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Gręsia Milijono Audėjų
Streikas

DARBDAVIAI PRADĖJO KAPOT DARBININ
KAMS ALGAS - JIE ANT TO NESUTIKS.

Audėjų Unijų Organizatoriai Skelbia jog Gatavų 
Išeiti Streikan Audėjų yra į Milijoną — Jeigu 
Algų Mažinimas Plėsis po Visas Audinyčias.

DARBAI
IB DARBININKŲ ŽINIOS

Užgriuvo Darbininkus
Kemmerer, Wyo. — Rugsėjo 

16 d., kilus eksplozijai, po žeme 
užgriuvo apie 50 darbininkų. 
Pirmą dieną išimta 12 gyvų ir 
trjs negyvi. Kiti taipgi gelbs- 
tima.

Youngstowno distrikte plieno 
ir geležies išdirbius laikosi apie 
75 nuoš. normalio. Kilimas plie
no reikalavimų privers paleisti 
darban dar stovinčias dirbtuvių 
dalis. Industrijos naudojančios 
pilono produktus veikia gerai, 
tas duoda progos ir plieno dar
bams kilti.

Odos, audimo ir gurno išdir- 
bystės dirba pilnu saiku šiame 
distrikte.
Akron, O„ automobilių ratams 
gumų dirbtuves planuoja 1925 
metais nedirbti kitokių gumų 
kaip tik didžiuosius, “balionais” 
vadinamus. Visi didesni auto
mobiliai gaus tik “balloon” gu
rnus.

Detroite bedarbe mažėja — 
pereitą savaitę 1,172 nauji dar
bininkai paimta į darbus. Da
bar darbuose yra 197,825 dar
bininkai, o pora savaičių atgal 
ta skaitlinė buvo kent keturiais 
tūkstančiais mažesnė.

Monterey, California. — Pa
jūrio rezorte kilus gaisrui sude
gė šeši žmones, nuostolių pada
ryta už $2,500,000. Gaisras ki
lo nuo žaibo užgavimo aliejaus 
tankų, nuo ko kilo eksplozija.

Dickinson, N. D. — Septynios 
ypatos sudegė gaisrui sunaiki
nus ūkininko namą.

New York. — Ant Long Is
land, palociuose kur buvo apsi
stojęs Anglijos kunigaikštis, 
vagiliai išnešė $250,000 vertės 
brangmenų priklausiusių namų 
savininkams ir svečiams.

Pottsville, Pa. — Tūlas 14 m. 
amžiaus vaikas prisipažino nu
žudęs savo bobutę, 63 m. amž. 
Ją nužudė norėdamas pinigų. 
Nušovė ją stuboj, kambaryj, ir 
dar sulaikymui vaitojimo užki
šo jos burną popierom. Paskui 
suradęs pinigus pasiėmė. Ka
da parėjo diedukas, vaikas pa
sakė jam kad bobutė išėjus, ir 
po vakarienes pats išėjo ant te
atro. Gabaus liko susekta.

Youngstown, O. — Tūlas tė
vas, 38 metų amžiaus, peršovė 
savo pačią gulinčią lovoj su tri
jų dienų amžiaus dtiktere, ir po 
to pats nusišovė. Jis tikėjosi 
kad pati pagimdys sūnų, nes 
jie jau turi penkias mergaites.

Dayton, O., spalio 2, 3 ir 4 d. 
bus tarptautinės orlaivių lenk
tynės. Jau 290 orlaivių įsirašė 
į dalyvautojuš, ir išparduota Į 
70,000 įžangos tikietų norin
tiems gauti sėdynes lenktynių 
laiku.

Galima Tikėti Milžiniš
ko Audėjų Streiko

New York. — Žymės kurios 
gali būti signalu suvirs milijo
nui Amerikos audinyčių darbi
ninku išeiti į streiką pasirodė 
nekuriose audinyčiose pavidale 
kompanijų pareiškimo jog su 
šia savaite audėjai pradės dirb
ti už 10 nuošimčių mažiau algų.

Suvirs 8,000 darbininkų Man- 
ville-Jenckes Co. audinyčių Rho
de Island ir North Carolina val
stijose gavo pareiškimą kad jie 
ateis panedėlyje (rugs. 15 d.) į 
darbą už 10 nuoš. mažiau mo
kesnio. Tas netikėtas pareiški
mas darbininkus nustebino, bet 
padrąsino kitų audinyčių savi
ninkus mąstyti apie algų numa
žinimą, nes ta kompanija yra 
viena iš didžiausių Suv. Valsti
jose.

Kitos kompanijas sakoma irgi 
seks paskui šitą, ir prasidės kir
timas algų visų audinyčių darbi
ninkams.

Audėjų unijų vadai per tūlą 
laiką tėmijo kas dėsis Naujosios 
Anglijos audinyčiose.. United 
Textile Workers of America li
nija jau pasiuntė savo organi
zatorius į tos kompanijos dirb
tuvių sritis ruošti darbininkus 
kovon prieš algų mažinimą. Jie 
pirmiausia nori pareikalaut kad 
algos butų palikta kokios buvo.

Amalgamated Textile Work
ers of America vadai sako jog ši 
organizacija prisirengus veik- 
mėn jeigu bus mušama audė
jams algos, ir virš 1,000,000 or
ganizuotų darbininkų gatavi iš
eiti prieš darbdavius.

Bolševikai Nužudė 17 
Darbininkų

Kopenhagen. — Septyniolika 
Rusų darbininkų tapo sušaudy
ta Leningrade neva už kursty
mą streiko ir sukilimo prieš so
vietus, skelbia pranešimas iš 
Hensingforso.

Areštuoja raudonuosius. Por
tugalijoj įsakyta areštuoti vi
sus narius komunistų pildomojo 
komiteto delei kilusių raudonų
jų riaušių. Rengta revoliucija 
vėl numalšinta.

Atsikeršino Fašistams
Milanas, Italija. — Pereitą 

savaitę mirtinai nušautas Ar
mando Casalini, fašistų narys 
Italijos seime, atsikeršinimui 
už nušovimą socialisto, kurį nu
žudė, kaip intarta, fašistai, šo- 
vikas, Antonio Corsi, pasisakė 
policijai kad jis tą žmogžudystę 
papildė atkeršinimui fašistams.

New Yorke nusižudė paimda
mas nuodų tūlas Wachstein iš 
Steubenville, O., pralaimėjęs 
viską laižybose už kumštininką 
Firpo, kuris kumščiavosi su ne
gru Wills ir buvo sumuštas.

Nelaimės Japonijoje
Tokio, i— Japonijoj siaučia 

liga vadinama meningitis, nuo 
kurios jau mirė apie 3,000 ypa
tų iš apie 10,000 susirgusių.

Dvidešimts ypatų užmušta Į 
pereitą savaitę audrai perėjus 
pietvakarinę dalį Japonijos sa
lų. Vienuolika žmonių užmuš
ta netoli Hirosima kur trauki
niui važiuojant pro kalno šoną 
nuslinkus žemė užgriuvo.

Dviem torpediniam laivam 
susimušus jūrėse ir nuskendus 
prigėrė virš 50 jūreivių. 

♦ * *
Japonija turėjo “taikos die

ną” protestui prieš Amerikos 
rengtą “apsigynimo dieną”, ku
rią Japoniečiai pavadino “bru- 
tališka demonstracija”.

Meksikoj Užmušta 18
Aštuoniolika Meksikos karei

vių kurie važiavo kaipo sargai 
pasažierinio trūkio einančio iš 
Jalapa ir Teocelo, Vera Cruz, li
ko užjnušti sukilėlių kurie ap
vogė traukinį.

v --- ;------------- -

Maksim Gorky Serga
Leningrade gyveną giminės 

Rusų rašytojo Maksim Gorkio 
susirūpinę pranešimu iš Italijos 
jog Gorkis labai serga. Gorkis, 
kuris yra jau virš 63 metų am-i 
žiaus, rašė savo gyvenimo atsi
minimus, bet jo silpna padėtis 
privertė gydytojus sulaikyti vi
są jo literatišką darbą ir padėti 1 
ilsėtis.

“EUROPA TUR! NU- 
SIGINKLUOT”

Geneva. — Tautų Sąjungos 
prezidentu išrinkta Guiseppe 
Motta, buvęs Šveicarijos pre
zidentas. Jis gyvena Berne. 

* * *
Geneva. — “Europa turi nu- 

siginkluot arba nueit į bankru- 
tą”. Taip pasakė vienas pažy
mus Europos • delegatas Tautų 
Sąjungos posėdyje, išdėstyda
mas įvairias priežastis kodėl vi
so pasaulio tautos stengiasi iš
vengti karų ateityje imantis 
privertino taikymosi kas butų 
paremta tinkama pabaudų sis
tema nutarimą peržengiančioms 
valstybėms.

Did. Britanija dramatiškai 
pareiškė esanti gatava sutikti 
ant priverstino taikymosi susi
tarimo su ta išlyga kad ji nebū
tų traukiama teisman delei ko
kio nors pasielgimo jos laivyno, 
atlikto su tikslu palaikyti arba 
atgrąžinti taiką prisilaikant su
tarčių primtų Tautų Sąjungoje. 
Tą pareiškimą svarsto kiti de
legatai.

Tautų Sąjungos posėdis tę
siasi jau dvi savaitės, ir kaip iš 
šių metų posėdžio matyt, daug 
ko naudingo Sąjunga nutars ir 
gal but galės įkunyt.

Dilesni Karve
Chicago. — Karvių veislių 

draugija paskelbia kad iš 528,- 
000 karvių Holftein Friesan vei
slės Amerikoj, viena karvė, už
laikoma ant ūkės Patterson, Ka
lifornijoj, per metus laiko davė 
31,517 svarus pieno ir 1,000 sv. 
sviestui Smetonos. Ta pati kar
vė jau ketvirtas metas paeiliui 
perviršija visas kitas karves ir 
davė po virš 31,000 svarų pieno 
ir 1,000 sviesto. Ji yra 11 metų 
amžiaus.

Vokietija Neprisiima 
Kaltės už Karą

Berlinas. — Delei kaltės už 
karą, Vokietijoj pradėjo reikš-1 
tis kabineto krizis. Valdžia nu
sprendė pasiųsti aliantams no
tą su pareiškimu jog ji nepri
siima kaltės už pasaulinį karą, 
ką Vokietijai visu laiku užme
tama, ir pasiryžus neprisidėti į 
Tautų Sąjungą iki galutinai ne
bus nustatyta kaltė už karo su
kūrimą.

Tautininkai nesutinka prisi
imti kaltės, o socialistai ir de
mokratai protestuoja prieš ka
binetą kam taip elgiasi.

Vokietijos finansieriai irgi 
nenori kad valdžia tokią notą 
siųstų, nes, sako, bus apsunkini
mu sukėlimui paskolos.

Nauja gražuole. Atlantic Ci
ty, N. J. — Moteriškos dailos 
parodoj, uždarant vasarinį se
zoną, šįmet išrinkta Amerikos 
gražuole p-lė Ruth Molcolmson, 
iš Philadclphijos. Ji šįmet at
rasta gražiausia ir puikiausiai 
sudėta mergina Suv. Valstijose, 
žinoma, ne visos gražiausios ga
li ten nuvažiuoti ir dalyvauti pa
rodoj .

Ant Formosa salos nuo aud
ros žuvo 18 ypatų, 300 sužeista, 
60 laivelių paskandinta, 360 na
mų sugriauta, 3,800 namų ap
gadinta, ir virš 100' tiltų nuver-

Nupirko 100,000,000 svarų 
parako — bet no karo tikslams, 
tik taikos darbams, statymui 
kelių, kur reikia akmenis ardyt, 
ir tt. Tą pirkinį daro Amerikos 
valdžia.

Politiškos Žineles
Ohio valstijos Darbo Federa

cijos suvažiavimas nutarė rem
ti kandidatą ant prezidento La 
Follette ir ant vice prezidento 
— Wheeler.

Bunceton, Mo. — Čia pareng
ta milžiniškas priėmimas Demo
kratų partijos kandidatui ant 
prezidento, John W. Davis — 
dalyvavo 50,000 žmonių minia, 
žmonės suvalgė 16,000 svarų 
mėsos ir 14,000 arbūzų.

Davis kalbėjo ragindamas u- 
kininkus nubausti Republikonų 
partiją už skandalus Washing
tone.

Sukilėlių Veiksmas 
Brazilijoj

Iš Buenos Ayres, Argentinoj, 
pranešama jog Brazilijos revo- 
liucijonieriai užėmė du Brazili
jos paupių portus Guayra ir 
Mendez, prie Panara upės.

Canton, O., tūlas vyras par
ėjęs namon ir radęs pas savo 
žmoną virtuvėje esantį kitą vy
rą, jį nušovė, paskui dar su
griebęs kūjelį sudaužė jo galvą. 
Jis išeidamas iš namų pasakė 
pačiai išvykstąs į kitą mieste
lį, bet neužilgo sugryžo į namus, 
ir tuo tarpu užtiko tą svetimą.

Suv. Valstijos turi naudonėj 
15,060,000 automobilių. Angli
joj jų yra tik 350,000.

Vengrija pripažino Rusiją ir 
atnaujino diplomatiškus ryšius.

“Mauretania”, Cunard linijos 
laivas, vėl sumažino kelionę per 
Atlantiką, perplaukdamas per
eitą savaitę iš New Yorko į Ply- 
mouthą į keturias dienas, 21 v. 
ir 57 minutas.

. CHINIJA RENGIASI 
DIDELĖN KOVON

Šanghai. —» Gang Tso-Lin’o 
kariumenė susidedanti iš trijų 
divizijų (apie 37,500 vyrų) ir 
dvidešimts maišytų brigadų (a- 
pie 107,600 vyrų) stovi gatavai 
patraukti ant Chihli. Mukdeno 
arsenalas dirba visu smarkumu 
prigaminimui amunicijos Man- 
džurijos karo vadui su tikslu 
pulti sostinę Pekinę ir sąjungi
ninkus sostinės karo vado Wu 
Pei Fu.

Aplink Ihing, apie 100 my
lių nuo šanghai, įvyko smarkus 
mūšiai.

Dr. W. W. Yen, buvęs užrube- 
žinių reikalų ministeris, liko iš
rinktas Chinijos premjeru. Jis 
yra baigęs mokslus Suv. Vals
tijose.

Vokietija vėl Mokėjo
Berlinas. -— Vokietija antru 

kartu įmokėjo 20,000,000 aukso 
markių aliantams, kaipo dalį 
mokesnio nustatyto sulyg Da
wes plano.

Ruhro okupacija Francuzijai 
ir Belgijai užsimokėjo. Pasku
tiniais apskaitymais pasirodė 
jog bendrai tom valstybėm kai
navo 647,000,000 frankų išgau
ti iš Vokietijos 3,519,000,000 
frankų.

Amerika Gatava
Washington. — Pereitos sa

vaitėj. bandymuose surengti 
“apsigynimo dieną” paaiškėjo 
tas kad Suvienytos Valstijos 
gali drąsiai gyvuoti ir nebijoti 
nieko, nes armijas suorganizuo
ti gali greitu laiku. 16,000,000 
vyrų ir moterų įvairiose šalies 
dalyse dalyvavo ant pašaukimo, 
ir 2,000,000 armija galima bile 
dieną pastatyti mušim

Amerikoj vieši sūnūs Angli
jos premjero, Malcolm MacDo
nald, ir vieši Anglijos sosto įpė
dinis. Bet apie pirmąjį niekas 
veik nežino kad čia randasi, o I 
kitas ant rankų nešiojamas lyg j 
koks lėlė. Nors tikrenybėj Mac I 
Donald Angliją valdo, jo sunaus į 
niekas nepagerbia.

Toms River, N. J., policija pa
ims atsakomybėn vieną motiną 
kaip tik ji galės išeiti iš ligon- 
bučio, už tai kad, anot jos vyro 
įtarimo, ji norėjo nužudyt tik 
ką gimusį savo kūdikį įkasimu 
į žemę. Trįs pirmesnis jos kū
dikiai taip esą nužudyti, anot 
jos vyro. Policija jieško žemė
se žymių.

Indijoj, susikirtimuose Hin
du religijos žmonėms su Moha- 
metonų tikinčiaisiais užmušta 
15 žmonių.

Dainų Diena Lietuvoj
Tai pirmutinė Lietuvoj tos 

rūšies šventė, bet to kas teko 
pamatyti ir išgirsti, visai nega
lima buvo tikėtis, ypač kai ži
nai musų materialius resursus, 
blogus kelius, stoką pinigų ir tt.

Dainos Dienos komiteto, mu
sų muzikų, chorų dirigentų ir 
choristų pastangos nenuėjo ve!-j 
tui. Tų pastangų ir pasišven- j 
timo dėka susilaukėm pirmos į 
Lietuvoj Dainos Dienos.

Tą tos dienos svarbą musų 
tautai parodo jau vien tas fak
tas kad rugpjūčio 23 d. susirin
ko dainų paklausyti apie 60,000 
žmonių.

Dabar pati tos šventės eiga. 
Kauno Burmistras J. Vileišis, 
kreipdamasis į Respublikos Pre
zidentą kaipo komiteto pirmi
ninkas paprašė aprobuoti tą vi-į 
są komiteto, dirigentii ir choris- j 
tų darbą ir paprašė neužmiršti I 
užsitarnavusių tame darbe.

Respublikos Prezidentas įtei- Į 
kė vyriausiems dirigentams -—I 
Naujaliui, Šimkui ir Starkai—| 
auksinius ženklus, atskirų gru-1 
pių jungtinių chorų dirigentams 
sidabrinius, o atskirų chorų ve- i 
dėjams paauksintus, pasidab
rintus ženklus.

Dainų Diena prasidėjo Tau
tos Himnu, kurį 3,000 asmenų 
choras, karo jungtiniam orkes
trui pritariant, sudainavo tik
rai galingai, anot vieno ten bu
vusio Vokiečio korespondento, i 
imposant.

Toliau ėjo liaudies dainos,' 
modernines kompozicijos ir vėl 
liaudies dainos. Mums Lietu-' 
viams musų melodijos jau pa- j 
žįstamos gerai ir mums svarbu 
konstatuoti tas faktas kad at-i 
likta buvo viskas gerai tiek iš j 
dirigentų, tiek iš choristų pu-' 
sės, žinoma, imant dėmesin gry-1 
nai techninius trukumus, kurių ! 
debiutuojant niekados negalima į 
išvengti, tai rezonanso stoka, ' 
estrados įtaisymų trukumai, ir 
tt.

Pasižymėjo ypač Panevėžio 
jungtinis choras, kuris, jų pačių; 
orkestrui pritariant, sudainavo 
modernines kompozicijas, net j 
‘'Žalgirio Mušis”.

Galingiausia, žinoma, skam- j 
bėjo “Lietuva Tėvynė Musų”,! 
ir “Lietuviai Esame Mes Gimę”, 
bet liaudies dainos taip pat nu
nešė klausytojų sielas į užburtą

vėliava, labai gražiai padaina
vo, ypač paskutinį dalyką, or
kestrui pritariant. Tai yra po 
Panevėžio jungtinio choro rim
čiausia ir gražiausia pasirodęs 
choras.

Garbe Klaipėdiečiams kad 
tiek ilgai širdyse nešioję Vokie
čių kaizerio gesinamą Lietuvių 
tautos ugnelę, dabar laisvi ir 
gali prisidėti ne žodžiu, bet dar
bu prie bendrų tautos idealų 
siekimo 1

Didokas Liet, šaulių Sąjun
gos jungtinis choras irgi sudai
navo neblogiausia, nors ir pra
leido gražiausi C. Sasnauskio 
kurinį “Kur Bėga Šešupė”.

Del “Ateitininkų” juntginio 
choro reikia pasakyti kad jam 
pačiam gal geriau butų buvę jei 
jis butų nepasirodęs.

Pagalinus paskutinę šio kon
certo dalį atliko vėl bendras 
jungtinis choras. Diriguoja iš 
eilės visi trįs jungtinių chorų 
dirigentai: Naujalis, štarka ir 
Šimkus.

Suliuliuoja Naujalio harmoni
zuotos liaudies dainos liūdna 
melodija. .. . liūdna, švelni, sva
jinga. .. . “Oi žiba žiburėlis” — 
sužiba ši daina....

Ir lyg susimąsčius, sužavėta 
keliolikos tūkstančių minia nu
tyla, nurimsta. .. .

Tai vėl ją pagauna kitas ga
lingas upas, ,k :tos iš Dzūkų kra
što atneštos dainos suburiama; 
tai ji juokiasi ir pakartotinai 
prašo padainuoti apie “štukor- 
ką”.... Keičiasi dainos, kei
čiasi ir upas.

Tai jau gerai.
Baigiama kaip ir pradėta bu

vo, Tautos Himnu, kurį išpildo 
bendras jungtinis choras ir jun
gtinis orkestras.

Galingai plačiai jis skamba, 
šiurpu kratančiu finalu užsibai
gia. . . .

Tačiau jis yra daug, daug 
kartų galingesnis, ir tada mes 
himno galę pažinsime kai pana
šiai į Estus ir Latvius jį sugie
dosime ....

Bet kas gali praeiti šalia Pir
mutinės Dainų Dienos daininin
kus,. chorvedžius neatidavęs 
jiems pagarbos?!

