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METAI VIII (VOL. VIII)

AUSIA STUDIO
Bartkaus paveikslų stu- ; 
viena iš geriausių fo- 
traukimo įstaigų, ir ' 

rtistaS prie fotografijų I 
Dabar nori duoti progą 
nusiimti gerus paveiks- 
įžemintą kainą. Taip- 

oras geriausias, žno- 
gražiai atrodo.

turit iš 'Lietuvos paya- 
rs ir labiausia sumas- 
a padarys puikius pa- 
paveikslus.
tme visų apsilankyti Ir 
nt musų darbo.
Zast 79th Street

Vokietijos Darbininkai
Sunkioj Padėtyje

BERLINE IR RUHRO MIESTUOSE BEDAR
BIŲ MINIOS .ĮIEŠKO DUONOS. - POLICIJA 
DURTUVAIS IR ŠAUTUVAIS MALŠINA.

JVIAI ATEINA
ro senon sanitariškon nau

jiems geriausia patinta,
it ir jus kurie dar nebn- 

KAINA TIKTAI 2k

St. Clair Ave.

ŠEMOLIUNAS 
ių Gydytojas 

Ofiso vaistas
10 ryte fld U 
2 iki 6 po ftai 

NedšlionJi 
nuo 10 iki 11

atdaras nuo 7 fld I 
-Clair (viršAptiekos) 
i iš E. 79th Street 
mas Randolph 1906

iki ir Moteriški I 
■VERYKAI

Lietuviai ir Lietuvai- , ~ 
idokites šita proga —' 
išdirbystės Over-Globe I, 

drūtai padaryti ir i į 
inka ant kojų, šitas ; ' 
ienas Lietuviškas što- , f 
gkų Clevelande. " >

ER MILLER į 

St. Clair Ave.

Randolph 2377

ancis L. Kennedy
DENTISTAS
USMIS TRAUKIMAS 
A GAZĄ IR OKSIGENį 
SUPERIOR AVE.
J. 55th St. Cleveland.
9 iki 12; 1 iki 5; uždą- 

edoj po pietų. Atdara 
lis ir kitais vakarais.

ain 2063 Cent 1690 

į BALUKON1S 
ADVOKATAS 
iktikuoja visuose 

teismuose.
Ofisas 

ENGINEERS BLDG. 
Cleveland, Ohio

Cad ir 
autų, 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home 

Supply
MOI SUPERIOR AVĖ. 

CLEVELAND, 0;
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI Dt PUODAI
Raugas ir Apkės 

Speciališkumu.
8707 BUCKEYE RD

ng Co.
SPECIALISTAI
.NIUS GĖRIMUS:
Me, Root Beer, 
rape, Lemon, 
;anberrv,

| Krautuves, Nun* 
kur reikia.
Cleveland, Ohio

Komunistai Gundo Žmones prie Didesnių -Sukili
mų, Tikėdami Revoliucijos.

A R D 1 
IK DARBININKŲ ŽINIOS

Youngatown, O. — Plieno iš-* 
dirbystės Mahoning klonyje va
ro darbas su apie 70 nuošim
čiais normalio. Keletas plieno 
platvių išdirbysčių užsidarė, bet 
atsidarė kitokios.

Akrori, O. —Kelly-Springfield 
gurno išdirbystė greituoju rei
kalauja 1,000 daugiau darbinin
kų, gavus didelius užsakymus. 
Ta įstaiga buvo užfeidarius per
eitą pavasarį, atidarius naują 
dirbtuvę Cumberlande, Md.

Portland, Ore. — Amerikos 
Darbo Federacijas konvencijoje 
tos organizacijos prezidentu vėl 
išrinkta Samuel Gompers. ši 
konvencija buvo 43-čia metinė. 
Gompers užbaigdamas konven
ciją pasakė jog čionai buvo pa
daryta pertvara tarp ištikimų 
organizuotam darbininkui ir tų 
kurie knisasi iš vidaus, steng
damiesi pražudyti darbininku's...

I. W. W. organizacija, kuri 
turi po savimi tam 'tikrą Hali 
darbininkų, konvencijos atrasta 
darbininkų priešu. Aidoblistai 
visur atsižymi betvarkių kėli
mu ir priešinimusi valdžiai.

Lorain, O. — Vienas darbi
ninkas laimėjo teismą su gelž- 
kelio kompanija ir gavo $17,000 
už savo koją kurią jam gelžke- 
lio vagonai nukirto dirbant prie 
relių užžiurėjimo.

Bėgyje paskutinio bertainio 
1923 ‘metų, komercija ir indus
trija pasiliks gerame laipsnyje, 
sako dalykų žinovai. Viskas gi 
vietoj prastėti eis geryn.

Visokios Nelaimės
Key West, Fla. — Nuskendus 

laivui, manoma jog 30 ant jo 
buvusių darbininkų prigėrė — 
bent nemano juos gyvais esant.

Pana, UI. — šeši pažymus šio 
miesto piliečiai mirė (nuo gėri
mo nuodingos degtinės. Trįs 
kiti yra arti mirties. *

Ashland, Ore. — Banditai už
puolę ir apiplėšę ‘traukinį už
mušė keturis traukinio darbi
ninkus.

San Pedro, Cal. — Eksplozi
ja ant S. V. submarine užmušė 
tris jūreivius. Keturi sužeista.

Williamsport, Pa. ;— Penkios 
ypatos užmušta ir kitos penkios 
sužeista trukiu! užlėkus ant 
tomobiiiaus važiavusio per 
les.

Fairland, Ind. — Trukini
lėkus aint automobilio važiavu
sia per gelžkeldo reles užmuš
ta devyni žmonės.

Glendale, Cai. — Miškų gais
ruose sudegė ipenki žmonės; iš
degė girių už apie du milijonu 
dolarių.

Marquette, Mich. — Netoli 
. Birch, Mich., miško gaisre sude
gė penki dailininkai.

Brooklyn. N. Y. — Gaisrui 
sunaikinus trijų augštų namą, 
sudegė penkios ypatos, kurios, 
kaip spėjama, kilus ugniai dar 
bandė apsirengt, ir, tuo tarpu' 
liepsnos užkirto išbėgamą.

Oklanoma valst. užėjus 
nams tūkstančiai žmonių 
jo pabėgti iš miestų palei 
esančių.

au- 
rė-

už-

tva- 
turė- 
upes

Sovietų vadas Trockis apsir
go vėžiu, ir iš Vokietijos orlai
viu nugabenta jam gydytojas. 
Kodėl Trockis nesigydo su pa
galba gatvių šlavikų kurie pa
imta ir pastatyta ligoninių už- 
žiurėtojais, o gydytojai išvary
ta skursti ir badu mirti?

I Maisto Riaušės Vokieti
joj Kartojasi 

Berlinas, sp. 16 d. — Ber- 
lino policija kovoja su maisto 
riaušininkais. Tuktsančiai be
darbių buvo nuėję į miesto 
rotušę. Ten bedarbių vadus 
priimta pasitąrimui. Reika
lauja po 10,000,000,000 mar-. 
kilt, duonos .ir anglies kožnam 
darbininkui.

Kolei vadai tarėsi, alkani 
darbininkai puldinėjo krautu
ves. Policija ginklais žmones 
varė nuo duonos.

Pinigus Lietuvon jau 
Galima Siųst Paštu
Washington • (L. ,1. B.). — 

, Pradedant spalio 15 d., pinigų 
siuntimas iš Amerikos Lietu
von, pašto perlaidomis (Inter
national Postal Money Orders), 
yra oficialiai užvedama.

Pinigai bus priimama visuo
se paštuose dolariais, o išmoka
ma Lietuvoje litais, skaitant ly
giai 10 litų už vieną dolarį.

Pats persiuntimas remsis iš
imtinai ant siuntėjo paduotojo 
antrašo, todėl įspėjama idant 
persiuntimo paštui butų priduo
dama pilnas, tiksliai ir aiškiai 
surašytas antrašas asmens ku
riam pinigai yra siunčiama. ■

L. GEORGE APIE EU
ROPOS ATEIT!

Winnipeg, Kanada. — Kalbė
damas paskutinėj vietoj Kana-Į 
doj, buvęs -Anglijos premjeras 
Lloyd George, kuris dabar lan- 

ikosi Amerikoj, pasakė jog dik- 
I tatura Vokietijoj yra vienati
nė Vokietijos viltis išlikti svei
ka po yisokių negerovių kokios 
dabar ten apsireiškė.

Kalbėdamas Mfaneapolyje, S. 
Valstijose, Lloyd George pra
šė Suvienytų Valstijų gelbėti 
Europą privesti prie taikos. Iki 
Amerika nesiims veikti, Lloyd 
George mato’Visai liūdną Euro
pos ateitį.

Sako, Suv. Valstijos neturėtų 
užmiršti savo darbų karo metu 
ir prižadų pasaulinei demokra- 
tybei. •

Atvykęs Chicagon, prakalbi- 
nirtkas apsirgo ir aplenkė kele
tą prakalbų.

SUIMTA NUMIRĖLIŲ 
BUDINTOJAS

Kauno kapinėse pagauta pus- 
ipiz .is Zigmas MajeVskfe, kuris 
naktimis kapinyne atkasi neda
vęs jaunas numirėles, su kurio
mis nepadoriai elgdavęsis. Blon
dines, kurios jam tik patikdavę, 
jis puošd'avęs įvairiais papuo
šalais nuo kitų lavonų paim tais. 
Ilgą laiką tas “vampyras” bu
vęs didžiausios baimės prieža
stimi kai kuriems tos apielinkės 
gyventojams. Pagaliau jis su
imtas ir patalpintas kalėjimam

Z. Majevskis pusėtinai yra 
apšviestas žmogus, būvi seniau 
rudos Balbieriškio valsčiaus ra
štininku,-bet pamišo ir nenubu- 
damas vienoj vietoj ėmė po svie
tą bastytis. Gal itenormaiuis 
negyvų blondinių medžiojimas 
jį vertė tolydžiui mainyti savo . 
buvimo vietą.

KAIP BUVO NUŽUDYTAS VYTAUTAS 
ALEKSA

(Iš laiško giminėms Brooklyne)

Belgija Nori Taikytis
Brusselis. — Belgijos valdžia 

užkvietė Frąncuzijos, Anglijos 
nui paną ūma-. ir Italijos valdžias įsakyti tarp- 
Tik 24 balsai aiian'tinei atlyginimų komisijai 

316 balsų paduo- paimti domėn Belgijos atlygini
mų planą patiektą pereitam bir- 

* • želyje, 'kuri panaudoti kaipo pa-
Dtisseldorff. •— Maisto riau- matą konkretiškam planui ftni- 

šese kilusiose Solingene, Anglų I statymui atlyginimų kokius tu- 
.užimtoj. srity j, užmušta vienuo-! ri Vokietija mokėti.
Irk a žmonių, tarp tų ir polici
jos komisaras,, ir trisdešimts 
sužeista.

Daug krautuvių apiplėšta ir 
apgadinta.' Anglijos kariume- 
nė į tai nesikiša, palikdama vis-1 ---------------------
ką policijai. Francuzai vis dar Riečia

Z Visus sumišimus sudaro be- Nosj — Vokiečius
'darbiai. Hoechte, kur 2,000 bč- _, .. . . * Paryžius. — Vokietijos atsito-darbiu užpuolė miesto rotuze, , • \ .. .- k- ..... v j r . . vas spalio 10 d. buvo atsrimkęsVokiečiu policijai šaudant i im- 1 . _ . T. . ‘ ’ v 'pas premjera Poincare pramania vienas užmušta ir vienuolį-P 1 .• • , . .....
ka sužėista damas jog Vokietijos valdžia

Frančuzu užimtose dalyse va Jaftis aPie atnaujinimą 
na pasitarimai tarp Frančuzu ir darb’-' RJ.uhre‘ P<”ncare at9ake 
Vokiečių valdininkų ir darbinin-fe 
kų atstovų tikslu pagelbėjimui I 
skurdo apimtiems žmonėms.

Koelne riaušėse užmušta vie
na moteris, policijai šaudant į, 
maisto riaušininkus.

Po sutikimo iš Berlino, mies- • 
tas Koeln sutiko paskirti nuo 
savęs bedarbių šelpimui po 350 
milijonų markių 'į dieną. (Bus 
steigiama maisto virtuvės dali
nimui dovanai.
• Didžiausios Ruhre kasyklos 

darbininkai susitarė su Prancū
zais. ir žada pradėt darbus po 
senovei. Kitų sričių kasyklos 
irgi panašiai daro.

Sutartį darant, Vokiečiai rei
kalauja kad visi Francuzų pra
šalinti iš tų sričių darbininkai 
butų grąžinti' atgal: Algų rei
kale darbininkai susitars su sa
vo darbdaviais be Francuzų ki
šimosi.

Gelžkelių darbininkams unijų 
vadai taipgi įsako atgryžti at
gal prie savo pirmesnių darbų.

Berlinas. — Spalio 13 d. Vo
kietijos reichstagas pavedė kan
cleriui Stresemannui pilną dik
tatoriaus galę, 
buvo priešingi, 
ta už.

pradėjimuii 
Dabar jau 

valdžia nė- 
Rufeijoj, ir

Sakoma jog tos tris aliantų 
valdžios sutiko ant Belgijos pa
siūlymo ir jog atlyginimų ko-; 
misija imsis tyrinėti Belgijos 
išdėstymus.

viskas ko reikia tai kad Vokie
čiai paleistų visas Ruhro dirbtu
ves veikti taip kaip . jos veikė 
pirmiau, o -kokie vietiniai nesu
sipratimai yra tą galima išrišti 

^su gen. Degouitte tenai pat.
Francuzų premjeras prašė 

pranešti Vokietijos valdžiai kad 
kuomet priešinimaisi bus sulai
kyta ir dirbtuvės Ruhre veiks, 
Prancūzai sutiks tartis ant bile 
ko iš Vokietijos pasiūlyto. Ki- 
taipgi, jokių derybų nebusią ve
dama.

Francuzai, mat, 'nori dar pa
sinaudoti Vokiečių produkcija 
Buhre iki išeis, nes nieko nepe,- 
ša nors daug tikėjosi ten įli- 
verždami.

Sovietai Leidžia Sveti
mus Prekiautojus

Danzig. — Rusijai besiritant 
iš bolševikiško purvyno, pasau
lio prekybininkai susirūpinę ko
kia gali būti ateitis 
su Rusija prekybos, 
matoma jog sovietų 
ra vienatinė spėka
kad jos egzistavimas jau prade
da daugiau priklausyti nuo su
sitarimo su Ūkininkais. Atei
tis prekybos Rusijoje jau ne
priguli nuo bolševikų. Kurie ge
rai dalykų nežino, dar juos mo- 
nijama tam tikromis žiniomis 
iš Rusijos. Kurie arčiau ištyri
nėjo, dalykus jau mato kad bus 
galima 'prekyba''svetimiems Ru
sijoje. Nežiūrint terorizuojan
čių valdžios nuosprendžių, sve
timos firmos gauna daugiau ir 
daugiau sovietų paramos preky
bai ir ‘pramonei vesti. Nepa
naikindama valstybinio monopo
lio, sovietų valdžia tečiau nori 
kad svetimi eitų į Rusiją ir už
vestų savo biznius.

Nužudyta Rusas Oficie- 
ris Lenkijoj

Maskva. — Sulyg pranešimų 
nuo Lenkų rubežiaus, Lenkai 
žandarai nušovė raudonosios ar
mijos oficierį kurs netyčia 
ėjo rtibežių. ,

per

isLenkai Nori Išbrist 
Finansinės Balos

Varšava. — Finansų mi'nis- 
teris reikalauja pariiamento pa
didint gyventojams taksus de
šimts sykių kad padauginus in- 
eigas valdžios iždinėm, taipgi no
ri pakeist kitus dalykus kad tik 
galėtų išbristi iš finansinės ba
los. Ministeris žada paliuosuct 
nuo darbo 16,000 valdininkų, 
panaikint dvi ministerijas, py- 
organizuot gelžkelius su pagal
ba svetimų kapitalų, ir abelnai 
parengt* viską gatavai įvedimui 
naujų pinigų paremtų ant auk- 

' °o, kurie bus įvesta po naujų 
metų.v

Komunistų Bruzdėjimas 
Saksonijoj

Berlinas. j- Saksonijoj jau
nieji paskelbė terorizmo karą 
prieš senuosius. Jaunuoliai, ap
imti komunistiško pamišimo, 
įlindę į darbininkų unijas kelia 
riaušes prieš atsargesnius rim- 

i čiau manančius. Rimtemieji 
stengiasi išgelbėt Saksoniją iš 
revoliucijos, bet joms grąsina 
gaujas jaunų komunistų, kurie 
apsiginklavę šokinėja prieš vi
sus.

Sulyg 
įsakymo 
militaris 
stangas 
pamišėlių armiją.

Nedekepėliai šūkauja už įve
dimą Saksonijoj tokios valdžios 

Ikaip Rusijoje.

Vokietijos diktatoriau's 
iš Bėrimo, Saksonijos 
komandierius deda pa- 
suardyti tą raudonųjų

Filipinai Jieško Nepri- 
gulmybes

Manila. — Filipinų salų gy
ventojai, kurie jau senai .nori 
pa'siliuosuoti nuo Suv. Valstijų
ir gyventi neprigulmingai, vis' 
labiau ir labiau bruzda prieš S. 
V. general gubernatorių Woods 
ir jo administraciją. Visi gy
ventojai užsikrėtę nepakanta 
prieš Suvienytas Valstijas, ir 
tenai esą Amerikonai jaučiasi 
gyveną kaip ant vulkano kuris 
bile kada gali išsiveržti.

Cuno Amerikoje
Buvęs Vokietijos kancleris. 

Cuno be jokio garsinimosi at
važiavo Amerikon, ir šiose die-, 
nose lankėsi pas Prezidentą 
Coolidge. Jis sako jog jo atsi
lankymas neturi politiškos (rei
kšmės, jis tik atvažiavo biznio 
reikalais. Jis yra surištas su 

i laivininkystės Interesais.
Victor Berger, kalbėdamas 

Clevelande, pasakė jolg Francu- 
zijai reikia diktatūros. Jis yra 
socialistas.

_ Japonijoj Vulkanas 
Veikia

Tokio. ‘. Also vulkanas, vie
nas iš didžiausių vulkanų pa
saulyje, per keletą praėjusių 
dienų degė. Užmas buvo gir
dėti dž daugybės mylių, ir pe
lenais apibarstyta aplinkiniai 
kaimai.*

Jaunasis Rockefeller padova- 
vanojo New Yorico Zoologiškai 
draugijai milijoną dolarių vary
mui įvairių gyvuinų tyrinėjimo 
darbo.

Manoma jog Amerikoje 
pradės cukrus pulti žemyn 
no j e.

tuoj 
kai-

žiūrėtojų buvo Ohio 
universiteto stadiume

40,000
Valstijos 
pažiūrėti pirmu kartu šį rudenį 
futbolo žaismių.

bina prieš pat bylos tardymą 
atimti jam gyvybę!....- Tas 
jiems ir pavyko. .

Nelaimė . tai valstybei kur 
žmonės del partijų ima žudyiti 
vienas kitą! Juk žmogus gali 
būti šiandien tokių pažiūrų, o 
pamatęs ir įsitikinęs kad jo sie
lai tai neatatinka, visai į kitą 
pusę gryžti. Vytautas buvo su
klydęs, nes 'kas nieko neveikia 
tas negali klysti. Vytautas vei
kė, todėl buvo suklydęs; 'bet Sa
vo klaidą pataisė ir gryžo ant 
tiesos kelio. Jo mintis garbin
ga, ir jį minės Lietuviai su 
skauSmu, nes neteko tvirtos pa
ramos valstybei. Jis buvo ne
paprastų gabumų vyras, o iš to
kių tik ir laukiama Lietuvos že
melėje šviesios ateities.

Vytautas, gryžęs iš Rusijos, 
tuojau ėmėsi darbo. Pasirengęs 
privačiai keletą mėnesių šį pa
vasarį išlaiko egzaminus iš aš- 
tuonių klesų, su pažymėjimu 
pirmo mokinio. Taigi galite 
įsivaizdinti apie jo gabumus ir 
įvertinti jį. Jau buvo priimtas 
Lietuvos UnivertiteČan, teisių 

gautomis žiniomis, 'keliama tru-j biausia, miesto centre, Laisvės Į fakultetam Jis Itaip buvo pa- 
kšmas buk Lietuvoj eina žydų Alėjoj. Be to, vienoj pusėj K. tenkintas gyvenimu kad, rodos, 
skerdynės. Į Norkaus agentūros Atcvi namai jau nieko jam nereikia. Man

(“Liet, žinios”) Vidaus Reikalų Ministerijos, ki- Į jis pasakojo, svajojo, laimės gy-
toj pusėj -- Piliečių Apsaugos venimu gyveno. Sakės 'baigęs 

I Dcpartmontas, kur nuolatos mi- universitetą važiuosiąs Ameri- 
llicijantai dežuruoja. žmogau- kon; bet žiauri žmogžudžio ran- 
!dis visgi sugebėjo pabėgti. Ma- ka suardė jo visu ssiekimus... 
tyt drąsuolio butą — ėjo ant, ir paguldė jį kąrstan!

!laimės. \ Mat, pas K, Noikų in- Vytauto laidotuvės atsibuvo 
įėjimas agenturon iš (gatvės fir j rugsėjo 14 d. Kauno kapinėse. 
, galima išeiti pro kitas duris į Buvo daug atvažiavę iš Mariam- 
kiemą. Vytautas, kaip sykis, ipolės giminių ir pažįstamų. Ku-'’ 
tame kambayj darbavosi kur nilga8 Tumas (Vaižgantas) pa
yra durįs išėjimui į kiemą. To- sajįė atatinkamo turinio pra
de! žmogžudžiui buvo patogus Įkalbą prie a. a. Vytauto duo- 
nabėgimas. Jam tik svarbu bu- bes, kame iškėlė aikštėn nužu
vo pabėgti i.š/'kambarid, o pas-' jyni0 priežastį ir apibudino jo 

j kivi susimaišė įsu judančia gat- 'biografiją. Verkė savieji stovė- 
j vėj minia, ir ramiai nuėjo sa- damį prje amžinybės duobės, 
vais keliais. j verfc§ susirinkę pažįstamieji ir

Dabar eisiu prie priežasties svetimieji. ... (Saulutė pasku- 
, nušovimo. Visuomenėj paskli- finj sudiev pasakius, apgailėda- 
' do įvairių įvairiausių spėlioji- ma jaunuolį, iš liūdesio pasdslė- 
mų. Gal Tamistai tėkš skaityt'pė už medžių ir nusirito kiton 
Lietuvos laikraščiuose, iįes ten' pasaulio dalin 'pranašauti liūdną 
nemažai rašoma, kas neatatin
ka tikrenybei. Todėl čia pasi-1 
stengsiu parašyt Tamistai tai 
kas ata'tinka tikrenybei. Tą su-| 
žinojau iš a. Ta. Vytauto moti
nos ir jo draugų.

kaimas, rugs. 17 d. — Ru'gs.
12 d. netikėtai mirė 
giminaitis, Vytautas 
žuvo jis nuo žiaurios žmogžu
džio rankos....

Buvo taip. Rugsėjo 12 d., 10 
vai. ryte, atėjo į K. Norkaus 
agentūrą koks tai žydas ir pa
sisakė norįs matyti p. Aleksą. 
Vienas iš tarnautojų, kalip pa
prastai, nurodė kambarį kur 
Vytautas darbavosi. Vos su- 
gryžus tarnautojui į savo darbo 
vietą, pasigirdo šūvis, nuo ku- 

I rio Vytautas ir žuvo.... šūvis 
papuolė į didžiąsias smegenis,- 
todėl vilties pagijimui nebuvo. 
Vytautas tuojau buvo nuvežtas 
į miesto ligoninę, kame gyveno 
dar iki penktos vai. vakaro.

