku-ku — 
apgavo jus—vietoj pažadėtosios davė jums 
žąsj. Eikite atgal.”

Žalčiai vėl sugryžo Į tėvus, su dideliu iš
metinėjimu, ir reikalauja Eglės.

Tada kaimynė pataria duoti ką didesnio 
— baltą avį. Vėl Žalčiai išvažiuoja. Bet 
kelyje jiems gegutė kukuoja kad juos ap
gavo.

Gryžta Žalčiai atgal, grasina, ir reikalau
ja dukters. Senė kaimynė vėl sugalvojo ir 
patarė duoti piršliams baltą karvę.

Kelionėje gegutė kukuoja : “Ku-ku, vie
toj dukrelės, davė jums baltą karvę! Ku
ku !”

Piršliai vėl atgryžo, ir jau su dideliu pik
tumu grąsina tėvams. Jie sutaria duoti 
seniausiąją dukterį. Bet gegutė vėl per- 
sergsti, ir piršliai sugryžę pagrasina tvan
ku, tvanu, badu, maru, ir visokiomis ne
laimėmis už Žalčio įžeidimą. Tad galiaus, 
su verksmais ir apgailavimais, jie atiduo
da Eglę. Kada važiavo per mišką, gegutė 
kukavo: “Skubėkit! skubėkit! Vedlys lau
kią jaunosios! Ku-ku!”

Atsivežė jie Eglę prie ežero. Su baime 
žiuri mergaitė į vandenį, bet štai iš gelmių 
išeina ne baisus žaltys, bet puikus jaunikai
tis, vandenų dievaitis, kuris pasiėmė ją į 
savo karalystę.

Per penkeris metus laimingai gyveno 
Eglė su Čaižiu, bet ji pasiilgo savo kaimo, 
namų, ir tėvų, ir kas kart labiau troško 
juos aplankyti. Vyras nenorėdamas leis
ti, vis atidėliojo ir atidėliojo jos važiavimą. 
Galiaus paakintas jos prašymu, Žaltys su
tinka ją leisti kada ji nudėvės autuvus pa
darytus iš plieno.

Eglė gavus tuos autuvus, meta juos į pe
čių, padegina, ir sunešioja juos greitai, ir 
sako savo vyrui: “Štai aš gatava kelionei. 
Dabar laikas-kepti pyragus kuriuos nuve
šiu tėvams.”

“Gerai’1, atsiliepė Žaltys. “Pirma par
sinešk vandens su rėčiu; jei pyragų neišsi
kepsi, negalėsi važiuoti į aplankus. Eglė 
užsiminkė tešlą, užlipdė rečio skyles, pri
sinešė vandens ir išsikepė 'pyragus. _ Ga
liaus vyras pavelijo važiuoti, bet atsisvei

kindamas pasakė: “Kada sugryži pas eže
rą, tris sykius pašauk sakydama: Mano 
vyružėli, pati tave šaukia, jei esi gyvas iš
eik pieno putomis, o jei jau nebegyvas, pa
sirodyk krauju ant vandens.”

Eglė su vaikučiais nuvyko į kaimą, buvo 
svetingai priimta, ir gryžimą vis diena iš 
dienos namiškiai gaišino. Tuom tarpu Eg
lės broliai važiavo į girią ant nakvynės ir 
pasiėmė su savim Eglės sūnų. Girioje pra
dėjo jo klausinėti: “Pasakyk, vaikeli, kada 
motina sugryš namon, kaip ji pašauks tė
vą?” Vaikas atsakė nežinąs. Nors jie jam 
grasino, jis vistiek nepasakė.

Kada sugryžo, vaiko akįs buvo užverk
tos. Motina klausia, kas yra? Vaikutis 
atsakė: “Nieko. Prie ugnies sėdėjau pa
veju, durnai man išėdė.”

Kitą vakarą broliai išsivežė kitą Eglės 
sūnaitį, bet ir tas prie prašymų ir grųsini- 
mų nepasakė.

Trečią vakarą jie pasiėmė Eglės dukterį, 
kuri inbauginta išpasakojo viską.

Broliai tada nuėjo į paežerį, su dalgiais 
ir šiaip ginklais, ir žinomais žodžiais pašau
kė Žaltį. Kada jis išlipo iš vandens, vyrai 
jį sukapojo į šmotelius.

Praslinkus kelioms dienoms aplankų, Eg
lė ir vaikučiai atsisveikino su saviškiais į 
nuvyko į paežerį. Kada ji šaukė vyrą, ant 
vandens pasirodė kraujas. Pažįstamas bal
sas atsisveikino su ja ir pasakė kas jį nu
galabijo. Eglė sušuko iš širdies skausmo, 
nežinodama kur reiks dėtis, nes nenorėjo 
eiti gyvent su užmušėjais savo vyro.

Dievai tada permainė, motiną į eglę, vy
resnįjį sūnų į aržuolą, jaunesnįjį į uosį, o 
mergaitę į drebulę.... [Atsidusta.]

Dabar žinot kaip atsirado medžiai kurie 
aplink mus auga: Eglė, ta gražioji Eglė, 
rankas nuleidus verkia; aržuolas — jos sū
nūs, tvirto budo, taip pat ir uosis, yra tvir
tumo medžiai; o drebulė tai jos duktė, kuri 
turėjo silpną būdą ir išdavė paslaptį...

Į Žiūrėdamas į tolį, ką tai mąstydamas, 
Merunas brauko pirštais kankles. Jau 
visai tamsu.]

Mergos
O, tėveli, kokia liūdna ta pasaka, kokia 

liūdna!.... Mes klausytume tavęs per 
naktį....
Merunas

Taip, dukreles. Ta pasaka parodo kaip 
yra ant žemės niekadėjų kurie kitų gyve
nimą suardo. Bet neužmirškit Šventos Ug
nelės. . .. [Stojasi, žiuri į aukurą. Jos ir
gi stojasi, eina prie ugnies.] Apžiūrėki!. 
Aš pasakočiau jums daugiau, bet svarbiau
sia visko, mislykim apie Ugnelę, kaip ją iš
saugot nuo išgesimo, nes tik per ją jus ir 
visas musų kraštas bus dievų laiminamas, 
ir priešai jo bijos.

[Mergos žiūrinėja aukurą.]
Kadina

Tėveli, Ugnelė taip gražiai dega, rodos 
nei kurstyti nereikia. Matyt, dievai g*erą 
mums žada....
Merunas

[Paklausęs į dešinę]: Čia girdis kas at
eina. ... taip vėlyvam vakare....

Scena III.
Nusižeminusiai iš dešinės ateina. Barkūnas. 

Merunas ištolo jį laimina.
Barkūnas

Labo vakaro, tėveliui Merunui ir jums, 
vaidilutės.... Dar visus jus čia randu. ... 
Atbėgau Ugnies — musų namų židinyje ji 
ėmė ir išgęso.... Bijome kad neužeitų die
vų bausmė.... Reikia ant nakties vėl at
gaivinti ....
Merunas \

Atleis jums dievai jei tik ne iš tingumo 
Ugnelė išgęso.... Mergaitės, inpuskim 
jo pantį.. . . [Paima iš Barkūno pantį, pa
duoda Kadina!.. Eina prie Barkūno.] Na, 
sunau, pasakyk man kaip jūsų kaime vis
kas einasi? Jau senokai nebuvau....

[Bus daugiau]

3518. Jaunas Matininkas. Pirmoji dalis. Geometri
jos vadovėlis pradedamajai mokyklai. Parašo 
A. Busilas. Il-ras pataisytas leidimas. Kau
nas, 1921, pusi. 56 .................... *........... 40c

3521. Lietuvos Istorija. Vadovėlis pradedamosioms 
mokykloms. Su paveikslėliais ir žemlapiu. Pa
rašė Pranas. Antras leidimas. Vilniuje, 1914, 
pusi. 92 ........   50c

TMD. DOVANU ĮVE
DIMAS

Krivulę No. 1.
Liepos 12, 1921. 

Gerbiami TMD. Centro 
Valdybos Nariai:

Pereitas Seimas pavedė mums 
Centro Valdybai rūpintis visais 
galimais budais didinti narius, 
ypač dabar leidžiant naują di
deli veikalą, “Pasaulio Istori
ja”. Mano manymu, butų pa
sekminga paskyrus nariams do
vanas už daugiausia prirašymą 
naujų narių. Dovanas skirti 
geriausia tris, iš šių knygų:

Pirma Dovana — Dr. V. Ku
dirkos Raštai (neapdaryti, ap
darytų rodos nėra). Duoti to
kiems kurie neturi, arba kad ir 
turi, bet gali pasiųsti Lietuvon 
saviškiams. Už prirašymą 25 
narių.

Antra Dovana — Pasaulio Is
torija (duoti šalip to ką gaus 
kaipo narys, gali pasiųst saviš
kiams Į Lietuvą). Už 20 narių.

Trečia Dovana — Kultūros 
Istorija (arba “Širdis”) naujes
niems nariams kurie dar netu
ri, arba gali pasiųsti saviškiams 
Lietuvon. Už 10 narių.

Dabar lengva prirašyti, turi 
ant ko pasiremti kalbinant. Pa
didinsiu! Draugiją. Ateina ru
duo, laikas veikimo, jei nepra
dėsim išanksto, paskui bus sun
ku Įjudinti.

Krivūlei perėjus, jei visi val
dybos nariai, ar bent diduma, 
sutiks, pagaminsim kuopoms 

I laiškus su taisyklėmis, paragi
nimais, ir prasidės darbas. Na- 

I riti skaičiaus prirašymą pagal 
mano pasiūlymo galimą ir pa
keisti, arba kaip diduma ras ge
riau. Už kelis narius duoti do
vanas negalima, nes nuo kožno 
nario atsiims pinigai ant dova
nų, tada neperdaug liks jų mo
kesnio j Draugiją.

Dovanas duoti visiems tas pa
čias kurie tik kurioj kolonijoj 
prirašys nurodytus skaičius na
rių. Į mažesnius skaičius ne
verta eiti, pav. daryti ketvirtą 
ir penktą dovanos ir duoti ma

gesnes knygas. Tas jau per
daug butų išėjimas lyg kad už 
kožną naujai gaunamą narį ga
li gauti vieną iš TMD. leistų 
knygų, jau mažesnių.

K, S. Karpavičius, 
TMD. Centro Pirmininkas.

VICE PIRMININKO ŽODIS
Liepos 15, 1921. 

■ Pilnai sutinku kad skirti do
vanas už prirašymą naujų na
rių. Visgi gausime šiokias-to- 
kias pasekmes.

iP. A. Dčdynas, 
Viee-Pirmininkas.

* * *

IŽDININKO ŽODIS
Liepos 16, 192-1.

Manau kad butų pasekminga 
duoti nariams dovanas už pri
rašymą naujų narių. Knygos 
yra geros vertes, ir su Diskeliu 
pasidarbavimo narys gali sau 
gauti.

Birutė Bernotaite,
Iždininkė.

* * »

SEKRETORIAUS ŽODIS
Liepos 17, 1921.

Sutinku, tik sakyčiau kad do
vanas duoti už prirašymą kiek
vienų 25 narių, 20 narių ir 10 
narių, nes jau pirmą dovaną 
bus laimėjus Worcesterio kuo
pa, kuri jau turi prirašius šįmet 
virš 30 narių.

Vyt. Sirvydas, 
TMD. Sekretorius.* * *

KNYGIAUS ŽODIS
Rugp. 11, 1924.

Sutinku ant davimo dovanų 
už prirašymą naujų narių, kuo
poms arba nariams, tik man ro
dos nereikėti] paskirti vien tik 
minėtas knygas. Padėkim sau- 
už prirašymą 25 naujų narių 
bus duodamą V. Kudirkos Raš

tai, tai bus vertes $10, todėl jei 
atsitiktų kad tų knygų narys 
nenorėtų, gerai butų kad jis ga
lėtų kitas knygas iš TMD. ka
talogo pasirinkti už $10. Tą pa
tį padaryti ir su kitomis dova
nomis.

Laiko duoti šešis mėnesius.
J. šolis, 

TMD. Knygius.
♦ * *

Vajus Prasideda Rug
sėjo 1 Dieną

Taisyklės:
Gcrb. TMD. nariai ir kuopos! 

Iš šito Centro Valdybos tarimo 
matot kad krivulę liekasi pri
imta ir DOVANOS įvedamos.

Laikas turbūt tiks visiems 
toks kaip pasiūlo Knygius šolis 
— šeši mėnesiai.

VAJUS prasideda nuo rugsė
jo 1 d. —- ant to manau sutiks 
visi, nors nei vienas neišsireiš- 
kė, — nes iki to laiko visos kuo
pos jau žinos apie KONTESTĄ.

Nesutarta apie dovanų skyri
mą kuopoms, tik pavieniams 
nariams, bet kurios kuopos no
rės gauti dovanas už savo bend
rai prirašytą narių skaičių, ga
lės gauti, ir savo laimėtas do
vanas galės paaukoti atatinka
moms įstaigoms Lietuvoje ar
ba knygynams čia.

Dovanų laimėjimo skaičium 
gali inciti tik tie prirašyti na
riai kurie bus prirašyti nuo va
jaus paskelbimo dienos, ne pirm 
to. Tas savaimi suprantama, 
todėl nereiktų spaust Centrą 
reikalaujant dovanų už pirma 
to prirašytus narius.

Kožnas lenktyniuotojas gali 
vesti sau savo prirašomus na
rius, tą privalo vesti kuopos sek
retorius, taip pat ves ir Centro 
Sekretorius.