Ir publika atidavė tą duoklę, 
atidavė ne iš pareigos, bet nuo
širdžiai : “Valio, valio, valio Pir
mos Dainų Dienos dalyviai 1”—

garsų karaliją, ir tūkstančiai 
Lietuvos piliečių tikrai pragy
veno kartu visi laimingas va
landas.

Rugpjūčio 25 d. ėjo Dainų 
Dienos tęsinys.

Pirmutinis sulyg programo 
dainuoja Klaipėdos jungtinis 
choras vedamas Vaičiūno. Klai
pėdiečiai išėję estradon su savo

j šaukė mostiguodama kepurė- 
! mis, skarelėmis, kuom kas tu- 
'rėjo, minia.... “Valio!” atsi
liepė choras. Ir kaip sušlubuo
ja vėjo papustas javų laukas 
taip susiubavo minia ir choras.

Lauksime sekančių Dainos 
Dienų.

Taigi valio I.ietuvos daidinin- 
I kai ir daina! “L. Ž.”

Amerikos Piliečiams yra laisvas kelias ten ir atgal. 
Jiems reikia tik Amerikoniško Pasporto ir Lietu
viškos vizos. Bet neturintieji Amerikoniškų pilie
tiškų popierų susirūpinę ar jie gales sugryžti po ap
silankymo Lietuvoje. Tokiems sugryžimas užtik
rinama parūpinant tam reikalingas popieras — pa

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviernastjs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai
^ 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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g Iš Lietavii Gyvenimo. |
Kaip ir Kada Džiova Užsikrečiama

Džiova yra priežastimi apie 
150,000 mirčių Suv. Valstijose 
kas nitai. Kas trečias asmuo

patartina pirm šlavimo apiberti 
grindis pjaulais, arbatos lapais, 
arba trupinėliais šlapios popie-

PITTSBURGH. PA.
Judėjimas. Laukiam žiemos, 

laukiam smarkesnio veikimo. Ir 
laukimas perniek butų jeigu ne
sirengtume dirbti.

Ką kiti veiks mums nesvar
bu, bet mes Sandariečiai norim 
savo veikimu perviršint kitas 
sroves kaip dailės atžvilgiu, pa
rengimais, taip ir organizativiu 
atžvilgiu.

Po atlaikytos vietos Sanda
ros kuopų konferencijos, visi 
pasiryžę dirbti Sandaros kon
kursui. Beveik visos vietines 
kuopos paskyrė jau tam ir vei
kėjus.

Musų nusistatymu yra, kada 
ne kada, bet dar nors šiais me
tais neužsileist nei vienai kitai 
kolonijai kur Sandariečiai pasi
ryžę mus pralenkti.

Sandaros 3-čio Apskričio sek
retorė p-lč A. Akelaitytė tariasi 
su Clevelandiečiais, kur yra li
kusi dalis Apskričio valdybos, 
apie šaukimą Apskričio suva
žiavimo, kuris vienu žygiu pasi
tarnaus dviem tikslam — San-

1 iš Klubo ir maišan užrišus nu- tarp 15 ir 45 amžiaus miršta 
siųsti juos Maskvon, nes jie čia nuo šios ligos. Apie milijonas 
perdaug daėdųs pasidarė ir kir- žmonių šioje šalyje kankinasi 

[ šina Klubą, ir net Amerikonai j džiova. Kad nors dabartiniu 
pradėjo sakyti kad tas klubas laiku džiova nesergi, bet liga 

jyra “raudonųjų klubas”. .gali pasirodyti bile kada. Kuo- 
Pirnieivis. daugiau apsipažinsi su apsireiš- 
— j kiniais, nukreipimo ir prižiurė-

l.iimo budais tuo labiau pagelbė
ti sulaikymui ligos pavojaus.WORCESTER, MASS.

Pačiam kelmu,, šaknjs pra- 
rugs. Pereitą žv-tr.n kada Wor- 
cesterio Lietuviu Draugijų Ta
ryba apvaikščiojo Vasario 16 d., 
nepriklausomybės dieną, musų 
kunigas padūko šmeiždamas vi
saip per “Darbininką”, sakyda
mas kad tai Žydų apvaikseioji- 
mas, o ne Lietuvių. Nors kuni
gas tame apvaikščiojime ir ne
buvo, bet turbut kokia nusita
rus davatka jam pripasakojo Į 
ausį visko, ir kunigėlis rėkė vi
sa gerkle.

Tan apvaikščiojiman buvo at
silankę keli geri katalikai kurie 
jautėsi Lietuvos piliečiais ir au
kavo del Lietuvos reikalų, lai
kydami save turinčiais lygias

Džiovos perai Įsigauna j kū
ną kūdikystėje ir esti neveiklus 
tos kol nepasitaiko jiems proga 
pradėti augti. Reikia visuomet 
atsiminti kad džiova viduje ar 
namuose greičiausia užkrečia
ma, ir retai lauke, kur saulė, 
musų geriausias disinfektuoja- 
mas vaistas, greitai užmuša pe
rus.

Džiova galima užsikrėsti gy
venant (1) su neatsargiais džio
va sergančiais, (2) gyvenant 
tamsiuose, drėgnuose, nešva
riuose ir prastai vėdinamuose 
namuose, dirbant fabrikuose 
kur džiova sergantieji neatsar
giai spjaudo. “Tubercule bacil
lus” yra mikroskopiškas peras.

ros. Kur galima, reikia vartoti 
“vacuum cleaner” vieton šluo
tos.

Bet pavojus randasi visur. 
Randasi krautuvėse, dirbtuvėse, 
visur kur darbininkai spjaudo 
ant grindų. Jeigu musų darbi- 

' ninku unijos tik suprastų pavo
jų neatsargaus spjaudymo, pri- 

1 verstų visus spjauti Į tam tik
ras spjaudyklas kuriose Įdėta 

1 šaukštas karbolinės rūgšties 
(carbolic acid) prie kiekvienos 
puskvortės vandens.

Šeimininkės privalo atsargiai 
prižiūrėti pieną, nes perai gali 
atsirasti karvės piene. Karves 
tankiai džiova serga. Todėl pa
tartina virti pieną prieš varto
jant, ypatingai kuomet vaikams 

■ prisieina gerti tą pieną. Džiova 
nepaveldėjama. Kartais visa 

! šeimyna miršta nuo tos ligos, 
bet to priežastis yra neatsargu
mas, kadangi kiekvienas nuo 

Įkito gali užsikrėsti. Ypatingai 
atsargiai vaikai turi būti pri
žiūrima tose šeimynose kurioje 
džiova kada nors pasirodė.

daros Konkursui ir rengiamam 
1925 metais Seimui Clevelande.

Kiek teko girdėti iš Clevelan- 
diečių, jų Seimo rengimo komi
sija turi keletą planų surištų su 
visos organizacijos gerove. Tai
gi Apskričio suvažiavime bus 
galima viskas tas išgvildenti ir 
pradėti kūnyti, ar rasti dar ge
resnius budus musų organizaci
jos pakėlimui ir sustiprinimui.

•Nežinia dar kur Apskričio su
važiavimas įvyks — Clevelande 
ar Pittsburge, bet musų pagei
daujama kad butų Pittsburge, 
nes čia yra daugiau kuopų. Ne
žinia kaip tas patiks Detroito 
kuopai, užtai geistina kad ji iš
sireikštu tame savo balsą.

Korespondentas No. 00.

WILKES BARRE, FA.
Mirė Katrė Nienius-Juškevi

čiene. Rugpjūčio 29 d., nuo šir
dies ligos mirė viršminčta mo
teris, ir . likos palaidota rugsėjo 
1 d. St. Mary’s kapinėse, kur 
jau turėjo ir vietą nusipirkus.

Velionė buvo viena iš pavyz
dingų moterų čia; nors liga ją 
kankino jau keliolika metų, bet 
ji nepametė savo įsitikinimų ir

teises kaip ir visi Lietuviai.
Dabar kelios dienos atgal pa

rapija surengė bazarą neva nau
jos mokyklos naudai. Kur tas 
bazaras įvyko? Nagi žydų baž
nyčioj — net bjauru buvo žiū
rėt į tuos barzdožius, ir beveik 
vieni žydai bizni darė sunešda- 
mi žydiškus kugelius, surius, 
silkes, cibulius ir česnakus, tik 
dar reikėjo Žemaitiško sūrio su 
kmynais tai butų buvę tikras 
Žydiškas bazaras.

čia musų klebonui nesmirdė
jo nei Joškė, nei Hahalovič, nei 
cibuliai, nei česnakai; jis vaik
ščiojo sau ir glosto Žydų barz
das kaipo gerų prietelių kad da
ro biznį ir didina jo kišenių.

Ką galima pasakyti ant ši
to.? Turėtų klerikalai sarmaty- 
tiš ir paliaut šmeižę gerus dar
bus susipratusių Lietuvių kurie 
remia iš paskutines savo Tėvy
nę aukodami savo paskutinius 
centus. Pas musų klerikalus 
yra toks nusistatymas: jei ma
to kad žmogus skęsta tai iš
kraustė jo kišenius ir pastumia 
gilyn, peržegnoję ir sako: Ta
vęs laukia dangaus karalystė, o 
man ir čia gerai. Skroblas.

Peras gamina ir išduoda nuo
dus kurie užmuša gyvybę aplink 
save. Džiova randasi seilėse — 
žmonės spjaudo, seilės išdžiūs
ta, vėjas papučia jas irsveiki 
įkvepia. Tokiu budu sveiki 
žmonės užkrečiama.

Jeigu džiova sergantieji už
sidengtų burnas kuomet kosti, 
ir spjautų tik tam tinkamose 
vietose liga beveik visiškai pra
nyktų.

Daugelis žmonių kurie nežino 
jog džiova serga mano kad jie 
turi “šaltį”. 'Todėl kiekvienas 
kuris priverstas yra spjauti ar
ba turi šaltį, privalo taip atsar
giai spjauti ir kosėti kaip tie 
kurie džiova serga.

Vaikams yra pavojinga kuo
met namuose randąs!., džiova 
sergantis. Bučiavimas tiesiog 
perneša perus į juos. Vaikai be-Į 
žaizdami ant grindų pertankiai! 
įkvepia dulkes ir tokiu budu li
ga užsikrečia. Ir kartais neat
sargios motinos valgydina vai
kus vartodamos sergančių in
dus.

Yra pavojinga kraustytis į 
namus ir nedisinfektuoti kam
barius. Nieks nežino kokios li
gos perai ten randasi.

žmonės kurie tankiai serga 
šalčiu, arba kurie visuomet pa
vargę, kurio serga skilvio ne
virškinimu, kurie pabalę ir ne
svaria kiek reikia, kurio kitoniš
kai kosti ir spjaudo, gal grei
čiausia džiova serga ir nežino
dami užkrečia kitus.

Visi turėtų atsargiai uždeng
ti sau burnas kuomet kosti, ne- 
sibučiuot, ir švariai užlaikyt sa
vo rankas. Tik tokiu budu liga 
visiškai pranyks.

F.L.I.S.

buvo pamylėjus mokslą; ji 
skaitė laikraščius “Dirvą” ir 
“Keleivį” per keliolika metų; 
skaitę ji ir knygas ir pati jas 
užsisakydavo iš “Dirvos” ir 
“Vienybės”. Ji skaitė ir “Tė
vynę”, ypač mėgo “Gyvenimo 
Dumble”; užsisakė tą knygą iš- 
kalno, bet nesulaukė išeisiant iš 
spaudos. Knygas mėgo tautiš
kai liberališkas ir buvo jau ge
rokas rinkinis knygų pas ją.

Iš Lietuvos paėjo iš Naumie
sčio pav., Dabravalės vai., Za
pyškio par., Kuro kaimo. Lie
tuvoje yra sesuo ir brolis ir ki
ti tolimesni gimines.

čia Amerikoje paliko vyrą, 
dvi dukteris ir žentą, seserį ir 
kitas gimines. Gyveno 189 Loo
mis St.

Lai buna jai lengva Dėdės Ša
mo žemelė. Gimine.

LAWRENCE, MASS.
Musų Sandariečiai sukruto 

prie darbo. Kaip girdėti, žada 
parodyt Lawrencieciams tai ko 
dar nėra matę — tai yra visokių 
gražių parengimų. Taigi pama
tysim kas čia bus. Kaip girdė
ti, bus kas labai svarbaus.

Antras dalykas, tai musų 
Dailės Draugija, vadovaujama 
J. C. Navadausko, kad subruz
do tai subruzdo prie darbo, ir 
mano pasirodyti Lawrencio ir 
apielinkės. Lietuviams. Ji ruo
šiasi prie operų ir koncertų. Te
ko girdėti neužilgo mano pasta
tyti operetę “Girių Karalius”. 
Linksma tas girdėti.

Kaip girdėti, musų L. V. Klu
bas ketina statyti slastus Mas
kvos katinams išgaudymui jų

Ligoniai Mėgsta Skaityt 
“Dirvą”

Kazys Jurgaitis, iš Schuyl
kill Haven, Pa., rašo:

Siunčiu nuo savęs širdingus 
linkėjimus visai “Dirvos” bend
rovei ir bendradarbiams, linkiu 
visiems geros sveikatos ir ener
gijos šitame prakilniame dar
be. Prisiunčiu jums $2; mes su 
savo draugu neregiu susidėjom 
abu po dolarj ir pasiunčiam Ta 
mistom, siųskit man “Dirvą” 
toliau, gal aš galėsiu pasveikti, 
gal galėsiu išeiti iš prieglaudos 
namų, ir galėsiu pasidaryti sau 
gyvenimą. Trįs metai ir du me
nesiai nebuvau išėjęs iš prie
glaudos namų. Priežastis — li
ga, tankus alpimas.

Neturėdamas augštesnio mo
kslo, turėjau sunkiai dirbti, ir 
savo jiegomis norėjau pasidary
ti gyvenimą. Man sekėsi ge
rai. Per devynis metus susi
taupiau $3,000. Sykį kasykloj 
buvo gazo eksplozija, bet nesu- 
sužeidė labai, pasveikau. Kitą 
sykį buvau papuolęs j tokią 
pavojingą vietą — pabėgti nė
ra kur, o čia griūva iš viršaus. 
Taip prisiglaudęs prie didelio 
anglies šmoto laukiau mirties, 
iš niekur pagalbos negaudamas. 
Laimė mano kad to anglies ga
balo nesutrynė, taip aš likau gy
vas. Trečią sykį gazo eksplo
zijoj buvau sugautas, ir mane 
taip nešė kad sulaužė šonkau
lius, sudaužė galvą, ir iš to ga
vau alpimą vienuolika metų at
gal. Dingo mano turtas, dabar 
turiu iš žmonių aukų žiūrėti ir 
maolnės laukti. Tokia mano pa
dėtis šiandien yra.

Sausas šlavimas kambarių su
kelia dulkes. žmonės įkvepia 
tas dulkes. Todėl šeimininkėms

Radviliškis, Šiaulių ap.
Radviliškio gelžkelio stotis 

tai vargšų prieglauda, nes čio
nai per dieną ir naktį slankioja 
nuskurę, alkani maži vaikai ir 
senukai nebegalintieji dirbti (ar 
neturintieji darbo), maitinda
miesi nuo keleivių gaunamu 
maistu. Ir patiems keleiviams 
per tai tenka daug nemalonu
mų turėti — alkani vaikai lenda 
prie keleivių, trauko juos, bu
čiuoja rankas ir prašo paaukuo
ti kiek centų. Visa tai daro ne
malonų ir nekultūringą įspūdį.

Reikėtų miesto valdybai ir 
pačiai visuomenei į tai atkreip-

PERSIUNTIMAS PINIGŲ
Siunčiamo pinigus j visas pasaulio dalis do- 
Jariais arba šalies pinigais. Musų kursas 
paprastai yra pusė tiek kiek rokuoja kiti 
ir musų patarnavimas yra greitesnis.

KAS GALI KVIEST 
GIMINES AMERIKON, 

IR KOKIAS
Su liepos 1 d. įvestas naujas 

ateivybės įstatymas ir suma
žinta kvota perkeičia visą seniau 
buvusią tvarką atitraukimo gi
minių į Ameriką.

Kurie pirmiau yra siuntę lai- 
j vakortes ir afidavitus savo gi
minėms, dabar turi pernaują 
visus kvietimo oppierius daryti.

Bet ir pernaują daryti gali 
dabar tiktai Amerikos piliečiai, 
ir tai tik sekančioms giminėms, į 

j kaip rodo įstatymo ištrauka: i
Virš-kvotiniai Imigrantai

Žmona, arba nevedę vaikai 
žemiau 18 metų amžiaus, Suy. 
Valstijų piliečių gyvenančių 
Suvienytose Valstijose tuo lai
ku kada paduoda prašymą įlei
dimui, turi teisę prie įleidimo į 
Suv. Valstijas nežiūrint kvotos 
apribavimų.

Kvotiniai su pirmenybe 
Imigrantai

Nevedę vaikai, tarpe 18 ir 21 
metų, Suvienytų Valstijų pilie
čio yra kvotiniai imigrantai ir 
turi pirmenybę prie išgavimo 
imigracijos vizos, nežiūrint kur 
gyventų patįs piliečiai tėvai.

Tėvas, motina, arba vyras S. 
Valstijų piliečio esančio virš 
21 metų amžiaus ir kuris gyve
na ar Suvienytose Valstijose ar 

južrubežyje tuo laiku kada pa- 
I duoda prašymą įleidimui jų į 
[Suv. Valstijas, tie imigrantai 
į turi pirmenybę prie vizos.

Ant peticijos turi pasirašyti 
1 du ar daugiau atsakomingi Su- 
j vienytų Valstijų piliečiai, kurie 
kvietėją pažinojo nors metus 
laiko.

Jeigu pilietis gyvena užrube- 
žyje, jis peticiją gali paduoti 
Suv. Valstijų konsulate.

Taigi ne-piliečių arba turinčių 
tik pirmutines popieras giminės 
negali visiškai atvažiuoti.

Jie gali įvažiuoti į Suv. Vals
tijas tik kaipo svečiai, jeigu ga
lės gauti iš Amerikos konsulo 
vizą įvažiavimui.. — .

Dr. Šliupas vėl Mokyto
jaus

“Lietuvos žinios” rašo:
“Kaip girdėjome, Kėdainių 

Mokytojų Seminarijon Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Centro Valdybos kviečiamas 
Lietuvos Universiteto garbės 
profesorius J. šliupas dėstyti 
anatomiją, fiziologiją, higieną.

ti atidą ir tinkamai priglausti 
vargšus, ir juos aprūpinti.

Klevo Lapas.

Gerbiamas Dr. J. šliupas sutiko 
ir greitu laiku kelsis į Kėdai
nius.”

TAUPYMUI PINIGUS PRI- 
SIŲSK PAŠTU

Nežiūrint kur gyveni gali pradėti pinigus 
dėti musų Taupinimo Skyriun Paštu. ~ 
siusk savo pinigus, o mes prisiusime 
kino knygelę ir kvitą ir mokėsime 4 
.’imt ant metų ant sudėtų pinigų.

l’ri- 
ban- 
nuo-

LAIVAKORTĖS
Per dvidešimts metu Lietuviai mums pave
du užsakymus laivakorčių ir saugų užsodi
ni ma ant laivo. Musų special is sudarymas 
su didžiomis laivinėmis linijomis reiškia 
geresnes vietas, pigesnes kainas ir saugus 
.Jums parvažiavimas.

UŽSIENIO BONDS AI
Mes perkam ir parduodam kitų šalių bond- 
sus. Pasakyk mums ką nori. Duok progą 
mums pasiūlyti savo kainas.

Rašyk šiandien šiam 
New Yorko Bankui 

Del Pilnų Žinių.
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GERB. SPRAGILAS APIE 
GYVENIMO MAR- 

NASTIS
O dabar gerb. Spragilas, 

vyriausia galva Slaptos 
Spragilų Sąjungos Spragi- 
laičių ir biblijos žinovas no
ri pasakyt savo gerb. klau
sytojams ir vėpsotojams pa
mokslą apie tą marną gyve
nimo pusę kuri amžinai de
dasi 'nežiniomis ir amžinai 
žmogus ant šios ašarų pa
kalnės turi laukti ir nežino
ti kaip bus.

Ba nuo svieto pradžios 
taip buvo, ir turbut bus iki 
pabaigai.

Gerb. Dievulis nulipdė iš 
molio savo paveikslu žmo
gų ir mislino ‘kad tas žmo
gus jį amžinai garbins, ale 
žmogus pradėjo but nera
mus ir kažin ko laukė.

Tada Dievulis išlaužė jam 
šonkaulį ir padarė bobą, ir 
vėl laukė kad abudu jį gar
bins, ale jiedu pradėjo val
gyt užgintus obuolius ir nu
sikalto Dievulio akyse.

Kada žemė priviso žmo
nių ir Dievulis laukė dau
giau garbės iš griešnų savo 
vaikų, žmonės pavirto į be
dievius ir Sutramdė Dievu
lio garbės geidimo planus.

Kada Nojus išlipęs iš ar
kos patiesi jo Dievulį auko
mis, Dievulis tikėjo kad vėl 
visi žmonės suaugs gerais 
ir dievobaimingais, ale jie 
vėl griešnus kelius pasirin
ko.