Žydai Susirūpinę žmogžudis dar nesugauta.
Eina gandai kad žydai, kurių Tamistai ir daugumai bus be- • 

iškabas dabar visokie fašistai i galo nuostabu kaip gailėjo žmog- 
murzina ir daužo langus, rengia I žodis paspruti. Ištikrųjų site- 
aipsisaugojimo organizaciją, Jcu- bėtina! ši žmogžudystė įvyko j 
ri net pajiega mananti gintis pačiame žmonių judėjime, t. y. į 
nuo užpuolikų. Vokietijoj gi, 10 valandą ryto, ir, kas svar- \

Tamisltos
Aleksa.

Skaitys Gyventojus
Rugsėjo mėn. pradėta Lietu

vos gyventojų surašąs. Tai da
roma tam: kąd tikrai galima bu
tų žinoti kiek Lietuvos respubli
koje yra žmonių bendrai, sulyg 
profesijų,' tautybių, tikybų, ir 
tt.

Uždaryta Konsulatas
Petrograde uždaryta Lietuvos 

konsulatas. Visais reikalais in
teresantai turės kreiptis j Lie
tuvos atstovybę Maskvoje.

Mokytojų Suvažiavimas
Lietuvos mokytojų Profesinė 

Sąjunga kviečia • vidurinių ir 
ąugštesnių mokyklų mokytojus 
i suvažiavimą kuris įvyks Kau
ne spalio 29—31 d.

Arklių Paroda
Žemės Ūkio ir Valstybės Tur- 

Ministerija Plungės dvare, Tel
šių ap., rengia didelę viendienę 
žemaičių veislės arklių parodą. 
Parodon bus’ priimama tik kai-i 
bamosios veislės eržilai ir ku
melės.

žinią....
Nors a. a. Vytautą nesenai 

pažinau, bet ilgai jis bus mano
■ atmintyj.... Negaliu apsalky- 
| ti kaip man .jo gaila.... Jus 
galit sau įsivaizdinti koks mo- 

A. a. Vytautas, kaip ir dau-įtinai skausmas netekus vienin
gumą karo laikų moksleivių, tėlio sumaus.... Ramin'kit jus 

; buvo prisidėjęs prie bolševikų— kaip jn^nydami.
i buvo jų pasekėjas.
i kiekvieno jaunuolio, širdis lin
ko prie idealizmo.

Jo, *kaip ir

Uždraudimas
Ministerių Kabinetas uždrau

dė iš užsienio Lietuvon įvežti 
visų javų, būtent: rugių, kvie
čių, miežių, avižų, žirnių, vikių, 
peliuškų ir pupų. Taip pat už
drausta įvežimas .miltų bei sė
lenų:'miežinių, ruginių ir kvie
tinių.

Todėl - jis 
girdėdamas skelbiamas bolševi
kų idėjas, prisideda prie jų, vei
kia uoliai jų dirvoje, jieško pa
saulyj pilnoj to žodžib prasmėj 
teisybės. Baigęs penkias kle
vas Mariampolės Rcalėfe Gimna
zijos, meta mokęsis ir vyksta 
Rusijos gilumon pas savo dėdę 
Zigmą Aleksą (Jus turbut gir
dėjot apie jo veikimą bolševikų 
tarpe). Ten, Rusijoj, dar la
biau gilinasi J bolševikų veiki
mą ir, žinoma, veikia su jais iš- 
vieno. Jieškodamas tų bolševi- 

r jų nesu-

šis įvykis skaudžiai atsiliepė 
į visuomenę. Buvo pasirodžiu
sios proklamacijos su aitsišau-. 
kimu: “Muškim žydus!” Pro
klamacijose rašoma kad “musų 
valdžia veik Žydų rankose, o 
mes vis užsileidžiame. To ne
gana — mus žydai žudyti pra
dėjo’— nušovė studentą Vy
tautą Aleksą!.... Teroras prieš 
terorą!” ir tam panašiai.

Diplomatinės Permainos » > | m:Užsienio Reikalų vice-mlbis- - -■ •I V ItfllO, * <7 A<1111CAO L
teris P. Klimas paskirta nepa- kų skelbiamų.-‘idėjų ir ___
prastu pasiuntiniu • prie Italijos rasdamas, pamato apviltu esąs, 
valdžios. Jo vietos paskirta ipo- pama^ jų niekšingumą, netei-valdžios. < 
litinio departamento direkto
rius B. K. Balutis.

Dabaltijos Muitų Tvarką
Latvijos finansų ministerija 

pakėlė klausimą apie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos muitų komi
sijos įkūrimą Itarpubaviaii tari
fams suderinti.

Latvių Telegrafas per 
Lietuvą

Telefono ir telegrafo susisie
kimas Latvijos su Vakarų Eu
ropa eina per Lietuvą. Už te
legramų tranzitr Latvija moka 
Lietuvai apie 14,000 latų mėne
siui, už telefoną — 25 rub. už 
kiekvienas tris mamutes.

(“Tirmitas’’)

sybes, atsisako nuo bendradar
biavimo, ir, vargą kęsdamas, 
gryžta Lietuvon. Gryžęs, pra
deda gyventi nauju gyvenimu. 
Savo Reales Gimnazijos drau
gams, bolševizmu apsvaigu- 
įsiems, pareiškia savo nuomonę 
ir atsisako nuo bendro veikimo, 
čia jis pasielgia didvyriškai, 
nes viešai pareiškia savo nusi
statymą, žinodamas gerai kad 
jo buvusieji bendradarbiai šnai
romis į jį žiūrės. Tiesa, Vytau
tas buvo intrauktas bolševikų 
Sąmokslam Buvo užveista byla. 
Tardymas turėjo įvykti prieš 
Kalėdas, bet, nežinau kurių 
priežasčių delei, buvo atidėta 
iki rugsėjo 13 d. ,Mat, bolševi
kai nesitikėjo gerų pasekmių 
iš a. a. Vytauto, taigi pasisku-

Galvanauskas Užsienyj
Washington (L. I. B.) — Lie- 3“ V e e

tuvos Ministeris Pirmininkas ir 
Užsienių Reikalų Ministeris Gal
vanauskas išvažiavo valstybi
niais reikalais Latvijon ir Esti
jon. Apsilankymas prasitęs ke
liolika dienų. Tame laikotarpyj 
Ministerijos valdytoju palikta 
Politikos Departamento Direk
torius B. K. Balutis.

Prašo Paramos
Washington. — Grekijos ka

ralienė kablegramu pareiškia 
Suv. Valstijų valdžiai kad jeigu 
nebus priduota pašalpos pabė
gėliams iš Maž. Azijos, tūkstan
čiai jų turės mirti badu Greki- 
joj šią žiemą.

Chicago. — Moteris kuri .per
eitą savaitę nušovė Ulkrainų ku
nigą, nori išlikti nuo bausmėb 
apsimetimu beprotystės.



QiinHiiuimiiiiiiimiiiiiimiHiiiiiitmiHMsiitiiiiiiiiiiuiuuiuiuiiiiiiiiiuniiiiiinaBka buvo fdnatiškiautaias bolševi- ir ta 2500 publika kaip vienas certas prasidės 7 vai., bet pra 
ku pasekėjas ir net buvo gata- žmogus, šio galingo dainiaus už-
vas su kumščia kovot už dikta-1 žavėta, rodėsi 'kad savo kruti^ giausia šaukė kad Teikia, šį'pa 
turą; bet matyt žmogelis nors nėse net alsavimą sustabdė kad šaulį sugriaut ir statyt kitą, 
vėlai bet pamatė kur veda juos 
Rusų agentai. Laikas ir visiems- 
jau akis ateikrapštyt ir vyt iš 
Savo, tarpo išnaudotojus.

* Prakalboes Buvęs.
Sandaros 36 kuopos darbai. 

Spalio 7 d. ’buvo Sandaros 36-os 
kuopos susirinkimas _L. M. D. 
name. Susirinkime taųp kitko 
nutarta priimt Ohio, Michigan 
ir Pennteylvanija valstijų Sanda
ros 'kuopų Apskričio Įstatai, ir 
nutarta užsimokėt į .Apskritį 

'mokestis už tubs narius kurie 
yra pilnai užsim'okėję kuopoj ę, 
o kurie Skolingi daugiau kaip 
už dli mėnesiu už tuos nemokė
tu

Mikolas Vaidila, kuris praeitą 
metą tik atvažiavo iš Lietuvos 
ir buvo prie gynimo Vilniaus 
nuo Želigovskio, pranešė jog | 
šiandien sueina lygiai tris -me-Į

ly ridėjo 8 vai., o jų dainos dau- 
i- giauf ‘ GERB.

>OpRAGIL0 KAMPELIO^
Bet pažiūrėkime ką "reiškia 

svieto ir
kiekvieną jo garsą savo sielon 
kuogiliausįa intraukus. Taip, sugriovimas senojo
ištikro galingas ir didis, gilus lipdymas naujo. Dabar jau ma- 
ir begaliniai jausmingas rya J. tome kaip Rusijos komunistai 
Babravičius.

Jis savo dainavimu parodė J šiai dienai jokios-naujos neturi; 
mums lietuviams gražybę mu-1 matome kas šiandien Rusijoj 
sų dainos, muzikos, kurią mes 
pirma negalėjome įvertinti.

Programas buvo labai įvai
rus ir susidėjo iš keleto kalbų 
dainų.

Reikia pastebėti kad artisto 
Babravičiaus koncertas buvo 
rengiama sujungtomis jiegomis 
Chicagos Lietuvių. Rengimo 
komitetan inėjo skirtingų pa- 
žvalgų ir profesijos žmonės-, ir 
ačiū tam parodė 'svetimtaučiaaps 
ir sau savo kulturinį pribren
dimą — supratimą dailės.

Garbė Chicagiečiams už tai! 
. lai ir kitų kolonijų Lietuviai 

tai nuo to kai Lenkai užpuolė Į ^niia PavyZ(M iš Chicagiečių, nes 
Vilnių. M. Vaidila tą papasa
kojo gana vaizdingai; 3

Toliau, nutarta susidėjus su 
kitomis vietos Sandaros kuopo
mis surengt balių naudai Vil
niaus našlaičių. Taip pat nui 
tarta rengt vakarienę Sandaros 
nariams supažindinimui Sanda- 
riečių ir jų šeimynų; renjft su 
geru programų ir užkandžiais, 
L. M. D. name.

Dar paaiškėjo kad 
pa su 43-čia pradėjo 
vimą pardavinėjime 
ir nori laimėt pirmą 
pasadarbavimą. 
narių paėmė po penkias knygu
tes, bet pirmos savaitės 'bėgiu 
43-čios kuopos narys K. IJiau- 
danskis jau trečią knygutę par
davė, ir 36-os kuopos Jonas šer
mukšnis ii-gi 3-čią knygutę iš
pardavė. Daugelis narių yra 
pardavę po vieną knygutę, kilti 
pardavinėja po antrą. Taigi 
tarpe Pittsborgiečių Sandaros 
Seimo fondui kėlimas 10,000 do- 
larių jau įsisiūbavo. 36-čia kuo
pa nutarė reikalaut kad Apskri
čio valdyba paskelbtų “Sanda
rioj” Apskričio, komitetą 5r kokią 
kauciją turi užsistatęs kasierius 
kad butų užtikrinta su pinigais.

J. Virbickas.

BIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllUIIUIIllBinilllllUIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIIUIIIUlUUMtto
prieš moterų kuopas.

Iš platesnių kalbų paaiškėjo 
kad moteris jeigu butų prigu
lėjusios prie vyrų (kuopų nebo
tų galėję atsiekt tiek kiek

PITTSBURG, PA.
Vakarienė. Spalio 6 d. 

Norbirto Klubo name buvo A. 
T. Sandaros Moterų 78 kuopota 
šeimyniškas vakarėlis. Salnda-ibar, nes anose kuopose jų 
rietės tą vakarienę surengė, kimas butų buvęs mažos 
•kaip vėliau paaiškėjo, tie! geros- mes. Dabar savo kuopoje 
nio susipažinimo Sandariečių iriterįs gana stipriai laikosi, 
■jų šeimynų, nes vakarienėn 'bu- j suėjo metai laiko nuo moterų 
vo sukviesta tik Sandarietės su ■] 
savo šeimynomis. Buvo šokių ] 
ir pažaidimų, vėliau visi pakvie- ; 
ata prie gražiai išpuošto stalo i 
su moterų pagamintais užkan- 1 
tižiais: Užkandus, vakaro vedė- ■ 
ja p-lė A. Akelaitytė paaiškino ■ 
vakarėlio tikslą —. geresniam: 
susipažinimui tarp savęs ir kad 1 
visos daugiau pamylėtų Sanda
ros Moten; kuopą ir kad dau
giau lankytųsi ant susirinkimų 
bei griebtųsi smarkesnio veiki
mo, ypač kad prirašinėtų naujų 
narių prie moterų kuopos, ką Vi- . 
šos ir pasižadėjo daryta.

Po vakarienės buvo kalbės, 
kurias sakė Ed. Paurazas, J. 
Virbickas, E. Gilienė, E. Paura- 
zienė, O. Zambliauskienė, O. 
Virbickienė, A. Varašienė, Lū— 
košiunienė, Riškienė, P. Gilinta, I 
P. Lukošiūnas, A. Riška, Zelio- 
nienė, paskutinė užbaigė Ake
laitytė; Iš moterų kiek plačiau 
kalbėjo Zambliauskienė kuri Į. . ,,-__ u._ j__ i ia uzžiunnti mokyklos tvarkagana gerai nušvietė moterų dar- . •_ I vrMft • IVlilLr zyIa n 
buotę Pittsburge ir tarptautinė-; 
se parodose arba bazaruose, isa-' 
ko, ten visada moterįs pasirodė | 
savo veiklumu ir liet dovanas 
laimėjo-; ir tarp Pittsburgo sve-l 
timtaučių Lietuviai yra žinomai 
daugiausia tik. pasidarbavimu 
Sandariečių, nors jos pirma ir 
nebuvo po Sandaros vėliava; 
jos niekad nėra padariusios gė
dos Lietuvių tautai (svetimtau
čių akyse kaip padarė musų se
seris Progresostės bedirbdamps 
Rusų propagandai: per jas ne
kartą buvo Liėtuvih vardas ap
šmeižta Anglų spaudoje už pla
tinimą bolševizmo. Niekuo nė
ra pasižymėjųtaiote nei Rymietės 
apart surengimo baliaus bažny
čios naudai. ’ Todėl, sako, visų 
moterų pareiga yra prigulėt 
prie Sandaros; 'kurios myli savo 
tautą, savo šalį ir laisvę savo 
žmonėms. Moterų kalbose bu
vo patėmyta užmetimai Cleve- 
landiečiams, kuine Sandaros Sei
me priešinosi -moterų (kuopoms. 
Bet", p-lė Akelaitytė paaiškino 
kad jai lankantis Olevelande, 
Olevelandiečiai prisipažinę nesu
pratę gerai moterų kuopų tiks
lo, paskui gi Įsakę nieko neturį

K.
L.

da- 
vei- 
žy- 

mo- 
Ne-

kuopos susitvėrimo, o jau kuo
pa suspėjo paaukuot 70 dolarių 
Sandaros centrui, surengė Lie
tuvos našlaičių atstovėmb pra
kalbas, kur surinko netoli $200 
aukų. Tas rodo jog moteris su 
savo kuopa yra labai naudingos 
kaip centrui taip ir visuomenei. 
Taigi jei norim daugiau praipla- 
tint Sandaros veikimą, Sandia- 
riečiai. organizuokim savo ko
lonijose moterų kuopas; vėliau 
jos pačios veiks, ir dar bus ga
lima pasimakint nuo jų darbštu-

Sandaros 
Virbickas.

mo. Valio 
kuopos'.

moterų
Juozas

A. L. T.mokykla.
kuopa atidaro nau-

Vakarinė
Sandaros 43
ja mokyklą, kurioje bus moki; 
narna: dainavimo, teatro loši- 

Įmo, Lietuvių kalbos gramati- 
’ikos, Lietuviškos rašybos, arit

metikos (rokulndų). Bus pri
rengiamą, norintieji 'gauti pilie
tybės popieras. Kuopos kom'isi-

- lyra: Mikolas Vaidila, Antanas 
I Bernotas, Vladas Jasevičius, K.
I Liaudanskis. Norintieji įsira
šyti į bent kokį mokinimo sky
rių kreipkitės prie Sandaros 43 

i kuopos finansų sekretoriauta — 
Į.Jonas A. Katkus, 1217 Beaver 
I Ave., N. S., Pittsburgh, Pa.

Komisija.

Išgamoms nesiseka. A.‘ L. 
D. L. D. kuopa rengė prakalbas 
ir paskaitas. 'Spalio 6 d. į pra
kalbas atėjo į pusantro tuzino 
žmonių, o į paskaitas spalio 7 
d./visai nieks neatėjo. Spalio 
6 d. L. M. D. name kalbėjo ko
kis ten komulnistas, kurio pa
vardės nesužinojau; jis agitavo 
už ALDLD. ir ragino prigulėt 
prie tos ‘draugijos; išpeikė vie
tos Lietuvius kad iš tokio Pitts- 
burgo vos 12 narių kuopoj yra. 
J. Tvaska padavė kląusimą: Ko
kis skirtumas tarpe Dėdelės, 
Bimbos ir Baltrušaičio? Kal
bėtojas paaiškino kad Dėdelė ir 
Bimba yra jų draugai, o Baltru-

nuvertę senąją valdžią 'dar po

Chicagiečiai moka įvertinti dar
bus tų žmonių kurie atvyksta 
čia ne viliugystės tikslais, bet 
nešdami dailę, apšvietę. Bab
ravičius kaip tik t'uom ir yra. 
Nors jis mokslus ėjo Petrapilė- 
je, vėliau tarp Rusų dainavo 
Maskvos 
dvasioje 
kas jam

dedasi: didžiausias badas, ligos, 
vargas, ištvirkimias, ir žmonės* 
kankinami ir pusta kalėjimuo
se: Rusijoj moterįs turi atlikti 
valdžiai baudžiavą, palikdamos 
savo kūdikius po svetima prie
žiūra. O vis dar musų komunis
tai gieda apie komunistišką su- 
rėdmyą. Geriau, broliai Lietu
viai, tolinkimes nuo tokių gaiva
lų ir nereikalaukhn jų rojaus. 
Vietoj to, gaivinkim savo tau
tybę, o tada galėsime atsiekti 
geresnį gyvenimą. Spieskimes 
prie savo draugijų, prie savo 
chorų, ir dainuokime dainelės 
Lietuviškai, o ne Rusiškai.

M. L. M.

operoje, bet Sieloje ir 
yra tikras 'Lietuvis, 
suteikia garbę.

Adolfas L. Lukas.
36-ta kuo- 
ienktynia- 
tikietukų 

dovaną už
Nors daugelis

CHICAGO, ILL.
Babravičiaus koncertas, 

lio 5 įvj'ko atsisveikinimo 
rentas Juozo Babravičiaus, 

________ _ _____ o__,____ kvos imperial ės operete artisto, 
šaitis esąs darbininkų pardiavi- kuris greituoju apleidžia Chica-I 
kas. Tada J. Tvaska atsakė kad gą ir išvažiuoja New Yorkab. 
Dėdelę, Bimbą ir Baltrušaitį -į— Koncertas vdteais žvilgsniais 
reikia risus ant vienos šakota pa- kuogeriausia nusisekė: didžiulė .. 
karti. Na o metai atgal Tvas- ] Orchestra Hali buvo pilnutėlė,

Spa- 
'kon- 
Mas-

prrrrroht 11rrrrrrrrrrrrrrrgį

DETROIT, MICH.
Iš SLA. 21 kuopos gyvenimo. 

Rugsėjo mėn. tsUsdrinkime Bim- 
biniai nariai netikėtai sudarė 
didumą balsų ir priėmė protes
to rezoliuciją prieš SLA. Pildo
mąją Tarybą delei Bimbos išme
timo iš SLA. Apie tai Rezoliu
cijų Komisija paskelbė “savo 
organuose”, žinoma, jie buvo 
labai apsidžiaugę kad jau 21>-mą 
kuopą “užkariavo”, tečiau neil
gai jiems toko džiaugtis. Spa
lio 7 d. tos pačios kuopds susi
rinkime tas jų burbulas truko,: 
42 balsais prieš 18 minėtas (nu
tarimas atšaukta ir tai pačiai 
rezoliucijų komisijai (įsakyta 
kad ji savo “organuose”, kur 

Įminėta rezoliucija tilpo, atšauk-
. Susirinkimais buvo gana 

trukšmingas, ries ir ramesnieji 
nariai išvesti iš kantrybės pa
sakė bolševikams . karčių teisy
bės žo'daių. Net moteris kurios 
■niekuomet susirinkimuose neat
siliepdavo šaukė: 
ševikai iš

I tas vėl sako kad jeigu jie nenu
siramins tai anksčiau ar vėliau 
nueis ten kur jų tėvas Bimba 
atsidūrė. Kitas dar sako kad 
čia yra provokatorių darbais. 
Taigi musų bimbukai gavo 'to
kį smūgį kad jie atsimins tą 
dieną iki jų pomirtinė bus iš
mokėta ....
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ateina greitai — ir neužilgo jos čia 
bus. O kuo geriau padaryti atminti 
ir dovanėlę savo tėveliams, broliams, 
sesutėms, draugams, mokiniams jei 
ne laikraščiu?
CĮĮ Pasiskubinkit dabar — kolei dar yra 
gana laiko — užrašyti saviškiams Lie
tuvoje “DIRVĄ” arba “ARTOJĄ” 
arba abu tuos laikraščius, 
nukentėsit — praleisdami 
iš savo kišeniaus suteiksit 
džiaugsmo visam metui.
ę Kurie dabar užrašys “Dirvą” ir 
“Artoją” savo giminėms, gaus dova
nų tą ką iki šiol joks laikraštis nedavė

Didelį, 20x30 colių mieros 1 
Sieninį LIETUVOS ŽEMLAPĮ

Jus čia ne- 
dolarį kitą 
saviškiams

•**

Pasinaudoki  t šia puikia proga — gau
sit ir sau dovaną, ir apdovanosit sa
viškius Lietuvoje brangiausiu daiktu 
— laikraščiu, ko jiems tenai trūksta.
“Dirvos” kaina metams - - $3.00 
“Artojo” kaina metams - - $1.25

R 
r

R

1* 
M •S 
r* i#

Viską siųskit šiuo adresu:

R 
R R
RR 
R 
K R
R

R
n

* ‘DIRVA.’* 7907 Superior, Avė. Cleveland, O.
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Lietuvių Koperativiška Ben
drovė pardavė savo vieną krau
tuvę po num. 9243 Cardoni Avė. 
Ją nupirko pil. Tarnas Jurėnas, 
gana teisingas žmogus, ir jam 
biznis daug geriau sekasi negu 
minėtai bendrovei Kiti biznie-

■ r i ai del pil. Jurėno pasisekimų 
labai susirūpinę. Dar L. K. B- 
vė turi vieną 'krautuvę, vieną 
namą ir keturis lotus žemės, 
bet apart barnių h- provų dau
giau nieko neveikia. Tatai 8 d. 
spalio visuotiname narių susi
rinkime nutarė šaukt nepapras
tą susirinkimą, kur būta pasiūly
ta likviduoti visą bendrovę. Tad 
bus dar vienas kryžius ant Lie
tuviškų koperacijų bei bendro- 
■bių pastatytas.