VARDAI prirašinėtoji! ir pri
rašytų narių bus nuolat skelbia
ma organe, nereiks laukti galo 
kontesto ir pasekmių paskelbi
mo.

Kurie prirašys vieną eilę rei
kalingo skaičiaus, gali varytis 
ir antrą eile, gaus dovaną už 
abi eiles.

Vienas narys gali gauti ir dvi 
dovanas — pirmą ir antrą, ar
ba pirmą ir trečią, arba antrą ir 
trečią, jeigu prirašys po tiek 
narių kiek kuriai dovanai reika
linga.

Knygas galės pasirinkti susi
rašęs su Centro Sekretorium, 
nenustatoma griežtai kad tu
rės tas imti.

Dovanas gaus ne tik egzis
tuojančių kuopų nariai, bet ir 
tie veikėjai kurie sutvers nau
jas kuopas ir surašys reikalin
gą skaičių narių.

Kontestan gali- ineiti ir prira
šymas senų narių nemokėjusių 
Draūgijon nemažiau kaip du 
metu, jeigu jie užsimokės kaipo 
nauji nariai, arba užmokės už
vilktas mokestis už tuos du me
tu.

Kuopų sekretoriai vesdami 
kontestantų sąrašus, laiks nuo 
laiko mąlonės priduoti žinias į 
centrą.

Kurie tikrai pasižadės konte
stan.stoti, tų vardus reikia pra
nešti organui.

Vajaus reikalai bus nuolat 
organe klabinama >— temykit.

K. S. Karpavičius, 
TMD. Centro Pirm.

* s»s *

Redakcijos žodis prie Krivū
les. — Kaip greitai per naujos 
TMD. Centro valdybos rankas 
dalykai eina matysit iš pridėtų 
prie kiekvieno valdybos nario 
laiško datų.

Pirmininkas Krivulę paleido 
liepos 12 d., ji sugryžo pas jį 
rugpjūčio 13 d., arba už mėne
sio ir vienos savaitės laiko.

Pas kitus valdybęs narius bu
vo gana trumpai, arba paleista 
tą pačią dieną kada gavo (nes 
reikia skaityt laiško nuėjimui 
dieną-kitą). Bet Knygius Kri
vulę nuo savęs išleido tik rug
pjūčio 14 d"., arba už keturių sa
vaičių po gavimo. Kokios ap

linkybės Krivūlei privertė pas 
gerb. Solį būti nežinome, bet 
tiek matosi kad tos keturios sa
vaitės darbą ant tiek sugaišino. 
Svarbesniuose atsitikimuose to- 
kis sugaišinimas gali reikšti di
delį nuostolį Draugijai. Todėl 
butų geistina ateityje matyti 
valdyboje tokis vikrumas kad 
Krivūles, laiškus ar šiaip siun
tinius išleisti iš rankų kuogrei- 
čiausia. Trijų dienų laiko už
tenka apgalvojimui “už” ar 
“prieš”, kur tokio galvojimo at
sitinka reikia.

Neapgalvoti pareiškimai arba 
sprendimai kartais dalykus nu
verčia priešingon pusėn, tas vi
siems aišku. Bet gaišavimu da
lykus versti iš kelio neša nenau
dą organizacijai.

Gerb. Knygius lai to nepa- 
skaitys už pabarimą, nes neži
nome del kokių aplinkybių rei
kėjo jam savo darbą užtęsti.

TMD. Atskaita
Sekančiame numeryje tilps 

atskaita senojo TMD. Iždininko 
A.. B. Strimaičio, kuris galuti
nai viską pervedė naujai Iždi
ninkei Dr. B. Bernotaitei. Mel
džiame narių patėmyti, maty
sit. Draugijos stovį.

National Cash Registers 
Nauji ir Vartoti — Visokie 
mierj ■— Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

DYKAI Reumatizmu 
Sergantiems

Mes turim naują me
todą gydymui reuma
tizmo, kurią pasiųsim j 
namus kožno šio laik
raščio skaitytojo kuris 
tik reikalaus. Jei jus 
turit skaudėjimą mus
kuluose arba sąnariuo
se, jei kenčiat skaus
mą oro permainose, šia 
proga išbandyt naują 
atsieina pigiai ir kuri 

pagelbėjo šimtams. Jei jūsų liga yra 
chroniška ir užsisenėjus ir jokios gy
duoles negelbėjo, pataria m išbandy
ti šią metodą, kurią mes pasiųsim 
DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSU LĖŠOMIS.
Mes neprašom jūsų jokių pinigų, 

tik prisiuskit savo adresą. Mes išsių
sim jum DYKAI IŠBANDYMUI mu
sų metodą. Šimtams ši metodą pagel
bėjo, pagelbės ir jums. Nepraleiskit 
geros progos pasinaudoti. Rašykit 
šiandien jeigu jus kenčiat nuo reu
matizmo. (34)

PLEASANT METHOD CO. 
Dept. X-3

3621 No. Ashland Ave. Chicago, Ill.

1924 |
S į
į “KANKLES” cit nesustojo ir bus nauja “TRI- į 
į J v METŲ KANKLIŲ KNYGA” atspausdinta %
į šių metų Kalėdoms. “TRIJŲ METŲ KANK- į

LES”, už 1922-3-4 metus, leidžiamos Lietuvoje į 
prenumeratos keliu už Du Dolariu. Siųskit į

į pašto money orderį šiuo adresu: <
į MIKAS PETRAUSKAS į
■" Laisvės Alėja, 60 Kaunas, Lithuania. į

“SANDARA”
Skaityk “SANDARĄ”, Mokslo, Lite

ratūros, Politikos, Žinių Laikrašti.
“SANDARA” yra vienas iš geriausių 

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams le- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.
Kas užsirašys “SANDARĄ” ant metų 
ir prisius mums $2.50, gaus knygų do
vanų vertės $ 1-.

“SANDARA”
327 E STREET, BOSTON, 27, MASS.

>**i<ŪDlKlę»^
GEROVĖS sk/RIUS*
DEL APRŪPINIMO ĮjjP 

motinų ir jų Į 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.Jį

Siame skyriuj* mes laikas 

•no kilto gvildensime rei
kalas Įdomias būsiančioms 
motinoms Ir motinoms Jau-

Kūdikių aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir taniai

yra dalykas. kurĮ mes ta
rime reguliarišknls hiko- 
tarpiais atvirai (r.laisvai 
pcrgvUdentU £•>

STRAIPSNIS 86

Kūdikio maistą niekad nereikia pa
rinkti iš vieno ar dviejų tik valgių. 
Įvairumas reikalinga idanį suteikti 
visą statymo medegą. Vaiko maistas 
turi kasdien turėti bent vieną iš šių 
valgių.

Javų ir kitokių grudų; tie kurie- 
turi kevelus, kaip sėlenos, čieli kvie
čiai, nepaliruoti ryžiai laiko savyj 
vitaminus ir yra rupus, kas neprilei
džia prie užkietėjimo vidurių. Dar
žovės, ypatingai žalios, turtingos ge
leže, mineralais ir vitaminais — tas
yra ir vaisiuose. Niekad nereik duo
ti saldainių tarpe valgių, bet galima 
duoti kaipo skanskonį po to kai su
valgo pietus. Cukrų galima dėti į 
koko, pudingus ir vaisius. Pieno ir 
kiaušinių riebalai tinka vaikams, bet 
jų nėra keptuose valgiuose. Mėsos 
labai mažai reikia duoti pirm septy
nių metų amžiaus.

Pienas yra geriausias ir svarbiau
sias maistas augančiam kūdikiui. 
Tai tobuliausias musų turimas mais
tas ir pigiausias. Pienas turi gryno 
proteino, kuris atstato sunaudotą 
medegą augančiam kūdikiui; riebalų 
kurie teikia kuro kūno veikimams; 
karbohydratų cukraus pavidale, ku-" 
ris taipgi yra kuras, tik greičiau de
ga negu riebalai. Kiekvienam kūdi
kiui paprastai reikia duoti puskvor- 
tę i dieną. Borden’s Eagle Brand 
Pienas, du šaukštai atmiešti trijų 
ketvirt dabą puoduko vandens, suteikė 
daugeliui nedapenėtų mokyklos vai
ku svorio. O nedapenėjimas yra uo
stas ligoms.

Vaikai dažnai nemyli pieno vieno. 
Tat galima duoti su koko, kiaušinie
ne, sriubose, Smetonoje ir tt. Del 
pavyzdžio duodame du receptu:

Kiaušinienė (vienam asmeniui)
2 šaukštai Borden’s Eagle Brand
1 kiaušinis
1 šešiolikta dalis šaukšto trintų 

riešutų.
Septyni aštuntdaliai puodelio van

dens.
Ketvirtdalis šaukštelio vanilos.
Sumaišyk Eagle Brand su vande

niu gerai. Inplak kiaušini ir plak 
< erai. Pridėk vanilą ir riešutus. Ke- 

I pink garu vidutiniškame karštyje. 
Jei įkišus peilio galą Į košelės vidu- 
.rį peilis ncaplimpa. tai kepti gana.

K oko
3 šaukštai koko
3 šaukštai cukraus 
truputis druskos
3 puodeliai verdančio vandens
1 puodelis Borden’s Eagle Pieno. » 
Sumaišyk koko, cukrų ir druską; 

atmiešk vandeniu, pilant po trupu
čiuką. Pavirink bent dvi minutes; 
inpilk pieną ir plak kad ant paviršio 
nepasidarytų putų. Pas idaro skanes
nis jei prieš padavimą inpili pusę 
šaukštuko vanilos.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

" PIRKIT^FARMAS- 
čia randasi gerų ir pigių farmų; 

vienas turtingas biznierius turi dvi 
farmas ir nori abi parduoti; viena 
yra 160 akrų, kita 7-1 akrų, abi neto
li miesto ir parsiduoda pigia kaina, 
nes niekam ant jų negyvenant negali
ma ju apdrausti (insure) trobas nuo 
sudegimo. Kas norit įsitaisyt gerą 
nkę pigiai, atvažiuokit arba parašy
kit man laiškų, o aš prisiųsiu jums 
platesniu žinių. Aš esu senas ūki
ninkas Hario apielinkčj ir žinau daug 
farmų. Tik jei norit sutaunyt pini
gu apsisaugokit agentų. Ūkininkai 
bedarbe negresia.

F. STANKEVICH
R. 2, HART, MICH.
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(Tąsa iš pereito num.)

Ir štai, kai mirtis pasigriebė šj nuliū
dusį Viduramžių poetą, gyvenimo vartai 
plačiai atsidarė kūdikiui, kuriam lemta bu
vo būti pirmuoju didžiu Renesanso žmo
gum. Tai buvo Pranciškus Petrarka (Fran
cesco Petrarca), nedidelio Areco (Arezzo) 
miestelio notaro sūnūs.

Pranciškaus tėvas priklausė tai pačiai 
politinei partijai, kurios nariu buvo ir Dan
tė. Jis taip pat buvo ištremtas, ir Petrar
ka gimė toli nuo Florencijos, Penkiolikos 
metų amžiaus būdamas jis buvo pasiųstas 
į Monpelje (Montpellier) Prancūzijoje eiti 
teisininko mokslus. Bet berniukas nenorė
jo būti teisininku. Jis norėjo būti mokslo 
vyru ir poetu, — ir kadangi jis labai to no
rėjo, tad ir liko, nes tvirtos valios žmonės, 
užsigeidę ko nors atsiekti, visada atsiekia. 
Jisai daug keliavo, perrašinėjo rankraščius 
Flandrijoje, įvairiuose vienuolynuose palei 
Reino upę, Paryžiuje, Lježe (Liege) ir ant 
galo Romoje. Paskui jis apsigyveno toli
mame slėnyje, tarp aukštų Vokluzo (Vauc- 
luse) kalnų, — šičia būdamas, jis daug mo
kėsi ir rašė ir, netrukus, taip pragarsėjo 
savo eilėmis ir mokslu, kad Paryžiaus Uni
versitetas ii’ Neapolio karalius kvietė jį Į 
mokytojus. Keliaudamas į naują savo vie
tą, jis turėjo apsilankyti Romoje. Žmonės 
jau žinojo apie jį, kaipo apie senovės Romos 
rašytojų kurinių redaktorių. Atvykus jam 
Romon, Romėnai nusivedė Petrarką į seno
vės Imperijos Miesto Forumą (aikštę) ir 
čia pagerbė jį, uždėdami ant galvos Poetų 
laurų vainiką.