Visokis Dievulio tikėji
mas iš žmonių naudos nie
kad neišsipildė, ir nors jis 
vėl už žmonių griekus at
siuntė atpirkėją, ale žmo
nės ir toliau griešija.

Ir taip viskas einasi iki 
šių dienų— ko vieni geidžia, 
kiti neduoda. Reikia laukti 
ir tikėtis iš kitų sau naudos,

SENAI 1895 motais Enrikas J. Schnitzcris pradėjo šį ban
ką kuris stebėtinai išaugo, delei to kad žmonės rado jį 
esant teisingu ir saugiu. Tūkstančiai žmonių siuntė pi

nigus savo kraštan per ši banka ir nei cento nepražuvo. 
Schiiitzcris buvo žinomas kaipo “ateivių draugas”.

Finansiškai stiprus interesai atpirko dabar ši banką su 
kuriuo p. Schnitzeris vis turi ryšius. Jis dabar yra Europoj 
peržiūrėjimai ir padarymui tvirtesnių .bankinių ryšių kad 
dabar išmokėjimai dolariais bus greitesni ir kursas pigesnis.

Šis bankas yra senas ir tvirtds kuris turi užvydėtiną re
putaciją. jis yra Valstybinis Bankas ir New Yorko Valstijos 
padėjimui pinigams. Padaryk šį SAVO New Yorko Banku. 
Prisiųsk savo pinigus čia. Pavesk mums persiuntimus pi
nigų, mes sutaupysime jums iškaščius.

Universal Exchange Bank
Pirmiau žinomas kaip Enriko J. Selini t zcr Valstybinis Bankas 

111—113 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

VA “■■■w.w.w.v. W.W.WAW.W.W. V.W.V,w.s ss
sI Dirvos” Knygyno

j Katalogas. 1925 m.'
< Su naujausiomis knygomis ir gaidomis išleistomis
į z Amerikoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse
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laukti kad kas ateitų pas 
juos drapanų pirktis, ba tik 
tada jie patįs gali neapšepę 
būti.

Čeverykų pardavėjai turi 
laukti kad 'kas ateitų iš jų 
čeverykų pirkti, ba tik tada 
patįs turi 'kuo apsiauti.

Duonkepiai turi laukti at
einant pas juos duonos pir
kti, ba tik tada gali ir patįs 
dešras valgyt.

Mėsininkai turi laukti iki 
ateis kas pas juos mėsą pir
kti, ba tik tada gail ir pats 
gali d'iras valgyt.

Bankieriai turi laukti ka-
da kai- atneš pas juos pini
gu? • įsidėti, ba tik tada (pa
tįs ĮMi turėti pinigų.

Laikraščių leidėjai turi 
laukti kolei kas užsirašys jų 
laikraštį, ba tada tik ir pa
tįs turi ką skaityti.

Traukinių savininkai turi 
laukti kolei kas važiuos jų 
traukiniais, ba tik tada ir 
patįs gali važinėtis.

Automobilių pardavėjai 
turi laukti iki kas nupirks 
iš jų automobilį, ba tada ir 
patiems nereik pėkštiems 
vaikščiot.

Laivų kompanijos turi ty
koti kolei kas ateis nusipir
kti laivakortę, ba kitaip ir 
jie patįs negalėtų per juras 
perplaukt.

Ir taip visokių biznių ir 
visokių pasilinksminimų ir 
visokių fabrikų užlaikytoji! 
gyvenimas priklauso tik nuo 
laukimo ir nežinojimo kada 
kam ko prireikės ir kada kas 
pas juos ateis. Ir atėjimas 
nėra priverstinas, ba vieną1 
sykį tie vaikščiotojai nueina 
čia, kitą syki kitur, ir taip 
visokie bizniai ir viskas ki
tas betykodami atėjimų pri
versti buna sustoti ir pasi
baigti, prasidėti ir pasiliau
ti, rengtis, tikėtis, ir nesu
laukti, ir taip toliau ir be 
galo.

Nebuvo' dar sviete nieko 
kas turėtų būti priverstina 
visiems daryti ir palaikyti, 
ir užtai vieni dalykai prasi
deda, kiti baigiasi, vieni ge
ma kiti miršta, ir toks ratas 
sukasi be paliovos.

O ant galo, ateina vienas 
didžiausias musų laukimas 
— dangaus karalystės po 
šių marnasčių svieto ašarų 
pakalnėj — ale ir tą neži
nom ar gausim ar ne....

ale sunkiai ateina, ir ne ant 
visada lieka.

Kunigai nori kad žmonės 
visi butų parapijonais ir au
kautų pinigus ant ’bažny
čios, ale žmonės ne visi taip 
daryt nori. Kunigų gyve
nimas priklauso tik nuo lau
kimo kada koks parapijonas 
atneš dolarį ant mišių, arba 
atsiras kas norintis pristot 
j parapiją.

Jie nuolat laukia kad kas 
gimtų ir butų atneštas krik- 
štyt, ale tų gimimų nesti už
tenkamai, o ir tų dalis dar 
nekrikštijama bažnyčioj. Ir 
su ženatvėm, ir su laidotu
vėm tas pats.

Partijos laukia kad atei
tų i jas kas įsirašyti, ba pri
verst nieko negali.

Bolševikai turi laukti ka
da visi į jų eiles stos, ale ne
sulaukia visų.

Biblistai turi laukti kada 
visi jų žodžiams patikės, ale 
visi jų neklauso.

Graboriai laukia kad žmo
nės mirtų, nes tik tada jie 
gali sau gyvenimą turėti.

Daktarai laukia kad žmo
nės sirgtų, nes tik tada jie 
gali patįs sveiki būti.

Barzdaskučiai laukia kad 
kas ateitų pas juos kirptis, 
skustis, ba tik tada gali pa
tįs nea,pžėlę vaikščiot.

Drapanų pardavėjai turi

Šakniams Audeklai
Tiktai 66c Jardas!

Kansas City—Moteris kurios siuva 
pačios sau drapanas norės pasinau
doti proga šio pažymaus pasiūlymo iš 
Textile Mills Co., iš šio miesto. 4 ir 
5 jardų likučių šmotai Serge, Trico- 
tino ir kitokių parsiduoda už mažiau 
kaip dirbtuvės kainų. Skaitytojai ku
rie tuo žingeidaujasi gali parašyti į 
Textile Mills Co., Dept. L, Kansas 
City, Mo., prašydami informacijų.

Merginos—Jūsų 
i Rūpesčiai Užsibaigei
• Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
1 kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
į atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa-
• prastu dalyku užlaikyti savo plau- 
I kus ir galvos odą švarioje ir svei-
• koje padėtyje.

ištepant galvą kas vakaras einant gulti 
per savaitę ar dešimtį dienų, sunai
kins pleiskanas ir paraginu jūsų 
plaukų augimą. Po to naudokite 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptiekose, arba už 75a. 
prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4thSt., BrooHja, N.Y.

I

I



D I R V A 
xvmnranaaEwimBHHKXDa

v

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

TAIKA - LAISVĖ - ŽUDYMAS IR KARAI
"TAUTŲ Sąjunga Genevoj 
11 posėdžiauja kalbėdama 
apie budus palaikymui pa
saulyje taikos, ir išrodinėja 
kad reikalinga nusiginkla
vimas kad viena valstybė 
prieš kitą neturėtų galimy
bės pulti taip kaip puolė di
džiojo karo 'bėgiu. Kalba
ma ir apie nustatymą taiky
mosi tvarkos — kad nesi-

to nepriaugę.
Kodėl pasisekė susitaikyt 

jeigu taika negalima? — 
paklaus kuris nors. Ir bar
barai turėjo taikos periodus 
— kovojo ir vėl pasiliovė — 
bet jų karo galas ir taikos 
nereiškė dar kad musų die
nose nebus karo.

“Daloj” Sarmta — Iš
tvirkėlių Obalsis Rusijoj

Rusijoj pradėta gryžti prie 
senovės. Maskvos gatvėse pa
sirodė atletų, vyrų ir moterų, 
visai nuogų, išskyrus mažos 
prijuostėlės, ir raudona juosta 
perrišta per pečius, ant kurios 
uždėta tokie žodžiai: “šalin su 
sarmata 1”

Piliečiai vienok pagavo juos

I
ir nutempė j policijos stotį, kur 
juos persergėjo kad “šalin su 
sarmata” nėra Rusiškas moto.

Matot ką “laisvė” daro: bol
ševikų ištvirkinti jaunuoliai no
ri atgrąžint laukinių madą kur 
žmonės visai nuogi vaikščioja, 
po to gal užsimanys ir kitokių 
paibelių nesisarmatyti ir po vi
sų akių daryti.

Amerikos lakūnai artinasi į 
savo išlėkimo vietą, kur pasi
baigia jų orinė kelione aplink 
žemę.

griebti ginklo kivirčams ki- WHEELER, NEPRIGULMINGAS KANDIDA-
lus, bet pasiduoti tarptauti
niam teismui. Kitas vals
tybes net priversti taikytis 
kurios norės karo keliu su 
sąvci kaimynais rokuotis.

Tuo tarpu Chinija, Tautų 
Sąjungos narė, pasiėmus 
ginklus kariauja pati su sa
vim savo rubežiuose. Ten 
siaučia civilis, naminis ka
ras. Kada kalbama apie tai
ką, ją valstybės pritaiko ki
toms, ir taikymąsi taipgi ki
toms. Bet pačios elgiasi pa
gal to laiko reikalavimo.* * *

Nuo numetimo Ghinijos 
imperatoriaus ii' Įsteigimo 
respublikos 1912 metais, te
nai nebuvo ramu. Chinija 
net pasidalino į dvi puses — 
viena pietinė, kita šiaurinė. 
Prie sostinės Pekino Įkurta 
dar viena sostinė, Kantonas. 
Kada Chinijos prezidentas 
negalėjo gyventi Pekine, jis 
apsigyveno Kantone.

Dabar eina bruzdėjimas 
išversti Pekino valdžią, už
imti garsų uostą Šanghai.

Šanghajų (pajudinus, iš
plėtė ant Chinijos akis Eu
ropa ir Amerika. Ten mat 
yra daug kitų tautų žmonių 
ir jie turi savo biznio atsto
vybes ir Įstaigas-;; " '7,)t > •

Vietoj taikyt Chiniją per 
Tautų Sąjungą, Europos ir 
Amerikos kariški laivynai j 
atstatė į Šanghajų savo ka- 
nuoles. Jeigu dar susipeš
tų tos kanuolės tarp savęs, 
būtinai kiltų pasaulinis ka
ras.už “taiką Chinijoj”.* * *

Bolševikai Rusijoj irgi i 
kitiems taiko darbininkų 
laisves, komunizmą, taiką ir 
kitus dalykus nuo kurių pa
tįs toli stovi.

Jų baisiausiu troškimu y- 
ra kad visos valstybės kur 
dar buožės viešpatauja pa
naikintų kariumenes, poli
ciją, kad “darbininkai” (su
prask, jų agitatoriai) keleto 
valandų bėgiu įkūnytų re
voliuciją. Bet patįs ne tik 
suaugusius vyrus bet ir pa
čius kūdikėlius mokina ne- 
apikantos ir ruošia prie ka
ro.

Darbininkų laisvę jie nori 
tik kitur matyti, bet patįs 
to nepripažįsta ir nepažįsta.

- TAS ANT VICE-PREZIDENTO

—Iš Cleveland News
Burton Kendal Wheeler gimė 

vasario 27 d. 1882 metais, Hud
son miestelyje, Massachusetts 
valstijoje, tokiu budu jis dabar 
yra 42 metų amžiaus. Jo tėvas 
uvo Asa Leonard ir motina Ma" 

ry Elizabeth (Tyler). Jis lan
kė ir baigė pradines mokyklas 
Hudson miestelyje, po tam lan
ke ir baigė Hudson High School 
1900 metais. Po to išėjo Michi
gan valstijos universitetą. 1905 
metais čia pat baigė advokato 
mokslą ir po trumpo laiko ap
leido savo gimtinį miesteli ir 
nukeliavo į Butte miestelį, Mon
tana valstijoj. Čia turiu pa
stebėti kad Butte miestelis yra 
labai gerai žinomas nors mažas. 
Mat, ten randasi daug didelių 
kasyklų anglies ir rudos. Šia
me pat miestelyje keletas metų 
atgal buvo didelis kasėjų strei
kas, kur tapo daug streikerių 
užmušta, ir ant galo tą streikai 
net Suv. Valstijų kongresas ty
rinėjo. Didumą tų kasyklų val
do Rockefeller.

vo daugiau balsų ir tapo išrink
tas gubernatorium. Pradžioje 
1922 metų Wheeler tapo išrink
tas į Suv. Valstijų Senatą, ku
rią vietą ir dabar laiko. Wheeler 
senate nors naujas būdamas 
greit pagarsėjo savo aktivišku- 
mu. Mat, tuojau išnešė rezoliu
ciją užvedimui tyrinėjimų Suv. 
Valstijų Generalio Prokuroro 
(Attorney General) Daugherty 
veikimo ir jo darbų, ir galima 
tiesiai sakyti kad del Wheeler’o 
atkaklaus tyrinėjimo ir iškėli
mo aikštėn dalykų Suv. Valsti
jų Advokatas Daugherty tapo 
prašalintas iš vietos, nors jis, 
Daugherty, ir buvo Prez. Har- 
dingo tikras draugas ir patarė
jas. Kada Wheeler iškėlė aikš
tėn visas jo eibes, Prezidentas 
Coolidge buvo priverstas parei
kalauti iš Daugherty rezignaci
jos, ir jo vieton paskyrė kitą 
žmogų. šitą Wheeler’o darbą 
dauguma Amerikiečių užgyrė, 
ir Wheeler’o vardas skambėjo 
po visus laikraščius Ameriko-

•Jiems darbininkų laisvė yra 
tai priverstinas darbas be 
naudos sau; klausymas ko
misaro dar su didesne bai
me nebuvo buvo baudžiavos 
dienose, ir sprendimas visų 
darbininkiškų reikalų pagal 
iškalno komisaro nustatyto 
plano.

Žodžio laisvė bolševikams 
svarbu tik kitur, bet ne jų 
valdomoj šalyj. Kas girdė
jo apie bent kitokį laikraš
tį Rusijoj šalip komunistiš
ko? Kas nežino kaip darbi
ninkai šaudoma ir kariama 
tik už išreiškimą lupomis 
kelių ne-komunistiškų žo
džių, ką kalbėti apie laikraš
čius. * * «

Šitaip dar ilgai bus. Ko
lei žmonės nepriaugę prie 
ko nors įkūnijamo, jie tik
tai šneka apie tai. Kada at
eina laikas, šnekos pasibai
gia, tik buna darbas. Taika 
negalima kolei žmonės prie

Wheeler apsigyvenęs ButteI 
užsiėminėjo advokatūra ir iš to1 
gyvenimą darė. Rugsėjo 7 d. 
1907 metais apsivedė su p-le i 
Lūki M. White iš Albany, Ill. 
Pagyvenęs ten tik keletą metų, 
pradžioje 1911 metų tapo išriji- į 
ktas į Montana valstijos atsto
vų butą; pabuvęs du metu šioj i 

j vietoj, pradžioje 1913 metų liko 
į Prezidento Wilsono paskirtas 
kaipo Montanos distrikto advo
katas. Šią vietą pasekmingai 
laikė penkis metus. Šiuo tar
pu, būdamas Suv. Valstijų ad
vokatu, Wheeler ir parodė savo 

I gabumą kaipo advokatas. Ypač 
buvo ir dabar yra gabus krimi- 
nališkas advokatas arba prose-1 
klitorius, ir kaip ir La Follette 
mylėjo ir kovojo prieš korpora
cijas kurios tik peržengė tiesas 
tes valstijos arba teises Suvie
nytų Valstijų.

1920 metais buvo nominuo
tas ant Montana valstijos gu
bernatoriaus, bet laike rinkimų 

Į jo oponentas, Jos. M. Dixon, ga

ju.
Wheeler yra gana jaunas, ir 

jaunesnis už visus kitus kandi
datus ant prezidento ir vice pre
zidento. Jis turi penkis vaikus 
ir gyvena 1232 E. 2nd St. Butte, 
Mont. Priklauso Metodistų re
ligijai ir yra Masonas. Wheeler 
yra žymus ir smarkus kalbėto
jas ir didelis kovotojas. Jisai 
yra atskalūnas nuo Demokratų 
partijos, o La Follette yra at
skalūnas nuo Republikonų par
tijos, ir galima tiesiai sakyti kad 
šie du kandidatai yra vienokių 
minčių ir jų darbai vienoki, ir 
esu tikras kad tinkamesnio vy
ro kaip Wheeler La Follette ne
galėjo rasti, nes jie abu kaip 
vienas visuose klausimuose su
taria.

Wheeler yra visai neturtin
gas žmogelis palyginus su Da
vis arba Dawes.* * *

šis yra paskutinis mano strai
psnis apie kandidatus .ant pre
zidento ir vice prezidento šiuo

SUTART1NUMAS
šis laikotarpis buvo ir yra la

bai patogus ISandariečiams. Jų 
skelbiama mintis rado sau pato
gią dirvą Amerikos Lietuviuo
se, kurie, ištikimi savo tautiš
kumui, stengiasi sustiprinti, su- 
demokratinti naujai atgimusią 
Lietuvą. Sandaros vadams ne
reikėjo didelio vargo kad įtikin
ti Lietuvius stoti po Sandaros 
vėliava ir darbuotis tautos ge
rovei; jie patįs daugumoj su
prato ir jautė reikalą. Yra pa
kankamai davinių kurie rodo 
kad ir ateityje ši padėtis nepa
sikeis ir musų idėjos busimuo
se metuose bus priimamos ir 
gerbiamos taip kaip ir dabar.

Vienok prie to visko reikalin
ga viena sąlyga: kad Sandarie- 
čių intelektualūs pajiegos, as
menis stovintieji vienoj pirmų
jų organizacijos vietų, veiktų 
sutartinai ir atsakančiai. Kuo
met musų nariai — paprasti 
darbo žmonės ir šiek tiek prasi
trynę asmenis — stovi tvirtai 
kaip siena, musų inteligentai, 
profesionalai neparodo tos vie
nybės. žinoma, jiems nėra rei
kalo būti panašiems vieni į ki
tus visuose dalykuose, tas nėra 
svarbu, bet Sandariečių viršū
nės privalo būti ant tiek sąmo
ningi nariai kad išlaikyti parti
jos discipliną. Suprantama, tas 
nėra taip lengva musų pažan
gioj organizacijoj, bet ką gi iš
taisysi kuomet pats gyvenimas 
to reikalaują. Ne vieną kartą 
mes parodėm jog musų pažiū
ros diametraliai skiriasi vienų 
nuo kitų, net ir po to kai San
daros Seimas aiškiai ir nedvi
prasmiai išrišė klausimą. As
meniškai, aš pats atsisakiau nuo 
savo pažiūrų klausydamas Sei
mo nutarimo. Tą patį padarė 
ir kiti Sandariečiai, bet toli gra
žu ne visi. Visus skirtumus 
praktikoj ir teorijoj teišriša 
musų Seimas, o iki jo susirin
kimo negalime kelti jokių vaidų 
spaudoj, nes jie tik parodo, ne
žiūrint kad save ir inteligentais 
vadiname, jog nesame dar pri
brendę politikoj. Savo asmens 
suvaržymas, partijoj yra būti
nas. Demokratijoj tas yra vie
nas pamatinių stulpų. Kas lik
tųsi iš partijų jei kiekvienas el
gtųsi taip kaip jam patinka, ne
siskaitydamas su kitais? Be 
abejo, išeitų betvarkė.

Todėl, sakau, jei Sandariečiai 
turi kokią nors silpną pusę, tai 
tik šiuo žvilgsniu. Reikėtų mu
sų organizacijos viršūnėms su
taikinti savo žingsnius, nes ei
dami kiekvienas sau ir rokuo- 
damies del asmeniškų dalykų 
mes atstumsim nuo savęs tą 
liaudį kuri yra musų organiza
cijos pamatas.

Kaip tą atlikti ir kaip prisi
artinti prie Amerikos Lietuvių 
liaudies, pakalbėsim kitą kartą.

M. Bičvergas.

tarpu. Stengiausi nupiešt kiek 
galima bešališkiausia visų kan
didatų biografijas, ir tie kurie 
tėmijot galėsit laike rinkimų 
lengviau pasirinkti už katrą ati
duoti savo balsą. Patarčiau ku
riems galima kada tie kandida
tai atsilankys jūsų mieste, pasi
stengti užgirsti jų kalbą.

Artinantis rinkimų laikui ža
du dar kandidatų klausimą pa
judinti.

Kadangi šįmet išpuola ir Ohio 
valstijos gubernatoriaus rinki
mai, greitu laiku manau sutei
kti Ohio valstijos skaitytojams 
žinelių ir apie juos.

Antanas Žukas.

(Tąsa iš pereito num.)
— Na bet tavo draugai, tie kurie bu

vo sykiu su tavim, kaip tai kad jie tavęs 
negynė? — paklausė Agrikola.

— Aš buvau visai vienas, brangus bro
li.