“Dirvos” Korespondentas.

buvo pardavinė-

laiko praleidžia
jiems labiausia

Choras susi-

“Ateities” Choro koncertas. 
Spalio 7 d., buvo surengta kon
certas neva “Alteities” Choro 
vardu, bet atvirai galima sakyt 
jog tai buvo komuhisttų, kas lir 
matės visu koncerto bėgiu ir po 
koncertu, kada
jama gėrimas. Musų'komunis
tai daugiausia 
prie baro, neą 
patinka gėrimas.
deda daugiausia iš moterų po
45 ir tam panašiai amžiaus. 
Visas dainavimas klausytojams 
paliko blogą įspūdį.

šiame koncerte buvo ir Kras- 
nickas iš Clevelando, kuris savo 
dainas atliko neblogiausia, tik 
Lietuviams prastai atrodė kari 
jis daugiausia dainavo svetimas 
dainas — Rusų, Italų ir kitas. 
Beklausydami jo dainų žmonės 
pradėjo nerimaut.

Komunistai garsino jog kon-

PHILADELPHIA, PA.
Naujosios Lietuvių parapijos 

Nortsaidėj sekretorius per pa
rapijos susirinkimą spalio 3 d. 
paskelbė šitokią žinią: 'buk šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
Kun. J. Kaulakis, pardavęs Lie
tuvių našlaičių namą, o pinigus 
sau kišeniun susipylęs. Ant kiek 
ta žinia teisinga sunkti spręsta, 
bet reikia neužmiršti kad nau
josios parapijos nariai beveik 
be išėmfimo yra tai buvę šv. 
Kazimiero bažnyčios parapijo- 
nai, ir todėl sekretoriauta paskel
bimą reikia labai atsargiai im
ti, nes tokiame atsitikime kaip 
čia, žmogus tankiai ištaria tai 
ką jo širdis trokšta, o ne tai 
kas ištikrųjų tiesa.

“Laisvės” agentai ir bolševi
kų lyderiai pastaruoju laiku su
bruzdo varyti agitaciją prieš vi
sus ne-bolševitaltiškos pakraipos 
laikraščius. Tūlas Grici-unas su 
pasišventimu bėgioja po Lietu
vius ir agituoja prieš “Kelei
vį”, bet girdėjau kad tūlas su- 
bolševikėjęs vaikinas ir prieš 
“Dirvą" agituoja: tiesiog liepia 

I “Dirvos” neskaityti. Kaip tik
tai pagausiu jo vardą tuojau jį 
paskelbsiu.

, Bolševikų lyderis, J. Rutkau
skas, iš kailio neriasi kad pa
stojus kelią visokiai prielankiai 
tautiniam judėjimui propagan
dai. <^ia pasklido paskalas buk 
vienais tautiškas laikraštis ke- 
tnia Philadelphijon (persikelt, ir 
tas, žinoma, bolševikėlius nema
žai išgąsdino; nei nedyvas kari 
dabar tie veikėzai iš kailio ne
riasi. Ypatingu darbštumu at
sižymėjo .sekanti bolševikčliai: 
J. Rutkauskas, Merkis, Griciu
nas ir Bendaravičius.

Pereitą spalio 3 d. buvo byla 
tūlo Bravinsko už .pasisavinimą 
svetimų pinigų. Kuomet vals
tybės gynėjo pagelbininkas pa
šaukė Bravintaką, kaltinamojo 
advokatas atsiliepė ir prašė by
lą atidėti ant toliau, ant ko val
stybės gynėjas sutiko.

Istorija bylos maždaug tokia. 
Bravinskas \Ta žinomas, Lietu
vių kolonijoje namų pardavė
jas ir agentas. Tūlas A. Kubel- 
čikas pasamdė Brav intaką ran
das kolektuoti, ir jis bekolek- 
tuodamas — taip Kirbelčikas 
skundžia — pašlavęs už porą 
mėnesių Kiibelčikiri pinigų. Ne 
tiktai randas esąs pasisavinęs, 
bet,’ anot Kubelčiko skundo, 
Bravinskas ir kitokias suktybes 
yra papildęs, 'už kurias Kubel- 
čikas davė jį pereitą vasario 
mėnesį suareštuoti.
• Pastaru laiku tūli- biznieriai 
pradėjo čia agitaciją , už sutvė
rimą korporacijos, kurio tikslu 
bus palaikymas biznio Lietuvių 
tarpe. Mat iki šiol Lietuviuose 
buvo labai mažai vienybės ir 
sutartino sugyvenimo: vieni 
veikė prieš kitus. Ypač toks 
nesutikimas apsireiškė ten kur 
bolševikai veikė tautišką suted- 
pratimą Lietuviuose visad išnai
kinti. Nepaisant bolševikų pa
stangų, meilė Tėvynės (pradeda 
apsireikšti net tarpe bolševikuo- 
jančių Lietuvių. Jeigu suma
nytojams ištikro pasisektų tar
pe savęs bent susiprasti, iš to 
ne tiktai jie patįs bet ir kiti 
vientaučiai ne Wk AZnėrikbje 
bet ir Lietuvoje turėtų.naudota.

Varguolis.

Neužmirškit savo brolių artojų 
( užrašykit jiems “Artoją”

GERB; SPRAGILAS SU 
GERB. ŠV. PETRU 

APIE DANGAUS 
ATSTOVUS

Tie Italijonai tai tikrai šv. 
tėvo vaikai, ba jie nė tik 
makaronus išrado ale ii* be
vieliai telefoną. Ir dabar 
to telefono išradėjas Mar
koni važiuoja Į Kauną tenai 
pastatyt radio stoti kad ga
lėtume greičiau susinešt sų 
Purickiu kada norėsim va
ryt šmugelį.

Ale nėra to blogo kad ne
išeitų ant gero; tai taip at
sitiko su gerb. Marškonio iš
rastu bevieliniu telefonu..
’.Štai dabar ėmiau ir su

maniau vėl su gerb. šv. Pet
ru pasikalbėti apie dangišką 
diplomatiją ir kokius šmu
gelius dangus ant žemės va
rų;

Vėlai vakare atsukau be- 
vielinį telefoną į dangų ir 
paskambinau pas dangaus 
vartus šaukdamas dangaus 
raktų laikytoją gerb. šv. Pe
trą.

— Kas čia?.;.. — nusi
gandęs sako jis.

— .Gerb. Spragilas, vy
riausia galva Slaptos Spra
gilų Sąjungos Spragilaičių, 
— sakau aš.

— 0, gerb. Spragilas! at
leisi kad taip greit neatsilie
piau ; misliau kad kokia da
vatka nori įsiprašyt į dan
gų.... — sako jis.

— Tas nieko; mes ant že
mės papratę visko laukinėt 
ir kartais nieko nesuląukt. 
Ale atsiprašau kad aš tave 
nakties laiku (trukdau,— sa
kau aš.

— Ką, ką? kibą nežinai įsakau aš. 
dangaus astronomijos? Čia 
niekad nėra na'ktų> taigi ne
sutrukdei manęs. Mane vi
sada gali šaukt, aš čia esu.— 
sako jis.

— Ar daug davatkų jus 
ten turit? — sakau aš.

— Davatkų, visai mažai, 
reikia pasakyt; ale ir tos 
įkirėjo. — Sako jis.

— O davatkinų ar daug 
turit? — sakau aš.

— Daugiau negu davat
kų, — sako jis.

— 0 minyškų ar daug pa
tenka Į dangų? — sakau as.

— Apie pušė 'kiek numirš
ta. — Sakoj jis.

— 0 kunigų ar daug pri
imi? — sakau, aš.’

— Jų vos penkta dalis te
gali čia ineit, — sako jis.

— 0 kaip apie vyskupus 
ir kardinolus? — sakau aš.

— Jų vos ketvirtdalį Įlei
dau iš viso jų skaičiaus, — 
sako jis.

— Na o kaip su .popie
žiais? — sakau aš.

— Nuo mano^atėjimo čia, 
jų vos aštuonis turiu Įleidęs. 
Ale tu’ perdaug nori žinot. 
Jie yra mano atstovai ant 
žemės, ir aš užmiršau kad 
nereikia tau tai pasakot. Sa
kyk ko norėjai, — sako jis.

— Aš ir noriu apie tuos 
dangaus atstovus ant žemės 
pasikalbėt, — sakau aš.

— Musų dangiška discip
lina draudžia tai žemiškam 
žmogeliui pasakot. —- Sako 
jis.

— Ale aš norių kad papa
sakotum apie tubs kurie dar 
ant žemės randasi, nuo ka- 
mendoriaus iki pat šy. tė
vo, — sakau aš.

— Jeigu tu nebūtum gerb. 
Spragilas, nieko apie tai ne
galėtum sužinot. Ale da
bar tau pasakysiu, — sako

j]S. ~ !
— Tariu iš kalno ačiū už. 

tai, — sakau aš.
— Dabar gali klaust ko 

tik nori, ba ir tu ko tik į ma
no atstovus nepatekai. — 
Sako jis.

— Aš noriu žinot ar dan
gus turi dauk skolų ir ko- 
gus negali užlaikt savo kaš
tais savo atstovų ant žemės, 
kaip daro visos žemiškos 
valdžios? — sakau aš.

— Dangus viską žemei 
duoda, todėl ką tu šneki ar 
mes neužlaikom savo atsto
vų ant žemės? — sako jis.

— Ale aš sakau kad tie 
dangaus atstovai nei sėja 
nei pjauna; ir žmonės turi 
juos užlaikyt savo kruvinu 
prakaitu. Lietuva taip ne
daro. Lietuva atsiuntė sa
vo atstovą Į Ameriką, ir at
siunčia jam litų algai apmo
kėti, o dangaus atstovai ne
gauna iš dangaus nieko, ir 
viską prašo ir lupa iš žmo
nių. — Sakau aš.

— Žmonės turi juos užlai
kyt kad jie parodytų kelią 
jų dūšioms Į dangų, — sako 
jis.

— Ale kodėl tie kurie ro
do žmonėms kelią į peklą iš 
žmonių nieko nereikalauja?
— sakau aš. .

—Ba žmonės paskui pek
loj turi jiems atidirbt, o čia 
danguj nieko nereikia dirbt.
— Sako jis.

— Bet vistiek pekloj ne
daug darbo yra, ba ten la
bai daug žmonių patenka, 
tai verčiau ant žemės sau 
dirbt ir geriau gyvent, o ne 
dangaus atstovams viską 
atiduot. Ale jiems niekad 
neužtenka ir neužtenka. !Aš 
noriu tau užprotestuot kad. 
jie perdaug žmones mulkina 
ir lupa. Štai dar vienas at
važiavo į Ameriką lupt iš 
žmonelių pinigų. Sakau 
aš- -m ■ e

— Aš jam išdaviau pasą 
j Ameriką važiuot, ba jis 
nori kryžiais nustatyt visus 
Lietuvos kelius kad žmonių 

, dūšelės pataikintų į dangų,
— sako jis.

i — Ale kad jie nedaro ką 
■ prižada, ir dabar tik mela

gyste i Ameriką įsiprašė, —

— Ar tas gali birt teisy
be, gerb. Spragile? Ar,tu 
man praneši kaip- jis daro?
— sako jis:

— Jeigu mokėsi dangišką 
algą tai "pranešiu; aš neno
riu už žmonių pinigus dan
gui' tarnaut. Ale aš galiu 
pasakyt kaip jie pirmiau da
rė. Surenka pinigus našlai
čių gelbėjimui, o išleidžia 
savo geriems laikams; su
renka bažnyčių ■'bokštų sta
tymui, o stato davštkynus 
kad turėtų kur vakaruškas 
rengt; surenka universite
tui, o laiko kišehiuosė; su
renka kitam kam, ir vis tik 
sau laiko. O kai užsimanė 
dabar kryžiais nustatyt vi
sus karvių takus tai vėl at
važiavo iš žmonių prašyt,— 
sakau aš.

— Netikiu ar tu viską tei
singai pasakoji; ale neturiu 
žiūrono pasižiūrėt kaip jie 
ten daro. Nuo anų amžių 
Kopernikas inkvizicijos Į- 
gąsdintas ir po šiai dienai 
atsisako daryt naują žiūro
ną pažiūrėt Į žemę., Ale aš 
gal atsiųsiu Elijošių vėl at
važiuot ant žemės, ir pažiū
rėt. Ji pirmiąusia atleisiu 
pas -tave, ir galėsi su juo ap- 
važinėt visus davatkynus ir 
klebonijas ir parodyt ką ku
nigai daro. — Sako jis.

— Mielai tųomi pasitar
nausiu, del žmonelių labo,— 
sakau aš..

— Nužemintai dėkavojii,
— sako jis.

— Nėr už ką, — sakau aš.
— Iki pasimatymo, gerb'. 

Sprągile, — Sako jis.
— Ale aš nelabai' noriu 

tarp davatkų patekt, jeigu 
tu nemanai ant žemės atsi
lankyt, — sakau aš.

Ir uždariau telefoną iki 
kito sykio.
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stovo, ir siuntinėjo grasinan
čius laiškus Lietuvos valdžiai 
reikalaudami čameckį palikti j 
Amerikoje. Tam nepavykus, 
jie«be abejo statė kitus reikala
vimus, tarpe kurių matome pa
ties Čarneckio rekomendavimas 
Mastausko, kas 'be abejo buvo 
su klerikalų įsakymu.

Taip pat galime įsivaizdint 
ką “fedęruoti” klerikalai darė 
nugirdę jog p. Račkauskas pa- i 
skiriama Prekybiniu Atstovu , 
Londone. Kiek kablegramų su' jj tų laikų kaip musų senieji 
grasinimais^ Lietuvai pasiųsta j redaktoriai patįs išmoko Lietu- 
tik jie žino, ir jų žinioje lieka
ką jie rekomendavo ton* vieton, rašybą ir ėjo maždaug su rašy- 
vietoj Račkausko.

_  __ _____________ __ šturmas klėrikalų galvelėse, 
rdristų nužudžius penketą iT viskas, bet ne visaįa į tai ga- gi buvo kitokia vaga. 
Italų* VOS visa Grekija nebu- b bent 'kas kreipti domės. I Pradėkim^ tas vagas sukti 
VO Italų užpulta; karas VOS ▼ ■» ▼ Į Vieną linkmę ir kada nor^ su
išvengta, bet Grekija daug ' ’ ■ , veskime jas į krūvą,
pinigiškai ir “honoravai” ‘Naujienos’ apie Rašybą / T.^vos redak-
nubausta. Dar žmones ne-l , „ , torių negalima: Jie bando kiek-
moka protauti taip kad ką l “Naujienos” pasisa- vienas butr Būgomis ir Jablon-
vienas ar keli padare, nėra p40 nenorėtų užsiimt tiisy- skiais ir kiekvienas laiko už gar- 
prasikaltimas visos tautos imu ar vienodinimu musų rašy- bę įstengęs nusikalti kokį keils-

JT'AS klausimas šiandien 
1 kilo daugelyj Lietuvių 

kurie gyvena Lietuvoj ir su 
Žydais susiduria. Jų susi
dūrimas priveda juos prie 
to kad išėjimo kitokio ne
mato, ir tik skerdynės išro
do butų geriausiaįmionė Žy
dų atsikratyti.

Vienas-kitas nuotikis — 
kaip ir dabar (žuvimas Vy
tauto ‘ Aleksos iš Žydo ran
kos — sukursto musų karš- 
takraujus prieš Žydus ąbeL 
nai. Rodosi jiems kad vie
nas Žydas vieną Lietuvį nu
šovė tai jau yra visų Žydų 
kaltė. , Taip visame pasauly- 
j‘e esti; taip tik nesenai nu
tikus —Grekijoj keletui te- Į

prasikaltimas visos 
ar — 'kaip dabar Lietuvoje 
— visų Žydų.

Bet mes imkim Žydus iš 
kitos pusės. Jeigu jie ne
kalti už vieno sufanatikėju- 
sio bolševiko Žydo nušovi
mą Aleksos (nušaut galėjo 
iy Lietuvis bolševikas-fana- 
tikas), bet yra—kaipo Žydai 
.abelnai —Lietuvai parazi
tais. Nors jų už jų tūlų žmo
nių fanatizmą negalima en- 
^ti, vienok' reikia kitaip Į 
juos atsinešti kaipo į Lietu
vos gyventojus abelnai.

. Jų iš seno užsigyvenimas 
ar Įgijimas pilietinių teisių 
Lietuvoje išaugino juosė tą

bos, nesą tai yra užduotis Lie
tuvos žmonių,'kalbos žinovų, k. 
t. Jablonskio, Būgos ir kitų.

“Naujienos” tik dapildo mu
sų pasiūlymą, nes prideda Bii- 
gas-Jablonskiuą. Taigi vistiek 
Amerikiečiai pirmutiniai galim 
pasidarbuot savo rašybos suvie
nodinime. Mes benorime kalti 
nei naujų žodžių, nei naujos 
Lietuvių kalbos, tas priguli Bai
goms, Jablonskiams ir (kitiems. 
Mes tik bandykime susitaikyt

GOTHENBURG

V UJU JUVOU I/O I «■■■»■ — ■........... ■

mintį kad Lietuva yra jų Į .. SISTEMA . IR MIESTAS 
■“Jeruzolimas”. Jie'joje gy^r'/^OTHENBURGG' - apvaikš- 
vena ir nežino kad kitur gy- čiojimas 300 metų sukak- 
vent galėtų. Tai yra natų- tuvių nuo jb įsteigimo pvime- 
Tališkas, prigimtas dalykas. • na apie Vardą kuris geriau yra 
' Vienok jie yra mažuma, žinomas kaipo toks kur (pasižy- 
ir tik vėliau Lietuvoj atsi- mi sistema, o ne kaipo miestas", 
radę. Jie nėra originaliai sąko balerinas iš Washington, 
to krašto gyventojai. Jei- D. C., National Geographic So- 
gu jie nori ponaut ant Lie- ciety raštinės.
vių ir politiškai, ir pramo- “Sistema apie kurią kalbama 
nes žvilgsniu, ir rėkt pašau-1 yra tai gabus patvarkymas pir- 
liui kad Lietuviai juos-per- 
sekioja kada Lietuviai nori 
duot jiems tik Žydiškas tei
ses o ne Lietuviškai savo 
šalyje, — reikia jieškot bū
dų parodymui jiems jų 'vie
tos: ne skerdynėmis, bet 
griežtesniu nusistatymų iš 
Lietuvių pusės. \

Mažumos tankiai mano 
galį valdyt visą kraštą. Net 
ir Amerikoj ’būrelis Lietu
vių komunistų plačia 'burna 
šneką apie valdymą šios ša
lies. TL t ’7 
žmogelis šoka prieš organi
zuotą valdžią. Tai yra ka
ringa žmogaus prigimtis. Ji 
yra ir pas Lietuvos Žydus. 
Tą karingą uį>ą užslopi
na griežtumu net okupuo
tose ir aneksuotose žemėse 
svetimi. Kodėl Lietuva ne
gali savoje žemėj ę išmokin
ti Žyduą suprasti kas jie 
Lietuvoje yra, ir kad Lie
tuviai'yra ponai, o ne Žy
dai?

miausia priimtas tame mieste 
1865 metais apribavimui per- 
didelio naudojimo alkoholinių 
gėrimų.

“Spiritai tapo padaryta vie
šuomenės reikmenių ir jų Par
davinėjimas reguliuojama tam 
sudaryta miesto kompanija-'ku
riai atiduota monopolis svaiga
lų pardavinėjimui ir 'budai, to
kiam pardavinėjimui aiškiai nu
statyta. ' .

“Visi pardavėjai, kurie su ta 
kompanija reikalą turi, gali da- 

Kartais.net pavienis^ryti tik penktą nuošimtį pelno.
1 ant svaigalų, delei ko jie (turi 
parduoti toj pačioj vietoj min
kštus gėrimus ir. maistą iš ku
rių gali imti uždarbį kidk jiems 
patinka.

“Miesto pelnas iš pervirš 5 
nuošimčių paskirta veikmei su
laikyti alkoholio naudlojimą ipa- 
rupinimu tais pinigais kitokių 
pasilinksminimų, kaip parkai, 
paskaitos, sportas ir žaislai, ir 
net ekskursijos dykai.

“Tas planas veikė taip puikiai 
Gbthenburge kaid jis tapo pri
imtas ir Stockholme, paskui di
desnėj dalyj Švedijos, ir jis pla
čiai panaudotą, su pataisymais, 
Norvegijoj ir Finlandijoj. Vie
nas bandymas su juo Pietinėj 
Karolinoj, kur jis buvo pava
dinta dišpensarine (sistema, bu
vo mažiau pasekmingas.

, “Gothenburg turi daug prie
žasčių prie garbės savu keliu, 
pradedant su jo atradimu per 
Gutsavą Adolphus.

“Sulyg legendos, iškaltos ant 
garsingos stovylos Gothenbur- 
go centrai i nė j aikštėj, tas pra
garsėjęs generolas stovėjo ant 
kalno ant kurio dabar 'guli tas 
miestas, ir erelio vejamas pau
kštis nupuolė jam prie kojų, 
‘čia turi būti pastatyta miestas’ 
sakoma jis .sušukęs.

“ši stovyla yra antra iš pa
darytų Muniche pagal pavyz
džio padaryto Fogelbergo. Pir
mutinėj! buvo nuskandinta ju-

Klerikalams Nepavyko
“TėVynė” No/ 41 paduoda Ši

tokį savo korespondento prane
šimą iš Kauno: 't'-' ■

“Iš patikėtinų šaltinių suži
nojau kad Lietuvos vyriausybei 
įsakius p. čameckiui važiuoti 
Lietuvon ir Lietuvos atstovybės 
Amerikoje reikalus pervesti At
stovybės sekretoriui p. Vinikui, 
p. Čarneckis tuomi labai susirū
pinęs ir net kelias kablegramas 
siuntęs Lietuvon kad Atstovy
bės reikalus paliktų p. Mastau- 
skui. Vienok šitoks Čarneckio 
užmačioms nepavyko, nes vy
riausybė pasiliko prie savo pir- 
mesnio įsakymo.”

Kad kas nors neramaus nusi
davė musų klerikalų galvelėse 
sužinojus jog Čarneckis paliuo- 
suojamas iš atstovo vietos Wa
shingtone, tą Sužinojome iš pa
čių klerikalų lupų: jie visa ger- roje ir ištraukta HęlgoIlaMdo ju- 
kle reke kad nerems naujo at- j neivių kurie reikalavo už ją per-

jau kad reikalingas.
“Dirvos” No. 34-me mes pa

talpinome kelis tuzinus papras
tų žodelių, o-taip labai nevieno
dai musų- Amerikoje rašomų, 
štai,“- pavargę biskelį, pavartę 
Būgą ar Jablonskį, parinkime 
teisingą' tų žodžių rašymą ir 
laikykimės jų.

Iki dabar musų vartojama ra
šyba—kožno redaktoriaus niaž-l 
daug kitokia — yra tik liekana

viškai. Jie, tifesa, taisė savo

bos "progresu”, ‘ bet tas “pro- 
gresas” 'kožno redaktoriaus ir-

tesnį žodelį, visai nepaisydamas 
lar jis artimas muisų 'liaudies 
kalbai, musų tautos 'kalbai. Del 
šitos priežasties neturi pasek
mių miniose net patįs Lietuvos 
laikraščiai nei žurnalai: jie kai 
šoko kožnas sau rašybą kalt, ir 
kažin kur nušoko.