Nuo tos valandos jo visas,gyvenimas 
buvo didelės garbės karjera. Jisai rašė 
apie tokius dalykus, apie kuriuos žmonės 
labiausia ir norėjo girdėti. Teologiniai dis
putai jau buvo Įkyrėję žmonėihs. Vargšas 
Dantė galėjo sau klajoti po Pragarą, kiek 
tik jam tiko. Petrarka gi rašė apie mei
lę, apie gamtą ir saulės šviesybę, niekur ir 
niekuo neužsimindamas apie tuos liūdnus 
dalykus, apie kuriuos žmonės taip ilgai pra
eityje kalbėdavo. Jei kur Petrarka ateida
vo į miestą, tai visi žmonės 'burių būriais 
bėgdavo jo pasitikti, kaipo garsiausio did
vyrio. Jei jis kartais atsivesdavo su savim 
savo jauną draugą Bokačiją (Boccaccio), 
gabų apysakų rašytoją, tai būdavo dar dau
giau džiaugsmo. Tai buvo du naujosios ga
dynės vyru, pilnu žingeidumo, visados pa
siryžusiu ką nors naujo skaityti ir tyrinė
ti, knistis užleistuose ir dulkinuose knygy
nuose, kad suradus kur nors kokį užmestą 
ir pamirštą Vingilio, ar Gvido, ar Lukreci
jaus, ar kito kokio senovės Latinų poeto 
rankraštį. Jiedu buvo geru krikščioniu. 
Žinoma, tuomet visi buvo geri krikščionys. 
Bet juk gi nėra reikalo vaikštinėti, pakabi
nus nosį ir apsivilkus kokią purviną ser
mėgą vien dėlto, kad kuomet nors prisieis 
numirti. Gyvenimas yra geras dalykas. 
Žmonės nori būti laimingi. Ai’ norit pri- 
parodymų? Gerai, imkite špatą ir pakas
kite žemę. Ką rasite? Puikiausias vazas 
ir stovylas; senovės gražiausių rūmų griu
vėsius. Visus tuos dalykus buvo padarę 
didžiausios senovėje imperijos žmonės. Jie 
valdė pasauli per tūkstantį metų. Jie buvo 
tvirti, turtingi ir dailus, — tik pažiūrėkite 
į imperatoriaus Augusto stovylą! Žinoma, 
jie nebuvo krikščionys, ir jie niekados ne
pateks Dangun. Geriausia, kur jie gali bū
ti per amžių amžius, tai Šveistainėje, kur 
juos aplankė Dantė....

Bet kas to viso paisė? Gyventi tokia
me pasaulyje, kai senovės Roma, jau reiš
kė dangų ant žemės. Ir antra puse vertus, 
gyveni tiktai vieną kartą. Tad bukime 
laimingi ir džiaugkimės jau ir del to, kad 
gyvename!

(Bus daugiau)

LENKŲ ARAS
Nors Lenkai užgrobė daugybę kraštą 

(Neskųsdami melo, brutalių gandų 
Pavergė Vilniją, net kraštą Gudų, 
Galiciją rytų ir daug dar kitų), 
Bet skilvis dar godus, jiems to dar mažai! 
Jų aras didnagis teb’skraido augštai. i

Jis skraido, sukiojas, plasnoja sparnais— 
Iš augšto vis žiuri kur auką pagaus.... 
Kaimynas nuvargęs jei pusgyvis snaus, 
Tuojau jį betyko suspausti nagais.
Jis taijp prisigaudę daugybę aukų, 
Nors pats tebgyvena dar dienas vaikų.

Taip. Lenkai lipšnučiai, lyg toji katė, 
Jie meilus kaimynai, mandagus kalboj, 
Kur nušviečia arą pigiausioj spalvoj, 
Kad jis tik ten skraido kur Lenko teisė. 
Bet jį jau kaimynai pažįsta visi — 
Jo stiprus, galingi nagai kruvini... .

Jau mato pasaulis kad aras nagais 
Pavergęs Vilniją ir daug dar kraštų, 
Neskųsdamas melo, baisiausių darbų, 
Vis nori kaimynus paversti vergais.... 
“Nuo jurų ik jurų” idėja tai jų, 
Godumas tai jųjų senovės laikų.

D. Vaičius.
Lielaičiai.

w

ŠUO
Turgenevo — vertė L. Žurauskas.

Kambaryje esava vienu du: mano šuo 
ir aš.... Kieme siaučia baisi audra.

-Šuo tupi priešais mane — ir žiuri man 
stačiai į akis.

Aš taip pat į jį žiuriu.
Jis tarsi norėtų man ką pasakyti. Jis 

nebylis, jis nemoka kalbėti, jis pats savęs 
nesupranta — bet aš jį suprantu.

Aš suprantu jog šią akimirką ir jį ir 
mane slegia tas pats jausmas, kad tarp 
mudviejų nėra nei mažiausio skirtumo. 
Mudu lygu; ir jame, ir manyje dega ir bai
liai virpa ta pati gyvybės kibirkštėlė.

Bet atskris mirtis, pamos savo šaltu 
sparnu....

— Ir galas!
Kas paskui besužinos koki būtent ki

birkštėlė mudviese degė?
Ne! Tatai ne gyvulio ir ne žmogaus 

žvilgių švaistoma....
Tatai dvi pori vienodų akių, įbestų vie

na į kitą.
Ir kiekvienoje šių dviejų porų — gyvu

lio ir žmogaus — viena ir ta pati gyvybė 
bailiai glaudžiasi prie kitos....

GARSIŲ ŽMONIŲ MINTIS APIE 
AULĖJIMĄ VAIKŲ
Surinko Klevo Lapas.

Svarbiausia ko mes turime mokinti au
klėtini, tai kad jis mokėtų save pažinti, mo
kėtų gerai gyventi ir gerai numirti.

M. Montcn.
Nėra mums ko gėdytis jei kiti už mus 

daugiau žino, bet mums turi būti gėda jei 
visa tai neišmokome ką galėjome.

G. Lebbok.
Gerai žaidžiąs kūdikis, parodas sava

rankiškumą ir intempimą dargi net iki fi
zinio nuvargimo, būtinai bus gabus žmo
gus. F. Frebel.

Kas pirma eina moksle, bet vėlinasi ge
ruose inpročiuose, tas daugiau atsilieka ne
gu pirmyn žengia. J. Komcnski.

Kūdikio auklėjimui reikalinga daugiau 
gudrumo ir protavimo negu valdymui val
stijos. Canning.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškaa ir Angllfikai-LietuviAkaB

Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bux 
jums didelis pagelbininkas. Be jo noi vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurio patįs nasi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmones 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.

Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... 318JM)
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtai t..........

Reikalaukit ‘ Dirvos” Knygyne

JUOKIS 

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

PAVASARIS 
Gražumas dienelių! — 
Lyg žiedas gėlelių.
Sunku apsakyti, 
Sunku aprašyti. 
Sodeliai žaliuoja, 
Javeliai bujoja, 
Pievelė kas rytą 
Lyg perlais barstyta.

Gėlelės pražydo, 
Lakštutės pragydo — 
Gražu pamatyti, 
Gražu paklausyti.
Nerasi, Lietuvi, 
Gražesnį sau būvį 
Šalyj svetimoje, 
Kai mus Lietuvoje.......

Klevo Lapas.
Nuo Juokų Red.: Jeigu va

saros laiku čia randat eiles apie 
žiemą, arba rudens laiku užtin
ka! poetą dainuojant apie pava
sarį, kaltinkit mus. Nes per 
musų kaltę daugiausia taip es
ti : poetai prisiunčia eiles į laiką 
— išsiunčia net pirm laiko kad 
patektų į to sezono numerius, 
bet mes vis suvėluojam, ir tal- 
pinam kaip tik priešingame ei
lių temai sezone.

Ak! bet štai kokią paslaptį 
mes jums atidengsime — žiū
rėkit! Geros eiles yra visada 
geros, ir gerus poetus negarbi
na tik tais laikais už jų eiles 
apie kuriuos laikus jų eilės kal
ba — pavasarį ar vasarą, bet 
visada jie buna garbingi.

Todėl, sykį ant visados įsite- 
mykit, ne griekas yra talpinti 
laikraštin pavasarines eiles ru
denio laiku, arba žiemines vasa
ros laiku. Eilių knygose poezi
ja nepaskirstoma į sezonus ir 
nėra indėta nurodymai kokias 
eiles kokiu meto laiku skaityti.

N?
šios gerb. Klevo Lapo eilės 

(rašytos pirm laiko, balandžio 
17 d., Radviliškyje) yra menkos 
iš poetiško žvilgsnio, bet tai yra 
širdingas pasidžiaugimas pava
sario gamta Lietuvoje. Tai yra 
tikro Lietuvio sielos balsas ma
žame žiupsnyj suimąs Lietuvos 
gamtos gražumą pavasario lai
ku. Mes įsivaizdiname, senais 
atsiminimais, tų gražumų rodos 
galima butų tomų tomus prira
šyti, ir vis bus kas rašyti.

Mes kurie senai jau iš Tėvy
nės iškeliavę, dabar vaizdintis 
Lietuvos gražumą galime atsi
minimais iš anų dienų, ir galė
tume manyt kad dabar ten to 
gražumo jau nėra. Vienok gim
sta nauja karta, auga ir mato 
vėl gražumus ir aprašo mums 
juos. Ir dabar ten pievos ža
liuoja gėlėmis numargintos, te
ka upeliai, jų krantai karklais 
ir alksniais ir žolėmis apaugę; I 
ir dangus ežerų veide atsimuš
damas taip pat atrodo mėlynas 
ir gražus kaip musų dienose at
rodė; giriose ošia medžiai, juo
se pilna paukščių čiulbunėlių, ir 
uogos ir riešutai vis tebeauga; 
Nemuno pakrantės taip pat nu
žaliavę (nors karo laiku daug 
medžių nuteriota). Taip pat pui
kiai žydi sodai, banguoja javai, 
taip pat linksmi artojėliai dirba 
ir vyturėliai virš jų čiviriuoja.

Viskas linksmina, visur gra
žumas, ir visi gali viskuo džiau
gtis ir gėrėtis. Bet ak! pasie
kia mus liūdnos žinios kad žmo- 
neliai nemoka apvertint to gra
žumo! Bėga nuo jo kur kas iš
gali ! Kada dabar į Suvienytas 
Valstijas — į tą “aukso šalį” — 
įvažiavimas suvaržyta, žmonės 
bėga į Afriką, Braziliją, Kubą, 
tarp negrų ir Indijonų, tarp 
beždžionių ir nuodingų vabalų, 
bile tik Lietuvoj nebūti!

Pražus jie ten, krimsis sau 
pirštus, keiks savo motinas už 
jų pagimdymą, bet bus pervėlu. 
Bet dabar tik bėga. ... bėga. ..

Amerikoj Lietuvių laikraščiai 
apšaukia vagimis ir plagijato- 
riais tokius laikraščius kurie 
perspausdinę iš kitų laikraščių

dalykėlius nepažymi iš kurio pa
imta. Kauno “Lietuva” pana
šiai padarė persispausdindama 
iš “Dirvos” straipsnį apie atkil
simą Babelio Bokšto. Lietuvos 
laikraščiai laiko save augštes- 
niais už Amerikiečius; negink 
Die kitas redaktorius pamatytų 
pažymėjimą jog tas straipsnis 
perspausdinta iš Amerikietiškos 
“Dirvos”, “Lietuvos” redakto
rius jaustųsi pažemintas, nors 
jam straipsnis patinka. Labai 
retai gali patėmyt ką Lietuvos 
laikraščiuose iš Amerikietiškų 
perspausdinta.

Bot mes už tai nepyksime, 
bile tik žmoneliams (ne redak
toriams, tik skaitytojams) eina 
į žinojimą.

Per “Dirvos” krautuvę aną 
dieną atėjo laiškas iš Union Ci
ty, Conn., nuo gerb. Vilko, gerb. 
Lapei, Clevelande.

Aha! ar tai tik ne pradžia 
biblijos studentų pranašauja
mos dangiškos karalystės ant 
žemės, kada ėriukas su levu 
greta viens kito stovės ir ėriu
kas nesikėsins levo suėsti!

Ą?
Rugp. 15 d. Marija įžengė į 

dangų, o Prof. Buevs išžengė iš 
Chieagos. Turb’ut paskui tą pa
nelę.

Zigmas Zdanis sako kad Cle- 
vclando Italai šaudė rugpjūčio

Už ?3.00 metams pralinksmin- 
sit visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą”

15 d. leisdami į orą nakties lai
ku įvairias ugnis nušvietimui 
kelio Panelei į dangų keliauti.

Ą/

Gerb. žilvitis (iš Worcester) 
rašo: “Keleivis” visuomet mo
kina žmonės nedaryti kitam 
blogo, o jeigu kas padaro blogą, 
sako tą reikia nubausti.

Vienas žmogelis prasikalto 
labai daug Worcesterio draugy
stėms ir turėjo neštis laukan iš 
šio miesto. O kas jį priglaudė, 
nagi “Keleivio” štabas. Gal ne 
tiesa?

“Keleivis” ir šv. Juozo brost- 
vų organas yra kaip broliai: jie 
liaudį mokina vienaip, o patįs 
elgiasi kitaip. Jums duodame

tiktai šiandien, o mes pasilieka
me ir ant kitų metų.

patikėtinu

Įrcg. S. V. 
Pat. Ofise.

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumų masažuodamas 
savo muskulus kiekvienų 
vakar:) einant gulti. Išsi- 
trinkite gerai su senai 
žinomu ir

.. IŠVENG
IA ITE nuovar
gio, skaudamų 
muskulų ir 

diegiančių pe
čių. Bukit 
tvirtu ir svei
ku, tuomet 
jokis darbas 
jums neišro- 
dys niekuomet 

persunkus. Nei viena atsargi šeimyna ne
gali būti dc bonkos šito linimento. Nėra 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

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

RODYKLĖ No. 15

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta pauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Dabar

gintas 
iki 

$6.3S

LABAI 
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIKRODĖLIS

Rodo meto 
12 mėnesų, 
7 savaites 
dienas, 31 
dieną mė
nesio, mė
nulio per
mainas, ir 
m i nu ta s ir 
sekundas.
Laiko tik
rai laiką ir 
yra gražus 

'žnas džiaug- 
Jis vertas

opsiduoto metalo. Juo ko: 
sis, ir jus didžiuosites. 
daug daugiau.