— Vienas!
— Taip, vienas, net be jokio vadovo!
— Vienas! be ginklo! barbariškoj ša

lyj! — sušuko Dagobertas, nenorėdamas 
užgirti tokio nemilitariško žygio, ir beveik 
nepasitikėdamas savo girdėjimui.

— Tai stebėtina! — tarė jaunas kalvis 
ir poetas.

— Krikščioniškas tikėjimas, — tarė 
Gabrielis, paprastu nusižeminimu, — nega
lima platini spėka ir prievarta. Tiktai in- 
tikrinimo spėka galima tą mokslą platint 
tarp vargšų laukinių.

— Bet kada intikrinimai negelbsti? — 
tarė Agrikola?

— Tada, mano brangus broli, reikia 
numirti už tikėjimą kurį savimi neši, pasi
gailėdamas tik tų kurie jį atmeta, ir kurie 
atsisako nuo palaimos kokį tikėjimas žmo
nijai teikia.

Po tokio Gabrieliaus atsakymo užėjo 
periodas tylos, nes jis tuos žodžius ištarė su 
savotišku dievobaimingumu ir susijudini
mu.

Dagobertas savo prigimtimi buvo per
daug narsus neaipvertint didvyriškumo to
kio ramaus ir nusižeminusio; ir senas ka
reivis, sykiu ir jo sūnūs, užjautė Gabrieliui 
ir laikė jį tinkamoj pagarboj ir pasididžia
vime.

Gabrielis, būdamas liuesas nuo varžy
mosi, beveik nei nejautė kokį susijudinimą 
•sukėlė savo kalba dviejuose savo drauguo
se; taigi jis tarė Dagobertui

— Kas tau yra?
— Kas man yra? — atsakė narsus se

nas kareivis, visas sujaudintas: — Buvus 
per trisdešimts metų karuose, aš įsivaizdi
nau esąš narsus kaip ir bile vyras. O da
bar aš atrandu turįs viršesnį už save. Ir 
tuo viršesniuoju esi tu!

— Aš! — tarė Gabrielis; — ką tu nori 
pasakyti? Ką aš padariau?

— Po perkūnų, ar tu nežinai kad tavo 
rankose ir ant kaktos yra narsumo žymės?
— paėmęs Dagobertas rodė Gabrieliaus 
rankas. — Tos žaizdos yra garbingos — net 
garbingesnės už musų — kaipo kareivio iš 
profesijos!

— Taip! taip! Mano tėvas kalba tei
sybę! — prabilo Agrikola; ir jis dadėjo, su 
entuziazmu: — Oh, tokie kunigai! Kaip 
aš juos myliu! Kaip aš juos gerbru>! Kaip 
aš didžiuojuos jų labdarybe, jų drąsa, jų 
atsidavimu!

— Meldžiu tavęs negarbink taip daug 
mane, — tarė Gabrielis nekantraudamas.

— Negarbint tavęs! — atsakė Dago
bertas. — Pasikarčiau jeigu neverta tave 
girti. Kuomet aš ėjau į patį karščiausi mū
šį, ar aš ėjau į jį vienas? Ar nebuvau aš 
akyse savo komanduojančio oficieriaus? 
Ar mano draugai nebuvo sykiu su manimi? 
Aš taipgi buvau pastūmėjamas mušin šauk
smais, trobų pūtimu, bubnų mušimu, ka- 
nuolių grausmu, vikrumu mano arklio, ku
ris bėgo po manimi lyg pats velnias jam bu
tų į uodegą įkibęs. Aš taipgi žinojau kad 
ir pats imperatorius ten radosi, tėmijąs 
kiekvieną—imperatorius, kuris, atsilygini
mui už skylę padarytą mano kailyje, duos 
man šmotelį raikščio užsiūti ant rankovės, 
lyg žaizdos paslėpimui. Ačiū tam viskam, 
aš troškau kariauti. Bet ar tu ne tūkstan
tį sykių labiau buvai atsidavęs, mano vai
ke; ėjai vienas, beginklis, susidurti su prie
šu šimtą sykių žiauresniu negu tie kuriuos 
mes atakavom — mes kurie kariavom vi
sais skadronais su pagalba artilerijos, bom
bų, ir kitokių?

— Brangus tėve! — tarė Agrikola, — 
kaip prakilnu iš tavęs taip teisingai apver- 
tint Gabrielių!

— O, brangus broli, — tarė Gabrielis,
— jo mylėjimas manęs verčia jį padidint 
viską kas buvo visai naturališku ir papras
tu.

— Naturališku! — tarė senas kareivis; 

— taip, naturališka narsuoliams kurie turi 
širdis ir ūpą: bet toks upas yra retas.

—, Taip, taip, labai retas, — pridėjo 
Agrikola; — nes tokis drąsumas yra gar
bingiausias iš visų kitų. Tikrai narsiai tu 
ėjai jieškodamas tikros mirties, vienas, su 
kryžium rankoje kaipo vienatiniu savo gin
klu, skelbdamas mielaširdystę ir krikščio
nišką broliją; jie sugavo, kankino tave; ir 
tu lauki mirties, ir dalimai pakenti ją, be 
pasipriešinimo, be neapikantos, pe piktu
mo, be noro atkeršyti; atleidimo žodžiai ei
na iš tavo lupų, ir pasigailėjimo šypsą blyk- 
so tavo lupose; o viskas tas girių gilumo
se, kur niekas negali matyti nei papasako
ti kaip išdidžiai tai buvo — ir ant visko to 
ėjai dovanai, be jo'kio geismo, ir liko tau tik 
ramiai slėpti savo garbingas žaizdas po sa
vo juodais užvalkalais! Mano tėvas turi 
tiesą! ar dar tu vis ginčysi kad tu nesi taip 
narsus kaip jis?

— O šalip to, — pridėjo Dagobertas, — 
brangus vaikinas viską tai darė del nedė
kingo pono; nes tiesa, Agrikola, kad jo žai
zdos niekad nepakeis jo paprasto juodo ku
nigiško užvalkalo į turtingus rubus vys
kupo!

— Nesu aš jau taip apleistas kaip iš
rodo, — tarė Gabrielius Dagobertui, ne
drąsiai šypsodamosi. — Jeigu aš busiu ver
tas, didelis atlyginimas laukia manęs dan
guose.

— Kaslink viso to, mano vaike, — ta
rė Dagobertas, — aš mažai tesuprantu; ir 
apie nesiginčysim. Aš tik tiek sakau kad 
mano senas garbės kryžius butų taip pat 
vertai užkabintas ant tavo krutinės kaip 
jis yra ant mano uniformos.

— Bet tokių pagarbų niekad nesutei
kiama paprastiems kunigams kaip Gabrie
lis, — tarė Agrikola, — ir jeigu tu žinotum, 
brangus tėve, kiek doros ir narsumo yra 
tarp tų kuriuos augštesnieji laipsniai ku
nigijoje su panieka vadina nereikšminga 
dvasiškija — tie nematomi nuopelnai ir ak
las atsidavimas galima rasti tik pas ver
tingus, nors nežymius, kaimų kunigėliai, 
kuriuos nežmoniškai laiko ir pavergę po 
nemielaširdingu jungu spaudžia juos val
dantieji! Kaip ir mes, tie biedni kunigai 
yra vertingi darbininkai savo pašaukime; 
ir jiems taipgi geraširdžiai žmonės turėtų 
reikalauti palengvinimo! Simams papras
tų žmonių, kaip ir mes, ir naudingiems kaip 
ir mes, turėtų būti daugiau teisingystės ir 
mums ir jiems. Ar aš tiesą sakau, Gabrie
liau? Tu to neginčysi; nes tu man pasa
kei kad tavo noras buvo gauti nors kaime
lio parapiją; nes tu supranti kokį gerą tu 
gali padaryti joje.

(Toliau bus)

‘ARTOJAS’
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

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

3511. Nauja Chrestomatija Lietuviškoms mokslai- 
šnėms Amerikoje. Dalis I. Parengė P. 
Brandukas. Pasakaitės ir dainelės skaity
mui surinktos iš įvairių šaltinių. Chicago, 
1904, pusi. 155, kietais apdarais ....... 75c

3542. Nauja Chrestomatija, Dalis II. Parengė P. 
Brandukas. Šioje knygoje yra istoriškų ap
rašymų ir dainų. Chicago, 1906, pusi. 212, 
kietais apdarais ...............................  100

3513. Nauja Skaitymui Knyga Lietuviškoms Mok- 
slainėms Amerikoje. Dalis III. Su paveiks
lais iš Lietuvos istorijos, abelnos geografijos 
ir gamtos mokslų. Tinka suaugusiems tu
rėti katrie nelankė mokyklų. Chicago, Ill., 
1908, kietais viršeliais, pusi. 141 ....... 1.00

3541. Naujas Budas Išmokti Kasyti. Sutaisė ir iš
leido P. Mikolainis. Tilžėje, 1910, pusi. 20 10c

Reikalaukit “Dirvoje”
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V Aktų, VII Atidengimų Tragedija iš Lietuvos Krikštijimo Dienų 
Parašė K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš pereito num.) ga nuojo.]
Algis

Ir aš išsiilgau tavo skambaus balso kaip 
(paukštelis lizdo, kai vilkas savo aukos.... 
Skubėjau čia tave atrasti, nes kitur neturė
jau vilties tavęs susitikt.... Ir mano min
tis dabar liko tokios audringos — mano gal
voj siaučia viesulas, ir nežinia kuo pasi
baigs ....
Giedrutė

Tu atėjau Į mano gyvenimą mano vienys
tes valandoje, ir nušvietei liūdną tamsą sa
vo akimi.... Aš girdėjau tavo širdies bal
są savo ilgėsiu naktyje, ir mano širdis atsi
liepė Į tavosios kalbą.. .. Pradingo man 
baimė vienumos, bet paskui kenčiau ilgėsi 
tavęs....
Algis

Aš laukiau nakties užslenkant ant miško, 
kada sumigs paukščiai ir žvėris ir kada pik
ti žmonės nesekios mano pėdų — kada pas 
tave eisiu.... Mėnuo pilnume savo rodė 
man kelią per tankumyne, ir upelyje atsi
mušantis jo blizgėjimas lydėjo mane.... 
Žvaigždės kalbėjo man kad tu manęs lauki 
ir kad meilę savo širdyj man sukūrei....
Giedrutė

Turbut tikrai aš tau žadėta, nes kitaip 
kas negero ištiktų.... Matau — mumyse 
veikia didi valia — be žmonių noro. Nei 
Perkūnas nei tavo Dievas nesuvaldo musų 
širdžių ir neskiria musų....

[ Arčiau ir arčiau vienas (prie kito eina, 
bet labai lėtai.]

Algis
O, Giedrute! Giedrute! Tavo raganiška 

kalba žavėja mane, ir tavo širdies galybė 
traukia mane prie tavęs.... [Paima ją už 
rankų, klaupia vienu keliu ant žemės, spau
džia jos rankas prie savo kaktos, paskui 
apima jos liemenį, prisispaudžia ją. Gied
rutė širdies dieglių varstoma raivosi ir lė
tai, švelniai paliečia jo plaukus, paskui pa
lengva už pečių ji kelia, apkabina, žiuri Į 
akis.] O, dangau! koks man džiaugsmas 
kad tu ją man atiduodi! Kokia laimė kad 
iš visų pasaulyje matytų mergelių tave tik 
vieną radau sau gražiausia! Nors platų 
pasaulį išvaikščiojau ir tolimose šalyse bu
vau, bet tu vis valdei mano širdį, ir ji geidė 
tavęs. .. .
Giedrutė

Džiaugsmų savo sūkuryje, bangose mei
lės saldžios, aš dabar tik norėčiau numir
ti. ... [Spaudžia galvą prie jo peties.]

Giedrutė
i Ak! ką aš darau! Aš pamiršau save! Tu 
į esi krikščionis — musų dievų paniekinto- 
Į jas, o aš—jų tarnaitė! Kaip aš galėjau pri
sileisti tave! Tikrai, čia jau negeras užei
sią.... didelė dievų bausmė turės mus pa- 
itikti!. .. . Bėgt aš su tavim negaliu! At- 
isitolink tu nuo manęs.... prasišalink!. ...
i Algis

[Puolasi artyn jos]: Giedrute! Giedru
te! Nenukreipk tu savo akių nuo manęs, 
nes mane baisus šiaurys sukratė.... Ne
jaugi tu. nori matyt mane mirusį čia po ta
vo kojų?.... Gyvenimas be tavęs man 
tuščias, juodas lieka.... Jei tu bijai ma
nęs, palik krikščione, ir tada abu busim 
vienodi, ir vienaip gyvenimą suprasim! Jei 
nenorėsi būti arti savųjų, aš išvesiu tave 
toli, toli į kitus kraštus....
Giedrutė

[Bėga prie ugnies]: Atsitolink, atsito
link tu man iš akių! Nenoriu daugiau ta
vęs matyti! Tu esi pikta pagunda! Eik, 
skubėk pirm negu dievų rūstybė užeis ant 
šios žinyčios! Bijau kad nepažintų žymių 
tavo čia buvimo ryte atėjusieji!
Algis

Giedrute! kas su tavimi? Kas? Kam 
buvo tie tavo gražus žodžiai, tos vilionės, 
kurios man viltis kėlė — jei dabar trenki 
mane į pat prapultį?....
Giedrutė

Aš maniau kad su saviškiu kalbu! Tu 
vaikštinėja! po svetimas šalis dievų jieško- 
damas ir žudydamas žmones, pametęs mu
sų dievus kurie mums taip geri buvo — ku
riems aš pastojau tarnauti, o dabar susi- 
teršiau tave palytėdama! Mirtis man — 
mirtis ant laužo kad savo prižado neišpil
džiau !

Ekstra! “iš Tamsios Pra
eities” Knyga Atėjo!

.TMD. organo redakcija gavo 
rugsėjo 15 d. žinią kad Tėvynės 
Mylėtoju Draugijai siustą kny
ga “IŠ TAMSIOS PRAEITIES 
I ŠVIESIĄ ATEITĮ“ jau atėjus 
i New Yorką, ir tuoj bus atim
ta kaip greitai bus atlikta rei
kalingi tokiu siuntiniu išgavi
mui formalumai.

TMD. Sekretorius V. Sirvy
das ir buvęs iždininkas A. B. 
Strimaitis rūpinasi knygų išga
vimu, o tuo tarpu sekretorius 
ruošias prie išsiuntinėjimo kuo
poms reikalingo skaičiaus kny
gų.

Kuopos, tokiu badu, privalo 
kuogreitiausia išrinkti mokes
nius už šiuos metus iš visu se
nu nariu, ir tada Sekretoriui 
bus žinoma kiek kuriai kuopai 
knygų siųsti.

Nelaikyki! jau sumokėtų mo
kesčių, bet siųskit į Centrą.

Algis
Tai palik tu viską — pasitolink iš akių 

visų kurie tau mirtim grasina. Aš savo jie- 
gomis ginsiu ir globosiu tave. Bėgk su ma- 

i nimi, eiva iš čionai....L. Giedrute
Verčiau man mirti! Neviliok tu manęs! 

j Negaliu.... Tu esi išgama. Eik, eik grei- 
Ičiau iš čionai! [priklaupia prie aukuro, 
galvą paremia ant akmens, ranka rodo Al
giui i kairę prasišalint.]

1 Algis

Algis
Jei tu mane myli, mudu gyvensim gyvu 

gyvenimu, ir lai džiaugsmai tavo niekados 
nepasibaigia.... Aš paimsiu tave iš čio
nai, išsivesiu i tolimą kraštą kur nepasieks 
tavo žmonės, kur musų niekas nežinos, ir 
mudu gyvensim sau, tiktai sau....
Giedrutė

[Abejodama]: Tik kažin.... arši mu
sų meilė kai sausi rudens Japai padegti ne- 
perliepsnos ir nepasibaigs — ar ji bus am
žina kai dievų aukuro ugnis amžinai kūre
nama? Ji greitai užsiliepsnojo ir išsiplėtė 
mudviejų širdyje, bet ar ilgai ji degs, ar il
gai?. ...
Algis

. Nusibodo man karionių žygiai,. plėšimai 
ir pagarbos už kraują.... Pažinau aš mei
lę ir aš geidžiu tavęs.... Aš noriu atsi
skirt nuo visų akių — nuo žmonių — ir pra
dėt gyvenimą su tavimi — iki galo musų 
gyvybės dienų....
Giedrutė

Algi, njano Algi! džiaugsme sapnų ma
no ! Apkabink mane labiau.... Spausk 
prie savęs.... kalbėk, kalbėk daugiau ir 
apie viską....
Algis

[Spausdamas ją prie savęs]: Iki šiolei 
aš buvau (patenkintas savo gyvenimu. Žmo
nių gyrimai mane augštyn kėlė; laimėji
mai kovose mane džiugino, ir garbė mane 
stūmė į priešakį. Dabar aš bijau žmonių, 
trokštu vienumos, ir negeidžiu garbės — tik 
tavęs, tavęs noriu ant visados.... Bėgk tu 
su manimi iš čionai.... ar supranti mane?
Giedrutė

i Suprantu, suprantu, Algi! Ir mano šir- 
Į uis žadina mane sekti paskui tave! [Pau

ža.]
I [Abu palengva leidžia lupas artyn, ir 
L visai arti sunešuš, ji atsipeikėja, pabe-

[Lyg norėjęs eiti ją palytėt, susilaiko]: 
Su ja kas nors negerai.... Jau nebesusi-
kalbėsiu šiąnakt.... Bet yra vilties.

[Susimaišęs, nusitolina kairiin.]
0

Scena III.
Giedrutė viena. Stoja, apsidairo.

Giedrutė
Tuštuma.... tamsta viena... Aš ir

Ugnis.... Čia rodos buvo Algis. ... kur 
jis?.... Ar aš liepiau jam nuei d? [Per-

Naujos Knygos Turinis
Šitas senai laukiamas veika

las gabaus bus nariams suteik
tas, ačiū buvusio TMD. Sekre
toriaus J. Sekio pasitrusimu, 
kuris šią vasarą būdamas Lie
tuvoj pasirūpino kad knygos 
butų išsiųstos nelaukiant ilgiau.

“Iš Tamsios PraeitiesĮ Į švie
sią Ateiti” yra 220 puslapių di
dumo knyga, parašyta garsaus 
Ruso autoriaus N. Rubakino. 
Ją Lietuvos dvasiški cenzoriai 
atrado netinkama jaunimui ir 
abelnai tikintiems, nes joje ne
kalba kad žmonija vystėsi ir 
kulturinosi su Dievo pagalba.

Turinis tos knygos yra toks:
1. Gyvoji ir negyvoji senovė.
2. Kaip ilgainiui persimainė 

žmogaus kūno ir proto surėdy
mas.

3. Kaip ilgainiui . žmonių gi
minė praturtėja.

4. Kaip ilgainiui žmogaus gy
venimo aplinkybės persimaino.

5. Permainos ’ kurios Įvyksta 
ilgainiui įvairių tautų ir gimi-

Įnių ukyj.
6. Kaip ilgainiui pasidalina 

j tarp žmonių turtas ir neturtas 
j ir kaip persikeičia visuomenės 
gyvenimas.

7. šeimos istorija.
8. Valstybės Valdžios istorija.
9. Įvairių tautų didieji prie

tarai ir didžiosios tikybos.
10. Iš kur iri kaip atsirado 

abėcėlė.

jau Lietuvoj, o dar jo adresą 
Centras turi, nes kuopos nepra
nešė Centrui apie permainą savo 
valdyboje. Kiti taip pat persi
kėle, o Centras nežino. Na ir 
vėl barsis kodėl Centras jų kuo
pą aplenkė, kodėl neprisiunčia 
knygų.

Skubėkit tuoj priduoti pilną 
sąrašą savo valdybos Centro Se
kretoriui dabar, kada pradedat 
žieminį sezoną, kada prasideda 
nuolatiniai susirinkimai. Ne
žiūrint ar po Naujų Metų pra
nešėt senam Sekretoriui ar ne! 
apie naują kuopų valdybų sąsta-j 
tą, dabar tą būtinai padarykit, I 
nes žiemos begiu Centras turės i 
daug komunikacijos su kuopo-i 
mis. Į

Tą padarykit VISOS kuoposi; 
Pavieniai nariai, neužmirškit Į. 
savęs, praneškit savo naujus) 
antrašus Centrui.

ŠEKIT ORGANĄ — yra kita! 
kuopų narių ir valdybų užduo
tis. Nereikia laukt kol Centras 
praneš ką laišku, perskaitę or
gane kokį Draugiją liečiantį da
lyką tuoj bile kuris narys pa
kelkit jį susirinkime, pasakykit 
kad matėt organe taip ir taip.

Centro Valdyba gali prirašyt, 
organas gali prispausdint visko, 
bet jeigu nariai nepakels tų da
lykų susirinkimuose tada nebus 
naudos nei nariams nei Draugi
jai.

TMD. KUOPOS, UŽSUiAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGAN A—KAI
NA $1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

.z*”® KŪDIKIO a\
/uEROVes skYRIUŠ
Iii) DEL APRŪPINIMO Įsi a 1 >111 »U-I fjH MOTINŲ IR JŲ ry 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.®

šiame skyriuje mes kiku 
įuo laiko gvCdendme rei
kalus Įdomius būsiančioms 
motinom; Ir molinoms jia- 
aų kūdikio.