Musu pasakymas kad Ameri
kos laikraščiai gali pasirodyt 
pirmesni rašybos suvienodinime 
ir tuomi palengvint visuomenei 
pasilieka geras.

didelių pinigų. Taigi dabar ori
ginale stovi Bremene.

“Gothembu-rg turi painesnius 
prirodymus apie jo įsteigimo 
faktus savo daugybėj 'kanalų. 
1^ tory a, atmata tą gražią pasa
ką ir rėni’a 'daugiau galimesnį 
pareiškimą jog Gustavo draugai 
Holandiečiai nurodė jam (gali
mybę komercijai įsteigus mies
tą toj vietoj ir jis pavedė jiems 
užvesti tą naują uostą.

"Rolandai numodeliavo jį pa
gal savų miesitų, kanalų ir vis
ko. • Nors dauguma jo vandens 
kelių liko užpilta ‘žemėmis, vie
nas iš svarbiausiųjų dlar vis 
daeina iki pat Centrelines Aikš
tės ir suteikia nepaprastą ir 
vaizdingą pagražinimą miesto 
viduriui.

“Gothenburg yra laimingas 
kaip ir Washington, D. C., tu
rėdamas savo apribėj puikų na
tūrali parką, vieną iš puikiau
sių Europoj, ir kitas žavėjan- 
tis priedas yra tai sena apliflk 
miestą apkasta grėbė prie ku
rios labai gausiai apsodinta me
džių.

"Svarbiausias uostas ir ant
ras miestas Švedijoj, Gothen
burg turi laivyną kuris aplanko 
visas dalis komercial'io pasau
lio., Jo gyventojų skaičius bu
vo tik 26,000 1840 metais; šian
dien jis turi netoli 250,000 gy
ventojų. Napdleonas pirmuti
nis sukėlė jame Ibizniflką gyvu
mą kuomet jis pasirinko jį sa
vo, transportu ir sandėliu daik
tams atgabenamiems iš Angli
jos vežimui ant kontinento. An
glijos industrial ė revoliucija da
vė jam antrą pastumėjimą pa
stodama ėmėją žaliosios mede- 
gos. iš jo išgabenamos, ypatin
gai rudų iir medžio. •

“Gotcnburgo, arba Gota, ka
nalas nėra tas kuris randasi 
mieste, bet garsingasis trans- 
švedijos kelias tarp Gothen'bur- 
go ir. Stodkholmo. Tąs kelias 
vardijime perdėtas, nes tik 56 
iš jo 240 mylių yra kanalizuo
tas, o likusi kelionė eina per 
Švedijos gražius ežerus. Sako
ma jog, kaipo inžanierijos atsie- 
kimas, šis vandens kelias per 
Švediją lyginasi su pabudavoji- 
mu Suezo Kanalo. Važiuojant 
juo pasažierindai laivai išsike
lia daugiau kaip 300 pėdų virš 
jurų linijos, per elektra operuo
jamus tvenkinių uždarus, pro 
griuvėsius senoviškų palocių ir 
vieną iš didžiausių elektros spė
kos stočių pasaulyje. 'Reikia 
pravažiuoti Ežerą Vanern, tre
čią didžiausią Europoje, ir ki
tus kurie yra priskaitoma prie 
pačių jidylliškiauSių.”

' Stebėtinas Dalykas
Lyg 'kokiu (didžiausios reikš

mės dalyku, sustojimu Kauno 
klerikalų organo “Laisvės” įsi
šnekėjo visa musų spauda Ame
rikoje. Ir kiek del to komenta
rų, bet keista.

Vienok keista ir tas sustoji
mas. Lietuva,- kaip klerikalai 

I sakosi, yra “visa katalikiška", | 
lo štai ima ir neišsilaiko jų lei
džiamas dienraštis.

Mes atkreipsime Amerikiečių 
Lietuvių domę dar į vieną fak
tą. ,Tai privalėtų (geriausia įsi- 
tėmyti vargšai katalikai kurie 
sudėjo desėtkus tūkstančių vi
sokioms ‘kultūroms” ir kito
kiems galams,' kurie ir dabar 
sulaukę visokių ubagų deda pi
nigus vis kokiems ten, reikalams 
Lietuvoje.

Tie kunigai ,ir šiaip politikie- 
riai-melagiai atvažiavę čia pri
šneka katalikams kaip labai ten 
visko reikia; kaip labai reikia 
aukų; ii\ ką jie už tas aukas 
padarys — tik duokit pinigų, 
žmoneliai duoda, aukauja, o tos 
aukos dievai žino kur nueina: 
tie ubagai ^neparemia tais su
rinktais pinigais nei katalikiš
kos spaudos Lietuvoj, nei neuž
taiso bažnyčių stogų, nei nieko 
kito nepadaro. Bet vis prašo, 
o žmoneliai duoda.

Ar ne laikas katalikams pa
klausti savo ubagų ką padarė 
Lietuvoje su jų pinigais pir- 
roesnieji ubagai, ir kodėl jie at
vyksta čia daugiau rinkti kada 
nieko gero žmonės nemato pa
daryta už pirmesnes aukas.

Tegul pirmiau kunigai ištuš
tina Tautos Fondą — tą dar ži
nomą vietą kur pinigų yra likę, 
kuomet kiti jau vėjais nuėję. 
Tegul parodo ką gali su jais pa
daryt, o ne tik naujų prašyt ir 
juos be žinios lyg į balą mest.

Fanatizmo Blogoji Pusė
Paskiausia fanatizmo auka 

— raudonojo fanatizmo — yra 
Vytautas Aleksa, nušautas Kau
ne rugsėjo.12 d. JĮ nušpvė .žy
das — nes tuos žmones galima 
iš pažiūros pažinti. O kaip spė
jama tas Žydas buvo 'bolševikas, 
ir randasi daug aplinkybių to
kiam nužiurėjimui.

Vytautas Aleksa, parbėgęs iš 
sovietų rojaus, pereitą riidenį 
rašė “Dirvos” redaktoriui se
kantį laiškelį iš Lietuvos:

“Gal-jau girdėjai, aš buvau 
bepradedąs bolševikau.’ Gal 
net ir perto! i nudrožiau. Bet 
teisingai yra sakoma: ’‘Jau
nystė — kvailystė’. Taip ir 
su manim buvo. Dabar gy
venimo pamokintais, gal ir 
perskaųdžiai, vėl pradedu iš- 
naujo kopti Lietuvos kalnan.

“žinau, buvau Sovdepijoj. 
Išgyvenau ten ištisus metus. 
Ir per tą visą laiką gerai pa
žinau Rusijos gyvenimą. Ir 
kas? Savo.taip vadinamo bol
ševizmo momentaliai išsižadė
jau. ”

Už tą bolševizmo išsižadėjimą 
jis ir buvo nužudytas, žydeliai 
ir su juo suokalbiaują Aleksos 
draugai bolševikėliai nerado ki
to išėjimo kaip Aleksą nušauti, 
kad jis kartais neliudytų prieš 
juos, nes, kaip sužinome, turėjo 
būti byla tūlos dalies' subclše- 
vikėjusių jauiftiolių.

Vytautas Aleksa persitikrinęs 
bolševizmo saldybių, pametęs 
viską nebijojo Lietuvos val
džios, ir net ramiai veikė ir mo
kinosi pačioje sostinėje. Kodėl 
tie kiti negalėjo"panašiu budu 
pametę bolševizmą ramiai gy| 
vent, ir jei butui kokia bausmė 
už. pirmesnes paikystes, per
kąst ir but žmonėmis?

Bet aršiausia fanatizmo pusė 
yra ta kad fanatikai niekada ne
bando persitikrint. Jeigu kas 
išradinėja jų klaidas, jie pir
miau tą palaiko priešu ir nužu
do, bet persitikrint neina. Tas 
šovikas žydas ir kiti Lietuvos 
bolševikėliai galėjo lengvai nu
vykt į Rusiją ir persitikrint, ir 
butų ramia sąžine galėję veikt 
savo darbus žmonijos labui, o 
ne prato apsvaigime imtis tero
ro.

Girtavimas Didėja
Girtavimas Suv. Vaistijlose, 

kaip skelbia prohibicijos agen
tai, nuo 1920 metų aiškiai ma
tėsi didėjąs. Tą prirodo areš
tavimai už pasigėrimą, mirtįs 
nuo alkoholio ir beprotystė nuo 
alkoholio.

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

(Tąsa iš pereito num.)

— Tad kaip gi galėjo būti, kad jis bu- 
buvęs tuose mūšiuose, kuriuose buvo ir 

musų tėvas?
— Taigi, — atsakė Dagobertas, pa

traukdamas pečiais, — mane tur būti pri
gavo vaidentuvė.... Bet aš apie tai nei 
nemąsčiau. Jis ir vėl paklausė, ar tai bu
vo Milosko kaimas.

— “Tamsta esi Milosko kaime”, — at
sakiau aš jam. “Bet iš kur tamsta suži
nojai, kad aš esu franeuzas?” — Klausiau 
lo

y — “Eidamas pro šalį daržo, girdėjau 
tamstą dainuojant. Ar negalite pasaktyi 
man, kur gyvena generolo Simonso žmo
ną?”

— Po to, ištiesdamas į mane rahką, at
siliepė: “Tamsta tur būti esi generolo Si
monso draugas?”

— Galite tad įsivaizduoti, kaip aš nu
sistebėjau! Taigi sušukau:

— “Iš kur tamsta tai žinai?”
— “Dažnai girdėjau generolą kalbant 

apie tamstą dideliai draugingais žodžiais.” 
~~ — “Tai tamsta matei generolą?”

—į' “Aš pažystu jį iš Indijos. Ir esu jo 
draugas. Aš vienval nešioju jo laiškus jo 
poniai^apie kurios ištrėmimą Sibiran gerai 
žinau. Tobolske sužinojau, kad ji yra čia. 
Buk malonus ir nuvesk mane pas ją.”

— Jūsų motina priėmė keleivį ir ilgai 
užsidariusi kalbėjosi su juom. Ji buvo vi
sa apsiverkusi kai aš inėjau į vidų, ir prieš 
ją buvo didelis pluoštas raštų.... Tai bu
vo generolo dienynas....

(Toliau bus)
Wa

rai tarpe Grekijos ir Persijos, laike kurių 
Persijos karaliai Darijus ir Kserksas buvo 
įsiyeržę į 'žieminę pusiausalio dalį. Persai 
plėšė ir draskė Graikijos žemes ir visokiais 
budais stengėsi išsilaikyti Europoje. Bet 
jiems nepasisekė išsilaikyti. Graikų Atė
nų laivynas pasirodė neįveikiamas. Grai
kai, atkirsdami Persams susisiekimą su jų 
maisto sandėliais, privertė Persus trauktis 
atgal į Aziją.

Tai buvo pirmutiniai susirėmimai Azi
jos su Europa, seno 
mokiniu....

Sekančiame 
AIGĖJŲ

mokytojo su jaunu

num. bus:
JUROS. -

INDO-EUROPIEČIAI

Indo-Europiečiai Persai Užkariauja Semi
tus ir Egyptėnų Pasaulį.

CENOVeS Egypto, Babylono, Asyrijos 
* . ar Poini'kų< valstybės jau buvo išgyvę- 
nusioę beveik per trisdešimtį šimtmečių. 
Ten gyvenusios tautos įęu buvo, taip sa
kant, ipailsusios, besitvarkydamos, beka- 
riaudamos savo tarpe. Jau laikas buvo, 
kad atsirastų jaunesnė, smarkesnė tauta, 
kuri įneštų gyvenimai naujos, dvasios. Ji 
ir atsirado. Tai buvo taip vadinamoji In
do-Europiečių rasė. Šitos rasės žmonės 
ne tik užkariavo Europą, bet jie. viešpata
vo net toje šalyje, kuri dabar yra vadinama 
Angių Indija (Britų Indija). į

šitie Indo-Europiečiai buvo balti žmo
nės. kaip ir Semitai, tik jie vartojo visai 
Skirtingą kalbą. Ta jų kalba yra skaitoma 
motina visų Europbs kalbų, išskyrus Ven
grų, Suomių ir Baskų (pietų Spanijoje) 
kalbas? ' '

Mes sužinome aipie juos pirmučiausiai, 
kada jie gyveno per ilgus amžius ties Kas
pijos jurų pakraščiais. Kažkodėl jie sau 
sumanė kraustytis iš savo vietos, jieškoda- 
mi naujos vietos, naujų ganyklų savo ban
doms, naujų namų. Vieni jų nuėjo į vidurį 
Azijos, pas kalnus, ir per ilgus amžius gy
veno čia Irane, nuo ko ir mes juos pavadi
nome Ariąis. Kiti nuėjo vakarų link; už
valdė Europos slėnius ir sukūrė naujus ci
vilizacijos centrus Graikijoje' ir Romoje. 
Apie tai mes kitoje vietoje kalbėsime. Šiuo 
tarpu gi pasi'pažinkime su jais kiek arčiau.

Po vadovyste vyro vardu Zaratustra 
(ar ga'l Zoroastrą), kurs per ilgus metus 
buvo jų mokytojas ir vadovas, dalis Ariu 
nuėjo Indo paupiu, linkui jurų. Kiti nu
sprendė pasilikti vakarų Azijos kalnynuo
se ir sukurė čia pusiau nepriklausomas 
bendruomenes Medų ir Persų, šitų dvie
jų tautų vardai laibai dažnai yra užeinami 
Graikijos istorijoje, nes Graikams ne kar
tą prisiėjo kariauti su jomis. , "

Septintame amžiuje prieš Kristaus už
gimimą Medai įsteigė savą valstybę, var
du Mediją. Bet ta valstybė žlugo, kaip tū
los giminės, vardu Anšanai, vadas Kyrus 
liko Persijos karalium. Jis per visą savo 
amžių kariavo, ir paskui jis pats ir jo vai
kai liko didžiausiais ir galingiausiais vaka
rų Azijos ir Egypto valdonais.

Šitie Indo-Europiečiai Persai taip 
smarkiai varė savo kampanijas vakaruose 
kad ilgainiui ir jiems patiems prisiėjo su
sidurti su kitomis Indo-Europiečių tauto
mis, kurios keliais šimtmečiais anksčiau 
buvo nusikrausčiusios Europon ir užval- 
džiusios Graikų pusiausalį ir Aigėjų jurų 
salas.

Ačiū tiems nesusipratimams, buvo ka

' RUDUO
■ Žalum’s ruduoja, ruduo artinasi, '
• Nors viskas maudos saulės šilumoje, 

Vasaros gėlių jau pievoj nerasi, 
Žiedai geltoni pilimus apklojo.

Lyg alkių mirksnis vasara praėjo, ? 
Kaip jaunos diėnos, nejučiom pradingo. 
Naikina grožę audros, lietus, vėjai; 
Peftnaino viską jų veikmė galinga.

Bet rudens, taipgi, buna gamta daili;
Slankioj’ padangėm’s pilki debesėliai; 
Kaitrumą saulės dengia jų šešėliai, 
Puošiasi gojai margo rūbo eile.

.Migla iš ryto driekiasi kai milas, 
Rasos gausybe šlakstydama žemę. 
Daržovės bręsta, auga grybai šilo, 
Nes'iš drėgnumo atgaivą sau semia. '

Vakare mėnuo su šešėliais žaidžia, 
Regratyj mirga žvaigždės deimantinės, 
Nokstanti vaisiai skanius kvapsnius 

skleidžia,
Pievoj ėkamb’ žiogų choras sutartinis.

Jau nesigirdi paukštelių čiulbesio, 
Viskas palengva žengia prie nykumo, 
Vėliau nei žiogų choro negirdėsi, 
Šaltis atėjęs teiks žemei ramumą.

Metlalkiai greitai pralekia kaip vėjas: 
Vasaros metas niekam' nenubosta, 
Ji šilta ranka viską meiliai glosto, ’ V 
Todėl ir liūdim rudeniui atėjus.

Eleonora.

APIE MERGINĄ 
KURI PRISIKĖLĖ 
IŠ NUMIRUSIU

Štai ištraukos iš baisios apysakos 
SPAZMAI — Guy de Maupassanto:

— Mann senas tarnas Prosperas pagelbėjo 
man paguldyti Julytę karste, pagelbėjo, taip 
sakant, užiiuliuoti pas'Kutinin miegan. Jis 
inėjo į mano kambarį ir paklausė:

— “Ar ponui nieko bereikia?”
— ’ Kiek valandų taip prabėgo ? štai aš 

buvau čia vienas, be miego, bejiegis, sutrin
tas, plačiai išplėstom akim, išskėstom kojom, 
sudribusiu kimu, bejauslis, desperacijos ap
imta dvasia. Tik urnai suskambėjo didysis 
durų varpelis.

— Pašokau kad net kėdė sutratėjo..
— Ir varpelis suskambėjo antru kartu. 

Atsigryžau pažiūrėti, kelinta valanda. Buvo 
tiktai antra valanda ryto. Kas gi galėjo at
eiti pas mane tokią vėlą valandą?

— Ir, susigėdęs savo silpnumo, atškien- 
u ’žip.u duris, širdis plakė k nesmarkiausia.

Buvau persigandęs. Atidariau duris ir tam
soje pamačiau baltą stovylą, stačią, lyg šmė
kla, ar dvasia.

— “Kas — kas — kas tu ?”
— „Nesibijok, tėveli”, — pratarė tas re

gėjimas, — “aš nebuvau mirusi. Kaž kas 
bandė numauti mano žiedus itųnupjovė man ' 
vieną pirštą; 'kraujas pradėjo bėgti, ir aš

• atgijnu.”
— - Tai buvo mano duktė.
— Aš. tikrai maniau kad einu iš proto. 

Pasitraukiau atgal. Vis traukiausi atgal, 
mosuodamas su ranka, lyg norėdamas nu
blokšti j šalį regėjimą ■— tas rankos mosa
vimas, tas keistas spazmo gestas . ir dabar 
pasiliko mano rankoje.

— Prosperas inėjo kambarin, pažiurėjo į 
miano'di>'kteri, išsižiojo, lyg iš išgąsties ar 
baimės, ir griuvo negyvas.

— Tai jisai buvo įsilaužęs į kapų voltą, 
apiogė mano dukterį, nupjovė jos pirštą ir 
parbėgo, nalikęs ją; jis negalėjo užslėpti va
gystės žymių. Net karsto neužvožė ir ne- 
pastumė vieton, numanydamas kad aš jo 
niekados nėįntarei’i, nes aš visiškai juo pa
sitikėdavau.

Ir apie Mergaitę kuri išvedė vienuolį- 
zokoninką “iš galvos” ir pavertė plė
šiku. Ir daug kitu žingeidžių raštų— 
Telpa SPALIO NUM. ‘ARTOJUJE’. 
“Artojo” kaina metams — . _ $1.00 
Lietuvon metams------- - ---------$1.25

“ARTOJAS”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

i
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Samsonas ir Delila
MA^ĖS DAMIJONAITIENĖS LAIDOTUVĖS

Bibliška Meilės Tragedija Dviejuose Aktuose 
Parašė K. S. Karpavičius

(Tąsa)

Dot an
Man ar kitam kunigaikštis padovanos 

dar tiek žemės kiek turiu, ’bdt Samsono vai
nikas kurį andai jam Žydai Sinagogoj už
dėjo nukris šią naktį ir čia liks musų su
mintas. ' O tu už susinėsimą su musų prie
šu liksi akmenimis1 užmušta.

Delila
Aš nepažįstu jokio jūsų priešo. Aš tik 

pažįstu vyrą kurį mano širdis pamilo ir ku
ris mane myli. Jei jis yra jūsų priešas 
Samsonas, jis jus keturis vienu pirštu nu- 
muš, kaip išžudė aną tūkstantį Pjlistėnų 
Lėkyje. Bet ne tam jis čia ateina, ir aš ne
noriu kad jus su juo susitiktumet. Aš jį 
patiksiu sodne ir nusivešiu į kitą kraštą 
kad jus galėtumėt Saugiai išeiti.
laukan.)

(Žengia

Samsonas
Ar viena esi ir ar tėvas iškeliavo i Aska- 

loną kaip žadėjo?
Delila

(Abejoja su sakymu, bet patėmija prie du
rų Haifą, nenoriai pasako)

Iškeliavo...: Aš namie viena, su motina 
ir tarnais. . '

susitikti!
Ir kaip

Nergal
(Šoka jai už akių)

Lik čia! Mes norime su juo 
(Imasi durtuvo, tą daro ir kiti.)
jis čia pasirodys, mes pulsime ant jo! Tu 
išėjus Į sodną gali jam pranešt kas jo čia 
laukia.

Delila
Jei praneščiau tai tik del jūsų gero. Bet 

jei jus taip norit, aš čia Samsoną priimsiu.
Nergal

(Norėdamas prisimeilint)
Delila, tėvas tavo man tave paskyrė už 

mdteri.... (Ima už rankos) Aš padarysiu 
tave Pilistėnų (kunigaikštiene: Įvesk tu 
Samsoną Į musų pinkles kad jis žūtų.

Kalfar
Mes tave apdovanosime brangiausiomis 

dovanomis— Indijos žemčiūgais, Egipto 
lino audimais, Kapadokijos auksu ir Arabi
jos jūrių pįerlais: padėk mums Samsoną nu
žudyti.

Dotan
Mes vešime tave per miestą geriausiais 

kunigaikščio žirgais, sidabruotuose ratuo
se, rodydami žmonėms kaipo pergalėtoją 
to 'baisaus Izraelito galiūno, kuris kuris 
mus tūkstančiais žudė. Prie vežimo vilk- 
sime pririštą Samsoną, ir visi galės iš jo ty
čiotis jau negyvo: padėk mums jį nužudyt.

Delila
Jokių dovanų aš nuo jūsų negaliu imlti 

už nužudymą žmogaus. Jei jis yra jūsų 
priešas ■— apveikite jį.

Detabar
Mes apveiksime, tik tu gražiai su juo čia 

sėdėk ir kalbink. Lai jis ir mano kad mes 
iškeliavę į Askaloną, Mes pulsime ant jo 
jam nežinant.

(Per vidurines duris atbėga Haifa)
Haifa

(Nusilenkdama visiems)
Jau per vartus Samsonas inėjo. (Pasi

traukia nuošaliai;)
Delila

(Nusigąsta, tuoj nori bėgt jį sutikt) 
, ‘ Aš eisiu jį sutikt ir atsivežt....

Nergal
(Sugauna už rankos, atitraukia atgal)
Buk viduje! Ateis jis Čia! Mes tuo tar

pu pasislėpsime, o progai pasitaikius pul
sime ant jo. Už tavo prasitarimą jam kad 
mes čia esame tavęs šitas laukia! (Parodo 
nuogą durtuvą. Eidamas, su pagieža)' Ži
nau aš dabar kodėl tu taip nuo manęs toli- 
naisi ir mylėt nenorėjai ...

Delila
(Susijudinus, nerami)

Išeikit, išeikit iš čia jei norit gyvi likti!
Detabar

Eikim tuo tarpu per čia į sodną. Gal jis 
čia ilgiau apsibus ir apsinakvos. Tarne 
praneš mums kaip viskas eisis ir kada ge
riausia jį užpulti

(Visi per kaires duris išbėga. Delila 
viena likus nekantriai ir baimingai lau
kia.)

Samsonas 1
(Apima jos galvą rankbm, žiuri į akis) 1 
Atversiu aš tau savo širdį ir atidarysiu ■ 

savo lupas, idant išgirstum tu mane. Pąs ( 
upelį aš vėl apžiurinėjau tavo 'pėdas kur tu , 
aną dieną ėjai, ir aš džiaugiausi kad dar 
jos tenai tebelikę — ir žinau kad tavo mei
lė dar man gyva. Tavo takai man liko 
brangus ir tavo namas pasidarė malonus. 
Atėjau aš pas tave kalbėt tikrai ir paklaust 
ar eisi su manimi iš čionai į Zareją?