NESIUSK PINIGŲ. Tik prisiųsk 
mums savo vardą ir adresą. Mes ap
luokam persiuntimą. Užmokėsit tik 
$6.35 pačtoriui kada atneš. Pinigus 
grąžinsim jeigu nepatiks.
BARGAIN JEWELRY CO. Dep. 260 

233 Wiliiam St. New York City.

LIETUVĄ
Galit but Lie
tuvoje vienus 
metus ir pail
gint laiką dar 
šešiem mene
siams jei rei
kėtų. Paklau

skit arčiausio United States Lini
jų ofiso arba jūsų vietos agento 
pilnų informacijų.

Tuo pačiu sykiu patyrinėkit pa
togumus važiuojant United States 
Linijų laivais: švarus kambariai, 
patogus, geras valgis, patinkantis 
patarnavimas, dideli deniai, benų 
koncertai.

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York
Hotel Cleveland Cleveland, O.

Valdantieji operatoriai del
United States Shipping Board

I Merginos — Jūsų Į

• Rūpesčiai Užsibaigė! į
• Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo Į 
I kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų Į 
j atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa- .
• prastu dalyku užlaikyti savo plau- | 
| kua ir galvos oda Svarioje ir svei- J 
į kojo padėtyje.

Ruffles
: ištepant galvą kas vakaras einant gulti | 
j per savaitę ar dešimtį dienų, sunai- • 
j kins pleiskanas ir paragins jūsų |
j plaukų augimų. Po to naudokite
J Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo
| ir daugiau neturėsite jokių nesmagu-
i mų su pleiskanomis.
• Bonka 65c. aptiekose, arba už 75c.
Į prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.
Į F. AD. RICHTER & CO.
I 104-114 So. 4thSt., Brooklyn, N.Y. >

Virimo Receptai
Žmones valgo razinkas del jų sal

daus skonio, bet nežino kad jos yra 
sveikas ir maistingas valgis. Bazili
kos turi savyje svarbią maisto dalį 
kaipo vaisių-cukrų arba carbohydra- 
tų. Valgant razinkas neturėsit ne
virškinimo negerumų kaip atsitinka 
su kitais saldžiais valgiais, todėl ra
zinkas galima valgyt ligoniams ir 
vaikams ir beveik visiems kuriems 
užginta valgyt cukrinius dalykus. 
Razinkos yra nebrangios ir jas reiktų 
valgyt bent sykį į dieną kuriame 
nors valgyje. Sekantis receptas pa- 

I tenkins visą šeimyną ir lengvas pa- 
i gaminti.

RAZINKŲ PUDINGAS
Vz puodelis besėklių razinkų 
1/3 puoduko pieno 
1 kiaušinis
1 /3 puoduko cukraus
1 puodukas miltų
1 šaukštukas kepamo pauderio
2 šaukštai tarpyto uždaro
1 šaukštukas vanilos
Sumaišyk sausus dalykus; dadėk 

razinkas; suplak kiaušini, dadėk pie
ną ir sumaišyk viską krūva. Su
plak į švelnią košę, dadėk tarpytą už
darą ir vanilą. Supilk į sviestuotą, 
formą, iiždcngk tandžiai ir padėk ant 
protų ar geležies katile verdančio 
vandenio. Uždcngk ir šutink apie 
valandą ir pusę. Duok Į stalą jeigu 
nori su skystu sosu.

Virtuvės Reikaluose
Jeigu perkolatoriaus koštuvas už- 

kempa, užpilk rupios druskos ir pa
trink skylutes iš viršaus ir apačios. 
Pilk j jį verdantį vandenį numazgo- 
jimui druskos ir kavos sukietėjimų.

Kožnoj virtuvėj reikia laikyti palą 
lentos 10 colių per 12, taip kad no
rint pjaustyti mėsą ar ’ką kitą butų 
ant ko pasidėti.

Biskj sausos muštardos užtrynus 
ant rankų prašalinti žuvies kvapą.

Šmotelis medines anglies indėtos 
Į vandeni verdant kopūstus sulaikys 
visokį nereikalingą kvapą.

Pirm prišrinbuojant mėsos pjaus
tytoją prie stalo, padėk šmotukus 
žvyrinio popierio po abiem šonais 
lentos krašto ir prišriubuok tandžiai. 
Tas neduos pjaustytojui krutėti.

Naminiai Pasigelbejimai
Taupyk popierines kortas kurias 

gauni iš skalbyklos su marškiniais jei

planuoji kelionėn. Jos labai paran
kios kuomet pakuoji dreses, bliuskas 
ir andarokus, etc.

Jeigu supamas krėslas turi paprotį 
“keliauti”, prilipyk siauras juostas 
velveto ant apačios krėslo vėžių.

Sulaikymui nuo sutrukime pirštų 
galų žibančios odos čeverykų pripil
dyk čeverykų galus skarmalais.

Pančiakas reik mazgot po kiekvie
no dėvėjimo išvengimui prakaitavimo 
ir išsilenkimui nuo trynimosi jų to
se pačiose vietose.

Puikus sausas šluostuvas galima 
pasidaryti iš blauzdų senų juodų pan- 
čiakų. Nukirpk pėdas nuo apie pen
kiolikos pančiakų ir sunerk jas išil
gai, paskui susiuk į krūvą ir jsprausk 
i šluostuvo (mop) rankeną.

Grožės Patarimai
Pirštų nagai reikia užžiurėti taip 

pat kaip užžiuri dantis arba kitas 
dalis kūno. Nagus reikia nuolat už
žiurėti ir jus turit turėti namuose 
paprastus manikuravimo reikmenis; 
kaip tai pakelį oranžio pagaliukų, na
gų žibintoją, nagams pielyčią, lenktas 

i nagams žirklutes ir kokios panagių 
k išdės. Reikia picluoti nagus kas- 

jciicn kad nereiktų tankiai karpyti. 
Kasdieniniam reikalui tik nušveiskit 
nagus su kiškeliu pališio ir t rinkit 
juos nagų šepetuku. Jeigu nagai pa
lieka trapus kad kerpant trūksta, iš- 
tepkit juos su biskeliu cold cream ei
nant gulti. Tas suminkštins nagus 
ir galėsit lengvai apkarpyti.

Ypatiška Sveikata
Tonikai naudojama atgaivinimui 

nuvargusių ir nusidėvėjusių musku
lų, nervų celių ir kitų kūno organų 
i tikrą sveikatos stovį. Yra dauge
lio rusių tonikų ir jie reikia naudo
ti pagal tų dalių kūno kurioms reikia. 
Yra Nervų tonikai, Gazo tonikai, 
Kraujo tonikai ir pagalinus tonikai 
padaranti chemišką permainą siste
moje. Dauguma tonikų turi dvigu
bą veikmę, kaip tai paliuosuoja vidu
rius ir valo kraują ir budavoja kū
nišką sudėjimą. Nors tonikai yra ge
rai, bet patartina gauti gydytojo pa
tarimas kokį naudoti ir reikia laiky
tis nurodymų kokius jis palieps jeigu 
nori gauti naudos iš tonikų. Tonika: 
skirtingi nuo stimulantų nes jie vei
kia lėčiau ir priduoda sistemai reika
lingą permainą jo atsigavimui į natū
rali stovį.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Jeigu jums reikia pieno darymui 

mayonaisc arba kitų naminių valgių 
naudokit Borden’s Evaporated Pieną

nes Borden’s Evaporated Pienas yra 
pilnas riebus pienas. Jis niekad ne- 
sigadina ir užganėdins jus visiškai.

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiant ir sukraunant.
į 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokioj neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
oiklausinėži kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzajrninavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakto- 
riologiškaš egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 

ty y tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
■ tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuDiua 

nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, puekuB unt viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišittkit 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 atsinesit šį ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. Iil5th St. Cleveland 

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

Nedoldieni&is nuo 10 iki 1.



bmplete in Itself
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Namų Rakandai

s

lį
SIŪK IR TAUPYK

Išmazgojau!
.Bob Suraito-.

Manikurinam

Gudrus Teisėjas Išgel= 
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas • 
Visi linksmi!

MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS 
Dažnai

DR. J. ŠEMOL.IUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piot 

Nedėliomia 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki b 
Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

E. 79 ir St. Clair (virš Apliekos)

Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva

Žmogus kuris išrado šią sistemą 1 
buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti įvairius I 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį metu ligos kankinamas išra
do naują sistemą išsigydymui nuo

The A. B. Savings & Loan Co. Bldg.
3354 SUPERIOR AVENUE

Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J.

ūkusioms N 
rkinis. Jis turi žemą 
apačių. Iš tvirto ru-

Tamstos vaistai yra kaip 
tokie kaip jus sakot yra 

verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

rams, moterims ir Vaikams. Šimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
ta sistemą savo pažįstamiems. Delei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indekit už 2 c. 
štampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

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

Geriausi Vatos Siutai 
SIUVIMO PAMOKA

Norėdami naudingos knygeles 
apie siuvimą prisiųskit 4 c. į 
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. O 

315 Fourth Ave., New York

promissed to restore

travel

Kuomet Užsisakot

-o-
Bobby, who had been

Bai

and

to

There is one advantage cam

I 
1
1

This is 
a good 

Truk 
cracker "I

An optimist really expe 
you to have a pleasant trip.

marsh-
Lakes

The 
where

matter if your brake;

Don’t 
' one!

envy an optimist—be

Little 
taken into the country for a 
day’s outing, saw a spider spin
ning a web between two tall

-------- O——
REMEMBER 

always darkest before 
so sleep ’till daylight.

THE AVERAGE ONE
- Dresses as if she were 20.

anv more sense

There’s no happiness any
more, unless it’s in your mind.

are seven district divisions 
known as Suvalkai, Augustavas, | eating' kind.

In the second half of the 
XVIIIth century the repreient.i- 
tive of Lithuania and Poland, 

in negotiation with

UMUL.E WIGGILY’S TRICKS

— Happiness,— said the class 
in unison.

— And sadness? — she ask-

Yes, and my 
paW, too I"

say yit,” answered 
cautiously. “They’s 

Ilers

-------- o--------
They won’t make a brick-lay- 

id the hen asj 
egg;

I) I K V A

I owns of the Province 
of Kaunas

Bukaty, 
England on behalf of his Gov
ernment,
Šventoji harbour; but as Lithu
ania dreaded foreign domina
tion this project came to nought. 
The father of the present owner 
of Palanga, Tiškevičius, with 
the object of restoring the trade 
of Palanga, built a long pier 
alongside which his own and 
other vessels used to moor, but 
trade did not develop.

Now that the Lithuanian 
State has been recreated the 
importance of Palanga as a port 
will perhaps again be revived.

From an economic standpointI 
Šiauliai was formerly of con-! 
siderable importance and1 should 
again become so, since it pos-' 

some of the largest tan-; 
in the world and several

I least in being obscure. Nobody į 
snoops around to see what you 
are doing.

--------o-------- į
No, Gardenia, just because

! wheat sells at a dollar a bushel, 
I you cannot call it buckwheat.

there is much of the prevari- 
nnlli

Kalvarija, Mariampolė, Seinai, j 
Vilkaviškis, and Naumiestis.1 
During the Russian occupation! ų>s 
of the province the capital, Su-1 uawn 
vaikai, had 25,000 inhabitants, j 
The episcopal residence Seinai 
boasts a Reman Catholic semi- (’9n I hold—you’ll stop anyway, 
nary and is generally regarded Associate with a pessimist 
with reverence by all Lithua- long enough and you can’t help 
nians as the home of Lithua- .becoming an optimist, 
nian religious culture. Augus-, 
tavas is best known for its can- Vhat’s a detour 
al of the same name, which fig-1 broadens one. 
tired largely in the Geat War.

Cultivated land constitutes 49 
per cent, of the total, meadows 
and pasture 19.5 per cent., and 
forests 23 per cent. The rest 
is uncultivated.

neries 
confectionery factories.

Of the total provincial area 
38 per cent, is under cultivation,i 
27 per cent, consists of meadows 
and pasture, 24 per cent, cf for-- 
ests, and 11 per cent, of 
es and uncultivated land, 
cover a surface of -100 
kilometres.

O U V .1 lit ill
Suvalkai province, with only j 

12,300 square kilometres, is ap-! 
preciably smaller than the other I 
Lithuanian provinces. It is į 
bounded on the north by Kau
nas province, on the east by Vil
nius, on the south by Gardinas, 
and on the west by East Prus
sia. In a topographical sence i er out of me, 
the country is divided into two I she shoved the porcelain 
distinct parts; the northern half out of her nest.
is very fertile and possesses 
near Kazlu-Ruda extensive for
ests, whereas the southwest, 
traversed by a chain of hills, is 
covered with innumerable lakes 
which abound in fish. The larg
est of these, Lake Vigrai, has 
an area of 10,000 hectares. 
Swamps are also numerous.

There are about. 70,000 in
habitants in the province. There

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokykla Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

C. D. AINGER 
.307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai. Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležiniu Daiktu. Pečių, 
Kvarbų, Va mišių, Stogams 
Dangalu. Cinuoja ir Lieja.

1 169 E. 79th Street
Tel. Princeton 1337-K

Garrett Stewens
PATARĖJAS

ADVOKATAS IR TEISIŲ 
padarė patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais kuriems 
reikia, legalio patarnavimo ir pa
tarimo, cfise pas
GEORGE KAUPA & 00.

6603 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis 

vakaras nuo 7 iki 9 vai.

Unlike vegetables, spoiled 
children are always fresh.

Puiki Studija 
Dabar atlieka paveikslu trau
kimą puikioj padidinto] ir 

pagerintoj galerijoj, su 
visais naujausio išradi

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokių rusiu ir 

visokiu gru
pių, vestu

vių ir tt.