STRAIPSNIS 90

Kūdikių aprėpirimas Ir pe
ni j imas yra. atlytas gyvos 
svarbos šeimynai ir taukši 
Ir mes jauiiame, kad td 
yra dalytax kur] mes tu
rime rcgulurištais LJRa- 
terpiaia atvirsi 4? bSjrd

® riivil ii

DAYTON, OHIO
SL/\. nariai ir narės, padary

kit taip kaip padare p. B. Sakai- 
tienė. Man nuėjus į svečius pas 
Bakaičius pasikalbėti apie nami
nius reikalus, p. B. Sakaitienū 
visai ką kitą pradėjo kalbėti. Ji 
sako, Urbonai, ar tu žinai kad 
aš skaičiau “Tėvynėj” straipsnį 
A. B. Strimaičio “Gyvenimo 
Ruožai”, apie naudą knygų, o 
ypač “Pasaulio Istorijos”, kurią 
leidžia TMD., ir taip mane tas 
straipsnis suinteresavo jog no

rėdama gauti tas knygas, pasi
ryžau tapti TMD. nare; te pi
nigus ir prirašyk mane.

Dar priminiau kad “Dirva” 
yra TMD. organas. Taip ji sa
ko: “Dirva” yra geras laikraš
tis, o dar kaip nariams atiduoda 
pigiau, te pinigus ir už “Dirvą”.

Klausimas, ar daug SLA. na
rių padarys taip kaip padarė p. 

i B. Sakaitienė. O tą Straimaičio 
straipsnį skaitė keliolika tūks
tančių SLT. narių “Tėvynėje”.

J. Urbonas, 
TMD. 61 kp. sekr.

-^QYDYTOJAI išrašo ir rekomenduoja Eagle^i 

įįP Pieną kūdikiams penėti kada motinos pie
nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
suvirškomas maistas.
Eagle Pienas pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penėti 
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes ' ” '
Kūdlkiij Knygą tį

Jums pasiusime penėjimo instrukcijas, 
kitokius brangias informacijas, dykai.

THE 
BORDEN 

COMPANY

’ ’ A■< f b?Ngg!-j^

BORDEN 
BUILDING 
NEW YORK

sigandus] Algi! Algi!.... [suslegia bal
są! Bet kad kas kitas manęs neišgirstų... 
[Pabėga į visas (puses dairydamosi.] Aš 
prakeikiau jį del to kad jis yru krikščio- 
,nis... • Kam aš tai dariau?.... Kuo jo 
tikėjimas blogesnis už mano? (i gal jis ir 
geresnis.... Kodėl visas pasaulis — sako 
Kristijonas — garbina jų Dievą, o mes gi
riose pasislėpę garbinam tik ugnį.... Ko
dėl man nelikti krikščione ir nepabėgti su 
Algiu?.. . Jei mano tėvui nepatiks, negir
dėsiu bent jo prakeiksmo.... Bet Algis 
mane mylės.... O kas yra didesnio už 

i meilę!. ... Kodėl dievai ją žmonėms duo
tų jeigu paskui tikėjimai atskirti turėtų. 
Turbut tikrai jis man žadėtas.... kitaip, 
kas negero butų nutikę.... [Vėl pasigen
da Algio] Algi! aš tavo! Sugryžk tu pas 
mane! Sugryžk.... Aš apsikrikštysiu! 
Gana man šiai ugniai tarnauti. Lai ji ges
ta ar kas kitas su ja stojas.... Lai ateina 
kas nori ir užžiuri ją. Tą pasakysiu Meru- 
nui jei jį susitiksiu, o jeigu ne — jis žinos 
įkas atsitiko.... [Susimaišo. Apsidairo.] 
j Bet Algis gal jau šią naktį daugiau neateis. 
Bėgsiu aš pas Kristijoną šią pat naktį — 

Į čia už kalnelio palei Mangačio pilį kur jis 
turi savo altorių. ... Noriai jis mane ap
krikštys... pasakysiu kad kitu laiku ne
galiu pas jį pribūti, nes dieną esu draugėj 
su kitais ir negaliu nuo jų pasitolint. 6 
prašysiu jį rytoj nueiti pas Algį ir pasakyti 
jam šitą linksmą žinią ...

[Skubiai nubėga tolimon kairėn.] 
[Bus daugiau] _ . ,

11. Užbaiga.
Knyga apima įvairių rasių— 

geltonos, raudonos, baltos, juo
dos gyvenimą, vystymąsi; vis
lias gausiai paveiksluota, beveik 
kas pusalpis tai paveikslas pa
sakantis akims visą vaizdą ku
ri skaitant susitveri.

Raidėmis ir paveiksluose vai- 
zdinama šaltų ir šiltų kraštų gy
ventojai, daugybė įvairių įna
gių ir gyvulių paveikslų, kas 
perstato tokius žmones ir pa
saulio dalis kokių mes nei sva
jonėse neįsivaizdinam.

IŠMETINĖJIMAI
Iš TMD. kuopų ir narių gau

nama retkarčiais išmetinėjimai 
kad jie negavo iš»Cenlro tokių 
ar tokių laiškų, ar ko tam pana
šaus kas buvo siuntinėjama vi
soms kuopoms.

Kuopose valdybos tankiai pa- 
sikeitinėja. tai vienas pasitrau
kia, ar išvažiuoja, ir reikia nau
ją jo vieton išrinkti. Bet Cen
trui ne visos kuopos praneša 
naujų sekretorių Įir pirmininkų 
antrašus. Kada Centras siun
čia senojo vardu komunikacijas, 
jos kuopoms neaptenka, nes nė
ra to nario nei tame mieste.

Kiti valdybų nariai patįs per
sikelia naujon vieton ir nepra
neša savo naujų antrašų. Tas 
irgi apsunkina Centro susinėsi
mą su kuopa.

Dabar bus ir nauja knyga, ir 
Jta gali nueit visai ne valdyboj 
esančio nario vardu, ar jis gal

KAIP PARUOŠTI KŪDIKIO 
MAISTĄ BONKUTĖSE.

Pirmuose straipsniuose buvo pa- 
briežta reikalas švarumo ir svarba 
ruošiant kūdikiui maistą. Maisto šva
rumą ir grynumą galima visai sunai
kinti jei nešvarus indai vartojama jo 
ruošimui.

Grota švarumo svarbos, yra svar
bu teisingas nusaikavimas ir tinka
mas atmiežimas. Kada kūdikiams 
vartojama pasaldintas kondensuotas 
pienas, ji reikia iš blokinės atmieruo- 
Li šaukštais, pilant j šaukštą iš blo
kinės, nesemiant. Tai geriausias bū
das gauti tikrą mierą. Gail lengvai 
suprasti kad sėmimas netinka, nes 
prie šaukšto tiek prilimpa perdaug 
pieno. O kadangi pamokinimai lie
pia imti tiek ir tiek šaukštu prie tiek 
ir tiek šaukštų prie tiek ir tiek un
cijų vandens, tai toki prilipimai gadi
na tikrai mietai. Atmieravus reika
lingą kiekį svarbu išplauti stiklą su 
virintu vandeniu, kuris vartojama 
miešimui, tokiu budu visą pieną su
imsi. Atidarytą blcšinę visada reikia 
laikyti šaltoje, švarioje vietoje, drū
čiai uždarytą su apvožta stikline ar 
puodeliu.

Vanduo vartojamas miešimui pir
ma turi būti išvirintas ir atvėsintas. 
Tekis vanduo šituose straipsniuose 
vadinama “virintu vandeniu”. Sai
kuok jį švariose graduacijos bonkose. 
Po to atmieruok pieną kai jau augš- 
f-’au sakėme. Dėdama kiekvieną šau
kštelį pieno į gradna torių maišyk iki 
jis pilnai ištirps. Tada supilk viską 
į sterilizuotą bonkutę ir tuoj uždėk 
sterilizuotą čiulpiką.

Nėra reikalo vartoti leiką, bet jei 
vartojama, atminkite kad svarbu ją 
turėti sterilizuotą. Sumaišyk mais
to tik vienam sykiui.

A?? jūsų kūdikis verkia? z\r jis 
nervingas ir neramus? Jei taip tai 
dažniausia maistas jam netinka. Jei 
pat inegali savo kūdikio žindyti, ir 
jei jis neneauga iš krūtų pieno, duok 
jam Borden’s Eagle Pieną — maistą 
kuris laimingai išauklėjo tukstafieius 
kūdikių. Jis lengvai priruošiamas — 
tik dadėk virinto vandenio kaip pasa
kyta. Per 65 metus motinos davinėjo 
Eagle Pieną kaipo didelę dovaną sa
vo kūdikiams. Jį rekomenduoja gy
dytojai kūdikiams kurie sirguliuoju 
ir silpni, nes jis lengvai suvirškomas 
ir teikia pilną, sotumą.

Odos trynimais! suteikia daug ne
smagumo ir rūpesčio motinoms. Jus 
patirsit kad Colgate’s Baby Tale yra 
tikra pagalba kuomet jūsų kūdikio 
oda suskintas arba uždegus, arba ka
da nutrynimai pasidaro nuo drapanė
lių ir kenkia jam. Colgate’s Baby 
Tale rekomenduojama gydytojų dėlei 
jo atsakančios rūšies.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

Geri Dantis-Gera Sveikata 
Atlikimui gerai savo darbo, reikalinga turė
ti gerus dantis ir gerą sveikatą. Prasti dan
tis yra priežastia daugelio sirguliavimu ku
rie priduoda jums daug bėdų ir kartais rei
kia netekti darbo.
Dabar yra laikas vengti blogų dantų. Valyk 
savo dantis su saugiu ir atsakančiu 
Colgate’s Ribbon Dental Cream.

Colgate’s 
duo ja 

Rekomen- 
visur 

Der. tįstai 
ir 

Daktarai



DIRVA

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

JAUNYSTEI
Tu, jaunyste, gėlėm’s pinta, 
Tarki žodį vargo miniai 
Kur pasauliui laimė švinta, 
Kur jos himnai rytmetiniai.
Tu išveski vargšo žmones 
Į skaidrėjantį rytojų

•Kad su tyra nekaltybe 
Jie sutiktų žemės Rojų.
Tau, jaunyste, yra skirta 
Meilės liepsna užsidegti, 
Ir su vilčia, valia tvirta 
Prometejo kančią sekti.
Tat krutinės jaunos, tvirtos 
Meilės liepsna suliepsnokit, 
Arpą, kanklėmis paėmę 
Laisvės himną uždainuokit.

Miško Aidas.

Nuo Juokų Red.: Šios gerb. 
Miško Aido eilės nėra visai ne
geros, bet nėra ir geros dėlto 
kad mintimis perplačiai griebia 
ir žodžiais peratvirai svaido.

Kalbant apie užduotis kokias 
šios eiles jaunystei skiria reikia 
apgailėti, nes verktinos pasek
mės apsireiškia ten kur jaunys
tė užsiima “vargo minių” vedi
mu į geroves, į “žemės rojus”.

Jaunystė, vietoj mokintis ir 
ruoštis prie businčio gyvenimo 
ir tvarkymo pasaulio vėliau, už
siima “vadavimu vargo minių” 
ir kėlimu betvarkių. Jaunystės 
įsivaizdavimas kad ji yra kovo
toja už liaudies teises pakenkia 
ir jaunystei ir liaudžiai. Jau
nystė ima giedoti laisvės him
nus pati jų nesuprasdama, ir to 
pasekmė buna tas kas dabar de
dasi Rusijoj. Tenai kožnas veik 
vaikinas ar mergaitė buvo tai 
socialistai, tai paskui bolševi
kai, kiti anarchistai ir nihilis
tai. Ir jiems niekas nebuvo ge
rai kas buvo, ir vis geidė to kas 
nepasiekiama, kas mintyse iš
rodė galima, o neįkunijama.

Daug jaunystes jiegų taip iš- 
aikvota, bet laikui bėgant pasi
rodė — kada tie jaunuoliai pa
ūgėjo protu ir amžium — kad 
bereikalingai jie vėjus maišė, 
nes vėjai patis gana išsimaišo.

Gaila mums ir tokių žmonių 
kurie nors amžium pažingėję, 
bet protas jų dar jaunystės vy
stykluose. Jie tveria ir griauja 
ir vėl tveria naujus smėlio na- 
melius-idejas, ir vėl rengiasi 
naujus tverti, bet vis iš tų pa
čių smėlių. Jei nors sykį imtų
si darbo iš tvirto molio arba iš 
to molio pasidarytų pįvtų, tada 
pastovesnis darbas butų.

Gaila ir tokių kurie yra pažin
gėję ir amžium ir mokslu, bet 
visai atsitolinę nuo gyvenimo 
tvarkymo — kiti atsidavę net 
palaidunavimui, palikdami ki
tiems gyvenimo kelius brėžti.

4ž
Ne jaunimui — tikrai ne jau

nimui — reikia imtis vadovavi
mu minių į žemiškus rojus ar 
kur kitur. Kas jaunimui reika
linga tai mokymąsi, sportas ir 
prisižiurėjimas kaip kiti veikia. 
Kada ateis jų diena, jie turi bū
ti prisirengę paimti iš senų jau 
atgyvenusių, vadžias gyvenimo 
ir laipsniškai gerinti savo paty
rimais, sveikai išlavintu protu, 
o ne tada atšalti nuo darbo ir 
palikti viską vėl jaunimui.

4^
Lietuvoj yra daug ko rimto, 

bet yra ir daug juokingo. Juo
kingiausia mums išrodo tai jų 
vardinimas bendrovių ir laikra
ščių.

Jeigu rubsiuviai uždeda ben
drovę, jie pavadina ją ‘Rūbas’.

Jei drobės audėjai — pavadi
na “Drobė”.

Jei kirvių pardavėjai uždėtų 
bendrovę, pavadintų ją ‘Kirvis’.

Jei kopūstų augintojai uždė
tų bendrovę, ją pavadintų “Ko
pūstų Galvos”.

Butų samdytojai uždėjo laik
raštį —jį pavadino “Butų Sam
dytojas”.

Gaisrininkai uždėjo laikraštį

— jį pavadino “Gaisrininkas”.
Jei mėšlavežiai pradėtų leisti 

laikraštį, jį užvadintų “Mėšlas”. 
Bet užtikriname kad jo niekas 
nei į rankas neimtų, nors gal ir 
geriausias laikraštis butu.

4^
Mes kas rytas ir kas vakaras 

važiuojame pro kleboniją į dar
bą ir pasižiūrime į ją. Vieną 
rytą kada buvo šilta važiuojant 
pro klebonijos šalį matėme ant 
verandos stovintį vienmarškinį 
kunigą, kurio marškiniai buvo 
ružavi. Tada mums užėjo min
tis apie žmonių akis ir spalvas, 
žmonės ir kunigai mėgsta turė
ti tarp savo marškinių įvairių 
spalvų savęs užganėdinimui, 
nors kiti to nematytų. Kunigo 
marškinių niekad niekas nema
to ir jam nereikia rodyti savo 
marškinių, vienok jis vieną sykį 
dėvi baltus, kitą sykį mėlynus, 
kitą sykį ružavus, nors visada 
galėtų dėvėti baltus, ir ne del 
jų spalvų bet del to kad be mar
škinių netinka būti nors ir ap- 
sivelki žiponą ir kaklą pasiden
gi juoda pakakle.

4^
Klerikalai Sandaricčius paže

mindami vadina juos “sandaro- 
kais”, mat, sandarokai be pir
mutinės raidės reiškia “andaro- 
kai”, arba tokį padargą kurį 
dėvi moterįs žemutinei savo kū
no daliai apdengti.

Kunigėlių-redaktorių minėji
mas andarokų aiškiausia parodo 
kas jų dvasiškose galvelėse tu
no.

Dabar 
Nupi
gintas 

iki 
$S.3S

LABAI 
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIKRODĖLIS

Rodo meto 
12 menesų, 
7 savaitės 
dienas, 31 
diena mė
nesio, mė
nulio per
mainas, ir 
minutas ir 
sekundas.
Laiko tik
rai laika ir
yra gražus

opsiduoto metalo. Juo kožnas džiaug- 
.sis,. ir jus didžiuosites. Jis vertas 
daug daugiau. *

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

233 William St. New York City.

DIEVAI IR ŽVAIGŽDĖS,, KUNI
GAI IR KARALIAI

(Iš Wells “Outline of History”.—V. K. R.)

ISTORIJOJE ATSIRANDA KUNIGAS.
p^UKRElPĘ savo domę j naujus žmogaus 

N laimėjimus Egipte ir Mesopotamijoje, 
randame kad ypatingiausis ir visur užeina
mas visuose tuose miestuose dalykas yra 
bažnyčia ar bažnyčių grupė. Kai kur tose 
šalyse greta bažnyčios iškyla karaliaus rū
mai, bet dažniausia bažnyčios bokštas yra 
augštesnis už karaliaus rumus. Šitas baž
nyčias mes lygiai užeiname Foinikų mies
tuose, Graikijoje ir Romoje. Knosos rū
muose, kur buvo jau įvairių 'patogumų ir 
pra'bingties, ir įvairiuose Aigėjų miestuo
se randame maldyklas, bet Kretoje yra jau 
bažnyčių, stovinčiij visiškai atskirai nuo 
karaliaus rūmų j Visur, visame' civilizuota
me senovės pasaulyje mes jas randame; 
kur tiktai primitive civilizacija įkėlė savo 
koją, Afrikoje, Europoje ar vakarų Azijo
je, ten iškilo bažnyčios; visur kur civiliza
cija yra visųseniausia, kaip Egipte ir Su- 
merijoje, visųaiškiausiai matoma yra baž
nyčia. Kada Hanno pasiekė tolimiausi, 
kaip jis manė, Afrikos kraštą vakaruose,

svarbią miesto gyventojų dalį. Jie nepri
klauso jokiam namui, jokiai šeimynai; jie 
'Sudarė savą šeimyną. Jie buvo atskira kas
ta ir klasė traukusi savęspi inteligentiniUs 
naujokus-rekrutus iš visų gyventojų.

Visųsvarbiausi tų kunigų pareiga buvo 
atlikimas maldų ir nešimas aukų bažnyčios 
dievui. Šitie dalykai buvo atliekama ne bi
le laiku, bet ypatingai nuskirtais metų lai
kais. Žmogui išmokus veisti gyvulius ir 
dirbti žemę, jo gyvenime iškilo pažinimas 
skirtumo tarp įvairių metų dalių, arba se
zonų, mokėjimas atskirti vieną dieną nuo 
kitos. Žmonės pradėjo dirbti ir reikalavo 
tam tikrų dienų pailsiui. Bažnyčia, reng
dama šventes, sekė tas pailsio dienas. Se
novės miestuose bažnyčia buvo tartum laik
rodis ir kalendorius ant rašomojo stalo.

Bet ji buvo ir kitokių funkcijų centru. 
Senovės bažnyčiose prasidėjo raštas ir jose 
buvo laikoma svarbesnių įvykių užrašai. 
Jose buvo ir mokslo pradžia. Žmonės ei
davo į bažnyčias ne tik šventadieniais, bet 
taip pat ir pagalbos jieškodami. Senovės 
kunigai būdavo gydytojais ir burtininkais. 
Ir senovės bažnyčiose užeiname tas mažas 
aukas nešamas įvairiems privatiniams ir 
išanksto pasirinktiems tikslams, kaip ir 
šiandien dar matome katalikų bažnyčiose, 
ex votos, mažiukus pavidalus pasveikusios 
širdies ar ataugusių ir pasveikusių šiaip 
kūno sąnarių — tos atnašos ženklina kad 
maldos liko išklausytos ir apžadai priimti.

Aišku yra kad čia mes turime tą suly
ginamai nesvarbų elementą gyvenime se
novės nomado, gydytojo-burtinin'ko, šven
tyklos prižiūrėtojo ir memoristo, išsivys
čiusį — draugijai besivystant ir kaipo da
lis draugijos vystymosi iš barbarizmo į ci-

jis tuoj įkūrė bažnyčią Herakliui. Istori-Į vilizuotą bendruomenę — į kažką daug 
joje vienu laiku iškyla civilizacija ir baž-Į svarbesnio. Ir taip pat aišku kad ta primi- 
nyčia. Šitiedu dalyku eina sykiu. Pradžia j tivė baimė nežinomų esybių ir vilties apsi- 
miestu yra tai istorijos bažnyčių laipsnis, sergėti nuo jų, taip lygiai geismas užmelsti 

Visose tose bažnyčiose buvo šventoji nežinomas jiegas, tas primitivis troškimas
vieta; virš jos būdavo, paprastai, didelė apsivalyti ir primitivis geismas siekti prie 
Stovyla kokio nors monstro, pusė žvėries,! galybės ir mokslo —visa tai prisidėjo prie
prieš kurį būdavo aukuras aukoms nešti, j 
Graikų ir Romėnų bažnyčiose, bendrai į 
imant, dievybės stbvyla būdavo žmogaus j 
pavidalo, šitokį stovyla būdavo laikoma' 
dievu, ar jo pavidalu, ar simboliu dievo, ku
rio garbei buvo įrengta bažnyčia. Prie 
bažnyčios visados būdavo geras skaičius ku
nigų ar kunigių ir bažnyčios tarnų, dėviu-. 
čių skirtingus rūbus ir sudarančių labai;

sukristalisjavimo naujo socialio bažnyčios 
fakto.