Delila
Samsonai! Aš neklausiau kas tu ii' iš 

kur tu paeini, nes mano širdis tave pamilo. 
Nors tu ir esi priešas mano žmonių, bet 
meilė nežino rubežių tarp vienų žmonių ir 
kitų, tarj? tavo gentės ir mano. Aš tavo 
palikčiau bile kada, ir bile dieną tu gali pa
imt mane Į savo namus.

Samsonas
Gerai, aš parengsiu viską tavęs priėmi

mui, o 'kuomet aš atvaduosiu Izraelio gimi
nę iš vergijos, tu paliksi Izarelio kunigaik
štienė, ir aš pabudavosiu tau miestą gra
žesnį už visus miestus kokie iš senovės gar
sus ir turtingi buvo. *Tayo garbei pastaty
siu maldnamį Įr tave išaugštinsiu virš visų 
moterų savo giminėje.

T Delila
Nei tas išaUgštinimas manęs neviliotų 

nei garbė nebūtų tokia saldi jei nebūčiau aš 
tave prie upelio sutikus, jei nebųįum aną 
vakarą čia atėjęs, • ir jei nepažinočiau tavęs 
tokio kokiu' esi. Izraelio žmonės man pa
stojo draugais, ir jų vargas po musų kuni
gaikščio priespauda mane surūpino. Pa
gelbėčiau net juos paliuosuoti kad tik ma
no svajonės pasiektų viršūnę ir viltis per- 
sipildytų širdyje mano.

(Haifa nubėga pas. Pilietėmis. Delila 
tą patėmija.)

' Trumpai, klausyk manęs: čia mus serg
sti ši musų tarne: ji nubėgo. Tėvas ir ku
nigaikščiai i Askaloną neiškeliavo kada su
žinojo jog tu čia atvyksi.... Tau gręsia 
pavojus.... Tuoj išeik....

Samsonas
(Nusijuokia, atsistoja)

Lai stoja prieš mane kas drysta, ir aš pa
žiūrėsiu visiems į akisr piršto nepajudin
damas. Aš jų visai nepaliesiu, gali but tik
ra.

Scena II.
Ineina Samsonas. Viens kitam atiduoda 
pasveikinimą rankų pakėlimu.

■ Samsonas
Delila! Viltis mano kalnų

Karštis saulės per dieną mane 
beeinant pas tave. Ir linksma 
vieną!

Susieina,

glūdumoj! 
nenualsino, 
radus tave

Delila
(Dėdama pirštą sau ant lupų) 

ŠŠS...
nesiena šią naktį tikrai žavėjanti, ir aš 
dėjau eit tolį ant kelio tave pasitikt, 
nespėjau apsitaisyt. (Jaučia Pilistėnus 
ti durų, bet bijo ką daryt.)

Samsonas
(Stojasi, ir Delila stojąrši)

Jeigu pirma nespėjai, eik dabar su ma
nimi, matysi kaip mėnuo gula ant Lebano 
kalnų ir kaip jam (pranykus skaisčiau su
žibės žvaigždės.

(Per vidurines duris taikosi ineiti Pi- 
listėnai, laikvdami už durtuvu šonuo
se; Nergal ištraukęs durtuvą durimui. 
Samsonai lėtai sukasi į duris, jie stai
ga durtuvus slepia, nuduoda (manda
gus. Nergal dega pavydu.)

Delila
(Lyg nieko apie juos nežinojus)

O, jau jus čia: tėvas ir visi kiti?...

Detabar
(Veidmainiaudamas sau)

Taip, dukrele, jau sugryžome.,., 
'’Samsonas

O, kiek jus čia daug! Ineikite, pr tėteliai, 
čionai Į vidų, man linksma jus matyti iš to
limos kelionės pargryžusius. O kaip se
kėsi?. ...

(Vėl pasikalbėjimo tonu) Mė- 
ža- 
tik
ar-

Delila
Laukiau tavęs labiau negu audringoj ju

roj žmonės laukia ramumo. Sėsk ir leisk 
tavo kojom pailsėti. (Sodina jį ant sofos, 
pati sėda ant žemės prie jo kojų.)

Detabar
Nekaip.... Keliai labai dulkėti. Džiaiu 

giamės pargryžę.
Kalfar •

Gal mes čia jus sutrukdėme? Atleisite 
mums, mes sugryžome nieko nežiną; čia 
pailsėję josipie link savo namų.

(Tąsa ant pusi. 7-to) ,

Chicagoj, spalio 3 ii., 1 vai. i 
ryte, mirė Marė Damijohiailtie- 
nė, kuri per metus ir pusę bu
vo kankinama vėžio ligos. Mar 
rė Damijonaitieinė (buvo (gerai 
žinoma ChicagiečiamS ir visos 
Amerikos Lietuviams kaipo vie- 

I na iš veikliausių moterų Ame
rikoje, ir žinomo veikėjo Malto 
J. Damijonaičio knoteris.

Marė Damijonaitienė gyven
dama Chicagoje, savo nenuils
tančiu darbavimusi apšvietoš 
dirvoje daug užsipelnė pagar
bos. Jai mirus, šimtai Chica- 
giečįif lankė jos kulną, ir Į (kapi
nes palydėjo virš trijų dešimtų 

j automobilių Su apie 200 palydo
vų. Leidžiant kulną į duobę, Dr. 

’ Graičunas ir Dr. Zimonitas ‘pa- 
1 sakė tam pritaikintas grau- 
’ džias kalbas. Mirusios vyras 

M. Damijonaitis norėdamas pa
sakyti ačiū draugams’ už užuo? 
jautą ir atsisveikinti su savo 
gyvenimo drauge, pratarė kelis 
graudžius žodžius, dėkodamas 
visiems už taip gerą prielanku
mą jiem, ir atsisveikino su nu
mylėtine vertame ir ašarose.

Gėlių buvo buvo gana daug, 
net nebuvo" gąlima patirt keno 
jos prisiųstos.'' Nekurtuos už
rašus spėjau pasižymėti, kurie 
buvo sekanti: Nuo A. L. T. 
Sandaros 25 kuopos; nuo M. 01- 
ševskienės-M. Montviliutės; nuo 
E. Svitrienės; nuo §olių-Vara- 
šių-Bernotaičių; nuo Draugu 
(spėjama jog nuo “Naujienų”); 
nuo S.LA. moterų 208 kuopos, 
kurioje velionė prigulėjo; nuo 
Fellowship Women Club; nuo 
jos vyro Damijonaičio: nuo P. 
Pctraitienėfc nuo Dr. Wiegner ; 
nuo Grinių; nuo šliakHų; nuo 
Petronės ii' Juozo Mockų: nuo 
Lovikų, ir nuo Julijonos Zimon- 
tinnės. Kitų dovanotojų vardų 
nespėjau užrašyti. .

.Marė Damijonaitienė, mirė 
savuose kambariuose 6725 Sto
ney Island Ave. Mirus tapo pa- , 
talpinta jauno graboriaus Sta- . 
šio Mažeikos koplyčioje, iš ten I 
pėtnyčioj, spalio 5 d., tapo išly- i 
dėta į Tautiškas Kapines, kur i 
palydovai per kalbėtojų lupas i 
'davė žodi velionei kad !ir jie ka- > 
da nors tenai atvyks jai į amai- ; 
no jo gyvenimo draugus.

Karštą nešė A. L. Lukas, Kl. 
Vilkas, šūkis, Mozgeris, Švitra 

, ir Dambrauskas.
Velionė po tėvais buvo Vosy

liūte, paėjo iš Pustapiedžių įkai
nio, Vilkaviškio apskričio; Ąme- 

1 rikoje išgyveno 28 metus .iš 46 
metų savo amžiaus.

Damijonaičių praeities 'gyve
nimas buvo ne tik švarus, švie
sus ir kultūringas jiem patiem, 
ne monopolizuotas ar užpaten
tuotas kaip kad yra pas visus 
inteligentus Lietuvoj, ir pas ne
kurtus Amerikoje: jie g.vveno 
kultūringai patįs, ir Nepamiršo 
liaudies — tos liaudies kuri rei
kalauja šviesesniųjų Lietuvių 
vadovybės ir paramos. Jie dar
bavosi -per ilgute 'laikus liaudies 
šmetime.

Bet atėjo negeistina valanda: 
1922-metais Marė Damijonaitie
nė pasijuto esanti mirties (nas
ruose, pasijuto kad baisiausia' 
liga vėžys naikina jai sveikatą. 
To' negana, p. Damijonaitis ko
vo 5 d. -šiais metais nusilaužė 
sau koją; 'ilgai prabuvo ligoni
nėje; dar ir dabar jis tebešlu- 
buoja. Būdami tvirti ir ener
gingi, jie pašvęsdavo laiką žmo
nių apšvietai, o taip dirbantieji 
nei vienas neturi laiko sau tur
to pasidairy ti. • Nelaimės apim
tiems, Damijanaičiams' beliko 
šauktis pagalbos pas draugus. 
Draugai nesigailėjo jiems para
mos, labiausia tą užuojautą pa
rodė ŠLA. kuopos. Ir dabar, ar 
nebūtų laikas Susivienijimo na
riams pamąstyti kad ateinan
čiuose rinkimuose į SLA. Cen
tro valdybą, kurioje jils yra bu
vęs ir pasekmingai darbavęs!, 
paskirti jam vieną iš tokių ap
mokamų vietų? Susivienijime, 
kur jis vėl galėtų platinti a.p- 
švietą ir susipratimą mūsų bro
liu tarpe.

Damijonaitis, 
tuvių reikalą, 
ūkės nekuriam 
kad pasišalinęs 
mo galėtų tyrame ore atsipei
kėti ir užmiršti tuos vargus ką 
kentėjo, ir gryžti prie darbo..

Aš esu vienas iš tų kurs krei
piausi Į žmones prašydamas pa
ramos Damijonaičių nelaimėje; 
ir dabar sakau širdingą ačiū vi-

siems geraširdžiams, taipgi iš
tariu ačiū Stasiui Mažeikai, gra- 
boriui, kuris davė paskutinį pa
tarnavimą taip prieinamomis iš
lygomis kad vargiai kas kitas 
taip butų daręs.

Adolfas L. laikas.

ITALIŠKI AKKOROEONAI
Išdirbanti ir importuojam visokius pir
mos klesos rankų darbo ITALIŠKUS 
AKKORDEONUS

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

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

Chicago. Pl.

metų

Ne vedusios Moteris —■ 
Temyhit!

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

xl. k. klubas
P. O. Box 382 Rockford, Ill.

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

Social Aid Bureau
105 W. Monroe St. Room 412 

CHICAGO, ILL.

užbaigęs laido- 
išvažiavo ant 
laikui poilsiui, 

nuo miesto už-

uEROVės sKYRlUy
DĘL APRŪPINIMO’'

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS..

•toMt okyrivj* om* bJku

•v kHikJy.

K Wikif anriVyVwVwea ir

tirpiai* •trini Ir laimi 
r ptrfriMnlL

Pienu du syk greičiau augo negu pa
prastai. Po teisybei, vidutiniškai jie 
daugiau augo negu paprastu pienu 
išauklėtieji. Jų mokytojai raportuo
ja kad jie ne tik geriau išrodė bet 
buvo sveikesni ir greičiau mokinosi, 
mumo budus. Atmink kad miegoji-

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai

JOH1V TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

C. D. AINGER 5
ADVOKATAS į 

ir i Notaras J 
307 WILLIAMSON BLDG. 2
Visus Lietuviškus reikalus’ S 
užžiuri .< 5

P. J. KERŠIS J 
jis taipgi kalba Lenkiškai, Sla- 5 
viškai ir Rusiškai. t

Telef.: Main 6111. į

STRAIPSNIS 42
Apstus Miegas Apdraudžia Sveikatą - 

Jūsų Kūdikio
Reguliariški laikotarpiai nejudo- 

mo miego būtinai reikalingi augan
čiam kūdikiui. Be gančtmo paąilsio 
gero penėjimo ir priežiūros vaisiai 
dingsta.- Kūdikiui patogiausia mie
goti vienam. Kambarį reikia gerai' 
išvėdinti. Matrasas turi biiti lygus 
ir iš bovelnos, plaukų arba vailoko. 
Paduškos nereikia, bet jei norima tai 
galima patiesti švarią, sulankstytą 
skarelę po galva. Miego iššaukimui 
kambarį reikia pritamsinti. Reikia 
vengti kūdikio sukimo ir kitų nura
minimo būdų. Atmink kad miegoji
mas yra įgimtas paprotis ir turi at
eiti gamtiškai. Vengk ^isų gyduolių 
del miegojimo, nes jos visos labai 
pavojingos rankose neprityrusio as
mens.

Tinkamas maistas iri penėjimas 
daug turi su'miegu. Nedapenėtas kū
dikis bus alkio išbudinamas. Perpe- 
nčtas bus neramus nuo suirimo vi
durių. Sveikų kūdikių niekad nerei
kia budinti kaip tiktai del penėjimo. 
Vienok, del permainymo sušlapintų 
drapanų tą taisyklę galima perženg
ti. Kūdikiai tuoj pramoksta prabus
ti penėjimo laikui,. ir nėra stebėtina 
kad kūdikis po trijų mėnesių inpran- 
ta miegoti ištisai visą naktį, prabus- 
damas tik del penėjimo pavakaryj. 
šitame amžyj kūdikis turi pramigti 
bent du sykiu po dvi valandi pęr die
ną, ryte ir po pietų. Kūdikiui au- . 
gant, vieno snustelėjimo užtenka, 
bet patartino po pietinį užmigimą tę
sti iki penkto ar šešto meto.
' Jei po to kaip padarei visus pasi- 

i saugojimus, kūdikis vis nerimauja, 
lpasirodavyk.su gydytoju, nes gali bū
ti yra kokia besivystanti liga kuri 
neduoda ramiai ilsėtis.

SENA PROBLEMA MOTINOMS
Nedapenėjimas yra didžiausia prie

šas bręstančiai' merginaai. Kiekvie
na motina turi tą pavojų sutiktu. 
Nesenai {žynius Anglų kirurgas pa
reiškė kad minios bręstančių mergai
čių yra nedapenėtos. O blogiausia 

, to dalis yra kad liga .tuoj po to se’-i 
> ka. Džiova ypatingai gręsia bręs

tančioms mergaitėms.
Svarbiausius žingsnis apsisaugoji

mui yra tinkamas maistas mergaitei. 
Pridėliodama Borden’s Eagle Pieno 
prie jūsų vaikų valgių gali būti tik
ra kad duodi visus elementus reika
lingus vikriam augimui. šviežias 
oras, užtektinai miego, sveiki pasilin
ksminimai taipgi svarbų. Bet bė 
tinkamo maisto jokis vaikas negali 
išbėgti nedapenėjimo pasekmių.

Mokslo eksperimentai tarpe mo
kyklos vaiku nesenai' įrodė kad Eagle 
Pienas ypatingai veikia gydant ne- 

1 dapcnėjimą'F Vaikai auklėti su Eagle

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

Į IR'Iš LIETUVOS ANT 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ

VALDŽIOS, LAIVŲ 
M J.ųs keliausi t sma

giau po priežiūra S. 
V. Valdžios; Greiti 
laivai, puikus valgis, 
dideli kambariai po
roms ir šeimynoms 
paskirai, ir visokį 
patogumai — (nega

lit gaut daugiau nei tfe savo pini
gus. Išplaukimai du kartu savai
tėj į Bremeną ir kitus portus.

~ S. Pres. Roosevelt.... Spalio 23
S. Pres. Harding........Spalio 27
S. Pros. Fillmore ...Lapkr. 3 
• S. Leviathan..............Lapkr. 11

S.' America...................Lapkr. 13
S. S. Pres. Arthur.......... Gruod. 5
S. S. Geo. Washington. .Gruod. 13 
Del kainų ir " informacijų rašykite: 

UNITED STATES LINES , 
Hotel Cleveland Cleveland, O. 
Lokaliai 'agentai visuose miestuos 

Valdantieji operatoriai dėl
UNITĘP STATES SHIPPING BOARD

s. s. s.s. s.

iCUNAR^į 
f LIETUVON PER 10 DIENĮįį 
J {Vienintelis vandeniu kėlias Lietuvon* 
?per Southamptoną ant milžinų laivę; 
■lAQUTTANIA MAURETANIA* 
J* BERENGARIA Į 
^Apleidžia NewYorką kas Utarninką, 
SGreitas persėdimas Southamptone.J 
į * Lietuviai ypatiškai lydima. , 
JiTaipgi reguliariai išplaukimai tie-*
■ ‘šiai į Hamburgą I naujais aliejum J 
C kūrinamais laivais. i 
,>3-čia (į Piliavą 106.50) War Tax*
■ ĮKIesa (į Hamburg 103.50) $5.00 ■ 
Ji KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS * 
I'sėda ant laivo Piliavoj, važiuoja įj
■ JSouthamptoną ir ten persėda anta 
J iMilžinų laivų. Plaukia kas savaite? 
į Greičiausi laivai pasaulyje. ' , 
*■ Informacijų kaslink kaimi ir rei-*
■ ■kžlingų dokumentų del atitrauki-J 
• ,mo keleivių galite gauti pas bilei 
Jiagcntą. Pareikalaukit. Yra vie-'
■ *nas jūsų mieste arba apielinkė*. ■
■ 'Cunard Line ' 1^ isK. ■
4 Hotel Clpve- j” B f "
5land Bldg. . J
■ICIeveland.'O

SAMf

x'f]

Tas nieko.
. eiti Lai šie 

I jiva mudu i; 
Dingo ryto, 
link durų: v 
si Samsonu

(Visi atė 
pasižiūri 
vo lyg 1 
griebia 1 
durin sc(

Duodi 
Nuo dabai 

kur tik 'bus I 
kada nors k; 
ir sugryžk si 

(Haifa i

( 
Kodėl tu jc

Kode] tu n

Aš eisiu pa

( Nereikia, 
rysim.

(N 
(Aršiau nėr 

bėgus sakė - 
padarys 'kuni 
giasi atmušt 
mažins musų

To jis niel

$5,000.00 Dovanų
(REWARD)

KAZIMIERAS PAVIETAS, kuris rašydamos! CHARLES 
S. PAVIETAS ir kurio fotografija čion paduodama, būdamas 
Banko Kasieriaus pagelbininku— prasišalino iš Chicago, III., 
Subatos naktį Rugsėjo (Sept.) 8-tx dieną, 1923 m., pasisavi
nęs nekuria sumą pinigų. Teismo įsakymas (Warrant) jį are- 
tuoti, kurjie nebūtų, yra Valdžios išduotas.

— ŽYMĖS — 
Vardas — KAZIMIE- 

RAS-CHARLES S. 
PAVIETAS.

Tautybė — Lietuvis. 
Užsiėmimas — Pagel- 

bininkas Banko Ka
sieriaus.

Amžis — 36 metų, ne
vedęs.

Ūgis — 5 pėdų, 6 col. 
Sveria — 155 svarus. 
Plaukai — juodi.
Išvaizda — Tamsi.
Akjs — Tamsiai rudos

PASTABA: 
storos, ausįs 
kalba truputį 
lanti.

Lupos 
didelės,' 
užpuo-

$5,000.00 dovanų yra duodama per American Bankers In
demnity Alliance tam kas viršminėtą asmenį areštuos i^ per
duos Chicagos Policijos viršininkui arba bile kuriam autori
zuotam Valdžios agentui.

Bile informacijos, telegrafu arba teleofnu, ant musų eks- 
pensų, reikalui prisiėjus, prašome mums kuogreičiąusia sutei
kti. Viską užlaikysime slaptybėje.

THE WILLIAM<1. BURNSINTERNATIONAL DETECTIVE AGENCY, Inc,
1050 OTIS BUILDING, CHICAGO, ILLINOIS. 

Telephone—Main 4064

i Kaip nepa 
J kaip jam kel 
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i vadu, o tu ne 
durtuvo nedr

O kodėl tu 
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ryti jei ne di 

į tume iš kelion

Ar dar jusi 
kita namon, jį 
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Kada jis vėl ž

I Tada kada jus 
Į įeiti nuo jų šal

(Sugriebia
< Kalbėk su tėvi 
i |(krato ją) kai 
- kiti suspinta ;
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j

i lajk teisybę 
Delila išsiš

lpasirodavyk.su


-ugo ne*! M 
n ““1’1*1’ 
į"C0 negu paprastu™^ 
i- JMi mokytojai 
; ne; tik geriau

US. AtminV L-J _ . T

SAMSONAS IR DELILA
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SIUVĖJAS

VISOKIAS VY. 
S DRAPANAS ANT 
lYMO? — DARBAS 
Rmosklesos
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F E. 9th Street
VELAND, OHIO

i LIETUVOS ANT 
MYTįj VALSTIJŲ 
ĖDŽIOS, LAIVŲ

Jus keliausi! sau
gia o po priežiūra 8. 

i V. Valdžios: Greiti 
Al laivai, peiktu valgis, 
V dideli kambariai po. 
B romą ir šeimyuotu 
3B paskirai, ir visdli 
_ patogumai — aeg,. 
ogiau nei už saro jusd- 
ikirnai du kartu tini
mą ir kitus porta.
Roosevelt.... Spalio s 
Harding........ Spalio II

Fillmore ...Upta. | 
J than........... '..Lapkr.il
tea.J..'...........Lapkr.il
Arthur...........Grind. S
Washington. .Gmd.ll 

informacijų rašykite: 

STATES LINK; 
land Cleveland, 0. 
ntai visuose miestai 
ji operatoriai del 

TĘS SHIPPING NAD
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MAURETANIA' 
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Yorką kas Utamiakp 
Įimąs Southampton^ 
apatiškai lydinta, | 
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■gal naujau aliejum] 
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JAI Iš LIETUVOS 
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Plaukia kas savaitė.1 
iivai pasaulyje. I 
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Samsoną atiduosi musų nužudymui?
Delila

Tada kada jis neteks savo galės, kada jus 
jį nuveiksite keturi!

Nergal
Bet tu turėsi būti musų įnagiu, ir neuž

miršk to. Kada vėl Samsonas čia pribus?!
(Visi šaukia: KADA?!)

Enlila
(Tneitia, pamato ką netikėjus)

Kas čia darosi, ko jus ją kankinai?
Delila

(Per verksmus, eina prie motinos)
Motin! Jie savo keistais ųžsimanymais 

mane čia per naktį varginą! Liepk jiems 
išeiti! (Apalpsta Enlilos glėbyje.)

Haifa
(Prisitaikius, paeina pirmyn)

Paleiskit ją, aš pasakysiu. Už penkių 
| dienų nuo dabar, vynuogių sunokimo šven
tės naktyje, kuomet mieste bus iškilmės 
ir visi kunigaikščiai ir didžiūnai joje daly
vaus, ji liepė jam ateiti ...

Nergal
Gerai. (Numloja Ha if ai pasitraukti.) 

Aš paskirsiu savo vieton savo brolį užimti 
iškilmėse vietą, pats susirgusiu pasiskelb
siu, kad Izraelitai ir Samsono špiegai ne- 
nužiurėtų mane, ir čia męs vėl visi busime.

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Visuomet atminsiu tą laiką, 
merguže.

I Mes klausėm ką kalba žalioji 
manė;

Mes klausėk mą kalba žalioji 
giružė,

Ir supomės meilės svajonių 
sapne. - '

Bešviečiant mėnuliui pro 
medžių šakytes

Nekartą, 'drauguže, sakei man 
“myliu”;

Iš džiaugsmo aš spaudžiau tau 
baltas rankytes,

Mylėjau kiek meilės turėti 
galių.