ANTANAS BARTKUS 
1197 East 79th Street

— Iley, pop, — he yelled, — 
come on over here and see this 
bug putting up a wireless.

-------- o--------
office cynic insists that 
the population is most 

is just above the ears.
-------- o--------

Tite Question of Opposites
The teacher was giving a 

drill in the meaning of words 
and their opposites.

— Now tell me, — she began, 
— what is the opposite of Miss-

Apvalai Šuraitom
Baltinam Išimant Gy' -Blankius 

; Robinam Plaukus

TURIM VISOKIAUSIU VESTUVIŲ
Reikalaukit Kad Jums Duotu 

Tiktai Tiki uosius

Fair child’s VelvetIr Suknių Visokiems Reikalams.
•Šalip to turim paklodžių, paduškų, 

inpilų, apvalkalu, užtiesalų ir kitų vi- 3IE FAIRCHILD MILLING ff 
CLEVETAtm.O.

Del vestuvių mes turim tokių gra
lių suknių kad merginos išrūdys gra
siausios jaunamartės arba pamergės.A. ANZLOVAR

6202 St. Clair Ave.
Lietuviški Rekordai

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
"PAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmi n.

Pavj’zdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listcrine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų cmales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

A/I ES išpirkome iš Kauno Krautuvės nuo St. Clair 
ir E. 23rd St. visus Lietuviškus ir kitokius 

rekordus ir grafofonus. Norėdami Lietuviškų dai
nų ir šokiu bei abetnai visokių rekordų ir puikiau
sių grafofonų kreipkitės čionai, čia taipgi rasit 
savo vientaučius, o prie rekordų jums patarnaus 
Jonas Gudaitis, dirbęs iki šiolei Kauno Krautuvėj. 
Prie musų rakandų ir grafofomi krautuvės prisi
dėjo dar naujas bendras, visiems gerai žinomas 
GRAC1JONAS ŽIDONIS, geresniam musų vien
taučių patarnavimui namų' reikmenų pirkime.
VISO RUGPJŪČIO MĖNESIO BĖGIU MES DA
ROME DIDELI IŠPARDAVIMĄ RAKANDŲ IR 
VISOKIU NAMU REIKMENŲ — ATEIKIT PA

SIŽIŪRĖTI — KAINOS ŽEMIAUSIOS!
Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit

Cleveland Furmture C©
6412 Superior Avenue

M. Sačevičius G. Židonis.
.■/■■■■.■■■■V.'.WW.V.V.V.V.V.VAV.W.'.V.VWAV.V.VA1--. 
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Tula lenkų šeimyna Now Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į apticką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksniai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas)

— Gladness.
— And the opposite of woe?
— Giddap, — shouted the'en

thusiastic class.
---- --- o--------

“To what do you attribute 
great age ?” asked the city’’ 

Grandpa Eben Hos-

—o--------
, says George 
largely an experi-

I you 
visitor of 

! kins.
“I can’t 

Grandpa 
several patent medicine f< 
dickerin’ with me.”

-------- o--------
To rise high, be square 

get around.
-------- o--------

John Brazauskas has discov
ered that the fly horde this 
season seems to be equipped 
with about eight-cylinder, mo
tors and they seem to be louder 
and noisier than ever.

-------- o--------
With his tail feathers being 

plucked by grasping politicians 
in order to feather their nests, 
P. Akšis says no wonder the 
American eagle screams.

-------- o--------
P. Debesis wonders what has 
icome of the old-fashioned 

woman who sought her hus
band’s advice on how to arrange 
her hair. She may have dis
appeared with the fellow who 
always used to say, “A woman’s 
place is in the home.”

-------- o--------
Ah, well, gargles A. Bartkus, 

wives]. who can’t have their own 
ways provide a nice living 
nerve specialists.

Matrimony, 
trukonis, is 
ment that begins in courtships 
and ends in court-houses. 

-------- o--------
Joy which we cannot share 

with others is only half enjoyed. 
-------- o--------

Once there was what was 
called “pitiless publicity’’. Now

Ak, 1!

PE-RU-NA

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena dauįpaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

J Nemo 
. yra tikra 

ir vidutini _ __ _________
žavo arbo balto coutil; micros 24 iki 
36: kaina tik S3. Jeitru krautuvėj 
nėra, pasiuskit inams varda, adre
są inierą ir §3. Mes pasiusime jums 
korsetą. _■ 1

Nemo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. loth St., New York (Dept. S.)

GEORGE W. LEDDON
:: ADVOKATAS ::

JONAS BALUKONIS
----- Advokatas -----

Naujas ofisas__ 921 Engineers Bldg. Tel. Main 1480

Lietuviška Ceveryku Krautuve
Vyrams, moterims ir vaikams. Gražus, tvirti ir pigus.

Style Shoe Store
6824 SUPERIOR AVENUE 

Priešais Lietuvišką Svetainę
B. JOKUBĖNAS, Savininkas,

Better than a Mustard Plaster

Nuo Kosulių ir Peršalimų, Galvos 
Skaudėjimų. Neuralgijos, Reuma
tizmo ir Visų Skausmų ir Gėlimų. 

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, Jan and tube* 

Hospital size. $3.00
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|P0 LIETUVAI
- PA SIDAIRIUS f
= Veda Leonas Žukauskas

Del šauliu Sąjungos siikak- 
tuviu. Šią vasarą sueina penki 
metai kai Įkurta Lietuvos šau
lių Sąjunga. Pasak “Trimito”, 
L. Š. Sąjungos organo, ją kurti 
pradėjo būrelis musų inteligen
tų buvusiame Lietuvos Spaudos 
Biure (dabartinėje Lietuvos 
Banko bustynėje) 1919 metų 
birželio 27 d., kai atgimusiai bet 
dar nesustiprėjusiai musų ne
priklausomybei grėsė didžiau
sias pavojus. Tarsi, iš paties 
pragaro buvo paleistos tuomet 
prieš Lietuvą visos aplinkinės, 
kovojančios tarpe savęs, jiegos. 
Viduryj Lietuvos tuomet siau
tė liekanos kitados galingos kai
zerinės'kariumenės, kuri truk
dė mums organizuotis i valsty
bę ir jos gynimą, grobė senu 
papratimu iš gyventojų visa 
kas jiems tiko, kliudė važinėti 
gelžkeliais, nuginkluodavo besi
organizuojančią musų kariume- 
nę ir net išžudydavo ją be prie
žasties, kaip tat atsitiko Šiau
liuose' birželio mėn. 1919 me
tais; iš vakarų ėjo Bermonti
ninkai ir suko sau lizdą Kuršė
nuose ; iš pietų slinko Lenkai ir 
vieną po kitos grobė Lietuvos 
sritis; iš rytų ir šiaurės griuvo 
Rusų bolševikų gaujos. Galin
gos santarvės valstybes laimė
jusios didįjį karą su nepasitikė
jimu žiurėjo į Lietuvą ir lenk
tyniavo savo noruose padaryti 
ją Lenkijos ar Rusijos provinci
ja. Reikėjo kovoti vienu metu 
iš visų keturių pusių, gintis vi
somis išgalėmis. .. . Kartais, 
rodės štai-štai Įsisiūbavusios 
priešų bangos užlies visą Lietu
vą ir palaidos jos nepriklauso
mybę. .. .

Tokią valandą tas būrelis jau
tresnių ir karštesnių musų, inte
ligentų pajuto reįkąlą .daryti ką 
nors kad padidinus musų tau
tos pasipriešinimą siaubusiems 
iš visų pusių priešams kad žūt 
but išgelbėti ir išlaikyti Lietu
vą. Tas būrelis ryžos prieš 
Lietuvos grobikus pastatyti vi- 
"sus apsiginklavusius Lietuves 
gyventojus patikimu! besibrjau
nančių priešų šūviais už kiek
vieno kampo ir krūmo.

Reikia pasakyti, tas būrelis 
su baime žiurėjo į musų jaunu
tės, blogai apginkluotos, nors ir 
labai narsios, kariumenės žy
gius, ir statė sau klausimą kas 
butų kad ta kariumenė, iš visų

pusių priešų griūvama, žlugtų, 
ir davė sau atsakymą kad tuo
met visi kas gyvas imtųsi gin
klo ir visais prieinamais budais 
kovotų su priešu ir jo okupaci
ja.

Tų minčių vadovaujami, jie 
ėmė šaukti pirmiausia Kauno, 
o paskui ir visos Lietuvos žmo
nes burtis į Šaulių Sąjungą. Dar 
Vokiečiams tebesant Kaune, 
pirmas Lietuvoje šaulių buris 
Kaune susiėjo mankštintis į Vy
tauto Kalno sodą. Tame būryj 
bjivo labai Įvairių padėčių ir 
amžių žmonių: čia buvo ir aug- 
štųjų valdininkų (vėliau minis- 
terių), ir paprastų darbininkų, 
ir besimokinančios jaunuome
nėj, ir literatų, ir pirklių, ir pa
prastų darbininkų, ir amatnin- 
kų, ir senelių žilstančiom gal
vom, ir šešiolikmečių jaunuolių! 
Jie nepaisė tuomet gręsusio 
jiems baisaus pavojaus kad il
su jais suerzinti išeinantieji 
Vokiečiai galėjo pasielgti kaip 
ir su musų kareiviais Šiauliuo
se birželio mėnesyje — jie visi 
ėjo vedami vienos vienintelės 
minties prisidėti ginti savo kra
štą ir laisvę ir paaukoti tam sa
vo gyvybę jei reikės.

Jų šauksmą veikiai išgirdo ir 
jų pavyzdi veikiai pasekė visa 
Lietuva. Po visus jos kampe
lius ėmė dygti šaulių būriai kaip 
grybai po lietaus.

Nespėjo Šauliai dar susibur
ti ir gerai pasiruošti, o jau rei
kėjo stoti Į garbės lauką įrody
ti kad šaulių obalsiai nėra tušti 
žpdžiai. 1919 metų gale reikė
jo jau ristis su Bermontinin
kais, 1920 metais su želigov- 
skiu, 1921-22 metais su Lenkų 

i banditais, 1923 metais reikėjo 
! atsiliepti į sukilusios Klaipėdos 
[kvietimą padėti išsivaduoti tam 
i kraštui iš svetimųjų jungo ir 
■ susilieti su motina Lietuva. šali
niai visur ėjo ir suiyg geriausių 
[savo išgalių atliko savo uždavi
nius Ne vienas jų padėjo savo 
' gyvybę Motinos Tėvynės auku
re!....

Penki metai tai trumpas lai
kas. Bet Šaulių Sąjunga per tą 
laiką daug pergyveno. Iš ke
liu dešimtų būrelio pirmųjų en
tuziastų ji išaugo šiandien mil
žiniška organizacija, apimančia 
geroką Lietuvos gyventojų dalį. 
Nemaža ji sunkumų turėjo. Iš 
pradžios, valdžia susikūrus sve

timų durtuvų parama, tiems 
durtuvams išėjus, su baime žiu
rėjo į naųjti, mažai pažįstamą 
jjįegą. Ji bijojo kad išdalinus 
gyventojams ginklus, jie nepra
dėtų jų (ginklfi) kreipti į tą pu
sę kur nereikia,- o dar labiau, 
kad neišsižudytų vieni kitų ir 
neimtų naudoti ginklą žmogžu
dystėms ir plėšikavimams. Ka
riumenė, nepratus kęsti šalia sa
vęs kurios kitos ginkluotos jie
gos, taip pat šnairai žiurėjo į 
Šaulius. Bet šauliai, per tuos 
pęnkis savo gyvavimo metus, 
gerai Įrodė kad nėra jokio pavo
jaus duoti musų šalies gyven
tojams į rankas ginklus savo 
laisvės gynimui, kad baimė apie 
vienų kitų išsišaudymą ir plė
šimus yra nepamatuota. Kariu
menė per tą laiką taip pat įsi
tikino kad šauliai yra ištikimi 
jos padėjėjai, ne kliudytojai jai 
ir ne priešai. Valstybės gyve
nime Šauliai pasidarė tiek po
puliarus kad valdžia po kelis 
kartus tam tikrais aktais jų 
Sąjungos būtinumą musų gyve
nime pripažino ir pabrėžė. Nie
kas iš mąstančiųjų žmonių ne
siėmė užginčyti Šaulių Sąjun
gos naudingumo ir reikalingu
mo. Ypač tam daug prisideda 
dar ir tas faktas kad Šauliai sa
vo organizuotomis eilėmis ne
mažai pasidarbavo ir musų vi
daus gyvenimą tvarkant, tau
tos šventes švenčiant ir kitus 
tautos gerovės ir kultūros dar- 
bsu dirbant.

tų .... ”, o einant viršun, tie žo
deliai pranyksta; tikrajame be
veik iki pat viršaus matyti. Pi
lies bokšto kairysis šonas rus
vai gelsvas, o tikrojo — tamsiai 
žalias. Dešiniame banknoto ga
le apačioje skaitmens 5, kiek į 
dešinę (kai kuriuose padirbtuo
se banknotuose) yra aiškus bal
tas taškas. Tikrieji to taško ne
turi.

▼▼▼

Nauja politinė partija. Nuo 
liepos 3 d. yra įssteigta Kaune 
“Lietuvos Darbo Žmonių Parti
jos” gausingas įvairių luomų 
bei profesijų darbo žmonių su
sirinkimas. Susirinkime be ki
ta ko nutarta greitu laiku leis
ti savo organas, kuris vengtų 
rietenų ir partinių kliauzų — 
vien saugotų valstybės nepri
klausomybę ir darbo žmonių 
reikalus.