(Bus daugiau)

3552. Pirmieji Gamtos Pasakojimai. Paraše H. Vag
neris. Vertė B. Masiulis. Kaunas, 1922, p. 138 60c

3520. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas. Trumpas Lie
tuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir su

augusiems. Pusi. 106, ............................. 40c
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti 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.

RODYKLĖ No. 19
Virimo Receptai

Daugelis pažymių maisto žinovų 
pritvirtina jog pienas ar pieno pro
duktai yra svarbu žmogaus maistui, 
nes kitaip laikui bėgant žmonija pa
lengva išmirtų. Piene ar sūryje ran
dasi tam tikri paslaptingi elementai 
kurie suteikia mums reikalingas mi
nerales druskas, vitaminus ir šilu
mos kalorijas palaikymui sveikatos. 
Kitais žodžiais, suris yra beveik gry
nas pienas sudarytas iš riebalų, pro-j 
teinu ir mineral iii druskų. Turėtu- j 
met naudot sūrio kuodaugiausia arba 
tiek kaip ir kito maisto, nes jis ne I 
tik kad yra sveikas bet ir ekonomin- 
gas. Suris taipgi pagelbsti virškini
mui ir stimuliuoja apetitą. Sekantis 
receptas yra vienas iš populiariš- 
kiausių valgių per visą metą naudo
jamų.

ŠUTINTI MAKARONAI SU SURIU 
l1/? puoduko evaporated pieno 
3 puodukus virtų, nusunktų maka

ronų supjaustytų į divejų colių 
ilgio šmotukus

1 Vi puoduko tarkuoto Amerikoniš
ko sūrio

IV2 šaukšto sviesto ar sviesto pa
vaduotojo

U’ šaukštuko durskos, smulkios 
1-8 šaukštuko pipirų 
keletą grudų paprikos
Padaryk baltą skystą buzą iš mil

tų, sviesto, uždaro ir pieno. Sumai
šyk su tuo makaronus. Pilnai iš- 
taukuok žemą kepamą bliudą, sudėk 
eilę makaronų, paskui sūrio, ir taip 
ištisai iki viską sudėsi paeiliui. Ke
pink vidutiniškam karštyje iki paru
duos, per apie 35 minutas.

Virtuves Reikaluose
Daržoves dabar duodama ant dide

lių torielių vietoj ant soso torielių. 
Turėtumėt naudoti dubeltavą daržo
vių stotką su uždangalu. Tokią ga
lima pirkti paprasto ar suplakto me
talo.

Gavimui atsakančio skonio žuvies, 
žuvį reikia visai nušluostyt. Geriau
sia po numazgojimo žuvies, apdžio
vink ją atsargiai sausame skarulyje 
ir paskui apibarstyk ant jos miltų.

Žuvį reik uždengti pirm dėjimo į 
ledų skrynią, nes kitaip žuvies sko
niu persiima viskas kitas skrynioje.

Mėtos ir petruškos bus šviežios il
gesniam laikui sudėjus jas Į beor:- 
nį vaisių dėjimo stiklą ir užšriubavus. Į

Šalta kava yra skani duodant su i 
pasaldinta plakta smetona.

Naminiai Pasigelbėjimai
Sulaikymui ėjimo gazo iš paipos 

arba karšto vandenio, suminkštink 
biski muilo ir užtepk ant skylutės.

Visada yra gerai turėti po ranka 
šmotelį sukietinto muilo. Patrynus 
tą dalį audeklo iš kur nori ištraukti 
siūlą su muilu, siūlas lengvai išeis.

Valant juodus sliperius arba veik 
viską kas juoda, geriausia naudot ir 
juodą skarulį su valymo produktu.

Kuomet jūsų namams reikia gero 
valymo, žiūrėkit kad jūsų šluota bu
tų gerame stovyje. Kad šluota su
rinktų dulkes, geriausia pamarkyt ją 
muiluotam karštam vandenyj jin da- 
pylus 3 šaukštus kerosino (į viedrą). 
Taip šluota ne tik apvalys karpetus 
bet paliks grindis lyg nužibinus.

Palivuotus katilukus kurie sausai 
apdega reikia pripilt tuoj verdančiu 
vandeniu, nes šaltas vanduo leidžia 
palivai trukti.

Grožės Patarimai
Kiekvienas žino kad gera sveikata 

priklauso daugiausia nuo gero vidu
rių virškinimo. Ir, suprantama, ge
ras virškinimas pirmoj vietoj prigu
li nuo gerų dantų. Kožnas gali len
gvai užlaikyt dantis geram stovyje 
atsakančiai juos nuvalant. Reikia 
nueit pas dentistą ir patirt kaip pi
giai gali išegzaminuoti jums dantis 
ir rast mažus kenkimus kurių pats 
nepatėmiji. Užsimoka eit pas gerą 
dantistą du sykiu į metus išegzarni- 
navimui dantų, nes tuo tik išvengsi 
nesmagumus kokie del dantų gali 
prasidėti. Nekainuoja daugiau jeigu 
valysi dantis du sykiu į dieną ir ap
silankysi pas dentistą du sykiu me
tuose negu reiks kęsti skausmas ir 
tankiai gauti ligą kuri gali prasidė
ti nuo dantų užleidimo.

Ypatiška Sveikata
Jus daug girdėjot apie maistus tu

rinčius savyje karhohydratus. Kar
bohydratai randasi gyvuliuose pieno 
cukraus ir mineralių krakmolų pavi-« 
dale. Žingeidu sužinoti kad pirm ne
gu karbohydratai gali būti sunaudo
ti kūne jie turi pervirsti į vynuogių 
cukrų. Karbohydratai duoda jums 
daugiausia šilumos ir energijos. Te
kis maistas kaip obuoliai, vynuogės, 
bananai susideda visiškai iš karbo- 
hydratų. Karbohydratai yra ta da
lis maisto kuri duoda vaikams ir su
augusiems šilumą keliančią spėką 
prie veikimo. Medus, moliasai ir sy- 
rupai yra formos cukraus kurios pri
duoda dar daugiau energijos atliki
mui tikro sunkaus fiziško darbo.

IVIes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
__ Borden’s Evaporated Pienas yra • groserninkas mėgsta parduot Bor- 
pilnas riebus karvės pienas su išim- 1 den’s, nes Borden’s perstato rūšį ir 
tu vandeniu. Jis padaro skaniausius 1 jis žino kad jus norit geriausio už 
valgius kurie reikalauja pieno. Jūsų I savo pinigus.

&

— Tragedija iš pradžios 13-to šimtmečio, iš Lietuvos Kriktijimo dienų —
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Veikalas jau rengiama spaudon 
bus su daugeliu paveikslėlių ir di
delių paveikslų—dviem spalvom 
visas spausdintas—tikrai gražaus 
Europiško artistiško pavyzdžio.

Dabar kaina tik bOc. už vieną, iš
ėjus iš spaudos kainuos $1 kny
ga. Teatralės grupės dabar gali 
gauti 12 knygų už $5. Imkit da
bar, užrašyki! vieną Į iLetuvą.

Šiame 5-kių aktų, septynių atidengimų veikale matysit ištisai Kryžeivijos laikų dvasiškuos intrigas — Kristijono, kuris vėliau tapo Prusų-Lietuvių 
- tarp vie- 

clidžio dalyko, meilės, miršta.
vyskupu, klastas viliojimui Perkūno garbintojų prie Krikščionybės; matysit neapikantą dviejų šeimynų — pagoniškos ir krikščioniškos 
na kitos, tuo pat sykiu rieišvengtiną susimylėjimą tų šeimynų vaikų — Algio ir Giedrutes, kuriedu pagaliaus del vieno

KNYGŲ MĖGĖJAMS
“Algis ir Giedrutė” bus 
papuošimu jų knygynėlio, 
nes tai bus didelė, stora, 
200 puslapių knyga, su 
daugeliu iliustracijų ir 
paveikslų dadėtų iš tikrų 
fotografijų lošėjų. Visas 
knygos vidus bus spaus
dintas dviem spalvom — 
ružava ir purpurine — ir 
viršeliai taipgi bus gra
žiai iliustruoti su Algio ir

Giedrutės atvaizdžiu.
Skaitymui tas veikalas 

bus patraukiantis savo tu
riniu, o iliustracijos ir pa
veikslai visą skaitymą pa
darys maloniu.

Tą veikalą taipgi mylės 
jūsiškiai Lietuvoje — pri- 
siųskit paprastame laiške 
$1 ir gausit dvi knygas— 
vieną pasiųsit Lietuvon.

Viena 50c. Dvi už $1.
Siųskit pinigus dabar.

Prenumeravimo laikas bai
giasi su SPALIO mėnesiu— 
skubėkit užsisakyti dabar, 
nes už 50c tokią knygą nie

kad vėliau negausit.
Pagražinkit savo knygynė

lį nauju gražiu leidiniu.
Užsakymus siųskit ‘Dirvon’

TEATRU LOŠĖJAMS
Teatralės grupės ras šį 

veikalą lengvu perstatyti 
ir svarbiu patraukimui 
publikos, nes žmonės mėg
sta istoriškus veikalus.

Papiginta kaina — 12 
knygų už .$5 — gali kiek
viena gruipė įsigyti dabar 
ir nelaukti kol knyga bus 
visas dolaris.
Lošimui reikia 4 moterį]

ir 9 vyri], bet tik keli turi 
žymias roles, kiti taip sau 
lengvutes.

Scenų reikia tik trejopų 
— senoviškos Lietuviško 
didžiūno stubos vidaus ir 
dviejų vaizdų girioje.

Tokias scenerijas gali
ma lengvai gauti, kitur ir 
yra, ir galima veikalą pa
statyti be vargo. Imkit 
lošti “Algį ir Giedrutę”.

Veikalas jei butų spaus
dinamas paprastai, užim-

tų tik į 120 puslapių, nes 
daug užima iliustracijos, 
todėl išrodo lyg perdidelis 
sulošimui, bet ne. Prie to, 
spausdinasi didelėm rai
dėm, dėlto išrodo didelis, 
nors yra lyvus daugumai 
,musų lošiamų didesnių 
veikalų.

Teatrų lošėjams — setas 
12 knygų už $5.

Siųskit pinigus dabar.

Neužmirškit saviškių Lietu
voje — užrašykit jiems 

“Algis ir Giedrutė”
Kalėdų laikas ateina — pa
siuskit dovanų savo drau

gams Amerikoje knygą 
“Algis ir Giedrutė”

Užsakymus siųskit ‘Dirvon’
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HILLS AND RIVERS
In its generality Lithuania is 

a plain lightly inclinen towards 
the sea and traversed by two 
chains of so called mountains, 
the Lithuanian Hills and the 
Telšiai Heights. The Nemunas 
divides the Lithuanian Hills in
to two groups—to the left the 
chain of the south-west, to the 
right the chain of the south
east. The latter crosses the 
Vilnius province and the north 
of Gardinas province. The west
ern chain, which is smaller, 
starts from the left bank of the 
Nemunas, extends to the prov
ince of Suvalkai and as far as 
Prussia. Strictly speaking, these 
hills are merely light undula
tions with an average altitude 
not extending 200 metres. The 
highest point is Mount Čiupiš- 
kiai (55 kilometres south-east 
of Vilnius), which rises 313 
metres. In the valley numerous 
lakes brighten the scene.

The Telšiai Heights largely 
resemble the Lithuanian Hills. 
They skirt the sea and traverse 
the districts of Telšiai and Ra
seiniai in the province of Kau
nas. Their lesser spurs extend 
as far as Prussian Lithuania. 
The average altitude of the 
chain is 150 metres, the most 
notąble peak being Mount Šat
rija. In Lithuania Minor is 
Rambynas, the legendary moun
tain of the Lithuanians. The 
region of Ober-Eysseln, owing 
to its charming scenery, is 
sometimes called the Lithuanian 
Switzerland.

Lithuania owes much of her 
scenic distinction to her rivers 
and lakes in which the country 
abounds. Tiiis variety is caused 
by winds from the west which 
carry rain-charger clouds from 
the sea and also by the clayey 
soil which prevents the subsi
dence of the waters.

The Nemunas is the great 
Lithuanian river. Its course has 
the form of the letter Z. The 
lower horizontal stroke corres
ponds to the line east-west 
which it describes from its 
source(to the town of Gardinas; 
there the river turns abrupted-

ly towards the north, but when 
several kilometres from Kau
nas it resumes its east-west di
rection, which it keeps till it en
ters the Baltic a little below Til
žė (Tilsit). The Nemunas has 
cut for it self a deep bed and in 
places its banks are very steep, 
of cliff-like formation, while in 
others they are flat. In its up
per reaches the Nemunas has 
been compared to the Rhine, 
but is less attractive in its low
er reaches in Lithuania Minor, 
where it frows idly through a 
plain. Then for the last time 
it returns to the hills, piercing 
the Prussian spurs of the Tel
šiai Heights and winds round 
Rambynas, the mythological 
mountain of the Lithuanians.

The Lithuanian basi n is 
formed principally by the Ne
munas, and its numerous afflu
ents. On the right bank the 
Nemunas receives the Jura, Du
bysa, Nevėžis, Neris or Vilija, 
which comes from Vilnius, the 
Merkis, etc. Its affluents on 
the left bank are the Šešupė, 
Black Ančia, Zelvė, Mulčia, etc. 
These affluents are not uni
form and monotonous rivers: 
each has a distinctive aspect 
and passes through delightful 
country. The gilded waters of 
the Neris inspired the Lithu
anian poet Mickiewicz. The 
Dane, which joins the Nemu
nas near Memel, is renown for 
its beautiful shores. The Du
bysa, which is certainly one of 
the prettiest rivers in Lithu
ania, acquired a melancholy no
toriety during the war, many 
desperate engagements having 
been fougth on its banks. The 
Venta, which traverses Kurland 
and directly enters the sea. oft
en causes floods.

REBUKED
Bank Teller—This cheek is 

all right, but you must be in
troduced. Can’t you bring your 
husband ?

Woman—Who, Jack? Why, 
if Jack thought you wanted an 
introduction to me, he’d knock 
vour block off.

SORROW
By Walter R. Baublis.

Its grieving face is always near, 
Its doleful voice I often hear, 
O, why does it now disappear 

Prom my vision.
Whene’er I go it goes with me. 
From it I never can get free, 
That picture of gray misery 

And oblivion.
My heart it seems will never 

save
Life’s beauties, nor its sweet

ness crave,
But from the cradle to the grave 

Weep and perish.
0, if from it I could be free, 
How happy I would seem to be, 
My heart would rise in ecstasy

And Life cherish.

When the spirit moves you to I 
invest, it may be well to go just j 
a little further and investigate.

--------o--------
I . .When it comes to women, cul
tivating a mustache is like rais
ing hell.

-------- o--------
Among the lonesomest feel

ings is the kind that a little 
chap has when he comes home 
from school and finds that 
mother has gone visiting and 
won’t be home until supper time.

-------- o--------
Lady: Have you been a tramp 

the greater part of your life?
Tramp: No, ma’am; I owned 

a life insurance agency in Ger
many before the war.

Stern Mother—Why did you 
allow Mr. Swatters to kiss you 
in the sitting room last night?

Daughter—Because it was so 
cold in the entrance hall, mam
ma.

Telefonas Main Gili
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklų Cumber- Į 
land Universitete, darbuojas su Į 
Teisiu Ofisu advokato

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

MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS 
Dažoin Išmazgojam
Garbiniuojant .Bob Suraitom
Apvalai Suraitom Manikurinam 
Baltinam Išimam Gyv-Plaukius 
Robinam Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinam

Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: 
Užrašykit “Dirvą” ir “Artoją” 
Neužmirškit saviškiu Lietuvoje:

Užrašykit jiems “Dirvą”_
v..*..* u, ■uurani.u, uu*. .mini u

A. L. Glaser
I ADVOKATAS IR TEISIŲ 

PATARĖJAS
Į padare patvarkymą pasimatyti
J su savo klientais ir tais kuriems
| reikia legalio patarnavimo ir pa-
| tarimo, ofise pas
| GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Ciair Ave.
| Kas Antradienis ir Trečiadienis 
f vakaras nuo 7 iki 9 vai.

Didžiausi Plunksnų įs
taiga Suv. Valstijose 

Mes par
duodame 

savo pa
čių darbo 
P 1 u n ks- 
nas, ir ne- 
s u gadin

tas ilgu 
gulėjimu. 

Plunksnas, 
sunešiotas arba išpukuotas. Visų 
pavyzdžius prisiunčiam ant parei
kalavimo. Siunčiam Plunksnas j 
visas Suv. Valstijas. Rašyk šian
dien i didžiausią Lietuvišką Plunk
snų įstaigą. (38)

ALBERT STF.TZ
133 Passaic Street. Passaic, N. J.

Galim prisiųsti čielas

‘■’KANKLĖS” cit nesustojo ir bus nauja “TRI
JŲ METŲ KANKLIŲ KNYGA” atspausdinta 
šių metų Kalėdoms. “TRIJŲ METŲ KANK
LES”, už 1922-3-1 metus, leidžiamos Lietuvoje 
prenumeratos keliu už Du Doiariu. Siųskit 
pašto money orderi šiuo adresu:
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J. Urbšaitis thinks those fel
lows who possess lots of pep are 
the salt of the earth.

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

Complete in Itself
Astrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augs.

Valei Aito-Strop Razor

MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alėja, G0 Kaunas, Lithuania.

TURIM VISOKIAUSIŲ VESTUVIŲ 
SUKNIŲ JAUNAMARTĖMS

Ir Suknių Visokiems Reikalams.
Šalip to turim paklodžių, paduškų, 

inpilų, apvalkalų, užtiesalų ir kitų vi
sokių dalykų namams.

Del vestuvių mes turim tokių gra
žių suknių kad merginos išrodys gra
žiausios jaunamartės arba 'pamerges.

A. ANŽLOVAR
6202 St. Clair Ave.

Kuomet Užsisakot

Fairchild’s Velvet

Reikalaukit Kad Jums Duotu 
Tiktai Tiki kasius

Ilf FAIBCHILD MILLING C
CLEVELAND^!

Judge—You are charged with 
being a deserter from your wife. 
Is this true?

Prisoner—No, judge, not a 
deserter, just a refugee.

-------- o--------
She—When we get to Niaga

ra, dear, let’s try not to look as 
though we’re just been married.

He—Good idea, darling. You 
carry the suitcase.

-------- o--------
Most radio sets nowadays are 

deceiving sets.
-------- o--------

A Mixed Order
The pretty girl who was sweet 

on the good-looking clerk-got so 
flustered when he came to wait 
on her, she asked for a pound of 
“croda sackers”. And he asked 
hen: “Backage or pulk”?

-------- o--------

SIŪK IK TAUPYK
.M_J-- .. — - -- " . ......... ■- — M .....
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS
The Muscle Shoals lease 

should be made for a century, if 
at all, in order to give congress 

| ample time to investigate it.
I ----- 0-----| Usually, when a fellow gets 
to thinking, ‘‘I’m the big gun of 
this establishment”, he gets 
fired.

-------- o--------
It takes an income of six fig

ures to get a man in the gravure 
section, but, A. Žukas says, one 
figure will get a girl there.

-------- o--------
John Brazauskas was driving 

to work the other morning when 
he approached a man walking 
in the road. In order to get by, 
Brazauskas was obliged to blow 
his horn quite loudly. The ped
estrian, annoyed by the inter
ruption of his walk, ventured to 
remark in a loud voice as Bra
zauskas drove by, “Fool”. Loud 
and promptly came IBrazausRals’ 
reply: “I knew you were before 
you spoke”. I

Gudrus Teisėjas 5šgel= 
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas • 
Visi linksmi!

Tula lenku šeimyna New 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 delei 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 aptieką, 
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 linksmai gyvena.

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

(Paskelbimas)

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Geriausi Vatos Siūlai 
SIUVIMO PAMOKA
Norėdami naudingos knygelės 
apie siuvimą prisiųskit 1 c. i 
THE SPOOL COTTON CO., Dopt. O 

315 Fourth Ave., New York

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
J'AI yra pinku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui,^ jeigu žmogaus 
dantis yra nešvaruą, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daęčmas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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

į
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GRAFAFONAI

M išpirkome iš Kauno Krautu- 
§ 1V" v^s nuc St- Clair Ave. ir E. 23rd

v - Street visus Lietuviškus ir kitokius 
rekordus ir grafofonus. Norėdami Lietuviškų dai
nų ir šokių bei abelnai visokių rekordų ii- 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 grafofonų krautuvės prisi
dėjo dar naujas bendras, visiems gerai žinomas 
GRACIJONAS ŽIDONIS, geresniam musų vien
taučių patarnavimui namų reikmenų pirkime.
Kituose miestuose pristntom Rekordus per paštą. Rašykit

Furniture ©o.
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius G. Židonis.

z

^AV.W/.-.VcW.-.^V.W.V.'AV.WAW.V.WMW/.W.V.V.

DR. SMEDLEY, SPEClAlSTAS
Eikite pnj tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesoriui n«- 
siklausino3 kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligoti. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusiį ligos prieiaetj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jtum 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiua 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijimo 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10-106 Euclid A v. Kampas E. 105th St. Cleveland 

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

Nedėldieniaia nuo 10 Iki 1.