Kur dingo tarp musų ta meilė 
jaunutė

Kuri mumys’ kėlė kilniausius 
jausmus?

Kodėl gi užgeso mus laimės 
saulutė

Išblaškius brangiausias svajo- 
nesrdžiaugsmus.. .. '

Užgeso, merguže, mus meilės 
žvaigždelė;

Tu žiuri Į mane bė džiaugsmo, 
į rustai:
Nuvyto pražydus draugystės 

gėlelė,
-Ir mane sutikus praleidi šaltai.
Nejaugi, merguže, tu mane 

apleisti ?
Be tavęs iš skausmo vaitoja 

širdis...'.
Nejaugi, brangioji, sau kitą 

skirsi, f

Kad ašaros vilgo manasios 
akis.?....

Sugryžki, brangioji; sugryžki, 
Į gėlele;

’ (Tąsa nuo pusi. 4-to)
Samsonas

Tas nieko. Mes ir taip jau rengėmės 
eiti. Lai šie namai buna jums pailsiu; 
siva mudu į Sodną, ir aš keliausiu sau. Lai?
mingo ryto.... (Pakeldamas ranką einą 
link durų: visi pasibraukia į šalis- Delila

i su Samsonu išeina.) v
(Viši atėjusieji akis išvertę viens į kitą 
pasižiūri. Nergal vėl griebiasi durtu
vo lyg bėgt, paskui. Susilaiko. Pa
griebia Haifa už. rankos, atsiveda vi
duriu scenos.) .' ,

Nergal
w(Duoda Haifai mazgą pinigų)

Nuo' dabar sekiok tu juos ir visur buk 
kur tik bus Delila, ir pranešk mums ką jie 
kada nors kalbės. Eik dabar paskui juos 
ir sūgryžk su Delila!....

(Haifa nusilenkia, greit išsiskubinai)
Kalfar ? '

(Kumšteli Dotaną)
Kodėl tu jo nenužudei?!....

i > Dotan
Kodėl tu nešokai jį nužudyt?....

Kalfar
Aš eisiu paskui! •(Griebiasi durtuvo.)

ERG
Nereikia. Jau šį vakarą nieko nepada- (Judina petį apalpusiai Delilai) Delila, iš- j 

jlygiTO mešk tu sau iš galvos Samsoną—tą musų
Detabar krašto neprietelių, kuris tyko nužudyt tavo

(Nerimasties . apimtas) ^vą ir motiną ir mus visus
, Aršiau nereikia! • Girdėjot ją Haifa at- Enlila

bėgus sakė — jis išves Delilą iš. čionai ir (Glosto, gailingai žiuri į Delilą) 
padarys 'kunigaikštienė, Izraeliu. Jis ren-į Prietėliai, ji .gražiuoju sutiks ant visko, 
giasi aitmušt 'savo gentę nuo musų ir su- Palikit ją -šią naktį ramybėje.
mažins mūšų valdovo donis. ’ Nergal

Nergal ‘ Tiek to. Dar liko mums viena proga —
To jis niekados nepadarys! tą ateinančią naktį.... (Nuleidžia galvą.)

■ Detabar Dotan
(Netekęs vilties) (Deda rankas ant pečių Nergalui ir Kalfa- j,- džiaugsmo aš tave suspaustu

Kaip nepadarys! Jis paims Delilą, ir 4 rui, jie atbunda) tvirtai.
kaip jam kelią pastosi! Jis išmušė tuks- ']
tantį musų žmonių, ir dabar liko Izraelio turim namon pareiti. -________ .
vadu, otų nei kuris kitas iš jūsų nei savo (Visi išsirengia išeiti, per pečius susi- 
durtuvo nedrysot prieš jį parodyt. ėmę. Enlila ir iJetabar veda Delilą

Nergal dešinę.)
O kodėl tu neparodei? juk čia tavo na- (Uždanga)

mai, ir tu čia muš' taųi suvadinai....
Detabar

Taigi, anot geri), šventafcup- 
rio. Xtranęmą verčia duot vėjo 
tiem laikraščiam Tarškaudkas, 
o “Vienybę” ir /Tarką” kalbėt 
apie kitų /‘didelius darirns” ver
čia pilvai.

čia ir išisaiškina
Veneros pereita <ant 
rų ir kitų galų.

"DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys. jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

kodėl nuo 
presų, šė-

Mes šian-

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ | 

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

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 
subatomis ir kitais vakarais.

Laikraščių karas.
dien ėmėm ir pamislijom apie 
laikraščių savitarpinį ’’karą — 
ir tada pamislijome: Kokie pai
ki tie smertelni redaktoriai! Ir 
dar jie drysta kritikuot milita- 
rizmą, pasaulio diplomatus ku
rie vieni kitų valstybes nori už
smaugti, kurie rengia naujus 
budus kariavimams.

Svarstant Europos šiandieni
nį stovį neišrodo taip baisu kaip 
pažiurėjus Į musų mažą laikraš
čių būrelį. Europoj vienur, ki
tur, trečiur ir dar kitur dega 
karo liepsnos, ir žmonės ramy
bės neturi.

Ne kitaip ir su musų 'laikraš
čiais. štai "Naujienos” kovoja 

. su “Draugu”, “Draugas” su jo
mis; “Telegramas” su “Naujie
nomis”, “Vilnis” su “Naujieno
mis”, “žinios” (a. a.) su “Nau
jienomis”; “Draugas" su “Tele
gramų’’. “Telegramas” su “Vil
nia”. Tai vakarų fronte.

Viduriniame ruožte einą ma
žesnis kąrąs — tai “Dirvos” su 
“Vienybe” ir "Tarka”.

Rytų fronte mūšiai dar dides
ni tar.p “Vienybės” ir “Laisvės” 
ir “Garso”, ir vėl “Garso” ir 
“Vienybės” ir “Laisvės”, ir taip 
į ratą.

šiaurrytiniame fronte ugnis 
liepsnoja tarp “Sandaros”, “Ke
leivio”, “Darbininko” ir atbulai.

Ir vis tik mūšiai ir mūšiai.
Dabar paimkim tuos redakto

rius ir apgyvendinkim tokioje 
šalyje kur kiekvienam pilna lai
svė 'butų užtikrinta, ir nei vie
nas nenueis pats kitą ir nepasa
kys kad va prieteliau taip ir 
taip, ko čia mes pešamės, tu iš

. v Ęaimvnu Albinukas. savo bliudo val«^ koš? kokij>iš’ 
Alytus (19-IX-23.)’ sivirei, aš iš savo; ir jeigu ąš

turiu lašinių tu nenorėk iš ma- 
nęš atimti, ir tt. Bet tuoj pul
tųsi už karabino ar kardo ir šo
ktų ant kito. Arba jeigu idar 
daugiau galės turėtų, suorgani
zuotų savo skaitytojus ir “var
dan patriotizmo”, ’’vardan tikė
jimo”, “vardan idealo” eitų vie
nas kitą skersti!

Visi 'redaktoriai7 žino laikraš
tinės etikos taisykles, bet jas 
po kojų sumynė; visi žino kad 
visi jie yra mokyti, bet vienas 
kitą išranda ti'k kvailiaušiu; vi
si žinosi 'kad yra Lietuviais, bet 
išsirandą žydais ir dar kito
kiais; visi yra žmonėmis, bet 
vienas kitą vadina asilais, mul
kiais; žiopliais, beždžionėm! ir 
kitokiais sutvėrimais.

Ir kodėl Dievulis nedavė kad 
jie tokiais butų, gal tada ištie
si! skaitytojas turėtų ramybėj

A. H. THALER
Pirmos Klesos 

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS

Valymas, Prosymas ir Taisymas
Siutai padaroma ant užsakymo.

Visas darbas garantuojama
1285 EAST 79TH STREET 

Arti Superior Ave.

TIK PATRINKU JUOMI
* Kuomet jus kankina skaudus atakas 
« reumatiškų skausmų, ar užpuola neu

ralgija, strėndieglis, skaudami si|na-
* riai ir muskulai—kokis neapsakomas
* palengvinimas p (tiriama tvirtai patfi-
* nant su

Iree. 8. v. Pat. Biure.

tu

ir tuo jaus" pajaučiama maloniai de
ginanti šiluma besiskleidžiant po skau- « 
damq vietą, kuri suteikia malonų wna- 
gumą I Visiškai nėra reikalo kankintis 
turint po ranka tokią tikrų pagalbų. •

Pain-Expelleris tikrai pagelbės ir - 
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito^ * 
micih tūkstančiam žmonių per daugel) 
metų. Visuomet laikykite jo bonką *' 
parankioje vietoje. *

35c. ir 70c. už bonką aptiekose. ' 
F. AD. RICHTER & CO.

ė

Mazgok
Nebraižyk 

Savo Danty
Kuomet jūsų ran
kos susipurvina ar 
valot jas trindami 
su smėliu? Lauki
niai taip darydavo, 
bet civilizacija į to 
vietą panaudoja 
muilą.
Kaip ankstyvieji 
laukiniai mazgoda
vosi rankas, ir jus 
šiandien galit pa
imt stiprų, žvyruo
tą dantų valytoją ir 
nušveisti nuo dantų 
jų delikatną palivą 
—tečiaų tas yra pa
vojinga.'
Colgate’s nuvalo’ ir 
nuskaidrina dantis 
bet netrina ar ne
suraižo jų. Dakta
rai ir Dentistai vi
sur rekomenduoja 
Colgate’s. Pirk tū
belę šiandien. '

Geri Dantįs 
Gera Sveikata

‘Na, prieteliai, nakties metąs, o mes dar Man tuomet nudžiugtų nuliudus 
rim namon pareiti. Keliaukime. | širdele,

Mylėčiau be galo, be krašto, 
šventai...

ATIDENGIMAS. KETVIRTAS
/t • i tt ji J Vaizdas^viskas kaip pirmiau.(Ineina Delila, paskui atseka Haifa.) L, ,. ... „į..1 . .Dblila Penkios dienos vėliau. Vėlyvas va'karas.

' ’/tri i. t ’ * ; • - - a Scena I.'(Piktai, pagiežos pašaipa)
' Na ir ko j’ųs nepuolėt'apt jo? Jis visą (Delila nepaisančiai pila į smilkihtuvą žo- 
, laiką sėdėjo pečiais į duris! Galėjot nužu- lės. Enlila sėdi prie stalo.)
i dy.t. Jus tik kalbėt mokat, o dirbt bijdt! t Enlila
Su savo priešu kalbėjot kaip su savo bro- Duktė mano, šį vakarą bus tavo pasku- 

Piju.... ‘ tinė proga Samsoną atiduoti į musų kuni-
Nergal gaikščių rankas. Jie tuoj čia pribus, lauk-

Jis pirmiau mus pamatė negu mes spėjo- darni Samsono. O rytoj mes apvesdinsim 
p ilie prie jo prieiti, tai kas-gi liko mums da- tave su Nergalu, ir tu pakilėsi mus į gar- 
r ryti jei ne draugingai pasveikint kaip bu- bė ir didybę, nes mes, tavo tėvai, liksime 
i tume iš kelionės sugryžę? antrais po paties kunigaikščio šioje žemėj. I

Delila Tau.teks visi turtai tavo vyro ii' jo tėvo;
Ai’ dar jūsų asilai nepasveiko.... ? Jo- po tavo kojų klos brangiausias dovanas vi- 

kita namon, jus bailiai, kurie tik apie plėši- sų kraštų karalių pasiuntiniai, ir tau at
muš kalbat tokių vietų kur niekas nesergs- siųs brangius daiktus kitų kraštų karalie- 

r ti, ir varginat tokius žmonės 'kurie ir taip nės, ir visos 'kunigaikštienės ir jų dukteris 
s yra nuvargę. Kur. reik kovot, jūsų visai Pilistėnuose lenksis tau, o Izraelio didžiu- 
L nesimato. nai skaitysis tavo vergais. Tik užmiršk

Dotan meilę, kuri gyvenime yra niekas, kuri iš tur-
6 kas čia kalba į mus jei ne išdavikė! tingo padaro biedną, kuri jaunus skandin- 

'(Puolasi prie jos su durklu.) tis priverčia, kuri įsimylėjusius nukankina,
Delila ir sukelia kares tarp dviejų vyrų.’...

Reikėjo ant Samsono taip pulti, o ne ant ' Delila
bejiegės mergiščios. Jei meilė tokia galingą — lai ji mane val-

NERGAL ' dys, motina mano,-o ne aš ją, ir lai meilė
į. Liaukit, ko tu puldinėji ant jos. Ji dar širdies mano buna mano vadove prie lai- 
mums bus reikalinga: ji padės mums Sam-» mėjimų. Nužudyt Samsoną — aš — aš 

[šoną į pinkles įvesti gražių budu. Ji tik. savo rankom?... . Jei man duosit durtu- 
išgaus iŠ*jo kame jo spėka randasi, prieš ką vą Samsonį nužudyti, aš pati pirm jo at- 
mes visi''drebame ir tūkstančiai musų žus- ėjimo gulėsiu negyva prie visų kojų. ..

|ta, ir tada męs lengvai jį apveiksime. Ge-1 Enlila
rai kad jis čia ateina — pats liūtas į musų 
kilpas. Delila, tu nuo šiandien darysi vis
ką Samsono nužudymui.
I ' Detabar
| Kada jis vėl žadėjo čia ateiti?

Delila
I Tada kada jūsų asilai vėl apšlubs.
ri eiti nuo jų šalin.)

Detabar
(Sugriebia ją už alkūnių, į akis)

| Kalbėk su tėvu, o ne kaip sų vergu.
da (krato ją) kada jis vėl čia pribus?
si kiti suspinta apie ją laukdami atsako.) Į Delila

Delila (Paeina šalin nuo Enlilos)
I Jis čia daugiau, neateis, nes jis jieško Jeigu'jie nori Samsoną nužudyt, lai 
laisvės savo žmonėms atvirai kovodamas,: širanda ji kovos lauke, ir lai pasirodo 
o ne minties jieškodamas tarp pasalingų rais, o ne bailiais, ir tegul puola ant jo iš

(Pati 
vaka- 
kalbi

(Pakrato jai už pečių)
Tšbusk, Delila, iš tų baisių minčių... Tau 

ne mirt, nes gyvent, dar tik pradėjai, o 
kaip turėsi puikesnį gyvenimą jei ne ku
nigaikštiene 'būdama! Kas gi tas Samso
nas jei ne Pilistėnų vergas, ir jis bus tavo 

( No-1 vergu kada tu busi kunigaikštienė. Ne
reiks tau pačiai jį žudyti jei nenorėsi, tik 
gražiai priimk jį pas save, nuduodama kad 
nieko ųamuose nėra, ir užmigdžius jį čio- 

Ka- nai, pavadink vyrus kurie puls jį ir hužu- 
(Vi- dys.

sų-
vy-

bailių. ■
Detabar < ' ” '

Tark teisybę (smakriai spaudžia ran-1ra ateis? 
kas. Delila išsišiepia, suklykia) kąda tu

'‘priešakio, o’ ne ant miegančio. ..
sau) Kaip jie sužinojo kad jis čia šį

?.... Bet kodėl tu, motin, 
(Tąsa ant pusi. 5-to)

Niio Juokų Red.: Prie šių ei
lių nededame antgaivio, bet jo 
ir nebuvo: buvo tik tris žvaigž
dutės (kaip paprastai Lietuvos 
poetai mėgstą dėti, ar gal ne- 

i Įstengia antgalvio „sugąlvot, po 
sugalvojimo visų eilių. ...), o 
po jų tik pažymėta kam skiria- 

, ma šios eilės, ir iš šių eilių turi- 
1 nio suprasite kam jos skiriama' 
i nors vardo nepadedame, kadan
gi mes abelnai priešingi taip da
ryti : ypatiškos eilės tinka pa
siusti su vardo užrašu, o jeigu 
norima taipint laikraštyje tada 
nereikia dėti vardo kam skiria
ma. Išėmim’ą padarome ne mei
liškose eilėse, kur ‘esti apdai- 

i nuojama kokia šventė, paminė
jimas, koks noris atsižymėjęs 
žmogus, ir tt.

Keista, ar ne? Kaip tik per
eitame num. mes čia kalbėjome, 
prie gerb. Audros eilių, kaip 
žmogus nuo pat užgimimo iki 
Įžengimo Į grabą verkia ir ver
kia. . . štai vienas, verksmas, 
kuris kasdien yra naujas, 
priežastis yra tokia sena 
sena yra žmogaus giminė.

nors 
kaip

vie-Kaimynų Albinukas yra 
nas iš tų Lietuvos poetų kurie 
nežadėję rašo, ir jo prisidėjimas 
Į jų eiles parodo lead Vis dau
giau ir daugiau Lietuvoje “Dir
va” randą draugų ir gerų žmo
nių.

Jo visos eilės tilps jeigu bus 
taip parašytos (kalbame apie 
gerumą, ne temą). Matyt jis 
yra dar jaunas, ir tai gal jo pir
mutinės eilės telpa laikraštyje, 
ir kaip ypatinga, tėmykit, kad1 
tik per meilę 
ne) daugelis 
poeto vardo!

(pasekmingą ar 
žmonių pasiėkia

“Maikėleivio” redaktorius ir 
senyn eidamas vis randa jog ge
riausias jo argumentas kaipo 
redaktoriaus prieš redaktorių 
yra: “Tu kvailas”.-

O mes manėme 'kad Mikelso- 
nas jau išaugo iš Maiklo kel
naičių.

Paskaitę “Vienybėj” No. 86 
apie gerb. Račkauską, kuris da
bar yra Londone ir užima Lie
tuvos Prekybinio atstovo vietą, 
pamatėme kad tie visi ginčai ii- 
niekai kokie iki šiol ėjo tarp 
"Vienybės” ir “Dirvos” buvo 
ištikro tušti. Jeigu “Vienybė” 
moka apie Račklauteką pasakyt 
taip tai 'ko reikėjo sakyt anaip?- 
Ir vfekasjbutų buvę gerai. Ne
reikėjo išsykio bart, o dabar 
imt ir glostyt.

Bet štai kaip buvo: čia bu
vo tik mažas naminis nesusipra
timas, kaip tankiai esti šeimy
nose. Ir murris besibarant, ima 
ir Įsimaišo trečias. Tada abu
du trečiam duoda per nosį už 
kišimąsi Į tarpą.

Klerikalai ir bolševikai džiau
gėsi kad ims ir skils tautinin
kai: taip jiems rodės iš “Dir
vos” ir “Vienybės” ginčų.

Bet štai jie ima ir užbaigia 
savo ginčus, ir dar trečias (tai 
"Garsas”) gauna nuo "Vieny
bės” per nosį.

Kitos srovės tiek pelnė iš tau
tininkų ginčų kiek tab vilkas 
“basnėj" iš bobutės gąsdinimo 
vaikelio, kuomet už durų klau
sėsi vaikučio verkiant.

“Tarkos“ ’šventakupris susi
rūpinęs Klyvlendo Xtra'nomu. 
Jis net girdėjęs kad ponas Tan- 
škauskas Įsakęs Xtranomui 
duoti vėjo “Vienybei”, o ypač 
“Tarkai”; kad ji nedrystų nei 
vaptelt apie pono Tarškausko 
“didelius darbus”.

FITWELL CLOTHES SHOP
Visokių Vyriškų Drapanų 

Krautuvė
DRAPANOS VYRAMS IR 

VAIKINAMS.
Užkviečiu visus i'Letuvius 
ateiti pas mus pirkti; Mes 

kalbam Lietuviškai.
7818 ST. CLAIR AVENUE

Kad ir prastesnis 
butų, bet nėra 
geresnio kai na- 
■nie darytas.
Superior Home 

Supply
SUPERIOR AVĖ. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.
<1707 RITCKPVP Rn

S Vyriški ir Moteriški 
CEVERYKAI

• • Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- 
;; tės. Naudokitės šita progai — 
;; Lietuvių išdirbystės Over-Globe 
■ ■ Ceverykai drūtai padaryti ir 
J; gražiai tinka ant kojų. Šitas 
. > yra tik vienas Lietuviškas što- 
'' ras čeverykų Clevelande.
| MEYER MILLER 

6311 St. Clair Ave.

| |
 t 

t H
i'H

'H

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMU SPECIALISTAI,

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKĄNIUS GĖRIMUS:.
Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer, 

Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 
Cream Soda, Loganberry, ■

Cream Cola. .
Pristatome ant bile pareikalavimo j Krautuves, Namus, 

Sales, Piknikus ir visur kur reikią.
2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

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

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio -amŽS'
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkęi Ruffles savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba priaiųskite 75c. 
palto ženkleliais tiesiai į labaratorij^.,

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrų Specialistų, o ne 

prie kokių Aeišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne
siklaustais kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai puta tų jums pasakys, 
po išegzamtaavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado Jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos prietaatj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj augryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusins 

_ nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, puikus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikve- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šj ap
garsinimų. ,

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Lapkr.il
Lapkr.il


D I R V A 
DIRVA

ANTANAS BARTKUS

A FISHING TRIP |
---------------- —■ I

Dear Editor:
I am very interested in the 

“Younger Set”. I think that 
it will certainly succeed ini- 
doing what it has set forth to 
do. It certainly has my best 
wishes.

A few weeks ago I noted 
that you asked us to write 
sofne of our experience. Here 
is one which happened quite 
soqie time ago in Lithuania. 
Some boys and girls think 
that 'life in Lithuania is noth
ing else but a life of drudgery 
with no sunny days. My life 
in Lithuania as I remember 
it was toothing else but one 
sunny day after another to me. 
I will try and relate some of 
my experiences if you will 
kindly excuse my poor Eng
lish for you see I’m nothing 
else than a “greenhorq”.

■ Sincerely, Just a (L. L.

ETERNAL LOVE

By Walter A. Baublis.
A voice from ou't the Sky above 
Spoke to me of eternal love, 
The love of main for ail mankind1. 
So great a love, where can

I find?
Where can I find a tender heart 
Whose object is, joy to impart 
Into those who have naught

but pain,
So tt^at they may rejoice again.

Rejoice again, and in their turn 
Teach others, that they too may 

learn
To spread good hope, great joy 

and mirth
To everyone on this sad earth.

On this sad earth there then 
woifld be

No thought1 of pain or misery, 
A voice from aut the sky above 
Then spoke. “That is eternal 

love.”

THE VOYAGE OF THE 
SEESAW 

(Continued)
Within a week, full forty strong, 

beho!^ the travelers gay
Aboard the saucy Seesaw, 

bowling boldly down the bay;
And as the shimmering sandy 

shore sank slowly out of sight
They saw the sea right on the 

left, the land left on the right.

Soon the seamen of the Seesaw 
saw a battle in the sea,

When a catfish and a dogfish 
had a fight just off the lee.

Three sailors tumbled overboard 
while watching which .would 
win,

And jvhen at last they .were all 
out, ’t was found they were 
“all in”.

TH. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

PAJIEšKAU Chemiko Adolfo
Gavėno. Meldžiu ja atsišau

kti arba apie jį žinančių praneš
ti šiuo adresu:

Inž. A. Macijanskaš, 
Kaunas, Maronio g. N. 11 

Lietuvos Atstatymo Komė.
Litkurania

NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 
RAKANDŲ FIRMOS

Iš Lietuvos * 
(Specialiai ‘

One day my .brother and I to
gether with some of our mutual 
friends decided to go fishing 
the following morning in a near 
by salt lake. After some dis
cussion as to where and when 
we should meet we departed in 
high spirits to perpare for the 
trip and to find some good bait.