Netikri 50 litų banknotai 
Lietuvos Bankas Įspėjo pilie
čius kad pasirodė apivartoje ne
tikri banknotai po 50 litų. Ne
tikrojo banknoto popierius yra 
paprastas, storesnis už tikrojo 
ir visiškai neturi geltonos, tam
siai žalios ir raudonos spalvos 
gyslelių, kurios aiškiai matyti 
tikrojo banknoto kraštuose. 
Priešakinėje netikrojo bankno
to pusėje paraše “V. Jurgutis” 
tarp raidžių V ir J parašytų iš
vien, nėra taško (.). Paraše 
“Julius Kaupas” skiemens liūs 
raidės neaiškios. Paraše “P. 
Grajauskus” po raidės r stovi 
ne a, bet o; and raidės j taškas 
daig augščiau kaip tikrojo, ar
ba visai taško nėra. Numeriai 
kreivi, ir jų skaitmenis neryš
kios. Spalva parašų vietoje iš
blukus. Atvirkščioje pusėj ne- 

I tikrojo banknoto užraše “Bank
notų padirbimas įstatymų bau
džiamas”, žodyje “įstatymų” 
pirmutine raidė stovi i (be uo
degotos), tikrajame yra nosinė 
į (su uodegute). Abiejuose pi
lies bokšto šalyse netikrojo vi
duryj matyti smulkus suraiz
gyti žodeliai “Litų, Litų, Li

Bendra užsienių prekybos a- 
pivarta už šių metų pirmus še
šis menesius siekia 231,986,200 
litų. Iš šios sumos tenka eks

portui 124,968,200 lt., importui 
107,018,000 lt. Bendra apivar- 
ta už tą patį laiką pereitų metų 
siekia 136,650,000 lt.; iš jų eks
portui 63,132,000 lt., importui 
— 73,528,000 lt.

▼▼▼

Dar teologijos fakultetas. 
Lietuvos Universiteto nesenai 
buvo svarstoma klausimas e- 
vangelikų teologijos fakultetui 
steigti. Kol kas jokių galutinų 
nutarimų nepriimta ir klausi
mas perduota Švietimo Minis
terijai.

Pradėjo tvarkyti iškabų kal
bą. Kauno ir kitų apskričių 
viršininkai išleido privalomus 
įsakymus kad visos iškabos, iš
statytos viešose vietose, priva
lo būti rašyta tiktai valstybine 
kalba, o iškabos ir skelbimai, 
išstatomi kaimuose, gali būti 
rašyti šalia valstybinės kalbos 
dar ir svetima kalba. Už nepil
dymą šių įsakymų nusikaltę 
bus baudžiami administrativiu 
budu 1000 litų arba areštu iki 

I vieno menesio.

Naujų savivaldybių rinkiniai 
■ paskelbta rugsėjo 19 ir 20 dd.

Kleboniškas Klumpako
jis

(Užbaiga nuo pusi. 1-mo)
Dar keistesnis įstatymo pro- 

jeketas priimtas antruoju skai
tymu liepos 25 d., tąi privatinių 
žiemių nusavinimas gelžkelių li
nijoms :

Amaliąi-Tęlšiai-Kretinga (ta 
pati linija kuri birželio 6 d. bu
vo atmesta), Kazlų-Ruda-Šakiąi 
Raseiniai-Lydąvėnai (ta pati 
pakeista vietoj šakiai-Tauragė, 
šakiai-Lydavėnai, apie 40 kilo
metrų Klaipėdon toliau) ir nau
ja magistralė linija — Kedai- 
niai-Lydavėnai-Klaipčda.

Taigi po mėnesio galvojimo, 
naujasis kabinetas ir Kr.-De
mokratų blokas nieko gudresnio 
nesugalvojo kaip priimti senojo 
kabineto projektus, juos žymiai 
pabloginus ir naujų sunkenybių 
pridėjus — del kurių įvyko bu
vusio kabineto krizis. . . .

Ir kas tuomi laimėta? štai 
kas laimėta:

1) Keli milijonai litų apyvar
toj sumažėjo.

2) Anglų paskolos realizavi
mas užsitęsė ir pasunkėjo. .. .

3) Vienus metus gelžkelių 
statymo darbas bereikalingai

užsitęsė.
Bet kas keisčiausia tai kad 

pirma geresnėmis sąlygomis 
“krikščionių” blokas del lėšų 
stokos dviejų linijų sakės nega
lįs pravesti, o dabar blogesnė
mis pasiryžęs statyti tris daug 
ilgesnes linijas!

Kaip dabar bus su lėšomis? 
Ar jau ūkininkams mokesčius 
pakels?! Pakelt nebus sunku. 
Tatai vadinasi tyroji “krikšeio- 

Įnių” bloko politika — kleboniš
kas klumpakojis.'

Pagrasino “damai” pirštu 
(kunigai moteris kryžium gra
sina balsuoti už Kr.-Dem. blo
ką), patrepsėjo, apsisuko ir vėl 

[toj pat vietoj kur pradėjo. .. .
Butų juokinga kad nebūtų pa- 

įvojinga. Artinasi laikas pasa
kyti: gana kleboniško klumpa- 
kojo. Jis mus visai suklampos.FA R M OS

Norinti apsigyventi Didžioj Lietu
vių Ūkininkų Kolonijoj kur randasi 
jau suvirs 400 Lietuvių apsipirkę sau 
ukes, kreipkitės į mus. Yra jau sep
tyni kaimai apgyventa veik vienais 
Lietuviais. Šioj apielinkėj yra labai 
geros žemės, todėl čia toks didelis 
skaičius Lietuvių ir apsigyveno. Žin- 
geidaujantieji ūkių gyvenimu plates- 

I nių žinių atsišaukit: (35)
JOHN A. ŽEMAITIS

R. 1, Box 17, FOUNTAIN, Mich.

Rugsėjo 19-20 d. įvyksta Sa
vivaldybių rinkimai — ginkime 
bent tas pozicijas kokias iki šiol 
pavyko apginti nuo Kun. Vili
mo kompanijos. ("L. U.”)

Savings &. Lean Co.
3351 SUPERIOR AVE.

”11472.90
Yra tai Pasekmė Pa- 
siclejimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5 ' o Į

The
A B SAVINGS
& L OAN CO.

1 f ' -

GARSUS PASAULINIAI EUROPOS IR AMERIKOS AUTOMATIŠKI 
ŠAUTUVAI IR REVOLVERIAI, ŽEMIAUSIOMIS IMPORTUO- ...

TOJO KAINOMIS!
KIŠEN.'O MODELIS, KALIBRO 32, 
IMPORTUOTAS AUTOM. PISTOLIS 
106-1:

Militaris, Policijos ir Mc 
džįoklčs šautuvas

šautuvo Makštis Panau
dojama už Rankeną

TPMAtkreipiant atidą į pažymėtiną nupiginimą importuotų 
I Jul i I IY11 • Ginklu.—Pirkit DABAR, kolei dar kainos nepakeltos. 
MAUSER PATS U^SITAISĄS—KOMBINACIJA ŠAUTUVO IR P1STA- 

LIETO — Oficierių Modelis; 5/2 colių vamzdis; ima 10 šūvių antsyk
maga
zinu 
ranke
noj eina 8 patro-

$8.75
9.75

i*o 1.50 
. 1.50 
. 1.90 
.2.10

2a kalibro pistolis. 
Kaina .........

32 kalibro pistol is 
Kaina .........

Ekstra Magazinas,
Ekstra Magazinas, 32 kalibro 
100—25 kalibro patronų ........
|00—32 kalibro patronų ........

SIEKIA 1,000 JARDU - ■

Kauno gatves gris tašytu ak
meniu. Kauno firma “Ekscel- 
sior” inteikč Kauno miesto val
dybai pasiūlymą išgrysti geres- 
nesias Kauno gatves tašytu ak
meniu. Miesto Valdyba pasiū
lymą priėmė ir tarsis del atly
ginimo ir darbų vykinimo.

Staiga Paverčiamas
Į Karabiną 

101—Vokiškas oficierių modeli ,J Įn,n
Luger automatiškų pistolių kulkas), 5’4 uolių vamzdis, 500 jardų nutaiko
mas, gaunamas pilnai su medine rankena ir kt

Šis šautuvas užima žymią vietą pištalietų tarpe, tinka visiems tikslams, 
kaip militariam ginklui (naudoja Vokietijoj, Rusijoj, Italijoj, Turkijoj, 1'i- 
nijoj, Chinuose, etc.), kaipo atsakantis policijos ginklas (priimtas Vokieti
jos policijoj šautuvas), kaipo čielių pistolis ir medžiojimo šautuvas. Jis 
yra labai lengvas, tvirtas, gero darbo ir saugus naudot. Svoris jo su me
dine rankena tik 3’4 svarų ir ilgis su rankena tik 14 colių. Todėl tinka
mas medžioklei, galima Įkišt į kišenių. Jį sport menai naudoja medžioklėse 
briedžių, šernų, vilkų, meškų, stirnų, etc. Didžiajam kare Mauser lošė di
delę rolę, kaip ir LUGER automatiškas pistolis, buvo naudojamas Vokieti
ke ir kitu karo lauke, delei jo didelio nutaikymo, spėkos ir ilko siekimo. 
Jis laikoma STIPRIAUSIA MUŠAMU ir TOLIAUSIA ŠAUJANČIU pis- 
toliu pasaulyje, siekiančiu apie 2,000 jardų. aha nr
Pilstolis pilnai su reikmenimis, rankena, etc. $29. 9 J

Kaina ......................................................................................
100—9 mm patronų 4. J U

“N A U J A S SECRET SERVU1 E 
SPECIAL”—Su 5 colių Vamzdžiu

Navy Rankena. Geras Revolveris

‘".‘•■% •

ŽEMĖS KAIMYNAI
DAUSOSE

PILNAS APRAŠYMAS ŽVAIGŽDŽIU KURIAS MES TANKIAI MATOME

Kas yra rašoma knygoj “ŽEMĖS 
KAIMYNAI DAUSOSE?”

Tai be abejo apie dangiškus kurtus 
erdvėse, kuriuos mes matome žibant 
per naktų naktis, per metų metus, — 
ir jos žibės per amžių amžius.

Kokia yra jūsų Laimė?
Kokiu mėnesiu jus esat gimę ir ko

kios yra jūsų “Laimės Žvaigždės” ?

Kiekvienas žmogus yra gimęs tam 
tikru mėnesiu, ir kiekvienas mėnuo tu
ri tam tikras žvaigždes nuo senovės 
pavadintas “Laimės Žvaigždėmis”. — 
Knygoj rasit savo gimimo mėnesi, ir 
rasit kokis likimas jums lemta.

Knygoj yra keletas paveikslu, ir pa
vyzdžiai kiekvienos žvaigždės grupės 
ir kokiu meto laiku kokios grupės arba 
pavidalai matoma ir kaip juos pažinti.

Knygoje yra ^20 PusUpių- Kaina u2 vi<9n* Sl.SG. Dvi už $2.00 
įsigyk!t vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi. 
Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi už 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kūnų kaip pirmoji ap
sako apie tai kas dedasi ant žemės ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšvietai 
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus.
Užsakymus galit siųsti bile kaip, ar pinigais, ar čekiais, ar pašto stampom. 
Agentai gauna paprastą nuošimtį kaip ir nuo kitų “Dirvos” leistų knygų.

^-REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

105—Šis 5 colių 
vamzdžio Navy 
rankena Revolve
ris yra geriausias Automa- 
tiškas gilžų išmetejas S. V. udaJ® 
Padarytas iš geriausios medegos ką 
gali pirkti. Visas iš plieno, gražiai 
padirbtas ir puikus. Naudojamas pa
vieniai ir dubaltavai veikmei. Turi 
naują visiško užrakinimo prietaisą 
kad neiššautų netyčia, patentuotą ge
gužes 22, 1917, gilzos automatiškai 
išmetamos kada revolveris atsidaro. 
Garantuotas tokiu kaip iliustruotas, 
ir jei norit goriausi revolver) už po- 
puliarę kainą, siųskit savo užsakymą 
ant šio revolverio. Paminėkit ar no
rit mėlyną ar nikeliuotą viršų. Juose 
naudojama reguliariai Rim Fire, 32 
ir 38 kalibro S. & W. Center Fire 
patronai.
22 kalibro 

KAINA
32 kalibro 

KAINA
38 kalibro

revolveris

revolveris

revolveris

100—kalibro patronų .. 
100—32 kalibro patronų 
100—38 kalibro patronų

PAPRASTAS POLICIJOS MODELIS

lakanti.-,

iiiton.obilių banditus 
me-

gink-
ypatingai Polic.-
Dcpartmentams. 
išlenkiamas ei Ii:

jas 
vas 
las 
jos 
mų,
Dvigubos akcijos, t 
naujas užraktas ki 
šautų. 38 kalibro. 4 
32 kalibro, 3 1 4 ii 
karbuoto medžio rankena. Mėlynos
spalvos $18.50

$13.25
14.50
16.25

GARSUS “MAUSER” PATS UŽSI- 
LIODUOJ ANTIS AUTOMATIŠKAS 

PIŠTALIETAS

103—Saugus 
naudojime. 
Šoyikas gali žinot kur 
taiko patamsėj tik pa
ko ir patamsęj palytė
jimu ar pistolis užtai
sytas ar ne—kada už
taisytas, užpakalis gaiduko jaučiasi 
viršuje. Tas yra svarbus dalykus, nes 
t onesant prie kitų ginklų pasitaiko 
nelaimės.

