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Rusai Pasirengę Sutikt
Vokiečių Revoliucija

BIJO KOLEI KAS SIŲST RAUDDONĄJĄ AR
MIJĄ VOKIEČIAMS PAGALBON, NES 
NEŽINO KAS SU JA GALI ATSITIKTI.

Grasina Lenkams Paliauti Parubežinius Plėšimus 
ir Gyventojų Persekiojimus bei Deportavimus. .

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Brangumas Vokietijoj
Berlinas. — Markei nupuolus 

iki tokio žemumo kad ne bile 
kas galėtų perskaityti skaitlinę 
■kiek jų už dolarį gailina gauti, 
duonos bakanėlis Vokietijoj li
ko 80,00l>,000,000 markių ver
tės. Bet ir tos negalima gauti 
gana. Daug maišati'enės 'apsi
reiškė norint vėl įvesti duonos 
kortelių sistemą.

Berline yra milijonas Vokie
čių darbininkų be darbo ir du 
milijonai dirba tik po bis'kelį. 
Okupuotuose . .dfetriktuose yra 
dar du milijonai darbininkų be 
darbo. Mlijonai milijonų Vo
kiečių badauja arba pusbadžliai, 
neturi apdangalo. Ligos prade
da platintis. Bijoma žiemos, ku
ri bus baisiausia Vokietijos is
torijoje.

Darbininkai gauna savaitines 
Į algos 400,000,000,000 markių, 

' me posėdyj trečiojo internacio- arba apie 50 centų. Valdžia ho- 
' ri nustatyt markę ant aukso pa- 

I atėjo laikas dėti pastangas su-' mato.
kilimui Vokietijos komunistų ir 

1 nuvertimui visų buržuaziškų Įs
taigų Vokietijoj ir Įsteigimui

Rusai Rengia Vokietijai 
Sukilimo Planus

Maskva. t— Kebli padėtis 
iškilo tarp sovietų Rusijos ir 
Lenkijos už parubežinius už
puldinėjimus. Rusai pasiuntė 
įlenki jai protestą sulaikyt di
dėjančius Lenkų žiaurumus 
su Rusais parubežių gyvento
jais ir priverstiną deportavi
mą Rusų. Lenkiją persergsti 
jog panašiai bus daroma su 
Lenkais jeigu prasižengėliai 
nebus nubausta.

* ♦ *

Žuvo 27 Darbininkai
Glėn Rogers, W. Va. — Ląp;

6 d. gazo eksplozijoj anglies 
kasykloj žuvo 27 daibinin'kai. 
Nelaimė atsitiko ineigoje į ka- 
syJką. Butų žuvę net- 63 darbi
ninkai, tik del geros toj kasyk
loj ventiliacijos kiti išliko gyvi.

Miami, Okla. — Keltuvo vir
vei nutrukus, zinko kasykloj už
simušė keturi darbininkai nu
puldami 200 pėdų žemyn. Vie
nas sunkiai sužeistas.

Francuzijoj bedarbių skaičius ,,, , ,u(.-
mažėja. Iš valdžios reikal'au- nalo Maskvoje, tapo sutikta jog 
jaučių maisto pereitą savaitę' atn',n la’kna dpfi nnsfjm<r»« an. 
buvo tik 415, iš tų 52 Paryžiu
je. 1921 metais kovo mėn. to
kių buvo 91,000. ,

šaukia gelžkelių unijų šuva- komunistų valdžios.
žiavimą. Clevelande gyvenam:- Buvo kreipiama domė į tai 
tis Lokbmotivų inžjnįęrių um- kad pirmiausia' kaip tik bus at
jos prezidentas Stone šaukia'į imta valdžios gale ir paskelbta 
Washingtona ant lapkr. 14 die-j “darbininkų valdžia”;: imtis su- 
nos šešiolikos gelžkelių darbi- ‘daryti Vokietijos Raudonąją ar- 
ninkų unijų viršininkus “įsu&i-j miją, nežiūrint uždraudimų už-j 
tarimui tam tikruose dalykuose, dėtų Vokietijai Versailės sutar- 
ir vienodam nusistatymui kas-1 timi ir nežiūrint visų galimų iš I 
linjc tūlų klausimų kurie bus'Francuzų prieštaravimų.
pakelta sekančiame kongrese”. Į Raudonoji armija iš pat sy- 

Clevelande lapkr. 17 d. prasi-) kio turi būti didelė kad apimtų 
dės pašto, darbininkų konferen-' savo eilėse visus bedarbius, kad 
cija su tikslu pagerinti visoje (tokiu budu liktų populiariška. 
šalyje pašto darbininkų padėtį. Rusai bolševikai išdirbo planą I 

. Bus kalbama algų pakėlimas ir kaip būtų galima pristatyt gru- 
kiti pagerinimai. Vokietijai iš sovietų Rusijos

Plytų išdirbystės visoje šaly-' juromis ir per parubežines val- 
je šiuomi tarpu veikia smarkiai, stybes.