The fallowing morning we 
met -under “Perkūnas”, a large 
oak tree, at five o’clock, with 
fishing rods over our shoulders 
and cans of bait. As the morn
ing proved rather mffisty and my 
friends and brother were not 
very well acquainted with the 
roads they elected me, in spite 
of -my young age—for I was 
only eight at that time—as the 
captain of the chan and so we 
proceeded on our way.

Ail went well for some time, 
'and we reached <he woods/1 I 
. informed my friends thalt if we 
would cut through the woods 
w’e could (save about an hour of 
our time. After inquiring 

- whether I knew »the way 
through woods my friends ac- 
quiesed and we started again 
full of youthful mirth. But 

' my mirth did not last for more 
than half hour, ndting this any 
friends asked what the trouble 
was, and I had to tell them that 
we had lost our, way. My 
friends seemed rather angry 

t then, and I hurriedly Suggested, 
that they sit down and rest 
whije I locked around. They 

: took my suggestion and sat 
■ down while I looked around, but 
it was so dark that I could not 
see a thing. Not wanting to 
cross my friends I suddenly 
turned around and said, “Men, 
if we go to the north and walk 
rather briskly, we will reach 
the lake lin fifteen mfntites.” 
j “Alright”, was the concert 
answer, “but see that you do 
not lose the way again.’*

I proceeded on |my way again 
leading the dan as a gander 
leads his geese. We walked 
for an hour or more but still 
there was no sign of the lake. 
I' heard my friends murmuring 
and I 'knew that they were all 
cuesing me under their breath 
fpr by this time we were all 
shaking wdt having fallen into 
several ditches and pools of 
mud. Trying to pick their api- 

: rits up again I began to whistle 
a popular air but as this proved 
useless I again suggested that 

• we rit down and rest. As we 
isat and rested a warm summer 
breeze started blowing and 
soon everything cleared up and 
we saw the lake about ten feet 
away from us.

“Oh! and here we are," said 
my brother.

“Yes, we’re here at last, but 
how long it took Us, and look 
how wet we are,” said one of 
the clan.

“And whose fault is it ?” said 
another looking at me.

“The mist’s,” I answered hur
riedly.

Soon after we began fishing, 
full of youthful mirth and as 
proud at if we had crossed the 
Alps.

Just a L. L.

WISE WORDS
Be not simply good, be good 

for something.

Whatsoever thy hand findeth 
to do, do it with 'thy might.

I am content with what I 
have, little be it or much.

Shine like the sun in every 
corner.

They also serve who only 
stand and wait.

▼V v
Work , apace—aipace—apace, 

honest labor bears a lovely face.

In forcefulness,’ physicality is 
often mistaken far mentality.

▼▼ ’•

It is not ‘circumstances that 
puts anran’s nose on the grind
stone, it is the tilt of his chin.

▼▼

You will never have to give 
an explanation about something 
you have left unsaid.

jįnr

If women <are as old as they 
look, and men only old when 
they quit looking, Methuselah 
must have worn out a good 
many pairs of perfectly good 
specks.

ALL ABUOT “E”
The letter “e” is the most un

fortunate letter in the English 
alphabet, since it is always out 
of cash, forever in debt, never 
out of danger and" in hell all of 
the »time. It is fortunate in 
that it is never in war and al
ways in peace. It is |the be
ginning of existence, the com
mencement of ease and the end 
of trouble; Without it there 
would be o meat, no life and no 
heaven. It is the center of 
honesty, and makes love per
fect. It is the beginning and 
end of editorial existence.

At nineteen bells, the seventh 
day. there came a sudden 
quail,

And as the wind began Ito rise, 
the glass began to fall.

A swell, as well, ran mountain 
high, which made Sir Flop 
exclaim:'

“Edgar, I see quite plainly how 
the Seesaw got her name!”

(The End.)

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

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

Meldžiame visų apsilankyti ir 
persitikrint musų darbo.

1197 East 79th Street

If one life Shines, the life 
next to it will catch the light.

A Sour Story
Italy has 4,800,000 lemon 

trees, which produce 1,260,000,- 
000 lemons per annum.

O

KNUTTY KOLUMN

There was a young lady named 
Hannah,

Who slipped on a peel of 
banana.

More etars she espied
As she lay on her side 

Than are found in the Star 
Spangled Banner.

Anticipation
“You Hook dejected.”
“Yes. Married life gets on 

my nerves.”
“Been married long?”
“No. The wedding takes 

place tomorrow."

DR. J. T. VITKUS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofiso valandos: L—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 66 

Viri Aptiekei

Prospect 101.

Dr. T. A. Hanlen
dantistas

Ofiso valandos: Nuo S ryto 
iki 7 valandai vakaro

1398 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

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

921 St. Clair Ave.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 11 
2 iki 5 po plot 

Nedaliomis 
nuo 10 iki U

Vakarais ofisas atdaras nuo 7v iki't 
E. 7S ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonus Randolph 1906

Neužmirškit saviškių Lietuvoje 
Užrašykit jiems “Dirvą"

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
"3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Velveto, Satino, 
Canton Crepe 

arba Poiret Twill

Suknios

83 gražių stilių; nepapiaztai pa 
traukiančiose spalvose ir apriuvimu. 
Tos puikios naujos suknios parsiduo
da Basemente po—$15.

Moteriški Paprasti arba 
Kaileliais Apsiulėti 

Žieminiai Ploščiai
ir Žaketai

Iš Bolivia, Granada, Suedine, Nor
mandie, Silk Plush, Velour, Keramie, 
Brytonia, Polaires ir Krimmers. Lai
bai dailiai kailiais apsiūti; Basemen
te specialiai—$24.

Išpardavimas Vyriškų ir Vaikinams

Vilnonių Ploščių 
ir 2-Kelinems Siutų
$1885
štai Siutai—Vyrai! Jie yra puikus— 

dviem ar trimis guzikuis viena eile, trimi-* 
guzikais .dvieiliai, sportiškų ir paprasti; 
modeliu—gražiai pasiūti—gerų spalvų ir 
pavyzdžių; padaryti tinka Įr Roi-aiu nešio
jimui; taipgi storiems: iniarps $1885 
31 iki 4d. Skiepe po x

Viršutiniai Plosirial—Kimono arba rag- 
lan rank.nėm modeliai, uist irs. simi-uls- 
ters ir plačiais pofciuiy--visi jie GRYNOS 
VILNOS; žali, pilki, rusvi, rudi ir viso
kių mišinių; stebėtinai geri; $1885 
mieros 31 iki 43. Skiepe po ..

The Quo-Vadis Furniture Co.
Kampas Superior Ave. ir East 65th Street

Stalai, Lpvos, Sprenžinos. Matrasai, Pečiai, 
Karpetai, Linoleum, S vet kambariams Setai, 
Valgomų ir Miegamų Kambarių Reikmenpf.

Duodama Dovanos Pirkėjams.
Ateikite persitikrini.' Kainos prieinamos.

. . M SACEVIČ1US, Vedėjas.

SKAITYTOJAMS
TURĖDAMA PADARIUS YPATIŠKAS SUTARTIS SU LIETU

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

TŪRA GALI PERSIŲSTI PIGIAUSIU KURSU -

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

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

SIUNČIAME LITAIS IR DOLARIAIS - PAŠTU IR KABELIU.

LAIVAKORTĖS TIK ANT DIDŽIAUSIŲ IR GREIČIAUSIŲ PA
SAULYJE LAIVŲ

“Dirvos” Agentūra atstovauja geriausias Laivų Linijas ir stengiasi 
* išleisti savo pasažierius ant greičiausių laivų. Šešios, septynios 

dienos vandeniu — tai viskas. Tas pats ir su atvažiuojančiais. 
Nesigirdės pasakų apie blogas keliones, prastą maistą, mažus 
laivus ir didelį supimą jeigu shisit laivakortes per “Dirvą”.

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

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

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

džių reikalaujama. Kainos už darbą visai mažos.

Reikalaukit Pinigų Kurso lakštų, visokių Informacijų, ir rašykit <—

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ąve. Cleveland, Ohio
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Iš Lietuvos Padanges

(Specialiai “Dirvai”).

DERLIUS
Nors šįmet pavasaris, bendrai 

į imant, buvo vėsokas, bet neper- 
L daug šaltas ir užtektinai drėg- 
1 nas; taip pat ir vasara buvo vė

si ir pusėtinai drėgna, užtat au- 
f galams buvo naudinga. Visi ja- 
I vai: kaip žieminiai, vasariniai, 
I pašarinės žolės, Jinai ir bulvės 
f šįmet Lietuvoj, bendrai imant, 
I užderėjo gana gerai, šie metai 

yra daug derlingesni negu pra
ėjusieji, ir derirngesni už kelis 

f pastaruosius. Bet javai šįmet 
(pribrendo veik visu mėnesiu vė
liau negu kitais metais. Rugių 

t valymas, besitęsiant drėgnam
■ orui, buvo keblus ir ne visi ga- 
| Įėjo sausus suvalyti. Kviečių 
f ir vasarojaus valymas "buvo vi- 
i dutmiškas. Bulvės jau prade

dama kasti, kurių derlius irgi
I virš vidutinio. Daržovės kol kas 

atrodo nepergeriausia, bet da
bar esant šiltam orui po trupu- 

|v tį taisosi. Soduose vaisių kie
kis yra augščiau vidutinio. Ben- 

i drai imant, šįmet derlius Lietu
voje yra geras.

ŪKININKŲ PADĖTIS
Nors praėjusių metų derlius bu
vo neblogas, o šių metų dar 
daug geresnis, bet ūkininkų pa
dėtis, įvedus litų valiutą, pasi- 

[ darė daug blogesnė negu buvo 
į praeitais ar užpraeitais metais,

■ turint Vokiečių valiuką, kol ji 
į buvo šiek tiek pastovesnė. Mat, 
į' tuomet ūkininkų pajamos lygin- 
' davosi su išlaidomis, o dažnai

pajamas net viršydavo išlaidais, 
ir dauguma gyventojų< turėdavo 
dar apsčiai attikusių pinigų, t.

Dabar
Dabar išlaidos

y. pelno iš sayo Ūkio, 
visai kas kita. ~
viršija pajamas Mat, dabar už 
parduotus ūkio gaminiui tiek 
nenuperka kibk nupirkdavo Vo
kiečių valiutai esant. Ūkininkų 
sutaupytos Vokiečių marikes, li
tus įvedus in. nesuspėjus jas 
greit iškeisti į litus, vėMau nu
ėjo niekais. Iš viso ko pripuo
lamieji mokesniai, tarnams al
gos, darbininkams uždarbis ir 
visdki-iš kitur gaunamieji veik- 
męns jau reikėjo pirkti litais. 
Del augštos litų valiutos ūkių 
gaminių eksportas veiks visai su
stojo. Nelsant eksporto, visi 
ūkio gaminiai viduj labai atpi
go. Dabar yra daug turinčių 
ką parduoti, bet nėra norinčių 
■pirkti, — o pinigų ūkininkui 'bū
tinai reikia. Tokiai padėčiai 
esant, kai kurie ūkininkai net 
buvo priversti savo gaminius 
atiduoti pirkliams už pusdykę. 
Tuo budu ūkio padėtis yra gana 
sunki, pradėjus naujai finansi
niai gyventi. Kredito bendro
vės toli ne visiems ir mažomis 
sumomis pagelbsti, bet joms rei
kia grąžinti ne vėliau trijų mė
nesių, ir su dideliu nuošimčiu, 
todėl ūkininkams nėra paranku. 
Įvairių bankų teikiamos pasko-į 
los ūkininkams yra visai nepri
einamos, nes jos į metus lupa 
80 arba 100 nuošimčių, žo
džiu, ukininkų-gamintojų padė
tis dabar yra labai sunki.

Ne geresnė padėtis jr darbi
ninkų, nes jie arba neturi’dar
bo, arba labai mažai uždirba.

ūkininkams, taip darbininkams 
ir kitiems, dažnai prisieina su
silaikyti nuo bent kurio nors ir 
labai reikalingų prekių pirkimo, 
šįmet krautuvėse nėra nei pu
sės prekių išpirkimo kaip pra
eitais arba užpraeitais metais 
buvo. Tuo' budu prekybininkų 
padėtis irgi yra gana sunki, 
taip kad daugumu, ypatingai 
mažesnių prekybininkų, neužsi
dirba pragyvenimui. Kada šioj 
srityj padėtis pagerės, sunku 
Įspėti.

BENDRA PADĖTIS
Dar nesuspėjus susikurti sa

vai pramonei, apdirbimui ir iš- 
dirbimui žaliosios medegos, ku
rios apsčiai randasi musų kraš
te, ir delei augštos litų valiutos 
nesant eksporto Į užsienį, padė
tis visų, taip ūkininkų, taip dar
bininkų, žemesniųjų vaidininkų 
ir smulkesniųjų prekybininkų, 
yra sunki. Dabar vidutiniškai 
pragyventi gali tik augštesnie- 
ji valdininkai ir kvalifikuoti 
amatninkai; o visai gerai tik 
valstybės prezidentas, ministe
rial; seimo nariai, departamen
tų direktoriai ir kiti augštieji

valdininkai; be to, dar ir pra
moninkai? šiaip, yra labai skur
džiai gyvenančių ir didelius var
gstančių žmonių. Kur tik ne
pasisuksi, vis girdi kalbant-šu- 
kaujant: bloga gyventi, nėra 
litų, nėra litų I.... Kada ben
dra padėtis pagerės kad visi vi
dutiniškai pragyventi galėtų, 
šiuo kart dar nesimato.

Tai tokios žinios šiuo tarpu 
iš Lietuvos padangės.

J. "Sudavietis.

SAMSONAS IR DELILA

NAMAI Pardavimui

LOUIS EISENBERG 
i Geležinių Daiktų, Pečių. 

Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. B.

Princeton 1887-K

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

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

PAGEL8A
Mano gydymas visokių keblių ir nžsisenėjusių I.i- 
"ų Vyrų buvo labai pasekmingas. 25 metų studi
javimas efektų ir gydymų leido man pagelbėti 

tūkstančiams vyrų kurie jau buvo nustoji vilties. Jeigu esi už
sikrėtęs, ateik pas mane ir nuo širdies viski} išsikalbėk.

Jeigu nebusi užganėdintas po atsilankymo pas mane už mano 
patarimus nieko nereikės mokėti.

UŽTIKRINTOS PASEKMĖS Už ŽEMIAUSIAS GALIMAS 
KAINAS.

BUK VYRAS! ATEIK IR PASIMATYK SU MANIMI IR 
ATGAUK SAU SVEIKATA IR SAVES PAGODONĘ. NIEKAD 
TO NESIGAILĖSI.

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

STANDARD THEATRE BUILDING Room 302.
Ofiso valandos: 9:30—7:30 kasdien. Nedėliomis 10—1.
Imk elevatorių srba lipk trepais ant trečio augšto.

PREKYBA
Įvedus litų valiutą, ir su ja 

pradėjus, nelyginant naujaku*- 
rio, vargingą gyvenimą, kaip

No. 4 Iš PRAKTIŠKŲ SERIJŲ KAIP NAUDOTI NATŪRALI GAZĄ.

Visai Aiški Užduotis Prigulinti 
Nuo Jūsų Gazui

IZUOMET JUS SAMDOT gerą tarną jus nesistengiat gaišinti j j darbe duodami 
jam prastus įrankius darbui atlikti. Tas reikštų tiktai kad padaroma mažiau 

darbo, darbas atliekama prasčiau ir ima ilgiau laiko jį atlikti. Tai yra tik išlaidos ir 
nepatenkintas padarymas, tai viskas.

/^AZAS YRA TAIP IŠTIKIMAS ir atsakantis kaip tarnas kokį tiktai galit gauti. 
'■J Jis yra toks prieinamas savo reikalavimais ir taip demokratiškas jog jis dirba 
del visų. Vienatinis būdas apvertinimui jo pilnai yra tai pabandymas apsieiti be jo. 
Ant laimės, mažai kuriam iš musų prisieina taip padaryti.

YA ES GALIM IR MES TURĖTUME duoti gazui atsakančios rūšies įrankius dirbi- 
! ’ mui. Įrankiai ‘kuriais gazas dirba yra tai prietaisai kuriuose jis yra degina

mas. Ar turit tikruosius prietaisus? -Ar jus duodat gazui progą atlikti geriausia 
darbą kaip tik jis jums gali užlaikydami savo prietaisus švarius ir tinkamai nustaty
tus? Ar jie yra atsakančiai sujungti? Ar jūsų namuose suvestos dūdos per kuriuos 
eina gazas į pečius, yra tikros mieros ir teisingai indėtos?

\ MSI TIE DALYKAI nėra mums galimi sukontroliuoti. Ką jus darot su gazu kurį 
* perkat? Kaip jus jį deginat? Ar pasekat modernines metodas gavimo geriau

sių pasekmių iš gazo mažiausia gazo išdeginant?

pAVELYKIT MUMS DUOTI JUMS naudos iš musų patyrimo ir mu- 
1 sų žinios. Mes užlaikome Dykai Patarnavimo Departmentą tam ti
kslui. Musų ekspertai tą užžiuri. Jų patarimas ir sumanymai yra prak
tiški ir naudingi. Tūkstančiai East Ohio kostumerių pasinaudojo Dy
ku Patarnavimu. Mes norim kad visi pasinaudotų.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

DYKAI GAZO PATARNAVIMAI ir Parodymai užlaikoma per The East Ohio Gas Company 
sekanviose vietose: Main Ofise pačios Kompanijos, užpakalyj dilelio prieangio ant East 
6th Street ir Rockwell Avenue, atdaras nuo 8 ryto iki 4 po pietų; 12604 Penobscot Avenue, 
tuoj už St. Clair Avenue, prie East 125th Street; 12114 Kinsman Road, tarpe Union Ave
nue ir East 116th Street; 15035 Waterloo Road, už tilto. Paskutinės trjs vietos atdaros po
piečiais ir vakarais. Tie parodymai yra pilni ir žingeidės. Nieko neimama už jokį patarna
vimą. Tai vr? tik dalis mūzų darbo pagelbėjimui jums DEGINT GAZA GERIAU. Paragi
name jus pasinaudoti proga.

'(Tąsa nuo pusi. 5-to)
apie jį kaipo vergą? Jis yra išrinktas Iz
raelio vadu, jis išliuosuos savo žmones, ir 
aš su juo liksiu kunigaikštiene — su tuo 
kurį mano širdis myli, o ne kurio turtus 
jus pamėgo t. Jei tu, motin, Samsoną ma
tytum, tu irgi norėtum kad jis mane paim
tų sau už moterį. Bet jei tu ir tėvas norės 
jį nužudyt ir mane atiduot Nergalui, aš šią 
pačią nalktį su juo pabėgsiu....

Scena II
(Pareina Detabar, Nergal, Kalfar, Do
tan ir palydovai. Delila juos pama
čius sudreba.)

Detabar
(Tarpduryj, su lazda rankoj)

Ineikit, prieteliai, į vidų, ir- čia mes su
sėdę kalbėsime. Mano senos kojos pavar
go iki parėjome iš miesto. (Pasistato laz
dą i kampą.)

Nergal
(Taikydamasi prie Delilos)

Mano širdis tik ir traukia mane prie ta
vęs ! Mano 'kojos užmiršta nuovargį ir iš 
akių pradingsta kelio dulkės kada tave pa
matau .... Štai aš tau atnešiau dovaną— 
perlų kartelius — papuošimui tavo gražaus 
kaklo, 'kuriuos pirkau atgabentus iš Indi
jos. (Kabina kartelius ant kaklo.) Tavo 
tėvas sako jog rytoj tu busi mano moteris, 
o neužilgo, po mano tėvo mirties, liksi su 
manimi valdove savo ir Izraelio žmonių. 
Tik šį vakarą mes turim su Samsonu už
baigti.

(Baimės apimta, į visus žiuri ir nuo 
visų tolinasi.)

Enlila
(Džiugiai čiupinėja karielius)

Delila sakė pati savo rankom Samsoną j 
nužudys —tik paduokit jai durtuvą.... , 
(Žiuri į ją, ir tėmija ką Nergal mano.)

Delila .
(Pašoka nuo Enlilos ^u piktumu) , 

Meluoji, motin, meluoji prieš didžius mu- 'i 
sų dievus jei šitaip sakai! Delila pirma pa
ti nusižudys negu Samsoną palies paken- ( 
kimui jo sveikatai! (Nueina į kampą, ir 
širdperšoj nekantriai į visus žiuri.)

Dotan
(Lėtai prisiartina prie Delilos) 

Nuo ano vakaro baisaus Samsono 
žiūrėjimo į mane, aš netekau drąsos. 
Delila, mano durklą, ir tu persmeigk Sam
soną kada jis pas tave sėdės, ir paleisk jo 
vidurius, 'kad jis daugiau nejudėtų. (Kiša

■ Delilai durklą. Ji išsigandus nusisuka.) 
Delila

(Pabėga toliau į aslą)
Bailiai, jus bailiai, kodėl jus nepatinkat 

Samsono kelyje arba rinkoje, ir nepuolat 
ant jo! . Aš niekados nepraliesiu jo kraujo 
nors ir pati turėsiu žūti!

Detabar
Nergalo valdymui nuolat bus pavojus, ir 

Pilistėnai turės drebėt iki Samsonas bus 
gyvas, o 'kas dėsis jei jis sukėlęs Izraelitus 
sumuš ir pavergs mus visus?.. ..

Kalfar
Ir jis pirmiausia ateis ir išdegins tavo 

namus ir nužudys tave ir tavo tėvą ir mo
tiną, nes juk žino kad šiuose namuose buvo 
rengiama jam mirtis. Nužudyk tu jį šią
nakt.

pa- 
Te,

DELILA
Kokis jūsų nuosprendis nebūtų, ir kiek 

jis pavojingas jums yra, mano rankos ne
palies jūsų durklo ir nepažeis jo kūno.

Dotan
Bet šią naktį mes Samsonui nuskyrėm

Kaip dabar žiuri į musų laik
raščius, nieko juose skaityto
jas neranda sau, ir nieko dau- 
giau-redaktoriai jau nerašo kad 
turėtų ką skaityt paprastas 
žmogelis. Viskas ką dabar re
daktoriai rašo tai 'kad skaitytų 
kitas redaktorius.

GARADŽIUS
JOHN JUŠKA

Pripildom batarejas, taisom vi
sokius elektriškus daiktus prie 
visokiu automobilių. Taisom 
batarejas, starterius, generato
rius, užžiebas, šviesas, svičius ir 

visokias vielukes.
Ir mes garantuojam visą savo 

darba.
4140 SUPERIOR AVE.

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son 

1657 EAST 55th STREET

mirtį, ir vienas iš jūsų — ar tu ar jis, o gal 
ir abudu — šią naktį numirsite jei tu per
daug mums priešinsies.

Delila
Sutinku ant to: lai jūsų rankos Samsoną 

paliečia, jei išdrydta! O mane ir dabar ga
lit nužudyt, aš gatava numirt, del jo! (At
stato krutinę. Dotan rankas nuleidžia, ne
žinodamas ką daryt. Visi sužiūri.)

Nergal
(Šiek tiek sau pagalvojęs)

Palaukit. Man atėjo puiki mintis. Kam 
žudyt jį, kam žudyt Delilą, kam praliet 
kraujat. Viską padarysim gražiu šaltu bu
du. Tada Delila liks Pilįstėnų kunigaikš
tienė. Ji šią naktį turi išklausinėt Samso
no paslapčių — kame užsivėrus jo visa ga
lybė kad jis šimtais ir tūkstančiais žmonių 
vienas išmušti gali. Mes nežudysime nie
ko šią naktį nei kitą naktį, nei dieną, tik 
lai ji iššneka kad Samsonas pasakytų kame 
jo spėka randasi, tada mes žinosime kaip 
prie jo prieiti. Mes jį paliksim gyvą, tik 
suėmę įkalinsim prie darbo. Tai bus leng
va jai padaryti. Ar gierai?