Magazinas ima 25 kalibro 9 patro
nu©, o 32 kalibro 8 patronus.
25 kalibro pištalietas $13.95 

Kama ___________
32 kalibro pištalietas 14 

Kaina ___________
Ekstra Magazinas 25 kalibro ..$1.75 
Ekstra Magazinas 32 kalibro .... 1.75 
100—25 kalibro patronų .  .........1.90
100—32 kalibro patronų . ..........2.40
22 kalibro revolveris

Naudojamas

(Fmabellum) Aulomatišk v-4 Pistolis 
.30 Kalibro (7.65 mm)—3*.į colių 

—9 šūvių 
ic pasaulyj—smar- 
nas, saugus

A eiklusis Modelis, siekia 1890 jardų.

V*

kaipo po-

me pasaulyje nuo 
00 metu ir pasiro-

ratnumo ickimo. Magazinas
išmetama pa: D indimu sagutes. Kada 
paskutinis šūvis iššaunama skylė pa- * 
lieka atdara parodymui kad šautu
vas tuščias.

šautuvas

3 10
3 G0

WO patronų 38 kalibro
100 patronų 32-20 kaili

matišką išmesto  ją ir 
dūką: galima nešioti 
niuje ar moteriškoj tarbelčj. 75

Perline Rankena ekstra..............$2.00
100 patronų 22 kalibro trumpą ...55

Kalno mokesties kaipo liudymo jūsų 
siųsim jums šautuvą sekančiu pa

uji modeliai galima tuoj pavers- 
šautuvą pridėjus parpusią medi* 
inkeną prie koto. Tas pagelbsti 
ui nulaikyt toli šaunant. Toks

• riedi, vilką, 
kainu liula, 

„ . $ 1.50Kaina ......................... 1
100—30 kalibro patronų ...........$3.80
Importuotos Karves'Odos Mašna 1.50 
Plokšti Walnut rankena pada

rymui Luger i šautuvą .. ..2.75

gy\ ate:

3.00

KAIP UŽSISAKYTI
cit. prie kupono, sykiu su $1.00 iš- 
noro, ir p-isiųskit mums. Mes pa- 

arba Ekspresu C. O. D. Užmokė 
itas.

Dept. A-114.
HICKS BUILDING
SAN ANTONIO, TEXAS.
Gentlemen:—I enclose $1.00 deposit. Please send me article No_____

together with__ ___ cartriges. I agree to pay balance of purchase price,
plus post or express charges, upon delivery of goods ordered.

NAME

STREET

CITY or

STATE

and No.

TOWN

MUSŲ G A R A N TIJ A
?Ies visiškai garantuojam jog kožnas daiktas čia padėtas yra tikras, vi

sai naujas ir toks tikrai kaip aprašytas ir iliustruotas.
Mes garantuojame kad bile daiktas pirktas pas mus užganėdins jus pil

nai; kad tarnaus jums kaip galit tikėtis; ir kad jis perstata pilną perty- 
bę kainos kuria mokate ctis; ir kad jis perstato pilną verlyb

Jeigu nebūsit pilnai užganėdintas savo pirkiniu galit jį tuoj .gražint i po 
aplaikymo ir per iškelsim ant kito koki norėsit arba atgrąžinsim pinigus.

V. A. DANIELS HICKS BUILDING, SAN AN10NI0, TEXAS
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PIRKIMAS NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS

BV. JURGIO PARAPIJOS 
M ARMALIENĖ

Rugpjūčio 17 d. atsibuvo Šv. 
Jurgio parapijos susirinkimas 
reikale pastatymo dviejų kam
bariu del mokyklos. Pirmiau
sia Kun. Vilkutaitis atidaryda
mas susirinkimą sukalbėjo mal
dą, paprašydamas Dievulio kad 
jam pagelbėtų iš parapijohų iš
kaulyti daugiau pinigų del mo
kyklos kurioje bus keliama A- 
merikonizavimo dvasia. Paaiš- .le 
kino apie mokyklos reikalingu- į

ir jo kalba buvo paleista per vi
sas radio stotis.

žai naudos turėjo, nes turėjo 
pusdykę atiduoti.

S A N D A RIE č IŲ Iš VAŽIA-

mą ir klausia kas ką mano.
Tuojau, po kelių pareiškimų, Į

Pereitą nedėldienį Sandarie- 
čiai veikėjai ir jų draugai tu
rėjo gražų ir ciidelĮ išvažiavimą 
ant Varakojo ūkės, 
žiavę i penkiolika 
su daugeliu svečių, 
žiai linksminosi, žaidė, vaikšti
nėjo po girias ir tt. Vakare vė
lai gryžo namon.

Šiame išvažiavime taipgi da-

buvo suva- 
automobilių

Visi gra

AKRON, OHIO
škaradnas metų ir pusės ver

šis buvo pricžasčia mirties O. 
Rurdulienės. Atsitiko taip. O. 
Burdulienė augino veršį, kuris 
geroj priežiūroj būdamas augo 
gerai, ir išaugo į telyčią. Rugp. 
2 d. pas Burdulienę užėjo jos 
kurna vaišėsna. Burdulienė 
vo telyčią parodė kūmai ir 
rėjo telyčią paglostyt. Tely
glostymas nepatiko ir ji atsi- 

oerdurė Burdulienei 
rankos nubėgo daug 
nors gydytojas buvo

no-

. , , . . ilyvavo p-lė Franė Kemėžiutė
nakele klausimą kad Jeigu Vandergrift, Pa., kuri vieši' p;

mes statom mokyklą tai rėkdai p.-, Baltrukonius. 
sykiu pastatyti ir mokytojoms' — 
namą, kurios musų vaikučius 
nors kiek pamokintų Lietuviš
kai. Bet tuojau kunigas pašo
ko ir sako, girdi, vaikai išėję iš 
mokyklos gali pravardę geriau 
pasirašyt negu tu.

Po tokio kunigo pasakymo, : 
tuoj kunigo sesuo ir p. Pukelie- j 
nė pradėjo šaukt ir rankom plo
ti kad nereikia mums Lietuviš
kumo. Vėliau J. S. prabilo se
kančiai: Ot, gerbiamieji, musų 
mokykla vadinasi Lietuviška, 
bet iš jos yra išvaryta Lietuvy
ste, nes inėjus Į musų mokyklos 
kambarius juose randi tik pa
veikslus Amerikos didvyrių, ir 
musų mažiems vaikučiams iš 
mažu dienų yra skiepijama A- 
merikonizkas. Musų tautos did
vyrių paveikslų mokykloje nė
ra, nėra nei jokios vėliavukės 
kas primintų Lietuvystę. O rei
kia žinoti kad pas mus irgi yra 
garbės vertų tautos žmonių ku
rie nemažiau atsižymėjo kaip ir 
kitų tautų vyrai, kaip tai Vy
tautas, Gediminas, Keistutis ir

nge i u s 
nka.

“Dirvoje”. Ji apie su 
čia išvažiuot Į Detroitą, užnuodi- 

inimą kraujo. Susirgus ji buvo 
j LAIVAKORČIŲ SIUNTĖJAMS Į nuvežta ligonbutin, ir pasirgus 

Kurie siuntėt per “Dirvos” keturias dienas pasimirė palik- 
I Agentūrą laivakortes j Lietuvą, j dama vyrą ir dvi nedideles duk- 
; po Įvedimo naujo ateivybės įs-( tevis. Velionė buvo gera mote- 
| tatymo yra išleista naujos blan-jris, su vyru sugyveno gražiai. 
Į kos kurias reik išpildyti. Atei- Meiženis.

I kit i ofisą patogesniu laiku. ---------- -—

Sandaros Seimo rengimo ko- 
turės susirinkimą rugp. 
pas Lapę ir Žuką, 
malonėkit dalyvauti 
vakare.

misija

nuo Brandt su

Po tai kalbai, lyg perkūnas 
butų trenkęs: tuojau kunigo se
suo ir Pukelienė iškėlė kumš
tis ir pradėjo rėkti kad mum: 
čia nereikia Lietuvystės, nes čia 
Amerika. Paskui kilo lermas, 
vieni kitus pravardžiuoja, vie
ni kitiems špygas rodo, ir taip 
tęsėsi per 10—15 minutų. Per 
tą laiką klebonas nieko nedarė, 
tik sudėjęs rankas žiuri kaip jo 
avelės pradėjo Rusišką revoliu
ciją kelti. Vėliau, matydamas 
kad nebus gero, pradėjo ir vėl 
maldą kalbėti, uždarydamas su
sirinkimą.

Tai mat ko Clevelando Lietu-

TMD. 20 KUOPOS DARBAI
Antradienyje, rugp. 19 d., 

Lietuvių salėj laikyta TMD. 20 
kuopos susirinkimas. Po papras
tų reikalų, imtasi svarstymas 
naujų sumanymų. Iš T. M. D. 
Centro Pirmininko patyrus jog 
nuo rugsėjo 1 d. prasideda di
delis TMD. Vajus, kuopa nelau
kdama rugsėjo susirinkimo (ku
ris butų jau toli po pirmos) nu
tarė stoti darban. Pasižadėjo 
Vajuje lenktyniuoti šie nariai:

liauskas, A. Praškevičius, J. V. 
Micelis, K. Rugienius, J. Mišči- 
kas, V. P. Banionis ir Iz. Samas.

Kuopa taipgi nutarė nuo sa
vęs dovaną kožnam prirašiu
siam nemažiau 10 narių — po 
auksinį TMD. ženkleli.

Iš kuopos sekretoriaus parei- 
i atsistatydino V. P. Banionis, 
jo vieton išrinktą P. J. žiu- 

3. Banionio vieton prie teat- 
rengimo išrinkta Iz. Samas.

Kuopa smarkiai rengiasi prie
ro

Šiaurėj Prarado 30 Šunų 
šiose dienose sugryžo Į Cleve- 

landą šiaurinių sričių tyrinėto
jas
kur jie audrose prarado 39 sa
vo vežikų-šunų nustipusių nuo 
šalčio. Patįs žmonės visi išgy
veno laimingai ir parsigabeno 
3,690 retų paukščiu ir kiauši- 

Jie užtiko tokių paukščių 
monių nebėga,

mų.
kurie visai nuo
visai nepažįsta baimės; užtiko 
primitivių žmonių kurie gyve
na visai purvinai 
nieko pinigų ir
Užtiko ir okeaną kur randas 
riamas 
kituose

Kaip
Sniegų
akis ir apšaldo ir jie tada atsi-

ir neima iš 
jų nepažįsta.

ne sūrūs kaipvanduo, 
okeanuose.
nelaimingi šunes žūsta
pūgos užpildo šunims

gula. Reikia tuoj nukrapštyti 
ledus nuo galvų, bet kartais ne
galima; jeigu tik nespėji grei
tai akių nuvalyti šunės šlampa.

Pirkimas nejudinamos nuosa
vybės šiandien skaitoma vienu 
iš saugiausių investmentų ką 
paskiras žmogus gali padaryti. 
Vienok yra daug dalykų kurie 
reikia atidžiai pęršvarstyt tiems 
kurie rengiasi pirkti nejudina
mą turtą.

šio straipsnio nuomone, kurie 
nori pirkti namą, ar tai gyveni
mui ar spekuliacijai, turi prisi
laikyti dvieju taisyklių čia išdė
stytų, tuomi išvengs daug klai
dų kurias padaro nėpatyrusieji 
ir sutaupys sau daug rupesnio, 
gailesčio, ir net nuostolio.

Pirma taisyklė kurios patariu 
laikytis yra tai kad pirkėjas 
pasitartų su kas yra patyręs 
nejudinamos nuosavybės verty
bes, sykiu apsipažinęs su budin- 
kais ir su žemės verte, ant kurio 
žodžio jie galėtų pasitikėti, o 
ne ant kokio i eal estate agento 
kuris tik liek žino kad gaus sa
vo komišiną nuo pardavimo.

Tą padarius ir persitikrinus 
kad nuosavybė yra prieinamai 
verta kiek savininkas nori, an
tra taisyklė yra pasiimti gerą 
teisių žinovą gerame stovyje ir 
reputacijoje, geriausia patyrusį 
Real Estate teisėse, atstovavi
mui savo reikalų pirkime ir pa
gaminime pirkimo kontrakto ar 
ištyrimui kontrakto paduoto 
per savininką, jo agentą, ar ad
vokatą jums pasirašyti, bet ne
duokit nei kiek ant rankos nei 
pasirašyki! jokių sutarčių iki 
su savo advokatu nepasitarsit, 
nes po pasirašymo sutarties bu
na pervčlu advokatui pataisyti 
ją, o daugelyje atsitikimų pa
aiškėja kad jus pasirašo! pada
ryti ta ar tą ko jus niekad ne
su tiktumei daryti arba kas vi
sai negalima išpildyt. Agentai 
pripratę patardinėti jums jog 
jums nereiks advokato ir kad jo 
ėmimas yra tik nereikalingos iš
laidos. Jie tikrina jog jie agen- 
tauja jau per daug metų ir kad 
jus galit pasitikėt jų žodžiams 
— kad viskas bus gerai, ir tik 
sako jog kitas kas laukia pirkt 
ta namą ir kad jeigu jus nepa- 
sirašysit ir neįnešit reikalingų 
pinigų, namas bus parduota ki
tam. Aš tikiu jog nėra tvirto 
argumento prieš tai kad pirkė
jui nereikia naudotis savo advo
kato atstovavimu jo reikalų pir
kime, ir jeigu žmogus ką perka 
jis turi apsisaugoti.