Ryga, lapk. 4 d. —; Specialia-

Niekad dar nebuvo tokio jų. pa- j Kolei kas. tiesioginas Rusų 
—1 ■ įygis atrasta nereika-

Parubežinės valstybės,
siryžimo šituo meto laiku pri-, armijos 
sigaminti perviršio plytų kaip Hngv. 
dabar. ’ Darbai eis pilnu saiku tečiau,, ypatingai Lenkija, turės 
iki šalčiai sulaikys. 123 išdir-Įbuti bandoma sulaikyti nuo ki- 
hystės 43-se valstijose nujaučia šimosi į Vokiečių revoliuciją, 
sekantį pavasarį didelius rei- delei ko reikia būti tam prisi- 
kalavimus.

Apskaitliuojama jog norma- neutrališka. 
lose aplinkybėse Suv.- Valstijo
se kas metai buna pastatoma po! kalbos jog sovietai nerizikuos 
600,000 nauji! namų. Jeigu 25 siusti raudonųjų kareivių iš Ru- 
nuošimtis jų turėtų murinės. sijos, bent ne tuo tarpu, gi to- 
sienas reikėtų sunaudoti 6,000,-' kiam sovietų žygiui pakenkti 
000,000 plytų. prisidėjo nesenai padaryta ap-

Metams baigiantis, visoje ša- sigynimo sutartis tarp Latvijos 
lyje biznis biskelį apslugęs, te- V Estijos.
čiau vis eina plačiu saiku. Iš- Taigi. Rusijos bolševikai ren- 
dirbėjai nesistengia prigaminti gia revoliuciją'Vokietijoj kaip 
savo produktų perviršiui, tik j surengė Lietuvoj ir Suvienyto- 
kiek reikalinga sunautdojimufi. Ise Valstijose tūlas laikas atgal. 
Sunaudojimas kol' kas -eina nor- j f v_______
maliai ir' nesimato mažėjimo. Į 

Darbininkų bankai, šiuomi' 
tarpu Suv. Valstijose rengiama 
atidaryti tris kooperativįai dar
bininkų bankai. Vienas bus gel- 
žkelio patarnautojų, Cincinnati^) 
Ohio, antras Moteriškų Drapa
nų Siuvėjų Unijos, New Yorke. 
Kitas dar tik organizuojama, 
Išviso dabar Suv. Valstijose yra 
23 kooperativiai darbininkų Uni
jų bankai. Didžiausias iš visų 
yra Clevelande, gelžkelių loko- 
Tnotivų inžinierių bankas.

Kaip greitai unijos įsteigs sa
vo bankus taip greit kapitalis
tiniu banku pamatai pradės pu
ti:

rengus kad Lenkija laikytųsi

Parubežinėse valstybėse eina

POINCARE JIEŠKO ATEIVIAI GRĄŽINA- 
LIEPTO IGALO

Nevers, Francuzija. — Savo 
kalboj čionai, Poincare pareiškė 
jog Francuzijos nusistatymas 
yra kad ekspertai kokie nebus

i paskirti tyrinėti (Vokietijos pa
dėtį, nekištų savo rankų .prie 
Versailles sutarties, tai yra kad 
■jos nekeistų. ' Tas viskas turi 
būti kaip, yra, tik reikia išrasti 
budus kaip Vokiečiai turėtų tas 
išlygas išpildj'ti.

79,000 bedarbių kasdien gau
na maistą iš valdžios; kiti turi 
savo šiek tiek ir minta kaip ga
li : kiti tiesiog arba nevalgo ar
ba kur užkandę kiek badauja po 
kelias dienas.

Iš 500,000 Berliho vaikų 30,- 
000 serga džiova.

Alkani žmonės tapk. 5 d. da
rė užpuolimus ant turinčių sve
timų pinigų.

Unijų darbininkai pasisiūlė 
valdžiai stoti į apsigynimo 'ka- 
rittmenę jeigu kiltų suirutė. Jų 
yra į 35,000 vyrų.

su-

nu

Italija ir Amerika 
su tdkia Prancūzų 
Italija ragina Fran-

MA ATGAL
New York. — Suv. Vaistijos- 

na grūdasi tūkstančiai imigran
tų iš kitų šalių, nors kvotos už
pildyta pirmiau.

Kvotos vienuolikos šalių, sy
kiu ir Anglijos, jau užpildyta. 
Kitos šalįs yra’’tos:
Egiptas, Afrika, Albanija, Tur
kija, Palestina, Portugalija, ir 
“kitos Europos” ir “kitos Azi
jos” šalįs.