Detabar
(Ir visi kiti šaukia)

Gerai! Gerai! Lai jis liks gyvas — ko
lei kas!

(Delila pasipurto bahne, šalinasi.) 
Dotan

Tada matysime kaip jis paiinyj būdamas 
Izraelitus valdys!

Enlila
(Prieina prie Delilos, krutina pečius)

Delila, duktė mano! Nereiks tau pra
liet jo kraujo jei taip bijaisi. Iššnekėk ka
me Samsono stiprybės paslaptis, ir vyrai 
viską kitą padarys...,

Detabar
Rytoj tu liksi Nergalo žmona — ir viskas 

bus pabaigta. Bet Samsonas turi būti pra
šalintas iš Izraelitų tarpo. Padaryk taip 
kaip tau sako: užbovyk jį ir išgauk iš jo 
apie jo tvirtybę. Ar padarysi tai? (Su
ėmęs suspaudžia jai rankas virš alkūnių. 
Visi laukia Delilos sutikimo.)

Delila
(Nieko neatsakydama parodo sutikimą, be

vilčiai nuleisdama galvą žemyn.) 
Nergal

(Ir visi kilti smagus)
Visi tuoj išsiskirstykim.... Ji jau Sam

sono laukia ateinant Ji išgaus ko mes rei
kalaujam. (Jis eina laukan pro ją, paro
do jai durtuvą, kitiems nematant,, pagąsdi
nimui jos..)

(Atsiskubina Haifa.)
Haifa

(Nusilenkdama, tarpduryj) 
Samsonas jau tuoj čia bus. Skubėkit

(Visi išeina laukan, prisako Haifai tė- 
myti juos.)

Enlila
(Sodina Delilą ant sofos. Tykiai) 

Buk rami, buk drąsi, busi kunigaikštie
nė ! Priimk jį gražiai, ramink, ir užbovink 
iki paskutines.... (Paglosto, išeina.)

(Bus daugiau)

KOKI YRA DIDŽIAUSI ŽVAIGŽDE?
Žvaigždė Betelgeuse yra didžiausia iki 

dabar ištyrinėtų žvaigždžių; jos diametras 
yra 242 milijonų mylių.

Musų saulė yra milijoną kartų didesnė
už musų žemę. Kad sulyginus musų saulę 
su Betelgeuse, įsivaizdinkite sau jog Betel
geuse yra su didele skyle viduryje; toje 
skylėje galėtų išsitekti musų saulė ir 90 
milijonų mylių atstu nuo jos galėtų dar iš
sitekti musų žemė!....

SPECIALIAI

Telling’s 
Bisque

A iskrymas
Pas Visus Telling’s Pardavėjus

Subatoj ir
Nedelioj Tiktai



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonas Randolph 6153. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Išrodė jis i 
jos keiku- 
I Iredakto- 

žmonės eidami iš jo pra- 
kalbėjosi: “Tai fanaiti- 
"tai caras”, ir tam paina- 
Pruseika savo kalba ne

užganėdino net didumos kairių
jų. T—nis.

Clevelandiečiai užsirašę Miko-mis ir tam panašiai. ] 
Petrausko operą “žalčių Kara-1 kaip pagautas histerij 
lienė” ir užsimokėję po ?5 yna Inas, bet ne laikraščio 
šie:

Sandaros 18 kuopa
K. S. Karpavičius
A. Jankauskas,
A. Lapinskas,

' A. Praškevičius,
V. P. Banionis
Julė M. Baltrukoniutė
Albina Baltrukoniutė
T. M. D. 20 kuopa.
KAS p AUGIAU? -
Dar yra laiko. Ateikit ir

rius. 
kalbų 
kas”: 
šiai.

D 1 K V .-s

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniai- 10c. ar augciau

BARGAIN

už- 
sirašykit “Dirvoje”. Vardai bus 
atspausdinta toje knygoje visų 
prenumeratorių ir aukavusių $1 
ar daugiau. Jei nenorit knygos, 
aukau-kit dolarį kitą.

Bolše-- Pruseikos prakalbos; 
vikų literatūros Draugijos vie-l 
tinė kuopa buvo surengus pra
kalbas spalio 12 d. su tikslu pa
simedžioti naujų (narių. Kalbė
jo Pruseika. Jfc kaipo kalbė
tojas gana neblogas, turi gerą 
iškalbą ir gana gražiai lošia ges
tais kur reikia ar kur ne.

Šį kartą Pruseika kalbėjo apie 
poeziją. Išpradžių gana puikiai 
ir gražiai pagyrė raštus pirmu
tinių musų rašytojų-poetų kaip 
Duonelaičio, Baranausko, (Mai
ronio ir kitų. Bet toliau priė
jęs prie “nauji: ics gadynėts” 
poetų darė pajunkąs iš muisų 
gerbiamų poetų eilių kur yra 
svajonės, padangės, Biru ta ir 
tam panašiai. Nors anot Pru- 
seikos, ir naujosios gadynės po
etai (proletaras Janonis) savo 
eilėse kalba apie “augštuS daik
tus“ kaip svajonės, debesėliai, 
sapnai ir kiti dalykai, bet jis jų 
nepašiepė, o kėlė į padanges. 
Pradžioj kalbos sakė kad nusi
bosta vien apie kovą eiles skai
tyti, ir gyrė tokias eiles kaip 
Baranausko “Anykščių šilelis”, 
bet priėjęs prie “savo”-pr<)leta- 
riškų poetų, darė pajuokas iš tų 
pradžioje išgirtų eilių.

PagaliauS kalbėjo apie 
tiškas partijas. Gyrė tą 
“darbininkų partiją”, nes 
jo “masės” eina su ja. Taipgi 
prakeikė vietinius ekstra kai
riuosius už sutvėrimą atskiros 
draugijos. Prie pabaigos pra
kalbų pradėjo klausytojai davi
nėti klausimus, ant kurių kalbė
tojas atsakinėjo asilais, išgamo-

Pranešimas, šiuomi pranešu 
visiems šv. Kazimiero Draugy
stės nariams: Turite pasirūpin
ti gauti tikietuts del šeimyniško 
vakaro kuris yra rengiamas 27 
d. spalio Lietuvių salėj. Pagal 
Draugystės nutarimą, kiekvie
nas narys turi Įsigyti tikietą.

Kas dar neturite tik-ietų, ga
lite gauti Lietuvių salėje kožną 
vakarą.

Pirmininkas A Padegimas.

Babravičiaus koncertas C;eve- 
lande manoma tikrai atsibus, 
nes jau gauta žinių iš Chicagos 
Jog gerb. Babravičius sutinusia 
aplankyti Clevelandą. Laikas 
dar nežinoma, tečiaus neužilgo, 
gal apie vidurį lapkričio, kon
certas bus surengta.

Norima sudaryt /bendrą visų 
srovių koncerto rengimo komi
tetą. Nutarta kreiptis prie Ka
talikiškų Draugijų Sąryšio 
prie kairiųjų.

Babravičius yra Maskvos 
perialės operos dainininkas.

TMD. 20 kuopa atlaikė pirmą 
savo susirinkimą Lietuvių salėj 
utarninko vakare, spalio 16 d.

Tarp kitų dalykų, kuopa nu
tarė prisidėti prie rengimo Ba
bravičiui koncerto; nutarė 'su
sinešti su 43 TMD. kuopa kuri 
nori su 20 kuopa susidėti; pa
skyrė $5 prenumeratai “žalčių 
Karalienes”; išrinko komisiją 
mokyklos rengimui; nutarė pa
rengt tinkamu laiku vakarą su 
perstatymu.

TMD. 20 kuėipa laikys bavo 
susirinkimus Lietuvių salėj kas 
trečias utarninkas nuo 7:30 v. 
vakare.

Mokyklos rengimas eina pir
myn. Norintieji pramokti Lie
tuviškos rašybos, istorijos ir ki
tų mokslo šakų gali užsiregis
truoti “Dirvoje”. Mokymas ma
nom abus pora vakarų saavitė- 
noma bus pora vakarų savaitė
je. \ ‘ '
bta vėliau'.

Laikas ir vieta bus paskel

ir

im- 
ų

Už Ravenna, Ohio, važiuojant 
per gelžkelio reles mokyklas au
tomobiliui su buriu vaikų į mo
kyklą, ant jų užlėkė trūkis ir 
aštuonis vaikus užmušė, kiti su
žeista. Kaltė buvo automobi- 
liaus vežėjo, nes trūkis tą vie
tą privažiuodamas ilgai švilpė, 
ir ištoli matyt trūkis ateinant 
kada pasidairai.
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Nuo pradžios metų, Clevelan
de automobiliais užmušta 
ypatos. Pereitą nedėldienį 
mušta du.

132 
už-

au-Conneaut, Ohio, užmušta 
tomobilyje du žmonės kada au
tomobilis nusirito Į grėbę prasi
lenkiant su kitu.

“Bubble Bubble” — tokiu už- 
vardžiu bus perstatymas Colum
bia teatre sekančią savaitę. Tas 
teatras yra gražiai Įrengtais ir 
duoda linksmus ir gražius per
statymus. ‘Moterims popiečiais 
kainos nupigintos.

poli- 
savo 
anot

Lloyd George, .buvęs Angli
jos premjeras, žada būti ir Cle- 
velande. Jis čia atsilankys spa
lio 23 d., jeigu sveikata pavelys.

Kadangi miestas (stato naują 
milžinišką budinki) knygynui, 
apie $5,000,000 veritb, norima 
kad Lloyd Georgė padėtų kam
pinį budinko akmenį, įkas pa
prastai esti Amerikoje Įdaroma 
su didelėmis iškilmėmis. Sako
ma jog Lloyd George ant to su
tiko.

Clevelando miestui išsilaiky
mo lėšos 1924 metais matoma 
bus iki 22.978,229.

Piliečių apsaugos departmen
tal reikalinga $6,176,240, arba 
apie milijoną daugiau negu per
eitais metais.

Apie 50,000 vyrų ir moterų 
Amerikoje kas metai prašalina
ma iš eilių naudingųjų ir nuga
benama j jau ir taip užversltub 
beprotnamius, —. sako Dr. Wil
liams iš New Yonko, kalbose pa
rengtose Visuomenės Gerovės 
Federacijos.

BASEMENT
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Išpardavimas ką Sumuš Visus Pirmesnius Gerumu Daiktų! Mums Pasisekė Geras Pirkinis!

VISOS TAUTOS MARŠUOJA I ARMAGED- 
DONO KOVĄ! 
\ o vienok

Milijonai Žmonių Dabar Gyvenančių Nebemirs!!

Apreiškimo Šv. Jono 16:16. Ir jis surinko juos į 
vieną vietą Ebreiškai vadinamą Armogeddon.

Clevelande mirė Dr. Delonzo 
Tate Wilson, astronomais, narys 
per virš 20 matų, Case Praktiš
kųjų Mokslų Mokyklos fakulte-, 
to. Dr. Wilson daug kuo prisi
dėjo prie astronomiškų ištyrinė
jimų.

Detroit, Mich. — Laiveliui I 
apvirtus, netoli Ecorse, Mich., i 
prigėrė penki ar šeši žmonės.

REIKALAUJAM KRIAUČIŲ 
dirbti ant naujų drabužių, taip 
gi ir prie taisymo dr prosijimo 
su mašina. Geram dari>i<nmkui 
bus kelionė apmokama. Rašy
kit šiandien šiuo adresu: (44) 

GEORGE P. KALANTA
221 Main St. Oneida, N. Y.
NAMAS parsiduoda, 2 šeimynų,

8 kambariai, geram stovyje, 
ant E. 71 St. tarpe'Superior ir

Armageddonas yra žydų žo- lėmęs kad nekurie vaizdai Jo St. Clair. Kaina $5,500, apie pti- 
tfis, ir reiškia Kalva MegMdo'Tiesos butų paslėgti nuo svieto. EurOT^n’’ Kreipki-
arba Kalnas išnaikinimo. Me-| nera suprantama del (44)

Isviet0- ir ne del valdiškų Krik- Joseph Globokargiddo užėmė labai atsižymėjusią'.... , _ . .sciomu, bet del išrinktųjų Ku-
vietą pietiniame‘krašte Ezdrea- no Kristaus> del Sventųjų - 
lono Lygumos, ir tarnavo kaipo Bažnyčios Pirmigimių kurių var- 
svarbi ineiga į tą kalvotą šalį, dai yra prirašyti danguje, o ne 
Kada mes apsvarstom šitą tek-, parapijose. Mes negalime au
stą, neprivalom tikėtis kad žmo- tikti su musų Katalikiškų brolių 
neis bus surinkti (literiniai ant išaiškinimu pranašysčių. Išti- 
Kąlyos Megiddo. Geriau įieško- kro mulsų Viešpats buvo teisin
kime tą ką tas kalnas paženkli- vas kada jis pasakė‘kad “kuni- 
no. Daug dalykų yra vadinama gailestis šio svieto yra šėtonas”, 
vardu “Kova Armageddon”, j ir šis laikas yra vadinamas “da- 
Dievas su tikslu yra panaudo
jęs augštą simbolišką kalbą, 
paskutinėje knygoje Biblijos, 

’matomai del to kad paslėptų ne- 
’ kurias iš tų svarbių tiesų iki 
tikram laikui del jų apreiškimo. 
■Bet ir tikruoju laiku, “Niekas 
iš piktųjų nesupras; bet išmin
tingieji supras.” (Danielius

-Pranašas aiškiai pasako 12:10.) 
;Nci vienas kurio širdis nėra 
'vienybėje su Dievu to neišma
nys ; bet tik tie kurie yra išmin
tingi iš JO žmonių, Pranašas 
Amos 3:7. Nes Viešpats, Po
nas Dievas, nieko nedaro jei jis 
.’savo paslaptinę žinomą darytų 
- pranašams savo tarnams. Mes 
' visi žinome kad Apreiškimo 
Knyga yra pilna simbefliškų pa
sakymų. Išrodo kad Dievas Pa
skyrė šitą knyg^pabaigoje Bib
lijos su užmanymu pridengti 
tas didžias ir svarbias tiesas. 
Biblijos Studentai tiki kad ši
tas buvo Dievo tikslas ne vien 
tik del to kad šitų tiesų tikras 
laikas nebuvo atėjęs jas supra
sti, bęt todėl kad Dievas yra nu-

bartinis piktas svietas” arba 
amžius. Priežastis kodėl šian
dien visur yra tiek daug išnau
dotojų, neteisingų pamokslų, 
prigavimo, nežinojimo, ir niek- 
šystės yra ta kad šėtonas yra. ta 
didžioji esybė kuri prigauna vi
są pasaulį.

šventas Raštas yra pilnas su 
nurodymais'ant Armageddono, 
Musų Viešpats Jėzus jį vadina 
“suspaudimas didis, kokio ne
buvo iš pradžios svieto iki šiol 
ir niekuomet nebebus.— Mat. 
24:21. Viešpats Jėzus toliau 
kalbėjo labai aiškiai kad tuose 
varguose pražus viskas, bet Jė
zus aiškiai pasakė Mat. 24:22. 
Ir jei nepastotų patrumpintos 
tos dienos tai nepastotų išga
nytas nei vienas žmogus, čia 
aiškiai darodo šventas Raštas 
kad MILIJONAI ŽMONIŲ DA
BAR GYVENANČIŲ SMER- 
TIES NEREGĖS!!! Gyvens!!!

Ateinantį nedėldienį bus aiš
kinta ir paveikslai rodyta Dykai 
visiems. Pradžia 2:45 po pie
tų, 7017 Superior Ave.

Joseph Globokar
6600 Bliss Ave., iš St. Clair ir 
E. 66 Street.

KALENDORIAI ANT 1924 
METŲ JAU GATAVI 

Lietuviški sieniniai kalendoriai, 
spalvuoti, dideli, su dideliais nu
meriais. Prisiųskit $1, gausit 4 
kalendorius ant kurių matysit 
Lietuvos ir Klaipėdos namus ir 
kariumenę su oficieriais ir dvi 
didelės merginos sveikinas, vie
na laiko Lietuvos vėliavą, kita 
Amerikos. (44)

J. YERUSEVIČIUS
Box 68 Lawrence, Malss.

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

6704 SUPERIOR AVE.

Moterų s25 iki $35 Ploščiai
Visokios Mieros Moterims ir Merginoms nuo 16 iki 52

$16-98O

BAILEY’S—BASEMENT

siutų, di- 
turėtų da
ilei 10.

Gausiai Kailiais Apsiuvinėta 
Opossum — Mandžurijos (Vilko) 

Beaevrette (Coney) 
Moufflon

Viatka Voveraičių (Dažytų Coney)

Puikios Geros Rūšies Materijos 
Bolivia r Brytonia
Normandie Seal Plush

Kernam i Kombinacijų 
Suedine Saltonia

Puikus Pasirėdymui Ploščiai
Gražiausi iš Gražiausia Pasiutų 

Patraukianti Sportiniai Modeliai 
Su puikiais Susegimais šonuose 

Taupykit Pinigus Perkant Dabar!

Virš 25 Visokių Stilių

EKSTRA PARDAVĖJŲ! EKSTRA VIETOS!

<>

€> 
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PUIKIAUSIA proga pasirinkt sau žieminį 
l < ploščių tokia nepaprastai žema kaina 
ir sutaupant tiek daug pinigų, taigi ateikit 
anksti ir pasirinkit. Gražių stilių, naujų 
moterijų, -puikių apdirbimų ir gero darbo 
pfloščiai kurie patiks kiekvienai moteriai.

Virš 40 Visokių Stilių
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Vienass iš Stebetiniausių Išpardavimų Kokius Mes Kada Turėjome!

Vaikams Vilnonių Siutų
Kiekviena Motina Turėtų Ateiti 

Čia Rytoj

TAI yra pinigų taupymo nuotakis kokį vi;
si tėvai apvertins! Jie turėtų pirkti 

savo vaikams visas rudenines ir. žiemines 
drapanas kadangi jų vertybė yra pastebėti
na. Randasi užtektinai ekstra pardavėjų 
ii' jus tinkamai aprūpins krautuvėn atėjus. 
Atsiveskite savo vaikus.

šis yra musų didžiausias tokios rūšies išpardavimas, didžiausias skaičiumi 
džiausiąs įvairumu ir didžiausias vertybėse. Tai yra išpardavimas kuriame 
lyvauti kiekviena mažų vaikų motina, perskaičius šį pranešimą. Mieros 3

Grynos Vilnos Serge Siutai Grynos Vilnos Jersey Siutai
Grynos Vilnos Stori Siutai Grynos Vilnos Paprasti Siutai
Grynos Vilnos Crepe Siutai Grynos Vilnos Cheviot Siutai

Bailey’s— Basement

East 9th Street
arti Euclid 

DUSYK KAS DIENĄ 
2:15 ir 81:5 vai.

BURLESKAS
Nauja Keliaujanti Kom

panija kas Savaitė
Pradeda Nedėlioj nuo Piet a 
MOTERIMS POPIEČIAIS TIK 25c

Č- O
$25:00 IR $30.00 SIUTAI 

Moterims ir Merginoms Mierų 

$ 14.95
Iš Yolame Audimo Duvet de Laine

Gražus 'kailiais apsiuvinėti siutai viso
kiuose pavyzdžiuose kokių tik moterims ir 
merginoms reikia. Kožnas siutas šilko pa
mušalu geriausios rūšies. • Geriausi ką šį 
sezoną mes pasiūlėme. Kaina $14.95.

Basemente

MERGAITĖMS PLOŠČIAI 
Tikri $10.95 ir $12.95 Vertės 

Mieros 7 iki 14 
$7.95

Jaunųjų modeliai su dideliais kailio kai-, 
meriais. Geros rūšies materijų ir viso
je -pageidaujamose spalvose. Mokyklomis 
ar šiaip pasirengti. Specialiai nupiginta 
šiame išpardavime po $7.95.

Basemente.

■O<>

45c Batukai 22c
Rankom mėgsti: gražių ružavų ir mėlinų spal- 

Pora 22c. ,

$1 Apvalkalas. Siuvinėtas — 65c.
Kūdikiams, kelnaitės su jekute iš vien, iš' ging

ham, chambray ir laurctte audimo. Mieros 2 iki 6.

79c ir 98c Kepuraitės 52c
Megstinės kepuraitės ant ausų; minkštų švelnių 

siuių; taipgi viršgalviui ir paprastos kepuraitės.
$1 Manteliukai 65c

Gražus šilti rudeniniai ir žieminiai mėgsti užval- 
kalukai. Visokių spalvų. Visokių mierų.

59c Kelnaitės-Bloomers 35c
Iš plono sateeno juodos ir mėsos spalvos; mieros 

nuo 6 iki 14 metų.

60c Kelnaitės-Bloomers 44c
Ekstra plačiai išpirktos; puikios nešiojimui 

šies merginoms.

“Storoms” Naktiniai $1.00
Flaneliniai arba muslino didesnėms moterims 

naktiniai; $1.48 vertės.
Biskelj Negeri iš 50c

Figūruoti Sateenai 29c
Puikios nišies paveiksluoti sateenai ploščių pa

mušalams. gražių pavyzdžių, jardas 29c.

ru-

$10.00 Vertės Vilna Velti
Užklojai $8.25

Tikrai trrynoa vilnos^vėlimas; su paveikslais iš 
abiejų pusių; didelės mieros užklodai.

36-colių Reguljnris 23c
Baltintas Muslinas 18c

Geros rūšies baltintas muslinas, 36 colių pločio. 
Minkštai išbaigtas del adatos; jardas 18c.

27-colių Pločio 19c
Šiltas Planelis 15c

Geros rūšies flanelis, 27 colių pločio. Languo
tas ir dryžiuotas; naktiniams auvalkalams.

Gero Ilgio Likučiai
35c Ginghamai 25c

Kalburnie ginghamai vaikų drapanoms. Naudin
go ilgumo likučiai; pavasarinių pavyzdžių.

Reguliaria 27c 27-colių
Daisy Flanelis 22c

Daisy flanelis 27 colių pločio; .geros rūšies, 
kn 'drapanoms; jardas po 22c.

Reg. $6.00—Micros 72x84 Colių S
Vatiniai Blanketai $4.98 <

Gražus, minkšti blanketai, micros, d 
?2xę4 coliu. Jie yra pavieniai sūdė- z 
ti; pora $4.98. Basement. S

Išpardavimas Reguliarių 22c
36 Colių Cretonnes 16c

Geros rūšies cretonnes gražiuose 
pavyzdžiuose užklodžių įvilkimui; 36 
colių pločio.

Reguliariai 39c 36 colių
Juodas Sateenas 26c
Puikus juodi sateenai, 36 solių plo

čio. Del šiurkštų ir bloomerių; ge
ro glotnaus baigimo; jardas 26c.

vai-

45 colių pločio 55c
Plunknoms Inpilai 35c

Plunksnoms pilti audimas, 45. colių pločio; be 
siūlių. Trumpų ilgių del paduškų; jardas 3oc.

$3.75 72x80 Vatiniai
Pūkuoti Blanketai $2.79

Vatiniai pūkuoti blanketai, mieros 
72x80; didelės'mieros; pilki, rusvi ir 
balti; su kraštais.

$1.25 Trijų Svarų
Vatos Rituliai 88c

Tyri balti vatos rituliai, didelių 
mierų, del kaldrų darymo; trijų sva
rų mieros; kožnas, 88c.
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