Re patarimo tokio žmogaus 
kuris yra patyręs nejudinamos 
nuosavybės prekyboje, pirkėjas 
neapsirinkamai užmokė^ dau
giau negu ta nuosavybė' verta. 
Yra paprasta nepatyrusiems 
mokėti $8500.00 už namą vertą 
tik $7500.00 ar mažiau, kas rei
škia jog pirkėjas, jeigu perka 
ant mėnesinių išmokėjimų, tu
rės mokėti per du.ar tris me
tus pirm negu pradės mokėti 
tikrą mokestį už namą. Tokias 
klaidas lengvai galima išvengti 

] gaunant patarimą patyrusio 
j real estate žmogaus kuris taip- 
! gi gali patarti apie tas sritis ku
riose norit pirkti, ar jos pataps 

I dirbtuvių sritimi, ar gyvenamu 
I distriktu ir taipgi ar ta nuosa
vybė galės pakilti ar pulti ver- 

, tėję toje srityje. Jis gal ne vi- 
! sada turėtų tiesą, bet jo patari- 
( nuli paprastai turi tvirtą pama- 
Į tą ant ko jus galit savo spren
dimus daryti.

Kaslink legalės pusės, jūsų 
advokatas ištiria kur kokie pa- 

| tvarkymai yra budavojimams ir 
tam panašiai. Jus nenorėtu
mei pirkti loto su tikslu staty
ti dviejų ar keturių šeimynų 
namą ir paskui patirti kad ant 
to loto tegalima statyti pavienį 
namą. Neigi norėtumėt pirkti 
pavienį namą ir patikėt kad vi
sa ta sritis apribota tik pavie
niams namams, o paskui pama
tyti kad prie pat jūsų nuosavy
bės pristatoma biznio blokas ar 
didelis gyvenamas namas

Klausimas apie mortgečių iš
lygas visada yra svarbu. Kuo
met perkat visada pasiima! pir
mą banko ar taupymų ir pasko
los kompanijų mortgečių ir už- 
sitraukiat antrą mortgečių sa
kysime apie $2500 išmokamą po 
apie $40 į mėnesį, kuris jus su- 

j prantat t ęsiasi iki išmokėtas, 
j bet kuris sueina už dviejų ar 
(trijų metų, o jus negalit išmo- 
į kėt ir turit mokėt didelį bonus 
atnaujinimui jo kas metai. Tas 

į yra ir su pirmais mortgečiais. 
(Jūsų advokatas taipgi apžiūrės 
kad jūsų titulas prie nuosavy
bės nėra užtemdintas jokiais ne
reikalingais padavadijimais ku
rie paskui reikia pildyti, kaip 
tai kad per jūsų lotą gali eiti ar 
važiuoti, ir tt. Nėra net galima 
išaiškint visokių keblumų kokie 
pasitaiko ii' kuriuose jūsų ad- 

I vokalas gali pagelbėt perkant,

nes kožnas atsitikimas yra kl
iokis, bet aš manau jog paden
giau užtektinai dalykų parody
mui jums jog reikalinga yra tu
rėti legalis patarėjas.

Suprantama, yra išėmimai vi
sose taisyklėse, vienok rašėjas 
mano kad jeigu tos paminėtos 
taisyklės bus prisilaikoma bus 
galima išvengti mažiausia gali
mybės nereikalingu nuostoliu 
ir permatyti galimybe pakilimo 
justi investmentų.

GEORGĖ W. LEDDON 
Advoktas, 

3354 Superior Ave.
Cleveland, O.

I Lietuvos Pasiuntinystė Ame
rikoje Įieško šių asmenų ■

Justinos Tamuliniutės - Zob- 
. lonskienės. Aleksio Zablonskio. 
Jono Blekaičio. Visi kilę iš Ne
maniūnų vai., Alytaus apsk.

Lithuanian Legation
2622 — 16th St. N. W.

Washington, D. C.
;----------------------------------------

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Geriausia vieta Clevelande — anru- 
sas ir muilas duodama tik už 25c.— 
921 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St.

A. A. IVINSKAS
Dr. Chiropractor

— Ofiso Valandos — 
10—12 ryte, 2—5 po pietų, 6—8 vak.

1172 East 79th St.
Telefonas Pennsylvania 1321.

GELEŽINIU DAIKTŲ
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės.

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1G57 EAST 551h STREET

Mes Mokame 5%
Ą R kada pamanėt jog kuomet praleidžiat 

k dolarj, netenkat ne tik to dolario bet ir 
nuošimti už ji ant visados?

Kur yra tie dolaiai krą uždirbot pereitą metą? 
Ar jie bent kuris dirba jums šiandien, ar jie 
visi dabar augina nuošimti kam kitam?

DVIDEŠIMTS DOLARIŲ jūsų padėtų šian
dien pas mus, ir paliktų ant jūsų vardo per 
vienus metus pasidarys sykiu su penktu nuo
šimčiu Dvidešimts Vienas Dolaris. )

Musų Įstaigą yra po Valstijos Priežiūra ir mu
sų paskolos .yra užtikrintos pirmais mortge
čiais geresniųjų namų Clevelando mieste ir jo 
apielinkėse, kas yra geriausia apsauga PA, 
ŠAULYJE.

Išsiimk knygelę šiandien. PENKTAS NUO
ŠIMTIS ir APSAUGA yrą musų MOTTO.

3354 Superior Avenue

viai katalikai susilaukė — įsi
sodino Vilkutaitį su visa jo fa- 
milija, ir jie išsijuosę žudo sa
vo tautą, kemša be laiko Į iš- 
tautėjimo bangą musų vaikus. 
Kada reikia pinigų tai iš tėvų 
reikalauja, ir tėvams per šiuos 
metus uždėjo apart mėnesinės 
$12, dar $10 ant vargonų, po 
$25 ant seminarijos, dabar ne
mažiau kaip $6 ant mokyklos, 
kurioje musų tautą stums Į iš
nykimą.

Ar ilgai mes Šv. Jurgio para-
pijus parapijonai duosimes kle
bonui ir jo seserims mus už no
sių vedžioti? Juk mes užlai
kėm kleboną ir jo visą šeimy
ną, tai kodėl mes negalim gau
ti savo vaikučiams nei kiek pa
mokinimo Lietuviškai? Jukgi 
mes esam Lietuviai tai kodėl bi- 
jomės Lietuvystės?

Parapijonai.

CLEVELANDO DRAUGIJOMS 
IR KUOPOMS

Mirtos Choro Draugija kvie
čia visas Clevelando Lietuvių 
draugijas ir kuopas į susirinki
mą apkalbėti reikalingumą su
darymo savitarpinio sąryšio, la
bui draugijų ir santaikai Lietu
vių tarpe. Svarbiausias sąry
šio tvėrimo reikalas yra tvarky
mas parengimų, kadangi tan
kiai pasitaiko viena diena drau
gijos surengia du ar daugiau 
parengimu, ir kaip viena taip 
kita turi nuostolius. Reiškia, 
draugijos nariai dirbo, vargo, 
mokinos, o ant galo prisieina 
draugijai panešti nuostolius iš 
bizniškos pusės.

Mirtos Choro Draugija maty
dama reikalą atsišaukia į vi
sas Clevelando draugijas susi
rinkti apkalbėjimui sąryšio su
organizavimą biznio atžvilgiu. 
Visos draugijos malonėkite iš
rinkti po tris delegatus ant rug
sėjo 17 d., 8 vai. vakare, Lietu
vių salėje. Susirinkę delegatai 
išdirbs planus reikalų tvarky- 

, mui.
Mirtos Choro Dr-jos Vald.

Ohio valstijos cenzo biurą' 
skelbia jog iš kiekvienų penkių 
apsivedimų viena pora persiski-

perstatymo tragedijos “Atgi
mimas”, apie kurią toliau dau
giau teks visuomenei išgirsti.

NAUJAS GYDYTOJAS
šiose dienose po No. 1172 E. 

79th St. atsidarė ofisą Dr. A. 
A. Ivinskas, chiropraktikas. Jis 
per keletą metu praktikavo kai
po naršė po ligonbučius. Da
bar baigė chiropraktikos moks
lą. Linkėtina jam gerų pasek
mių.

ria. Taip bent buvo 1923 metų 
statistikas surinkus. Per tuos 
metus Ohio valstijoj apsivedė 
56,031 pora, o persiskyrė 11,902 
poros . Padalinus į apskričius tą 
statistiką, Lucas apskritis, kur 
randasi Toledo miestas, turėjo 
po vieną persiskyrimą nuo kož- 
nų trijų apsivedimų.

Ohio valstija kovoja prieš ku
kurūzus naikinančius kirminus. 
Kurios dalis užkrėsta, iš jų ne

Clevelando naujų mokyklų 
statymo programas reikalauja 
$20.000,000. Per sekančius ke
turis metus butų užvesta tris
dešimts naujų budinki).

Ohio valstijos dantistų egza
minus išlaikė 142. Jų 55 yra iš 
Clevelando.

29 mergelės Clevelande nuėjo 
į vienuoles. Dar vis yra norin
čių iš dvasios šventos gyvent.

Teisėjas Weygandt laimėjo 
nominacijas, į 4 metų termino 
teisėjus, nors pereitą savaitę 
buvo paskelbta jog laimėjo Sa
wicki, Lenkas. Balsus pertikri
nus, didumą gavo Weygandt.

Pustuzinis Clevelando dar
bininkiškų unijų nutarė remti 
La Follette rinkimuose.

Legalės Pagalbos Draugija 
Įsteigia policijos stotyje savo 
skyrių ir gelbės tokiems kurie 
neturi iš ko nusisamdyti advo
katų savęs apsigynimui.

Clevelando mokyklos šį rude
nį gaus 31,000 naujų mokinių 
kurie dar pernai buvo perjauni 
į mokyklą eiti. Reiškia Cleve- 
landas ne mažėja.

leidžia žmonėms įvežti kukurū
zų ankštis į neužkrėstas dalis 
kad nepriveisus tų kirminų ir 
tenai. Clevelando sritis užsi
krėtus. Apielinkėse pastatyta 
sarg.vta ant 33 kelių; po kvaran- 
tina yra 109 miestelių sritįs 
šiaurinėj Ohio.

Tie kirminai jau trečias me
tas kaip čia siaučia. Liepos mė
nesyj atgabenta iš Francuzijos 
širšės vadinamos Exeristes Ro- 
borator naikinimui tų kirminų. 
Jų atgabenta 7,000 ir užleista 
laukuose.

REIKALINGA JAUNAS VYRAS 
dirbti kaipo skalbyklos agentas, kal
bantis Angliškai, Lietuviškai ir Len
kiškai. Reikia su patyrimu. Atei
kit gatavai dirbti. Martha Washing
ton Laundry, 1136 E. 79th St.

. KONCERTAS ATIDĖTA
Pereitą ketvergą ruoštas pp. 

Čižauskų koncertas per radio 
iš Union Trust budinko tą va
karą buvo atidėtas delei to kad 
Prezidentas Coolidge laike savo 
nominacijos priėmimo prakalbą

Mažas Javu Derlius
Ohio valstija šįmet turės ma

žiausi kukurūzų derlių negu ka
da buvo per paskutinius dvide
šimts metų. Taipgi skelbiama 
jog kviečių derlius bus irgi ma
žas, mažesni ir kitų javų der
liai. To priežastis yra blogas 
oras kuris iš pavasario buvo, ir 
1924 metų derlius bus dviem 
trečdaliais mažesnis už 1923 m. 
■ Bet tas nėsurupina ūkininkų, 
nes jie gaus geresnius pinigus. 
Pernai iš gausaus derliaus ma-

SALDAINIŲ, GROSERIŲ IR DELI- 
KATESENŲ KRAUTUVĖ 

parsiduoda. Renda žema. Geroj 
vietoj. Kreipkitės vakarais šiuo 
adresu: 989 E. 79th Street. (34)

PARSIDUODA namų rakandai 
su daugeliu Įrankių, muzikos 

dalykų ir šiaip visko. Priežastis 
— išvažiuojam 'Lietuvon. Krei- 
piktės: V. J. Genutis, 1541 E. 
31 St. (35)

FARMOS
80 akrų geros žemės, miško, sod

nai, geri budinkai, 5 karvės, 3 ark
liai, 260 vištų; javai, padargai, vis
kas už $3650. '

40 akrų, gyvuliai, geri budinkai, 
miško, upė bėga, sodnas, viskas už 
$2,300. Reikia įmokėti $1100.

41 akras, geri budinkai, geros že
mės, 20 akrų sodno, likusi dirbama. 
$2000 cash.

40 akrų, 5 akrai sodno, nėra bu
dinkų, $700 cash. Parsiduoda trum
pu laiku, (35)

P. D. ANDREKUS 
PENTWATER, MICH.

mui

AIGI
Tas

Kasdien pristatoma Į Namus

PAŠAUKIT MAIN 4500

užsakykit jiems Plain Dealer skaityti, 
bus jiems stebėtinas būdas pasinaudoji- 
prasilavinti. Kasdieninis ju skaitymas 

Plain Dealer suteiks jiems vaizdus iš vidujinio gy
venimo žmonių, kaip jie mąstso ir dirba šioje mil
žiniškoje šalyje. Kasdien Plain Dealer yra pil
nas informacijų kurios bus jiems neapkainuoja- 
mos vertės." Tuzinais būdų jis pagelbės jūsų vai
kams ir jums vystytis Į geresnius ir daugiau pasek- 
mingesnius Amerikonus. Skaitykit Plain Dealer 
kiekvieną dieną savaitėje. Galit užsisakyti ji at
nešti prie jūsų durų.