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

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

USE

jįA'-i Turėk Tyras,
Sveikas Akis 

Jei jos Pavargą, 
Teka, jei skauda, arba Prisinešę 
naudokit Murine tankiai. Atgaivina, 
ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiam 

Parsiduoda visose vaistinėsj
Rašyk knygelės iŠ Murlne Ey. R.medy
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|PO LIETUVAI
1 PASIDAIRIUS i
= Veda Leonas Žukauskas

*
Oficialiniai daviniai aipe ruo

štą sukilimą Klaipėdoje. Pasak 
“Eltos”, Klaipėdos policijos ko
misaras, pasirėmęs slaptai gau
tomis žiniomis, rugpjūčio 1 d. 
pranešė policijos vado padėjė
jui, o pastarasis augštajam Lie- 
tuvos Vyriausybės Klaipėdos 
krašto įgaliotiniui, kad Klaipė
doj susiorganizavęs perversmo 
komitetas, kuris 1—2 valandą 
nakties iš rugp. 4 į 5 d. rengėsi 
pulti kareivines, visas valdžios 
įstaigas, negriauti esamąją val
džią ir paskelbt absoliutinį frei- 
štatą, kad perversmo vadas, bu
vęs Vokiečių kariumenės feld
febelis Fridrichas Blumenau, 
išrinktas vyresniuoju sukilėlių 
vadu, jo pirmuoju adjutantu 
paskirta Martin Beck, antruo
ju — Rugulis, kurio vardas ne
sužinota, raštvedžiu paskirta 
Herbertas Kessleris, kad per
versmo komitetas turi savo ži
nioj 400 žmonių, kad sukilėlių 
puolimo planas numatyta toks: 
Pirma grupė — 80 žmonių, ku
riai vadovaus Jurgis Matšuk — 
puls kareivinių pirmą nuo mie
sto rūmą, tą dalį kur gyvena 
kareiviai; antra grupė — 100 
žmonių, kurios vadas turėjo bū
ti paskirtas rugpjūčio 1 d. ■— 
pult kitą tų kareivinių dalį; 
trečia grupė — 100 žmonių — 
puls fligelį gyvenamą karinin
kų ; ketvirta grupė — taip pat 
100 žmonių — puls maisto, pa- 

i saro, ginklų sandėlius, ir penkta 
t grupė — likusieji žmonės — tu 
. rėš suimti policiją (krašto ir 
; valstybinę), užimti bankus, oro 
' laivyną, uosto ir garbės sargy

bą, kad po puolimo rugp. 5 d. iš 
. ryto bus paskelbta visų Klaipė

dos krašto automobilių rekvizi
cija tikslu palaikyti ryšius su

' Hdckenkreizleriaiš'" '(Vokiečių 
tautinė organizacija) iš Tilžės 
ir bendrai iš Vokietijos, kad vi
si suimtieji Lietuvių karininkai 
ir valdininką bus laikoma įkai
tais ir nugabenti i paruoštą 
kiekvieną valandą plaukti Šlick-1 

' mano garlaivį, kad rugpjūčio 1
d. 6 vai. vakare, pas vieną per
versmo komiteto narį Joniškyje 
(Klaipėdos priemiestyj) Haupt 
str. 23, rengiamas perversmo 
vadų susirinkimas tikslu galuti
nai susiorganizuoti, kad tą pa
čią dieną turi būti išrinkta dele
gacija vykti Tilžėn pas Hacken
kreizlerių vadą Vokiečių kapi-

toną Amoną pasitarti su juo ; 
perversmo pagalbos reikalais, ’ 
kad apie 150 Hackenkreizlerių 1 
jau turi ginklus,' kad pirklys 
Sverdta (turįs ginklų krautu- ’ 
vę) yra pasižadėjęs sukilėliams 
duoti ginklus, kad apie 40 kul- 1 
kosvaidžių tikimasi gauti iš Til- 1 
žėc, kad Nimerzatėj rugpjūčio 
2 d. Fridrichas Blumenau, per- I 
versmo vadas, su Jurgiu Mat- 
šuku nustatys finansavimo ir : 
bendros organizacijos klausi
mus.

Rugpjūčio 1 d., 7 vai., kaip 
buvo sukilėlių susikalbėta, pas ■ 
Martiną Becką, Joniškyj (tame : 
pačiame Klaipėdos priemiestyj) ' 
tikrai įvyko vadų susirinkimas, ■ 
ir jų dalis, būtent: Blumenau, 
Beck, Stuhlert, Simoneit, Kess- 1 
ler, Balnus, Heibet, Uksteins, 
Svensig, Karalius, Jokubeit ir 1 
Perkams tapo policijos areštuo- 1 
ti, vėliau areštuota dar trįs iš 
to susirinkimo pabėgusieji, bū
tent: Bottcįer, Otto Balnus ir 
Matškus; rugpjūčio 3 d. tapo 
sulaikytas Valteris Varžis, įta
riamas dalyvavęs rengiant su
kilimą ir turįs ryšių su Vokiečių 
slaptomis organizacijomis.

Policijai darant kvotą, areš
tuotieji Herbert Kessler ir Gus
tav Bottcher parodė kad tikrai 
trečiadienį, liepos 30 d., vakarą, 
Fridrichsmarkte buvęs slaptas 
susirinkimas, kuriame Blume
nau buvo išrinktas perversmo 
vadu ir išrinkta kiti vadovauto- 
jai. Be to dar pridūrė kad kiti 
paskirstymai turėjo būti baigti 
sekantį susirinkimą ir kad puo
limo planas buvo sugalvotas 
toks kaip tai pažymėta buvo po
licijos pranešime. Toliau, mi
nėti Kessler ir Bottcher parodė 
kąd. autais susirinkimas įvyko 
rugp. 1 d. pas Martiną Becką, 
Joniškyj, kur dalyvavo taip pat 
Hackenkreizlerių vadas Fodzko 
ir pirmo susirinkimo dalyviai. 
Tame susirinkime Blumenau 
reikalavo kad susirinkusieji pri- 

j siektų kovoti už Klaipėdos ne- 
I priklausomybę, ir kiekvienas 
vadas pasižadėjęs paruošti žmo
nes, ginklus turėjo parūpinti 
Heckenkreizleriai, kurie sakėsi 
turį pakankamai ginklų ir ran
kinių granatų; maždaug tokio 
pat turinio buvo surašyta areš
tuoto Svensigo parodymas.

Rugpjūčio 1 d. areštuojant 
pas [Becką susirinkusius vadus,

rasta įvairių atskiriį sklypelių 
užrašų, kurie patvirtina viršuj 
išdėstytą perversmo organiza
vimą ir nustato kaip buvo pla
nuota sukilėlių puolimas ir kaip 
buvo pasidalinta atskirų vadų 
veikimas ir, be to, slaptoj poli
cijoj gauta liepos 30 d. įvykusio 
susirinkimo nutarimo užrašai,

nija suprato reikalą pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybės tei
sę. Dabar teliko iš Mažosios 
Santarvės tiktai Pietų Slavija, 
kuri vis dar nesiryžta.

Galvanauskas Londonan. Pa
sak tos pačios “Eitas”, p. Vaug
han, buvęs ikišiol Anglų atsto-

dino savivarj vežimą, ir apige- 
riais keliais, kur norėdavęs ten 
nuvažiuodavęs. Jis turi nusi
drėbęs molio jau 20 suvirs me
tų išstovėjusį malūną. Tai la
bai retas atsitikimas kad molio 
mūrinys taip ilgai tvertų.

Dabar vėjo take iš sodžiaus 
išsikėlęs kaimynas statosi tro

kurie visai patvirtina viršminč- vu prie £ietuvos Vyriausybės,
tų kvočiamųjų parodymus.

Gelžkelių policijos nuovados 05 d. — turi įteikti Respublikos 
viršininkas pranešė Augštajam > Prezidentui savo kredencialus 
Lietuvos Vyriausybes Klaipėdos I]{a;p Nepaprastas Pasiuntinis ir 
krašto 
giuose gauta iš Vokietijos rug-j 
pjučio 2 d. ir yra muitinėj 2000 
trijų rūšių, ulonų, gusarų ir 
pėstininkų Prūsų kareivių ke
purių ir 206 bruslotų; kadangi 
iki rugp. 4 d. tų kepurių apžiū
rėti niekas muitinėn neatvyko, 
jos buvo konfiskuota. Viduje 
įdaros buvo rasta lapai su pa
žymėjimu: Gavėjas A. L. Svark, 
Šilutėje; bet rugp. 4 d. atvyko į j 
mutinę ekspeditoriaus Kibarlo Į ’’pUju 
Pajėgiuose tarnautojas ir pa-1 
darė naują važtaraštį, sulyg ku
rio tie daiktai peradresuota var
dan Aloizo Švark, Šilutėj. Ka
dangi pastarasis policijos įtaria
mas įvežęs šį pavasarį Į Klai
pėdą sprogstamosios medegos 
tai tos kepurės ir daiktai esą at
vežti ruoštam sukilimui.

Einant pasakytais daviniais, 
tardytojo tapo kol kas patrauk
ti atsakomybėn: Fridrich Blu
menau, Gustav Adolf Bottcher, 
Martin Beck, Jurgis Matšukas, 
Ernest Stuhlert, Christop Si
monaitis, Herbert Kessler, Otto 
Balnus, Erich Ukštein, Valter 
Šensig, Johann Karalius, Johann 
Perkams, Franz Jokubeit, Val
ter Varžus, 1) kad 1924 m. Klai
pėdoj tie asmens priklausė prie 
slaptos organizacijos turinčios 
tikslą ginkluotu sukilimu nu
versti Klaipėdos krašte valdžią, 
panaikinti esamą dabar politini 
sutvarkymą ir tuo budu išplėšti 
tą kraštą nuo Lietuvos valsty
bės, ir 2) kad tikslu pasiekt nu
rodytus pirmame punkte užda
vinius, tie ašmens darė susirin
kimus, smulkiai išdirbo puolimo 
planą, pasiskirstė pareigas, tt.

Kalbama byla sulyg Augštojo 
Lietuvos Vyriausybės Įgalioti
nio Klaipėdos kraštui paliepimo 

I iš rugp. 5 d., kontrasignuoto 
, Krašto Direktorijos, priklauso 
. Lietuvos Kariumenes Teismui.

šiomis dienomis — rodos rugp.

įgaliotiniui kad Pajė- į Įgaliotas Ministeris Lietuvai.
Lietuvos Nepaprastu Pasiun

tiniu ir Įgaliotu Ministeriu Lon
done yra paskirtas Ernestas 
Galvanauskas, buvęs Ministeris 
Pirmininkas ir Užsienių Reikalų 
Ministeris.

Ties Alytų nušauta du šernu. 
Rugp. 17 d. per medžioklę Ka- 

■ lesnykų miške nušauta du šer- 
Įnai, iš katrų vienas sveria apie 

Apielinkės žmonės 
patenkinti, nes pasta- 
šernai išknisa jiems 
gadina vasarojų.

tuo labai 
rn metu 
bulves ir

Nauji laikraščiai. Kaune pa
sirodė naujas Kauno miesto bu
tų samdytojų organas “Buto 
Samdytojas”, Lietuvių ir žydų 
kalbom.

Šiauliuose pradėjo eiti “Res
publikos Gerovė” vietoj nusto
jusio gyvybės “Musų Krašto”. 
Šis skystas, anot “Lietuvos Ži
nių”, laikraštėlis yra tos pat 
“krikščioniškos” pakraipos kaip 
ir mirusia “Musų Kraštas”. Mat 
Šiaulių “katalikai” nenorį nusi
leisti “bedieviams”. Bet kas gi 
nežino lead “Kcsp. Gerovė” yra 
toki pat “kaikščioniška” kaip ir 
“Musų Kraštas”.

Ritinanti de jure. Pasak “El
tos”, Rumanija pripažino Lie
tuvą de Jure ir pareiškė noro 
užmegsti su (Lietuva diplomati
nius santikius. Taigi, pagaliau 
ir Lenkijos sąjungininkė Ruma-

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esančiam poroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk buvo 
Ivirtumų masažuodamas 
Favo muskulus kiekvienų 
vakarų einant gulti. Ifisi- 
trinkite gerai su eonai 
žinomu ir patikėtinu

Ireg. S. V. 
Pat. Ofise.

ir IŠVENG
IATE nuovar
gio, skaudamų 
muskulų ir 

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

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

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

J LOUIS EISENBERG
X Turi Geležinių Daiktų. Pečių, 

Kvarbų, Variusių, Stogams
T Dangalų. Cinuoja ir Lieja, 
f: I 169 E. 79th Street 
į Tel. Princeton 1337-K

bas. Maluninkui mažėja uždar
bis. Ir jisai sprendžia imti ma
lūno kepurę žemėn ir pamūryti 
malūną augščiau. Jis nei kiek 
nesibijo kad molio malūnas su- 
griusiąs. Sako, tik reikia molis

DIL. FRANK" F. HAPPY I
DENTIST AS

Visas darbas garantuojama. I 
Beskausmis traukimas.

atdara nuo 2 pq, pietų iki 8 vak. Į 
Nedšldieniais nuo 10 iki 12. į,

VIRŠ PAKELČIO VAISTINĖS j' 
| Kampas E. 20t St. ir St. Clair. į

PRALEISK KALĖBS
SU SAVO GIMINĖM LIETUVOJ

gerai' išminti, žabų pridėti, pa
tvariai dirbti, ir trobėsis stovė
siąs. Ir taip augštą malūną dar 
augštesnį padarius, jokios šone 
stovinčios trobos nekliudys jam 
suktis.

Suv. Valtsijų ! I 
Linijos rąn- i 
gia Kalėdinę i 
Ekskursiją į i 
Lietuvą lai- | 
vu LEVIA
THAN kuris I

išplauks iš Now Yorko gruod. 6 d.
P. Bisca vadovaus šią ekskursiją ' 

nuo New Yorko tiesiai Į Kauną. 
Jus pasieksit savo tėviškę laiku ' 
ant Kalėdų švenčių.

Savo kelionėj turėsit švarius ir ■ 
smagius kambarius, gerą valgi, 1 
mandagų patarnavimą, ir beno 
koncertai bus kiekvieną dieną. I 

Del pilnų informacijų rašyk da
bar į

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

Valdantieji operatoriai del 
United States Shipping Board

THE A, B. 
Savings & Loan Co. 

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekme Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5% į

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

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

TOJO KAINOMIS!

Nepaprastas išgalvojimas.
Pasak “Ryto”, Vidugirių kaime 
(Saločių v., Biržų-Pasv. apsk.) 
maluninkas Paužuolis, jau ge
rokai pagyvenęs, labai visų ger
biamas, šiaipjau bemokslis, bet 
sumanus, gabus- stalius (stalio-. 
rius) ir visų kitų galų meiste
ris, prieš keletą metų pasistatė 
sau nedidokus dviejų augštų 
namelius. Paimta, supjauta 
striukai malkų. Drėbta vieną 
kortą molio, dėta malkų nesu- 

į siekiant viena eilė, vėl molio 
kartelė, vėl malkos, ir tt. Jis 
sakosi žiemą esą šilta tame na- 

I molyje gyventi ir tas jam ne
brangiai atsiėję. Ar tai prak
tiška ar ne, tuo tarpu sunku 
spręsti. Svarbiausia čia yra tai 
pats musu žmogaus išgalvoji
mas. Be to per karą Vokiečių 
okupacijos metu, kai jis neteko 
vienintelio savo arklio, pasidirb-

Šautuvo Makštis Panau
dojama už Rankeną

TPMVKIT5 Atkreipiant alkią į pažymėtiną nnpiginimą importuotą mil 1 111^. Ginklą.—Pirkit DABAR, kolei dar kainos nepakeltos. 
MAUSER PATS UŽSITAIS4S—KOMBINACIJA ŠAUTUVO IR P1STA- 

LIETO — Oficierių Modelis; 51/, coliu vamzdis; ima 10 šuviu antsyk

SIEKIA 1,000 JARDU

Miiitaris. Policijos ir Mc 
džioklės šautuvas

) (ima standart 9 
[isj'500 jardų nut:

Staiga Paverčiamas 
į Karabiną

)01—modelis, 9 mm kalibro (.354) 
Lug'er automatiškų pi s tolių kulkas), 5% colių vamzdi 
mas, gaunamas pilnai su medine rankena ir kt

Šis šautuvas užima žymią vietą pištalietų tarpe, tinka visiems tikslams, 
kaip militariam ginklui (naudoja Vok:etijoj, Rusijoj, Italijoj, Turkijoj, Ki
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 3JA svarų ir ilgis su rankena tik 14 colių, Todėl tinka
mas medžioklei, galima įkišt į kišenių. Jį sportmenai naudoja medžioklėse 
briedžių, šernų, vilkų, meškų, stirnų, etc. Didžiajam kare Mauser lošė di
delę rolę, kaip ir LUGER automatiškas pistolis, buvo naudojamas Vokieti
jos ir kitu karo lauke, delei jo didelio nutaikymo, spėkos ir ilko siekimo. 
Jis laikoma STIPRIAUSIA MUŠAMU ir TOLIAUSIA ŠAUJANČ1U pis- 
toliu pasaulyje, siekiančiu apie 2,000 jardų. 
Pilstolis pilnai su reikmenimis, rankena, etc.

100—9 mm patronų
Kaina .............

mm 
iko-

$29.95
4.50

IS SECRET SERVICE PAPRASTAS POLICIJOS MODELIS 
’—Su 5 colių Vamzdžiu ir |

102-Nau- 
jas 
vas

lem

KIŠENIO MODELIS, KALIBRO 32, 
IMPORTUOTAS AUTOM. PISTOLIS
106-Iš- 
imamu 
maga
zinu
ranke

nai. Ilgis pistolio

10 uncijų. Jis 
gero darbo, nepainus 
labai akuratnas. Turi 
apsaugos užraktą kada reikia ir yra 
saugus nešiotis kišeniuje.
25 kalibro pistolis, <t(Q

Kaina “

9.75
Ekstra Magazinas, 25 kalibro 1.50
Ekstra Magazinas, 32 kalibro ..1.50
100—25 kalibro patronų ...............1.90
100—32 kalibro patronu ...............2.40

32 kalibro pistolis

GRIGINALIS VOKIŠKAS “LUGER” 
(Parahelium) Automatiškas Pistolis 
.30 Kalibro (7.65 mm)—3% colių 

Vamzdis—9 šūvių
Naudojamas visame pasaulyj—smar

kus, akuratnas, saugus
Vėliausis Modelis, siekia 1800 jardų.

ŽEU1ĖS KAIMYNAI
DAUSOSE

PILNAS APRAŠYMAS ŽVAIGŽDŽIŲ KURIAS MES TANKIAI MATOME

Kas yra rašoma knygoj “ŽEMĖS 
KAIMYNAI DAUSOSE?”

Tai be abejo apie dangiškus kunus 
erdvese, 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 mėnesį, ir 
rasit kokis likimas jums lemta.

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

105—Šis 5 colių
vamzdžio Navy E / / 
rankena Revolve-
ris yra geriausias Automa-
tiškas gilžų išmetėjas S. V. fefeža 
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
gužės 22, 1917, gilzos automatiškai 
išmetamos kada revolveris atsidaro. 
Garantuotas tokiu kaip iliustruotas, 
ir jei norit geriausį revolverį už po
pulio rę 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

las ypatingai Polici-
jos Departmentams.
mų, išlenkiamas cilindcris ir
Dvigubos akcijos, tvirtų rč- 
naujas užraktas kad netikėtai neiš
šautų. 38 kalibro, 4-cclių vamzdis, ir

karbuoto medžio rankena. Mėlynos
si’“!vos $18.50K n i n n ~

3 10
3.60

vS ! J W 1(>'—pVL'er au- 
i' tomatiškas pis- 
K tolis vartojamas vi- 
J same pasaulyje nuo 

1900 metu ir pasiro- 
dė praktiškas ir at

sakantis visais atžvilgiais kaipo po
licijos ir sporto šautuvas. Paklausk 
karo veterano ką jis mano apie Lu
ger. Jis naudojamas motorciklių po- 
licistų gaudant automobilių banditus 
del smarkumo ir peršovimo per me
talo plotves (1 3 colio), jo didelį aku- 
r.lnumo ir toli siekimo. Magazinas 
išmetama paspaudimu sagutės. Kada 
paskutinis šūvis iššaunama skyle pa
lieka atdara parodymui kad šautu-

revolveris

32 kalibro
KAINA

revolveris

revolveris
KAINA ___________

]O0—kalibro patronų .. 
100—32 kabbro patronų 
100—38 kalibro patronų

$13.25
14.50
16.25

GARSUS “MAUSER” PATS UŽSI- 
LIODUOJ ANTIS AUTOMATIŠKAS

100 patronų 38 kalibro .
100 patronų 32-20 kailbr

•BABY”
104—šis yra

,sias revolveris: sauja 
■ f kalibro trumpus 

patronus; gražiai pa
darytas; turi auto

matišką išmestoją ir sulenkiamą gai
duką; galima nešiotis brusloto kišo- 
niuje ar moteriškoj tarbelėj. y C, 

Kaina ................. ” ‘ -
Perline Rankena ekstra............. $2.00
100 patronu 22 kalibro Jrump'.i ...55

Nauji modeliai galima tuoj pavers
ti j šautuvą pridėjus parpastą medi
nę rankeną prie koto. Tas pagelbsti 
šovikui nutaikyt toli šaunant. Toks 
šautuvas tinka medžionei, yra leng
vas, tvirtas, akuratnas kaip šautuvas, 
ir turi spėkos numušti briedį, vilką, 
dideles gyvates, mešką, kalnu liūtą, 
ir,L. $1.50kaina .........................
100—30 kalibro patronų ...........$3.80
Importuotos Karvės Odos MaŠna 
Plokšti Walnut rankena pada

rymui Lugcr į šautuvą ... .

1.50

2.75
3.00

KAIP UŽSISAKYTI
Iškirpkit tą šautuvą kurį norit, prisekit pri? kupono, sykiu su $1.00 iš- 

kaino mokesties kaipo liudynio jusu gero noro, ir pasiuskit mums. Mes pa
siųsim jums šautuvą sekančiu paštu, arba Ekepresu C. O. D. Užmokė
sit likusius kada daiktas bus jums atvežtas.

V. A. DANIELS.
HICKS BUILDING

Dept. A-114.

Knygoje yra Pus^aP^- Kaina už vieną J Dvi už
Jsigykit 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 A V. CLEVELAND-^

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

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

Kaina ----------------
32 kalibro pištalietas

Kaina ----------------
Ekstra Magazinas 25 kalibro 
Ekstra Magazinas 32 kalibro . 
100—25 kalibro patronų ........
100—32 kalibro patronij .. .

Į 22 kalibro revolveris

$13.95
14.95

.$1.75

. . .1.90

...2.40

Gentlemen:—I enclose $1.00 deposit. Please send me article No._ 
together with— 
plus

I agree to pay balance of purchase price, 
post or express charges, upon delivery of goods ordered.

NAME

STREET

CITY or

STATE

and No.

TOWN

M U S V G A R A N T I J A
Mes visiškai garantuojam jog kožnas daiktas čia padėtas yra tikras, vi

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

nai; kad tarnaus jums kaip galit tikėtis; ir kad jis perstato pilną perty- 
bę kainos kurią mokate ėtis; ir kad jis perstato pilną vertyb

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

V. A. DANIELS HICKS BUILDING, SAN AN10NI0, TEXAS
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| SCas Girdėt Clevetande-Aplelinkese Į
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

“Dzimdzi-Drimdzi” Vo
devilius Atvyksta į 

Musų Padangę
Gauta žinių kad apie lapkri

čio 28 ir 29 d. atvyks Į Clevelan- 
dą Lietuvos artistai-teatrinin- 
kai su jų garsiu ‘Dzimdzi-Drim- 
dzi” vodeviliu. Smagu bus su
laukti jų ir pamatyti tikrai Lie
tuvos artistų ir artistiškai lo
šiamus veikalus kaip “Munšei- 
nas”, “Jovalas” ir kitus.

TMD. 20 kuopa savo susirin
kime rugsėjo 16 d. nutarė pasi
darbuoti surengime “Dzimdzi- 
Drimdzi” vodevilio vakarų.

Čia taipgi tikima ir artisto 
J. Vaičkaus, kuris atvyks gal 
pirmiau už anuos.

SVEČIAS Iš BROOKLYN©
Panedėlyje į Clevelandą atvy

ko Kr. Strumskis, plačiai Ame
rikos Lietuvių tarpe žinomas 
muzikas, chorų vedėjas ir visuo
menės veikėjas. Gerb. Strums- 
kis viešėjo čia pora dienų, laiką 
praleisdamas su vietos vargo- 
ninku J. Čižausku ir taipgi su 
Karpavičiais.

Atvyko dar tik pirmu sykiu į 
Clevelandą, nors plačiai Ameri
koj yra važinėjęs.

Gerb. Strumskis gavo vaka- 
cijų, taigi vyksta į savo seną 
gerai žinomą vietą Chicagą pa
simatyti kur jau nebuvo per su-
virš desėtką metų.

Atvykdamas laikėsi Niagara 
Falls, Buffalo ir kituose mies
tuose, gryš per Kanadą.

Rugsėjo 17 d. išvažiavo Chi- 
cagos linkui.

Seredoj lankėsi “Dirvoje” S. 
Rodavičia iš Akrono. Jis pasa
koja kad darbai ten pradeda ei
ti gana gerai, ima darbininkus 
ne tik senuosius, bet ir naujai, 
atvažiavę gauna darbo.

Dr. J. šemoliunas apleido 
Clevelandą rugsėjo 17 d. išva- 
žiuodamas į Philadelphia, Pa.,' 
kur Įstoja į Pennsylvania State 
University mokintis daugiau 
ligų gydymo moksle.

Suimti automobilistai už ne
atsargų važinėjimą arba už su
žeidimus ir užmušimus per ne
atsargumą turės pasiduoti akių 
egzaminavimui.

WHEELER CLEVELANDE
Senatorius Wheeler, nepri- 

gulmingas kandidatas ant vice 
prezidento (žiur. pusi. 3-čią), 
rugsėjo 17 d. lankėsi Clevelan- 
de su savo ir La Follette kandi
datūros agitacija ir prakalbo
mis. Jis kalbėjo trimis atve
jais smarkiai kritikuodamas abi 

I šalines partijas — Demokratų 
Į ir Republikonų.

I VAKARINĖS MOKYKLOS 
ATSIDARO

Rugsėjo 29 d., panedėlyje, at
sidaro Clevelande pradinės va
karinės mokyklos, kurių klesos 
atsibus nuo 7 iki 9 vai. vaka
rais. Mokestis už mokslą yra 
$2 už 12 savaičių.

Sekančiose vietose yra paran
kios Lietuviams mokyklos: 
Collinwood High — St. Clair ir 

Ivanhoe rd.
Corlett — Corlett avė. ir E. 131 

Street.
East Madison — Addison Rd. ir 

Carl Avenue.
East Technical High — E. 55th 

ir Scovill Ave.
Sowinski — Sowinski Ave. arti 

E. 79th Street.
St. Clair — St. Clair Ave. ir E. 

17th Street.
Taipgi bus klesos sekančiuose 

miesto knygynuose:
St. Clair Library, St. Clair ir 

E. 55th St.
Y. W. C. A. — Prospect Ave. ir 

E. 18th St.
1923-1924 metais, pereitą žie

mą, vakarinėse mokyklose buvo 
7,600 vyrų ir moterų 45 Įvairių 
tautų, kurie mokinosi Angliš
kai, istorijos, aritmetikos, geo
grafijos ir kitų mokslų. Moky
klos yra visiems, ateiviams ir 
čia gimusiems.

Lietuviai 1 Apsilankykit j ar
timiausią sau mokyklą, užsira- 
šykit, kinkykit. Dirbtuvės no
ri mokytesnių darbininkų. Mo
kyti gauna pakilėjimus ir geres
nes vietas. Geresnes algas ga
li gauti mokanti rašyt ir skai
tyt ir gerai Angliškai kalbėt.

Kurie yra prisirengę, jų lau
kia geri darbai.

Neužmirškit, prasidės rugsėjo 
29 dieną.

Miesto gatvių pataisymams 
šį rudenį bus išleista apie mili
jonas dolarių.

“ATGIMIMAS”
Daugelis žmonių tiki į bibli

jos išpranašivimus, kurie dary
ta senovės žydų tautai, kuri bu
vo pavergta, laukė visokių gero- 

I vių ir negerovių, ir susilaukė.
Tie žydų pranašavimai likosi 

Į biblijoje, kurios žodžiais dar ir 
dabar kiti pranašauja ateitį.

Lietuvių tarpe yra viena už
miršta knyga, senoviška kalba 

I spausdinta — “Mythai, Pasakos 
j ir Legendos Žiamaicziu”, išleis- 
jta 1895 metais, versta Dr. Jono 
Szliupo, kurioje telpa daugybė 

[pranašavimų apie atgimimą ir 
prisikėlimą Lietuvių tautos, at- 
gryžimą Lietuvių Karaliaus — 
kas viskas ir stojosi. Nesvar
bu pats karalius, nes tas reiškia 
tik Lietuvių Valdžią. Tą turi
me, ir musų tauta vėl prisikėlus, 
atgimtus.

Tose pasakose daug aiškina- 
j ma apie pavergtą Lietuvių tau- 
Įtą, kuri vienok kada nors atgis, 
ir tai tada kada Lietuvius bus 
apėmęs didžių didžiausias su
spaudimas. Toks suspaudimas 
užėjo — tai Didysai Karas. Tos 
pasakos buvo surinktos Vokie
čio rašytojo, daug prieš spaudos 

| atgavimą, ir ta knygelė versta 
ir išleista visai nežinant ar ka
da Lietuviai spaudą atgaus, o 
tos pasakos aiškiai sakė kad at
gims Lietuva.

Tomis pasakomis paremtą ir 
pritaikintą dar prieš spaudos 
atgavimą veikalą, vardu “Atgi
mimas”, statys spaulio mėnesio 
26 d. Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos 20 kuopa Lietuvių svetainėj. 
Veikalas vaizdiną kovotojus už 
atgavimą spaudos, kurie visai 
nežino apie tai ką anos pasakos 
pranašauja. Tik jų tarpe ran
dasi vienas senukas, kurio gimi
nių giminė iš senovės dar laiko 
užliktus šarvus, ir tas senukas 
savo anūkui apsako kaip jis gir- 

jdėjo tas pasakas dar jaunas bū
damas, ir rengia antiką į kovo
tojų eiles “kada Lietuvių Kara
lius išeis iš kalno ir ims vaduo
ti Lietuvių žemę”.

Veikale maišosi meilės ir ne- 
apikantos, kovos ir pasišventi
mo ir persekiojimų.

Clevelando gatvėse automo
biliais šįmet jau užmušta 110 
ypatų. Tarp užmuštų daugiau
sia yra vaikų.

Clevelandietė dainininke Ma
rė Čižauskienė šiose dienose 
vieši Chicagoje. Ji su p. Ci- 
žausku dalyvavo Detroite Fede
racijos suvažiavimo koncerte ir 

Į paskui nuvažiavo į Chicagą pa- 
j sižmonėti.

Bowling Green, O., vienas 70 
metų amžiaus senis kaltinamas

PAŠAUKIT MAIN 4500

Kožnas Progresivis
Amerikonas Turi uti
Laikraščio Skaitytojas

ASEKMINGI Amerikonai yra visi regulia- 
riški skaitytojai gerų Amerikoniškų laikraš
čių. Nėra kitokio budo susisiekimui ir su

sipažinimui su Amerikos progomis. Žinojimui 
kas dedasi Clevelande, visoje Amerikoje ir Eu
ropoje. jums reikalinga skaityti Plain Dealer kas
dieną ir temyli kas aprašoma.
Specialiai straipsniai telpa kasdieną dienraštyje 
Plain Dealer apie daugelį svarbių gyvenimo klau
simų. Rasit juos vertesniais daug sykių negu kai
nuoja jums pats laikraštis.
Jūsų vaikai, taipgi, privalo būti mokinami būti re
guliariais Plain Dealer skaitytojais. Jis pagelbės 
jiems jų mokyklos darbuose ir padės pasistūmėti 
pirmyn kada jie pabaigs mokslą.
Užsisakykit Plain Dealer atnešt jums į namus kas
dien. Kainuoja tiktai kelis centus savaitėje.

Idirt EteciJor
i pristatoma į Namus Parsiduoda Laikraščių Krautuvėse

Kaip su Jusu Ateisią?
Kiekvienas 100 normaliai sveikų žmonių pradedant nuo 

25 metų amžiaus randasi sekančiose aplinkybėse sulaukę 
65 metų amžiaus:

36 bus mirę
1 bus turtingas
4 bus nepriklausomi
5 dirbą ir pasidarą pragyvenimą

54 bus visiškai priklausomi ant giminių, draugų, 
arba labdarybės, maistui, pastogei, aprčdalui.

Viršuj paduotos skaitlinės turėtų atkreipti jūsų domę 
ir paraginti pagalvoti apie savo ir savo šeimynos ateitį. 
Kiekvienas tėvas svajoja apie tai kada jo sūnūs bus pre
zidentu kokios kompanijos arba bent turės atsakančią 
vietą. Tėvas žino ką reiškia dirbti karštoje dirbtuvėje 
metas po meto ir jis nerengia tokios ateities savo vaikui. 
Vienok statistikos parodo kad iš 100 mokinių penkto sky
riaus tiktai du pereina kolegiją, o to priežastis yra stoka 
pinigų.

Tat 'kodėl netaupyti dabar ir taipgi mokint savo vaikus 
ir mergaites taupyti? Nei vienas dar nenubiednėjo tau
pydamas ir tūkstančiai atsiekė finansinę nepriklausomybę.

Mes mokame 5% už padėtus taupymui pinigus, kas yra 
25% daugiau negu 4 nuošimtis, taigi kam taupyt ir ne- 
gaut visą nuošimtį kiek tik galima už savo pinigus? Mes 
esam po Ohio Valstijos užžiura, kas reiškia jog jūsų pini
gai yra apsaugoti valstijos įstatymais kurie reikalauja 
kad tik ant pirmų mortgečių mes skolintume, o jie yra 
geriausia apsauga kokią tik galima gauti.

Toliau, musų kompanijos viršininkai yra jūsų draugai 
ir jie rūpinasi jūsų pasisekimu ir nori suteikti jums pa
tarimus bile biznio ar finansų klausimuose kurie jums 
gali pasitaikyti.

Pradėk dėti čia pinigus šiandien ir lai jie pradeda neš
ti 5-tą nuošimtį. Greitas patarnavimas depozitams per 
laiškus.

The A B Savings
& Loan Co.

3354 Superior Avenue

peržengime blaivybės įstatymo, 
miestelio majorui atėjus jį su
imti, pylė majorui ant veido de- 

; ginamos rūgšties ir pats sau 
Į gerklę persipjovęs mirė.

Radikalai, kurie pereitą sa
vaitę norėjo Clevelande laikyti 

j “taikos demonstraciją” protes- 
jtui prieš valdžios surengtą “ap
sigynimo demonstraciją”, visai 

į nepasirodė. Slapta 'policija bu
vo apžiūrėti miesto aikštės, bet 
rado ten tik lietų, nei vieno “re- 
voliucijonieriaus”. .. .

Clevelande pereitą pėtnyčią 
“apsigynimo dienoj” dalyvavo 
demonstracijoj apie 3,000 karei
vių ir slaugių. Ta demonstra
cija laikyta dienos laiku, ir pa
puolė tuo tarpu 'kada miesto 
krautuvės ir dirbtuves paleido 
iš darbo žmones. Užėjo toks su
sigrūdimas mieste kad nei au
tomobiliai, nei tramvajai, nei 
žmonės negalėjo judėti. Mies
to valdžia nutarė daugiau dar
bo valandomis demonstracijų 
nepavelyt mieste daryti.

Nedėlioj, rugsėjo 21 d., Lie
tuvių salėje atsibus Salės Ben
drovės balius. Jaunimas mėg
stantis pasišokti ras čia gražią 
muziką ir smagiai galės pralei
sti vakarą.

Policija šįmet uždraudė lipy
ti ant automobilių priešakinių 
stiklų ne tik merginų paveiks
lus, bet ir politiškus garsinimus 
kandidatų, nes tas tramdo va
žiuotojo matymą, kas buna ne
laimių priežasčia.

Clevelande mano įvesti auto
matiškus telefonus kuriais bus 
galinta kalbėt nesišaukiant ope
ratorių duoti numerį.

Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu Clevelando Lietuvių 
visuomenei jog šiuomi tarpu 
žymiai numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—pasinaudo- 
kit šia proga. Musų padidin- 
toj studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
delėms grupėm^, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
IIS'? East 79th Street

BRANGUS DRAUGE: Aš turiu 
gerą bargain Lietuviškoj kaimynys
tėj, dviejų šeimyną namas, dešimts 
kambarių, gerame stovyje, reik par
duot j 10 dienų. Priimsiu lotą ir bis- 
kį pinigų. Dvi minutos ėjimo nuo 
Šv. Jurgio bažnyčios, ant E. 67th ir 
Edna avė. Kreipkitės prie savinin
ko, 610-1 St. Clair Ave.

KEPTUVĖ parsiduoda, neša $400 sa
vaitėje ineigų, renda $40 mėnesyj. 
Parsiduoda pigiai, arba mainais 

ant namo. Taipgi turiu kitas krau
tuves pardavimui. Matyk it agentą 
13313 Miles Ave., nuo 1 iki 3 no pie
tų. (41)

ANT RENDOS didelė fotografi
jų studija, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas, didelė vieta, galima 
traukti dideles grupes ir drau
gijas. Kreipkitės 2103 St. Clair 
Avenue.

AKRON, OHIO
Rugsėjo 1 d. apsivedė J. An

tanavičių su A. Verbiute. šliu-

Labai Geras Pirkimas
— Special greitai reikia parduoti — 

Arti miestelio, turiu parduoti 82; 
akru farmą. yra geras miškas, sod
nas, 3 arkliai, 6 karves, 5 kiaulės, vi
štų, mašinos, geras tvartas, tik stu- 
ba menka. Ta farma man pavesta 
greit parduoti, arba galiu farmą į 
namą mainyti. Mane galit matyt vi
sada store nuo rvto 6 iki vakare 7:30. 
J. PUIŠIS, 6920 Wade Park, Clev. O.
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1 DR. P. J. HUGHES Į 
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2102 ST. CLAIR AVE. ~ 
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Didžiausias Bargenas
Parsiduoda lotas, gražiausioj ir ge

riausioj vietoj, ant East side, arti ga- 
tvekario, septintas oltas nuo karo li
nijos. Toki pat lotai toj vietoj par
siduoda po $1,500. Tas lotas parsi
duoda kaip dovanai, tik už $650. Rei
kia įmokėti tik $350.

Muro namas arti E. 140 St., 4 šei
mynų, po 4 kambarius, su visais nau
jausiais įtaisais, parsiduoda labai pi
giai, tik už $15,000.

Arti Lietuviškos bažnyčios, 2 šei
mynų namas, po 5 kamb., parsiduoda 
tik už $10,500.
—Šie yra geriausi bargenai šįmet— 
nepraeliskit progos. Kreipkitės pas

Geo. Kaupas & Co.
Pinigų siuntimo ir Laivakorčių 

Agentūra
6603 St. Clair Ave. Cleveland, O.

bą davė Kun. M. Cybelis.
Viena moteris už sumušimą 

kitos (abi Lietuvės) užsimokė
jo teisme bausmę.

Gatvekarių kompanija pakėlė 
mokestį už važinėjimą i Cleve
landą, Kent, Ravenna, Newton 
Falls ir Warren. Canton mies
tas prašalina automobilius pa-

(“jitney”). Nors gyventojams 
buvo didelių patogumų, bet ne- 

į paisė. Dabar N. O. T. tram va
lįi] kompanija galės plėsti: kiek 
norės nuo važinėtoji].

I Iš Newton Falls, Ohio, su šei
myna atsikėlė į Akroną gyven
ti B. Lukoševičius. Senberniai 
tik laižosi, net Lukoševičiui turi

sažierių vc-Mojimui po miestą puikių dukterų. Meiženis.

f: DRY CLEANING į
į Išvalom, Sutaisom Visokias Drapanas, Sudedam Naujus % 
į Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis. į
J Tesiu gas Patarnavimas. Paimam iš namu. Telef. Randolph 7906 į 
į * ROSEDALE DRY CLEANING CO. ★ ? 
į 6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin. ?

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

Naujas ofisas 921 Engineers Bldg. Tel. Main 1180

ANT RENDOS — vienas kam bari s 
del dviejų vyrų arba merginų, arti 
Superior, viršuje. Lietuviškoj šei
mynoj, 1258 E. 61 St.
į PIANO LEKCIJOS į

30 minutų, 75c. Mokinama gera 
muzika. Esti du mokinių koncer
tu į motus. Š40)

V. GREIČIUS
7503 Myron Av. Rand. 4677-JX

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

G. W. KLOPFER, O. D.
O P T O M E T R A S

Egzaminuoja ir 
gydo akis i 
priskiria a k i 

n i u s .
Valandos: nuo
10 iki 12 ir nuo
Viršuj Vaistinės. 2 iki 8 vakare.
Kamp. E. 79th St. ir St. Clair.

DR. A. A. 1VINSKAS
CHIROPRACTOR

Per 10 metų praktikavęs ligoninėse. 
Norintieji atgauti savo sveikatą per 
sistematišką Chiropraktikos metodą 

galite atsilankvti 
1172 East 79th St.

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

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos. Stiklai. VarnISlai. 
įrankiai, Pjaustymo Daiktai.

Elektriški Reikmenis. $ 
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.

S. J. Woyshville & Son
1657 EAST 55th STREET

• Lietuviška Čeveryku Krautuve
Vyrams, moterims ir vaikams. Gražus, tvirti ir pigus.

Style Shoe Store
6824 SUPERIOR AVENUE 

Priešais Lietuvišką Svetainę
B. JOKUBĖNAS, Savininkas.
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I GEORGE W. LEDDON I
| :: ADVOKATAS :: ?

The A. B. Savings & Loan Co. Bldg. y 
= 3354 SUPERIOR AVENUE į
= Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J. =
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Prospect 2420 Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

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

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