Vienu tik “Leviathanu” pri
buvo 1,367 Anglų, kurie pagal 
kvotos negali būti įleisti.

Angliją, 
nesutinka 
nuomonę, 
eliziją kaip nors prieiti prie su
sitarimo greituoju sušaukti su
važiavimą ekspertų. Italija iš- 
rodinėja kas gali' kilti 'ilgai da
lyką tęsiant.;,

Belgiją susirupinus kad gali 
nieko neišeiti iš sumanyto eks
pertų posėdžio jeigu Francuzija 
spirals.

Suv. Valstijos, kurios pasisiū
lė dalyvauti Vokietijos galimy
bių ištyrinėjimo komisijoje, ne
tenka vilties kad kas nors iš to 
išeitų, jeigu Poincare laikysis 
savo užsispyrimo kaip iki šiolei. 
Amerikos valdžia' nesutinka ant 
jokių tyrinėjimų kur komisijai 
nebus duotą pilna’valia, 'kaip ne
nori dasileisti Francuzija.

Vokietijos matomas suirimas 
labai surūpino Ameriką, ir kal
bėdami apie Poincare, Suv. Val
stijų valdininkai su intužimu 
išsireiškia. Francuzų atidėlio
jimas gali privesti prie tokios 
suirutės kad jau nei konferen
cija negalės pagelbėt.

Anglija abejoja .ar išeis kais 
iš tarptautinės'-5 dtšpertų komi
sijos skyrimo sumanymo kada 
Poincare kalba tik savo-

Grekija,

Iš Keliones
V. K. Račkauskas.

Reinlande
Koblenz. — Belgų kariume- 

nei padedant, Reinlando respu
blikos kūrėjai tapo išvyti iš 
Aux La Chapelle. Atsiskyrėliai 
sako jog tokis Belgų pasielgi
mas yra priešingas Rein'lan'die- 
čių respublikai ir gelbstintis 
Berlino valdžiai.

Atsiskyrėlių vadas šaukia 
sus Už ginklo atsiimti Aux 
Chappelle.

Suiro Vokietijos Minis
terial Kabinetas

■ Berlinas. — Socialistai 
ardė Stresėmšnno kabinetą 
šaukdami tris savo narius iš 
histerijų.

Socialistai ministerijoje buvo 
be noro po to kaip mėnuo atgal 
buvo priprašyti lėikj'tis valdžio
je kiek galima. Dabar jie iš
statė eilę reikalavimij kancleriui 
ir po atsakymo jie nubalsavo 
atšaukti ministerius.

Atšauktųjų vieton galima pa
imt kitus, bet kabinetas nebus 
koalicinis ir valdžia negaus pa
ramos. iš socialistų partijos.

Ant pasitraukimo socialistų 
iš kabineto, prezidentas Ebert 
mano apie paleidimą reichstago 
arjia seimo.

Prezidentas Ebert atsišaukė 
į gyventojus dėti pastangas pa
laikyti respubliką. Prezidentas 
persergsti 'kad gali kilti nami
nis karas, nes tūlos mažumos 
jait šuirfr’tė’s' kelia.

Vąldžia, sako prezidentas,- tu
ri budu? numalšinti visokį pasi
kėsinimą ant šalies kada 
reikalas.

. Mussolini ir Diktatūra
Roma. — Italijos premjeras 

Mussolini sako jog “diktatūra 
gali gyvuot visada jeigu tinka
mai (naudojama”. Ant klausi
mo kas butų su fascistų vald^Ja. 
jeigu jis numirtų, Mussolini at
sakė jog tai yra jo užduotis ap
rūpinti mechanizmu tuos kurie 
liks po jo kad galima butų jo 
sistema palaikyti. Ditkatorys- 
tė turi atsakyti tam tikslui ko
kiam įvesta. Mussolini turi sa
votiškas pažiūras kaip užlaikyti 
taiką tarp darbininkų ir darb
davių. Sako, nesusipratimus rei
kia išrišti teisingai, pankui žiū
rėti kad sirtartįs butų griežtai 
pildoma.

Mussolini’ apvalė ' Italiją nuo 
komunistų paimdamas valdžią į 
savo rankas.

bus

vi-
La

Ruhre
Brussclis. — Sakoma jog už 

kelių dienų, industrialistų gru
pė Ruhre sutiko pasirašyti su 
okupantais del atnaujinimo dar
bų ir kad anglies dalis reikalau
jama Francuzų ir Belgų 
tuoj pradedama duoti.

bus

Huntingdon. Pa. Vienas

su-
ar-

Žemės Drebėjimai
Tokio. — Smarkus žemės 

drebėjimas vėl buvo jausta 
ti Tokioj Jokių nuostolių nepa
daryta.

žmogus, medžiodamas, pamatęs Kalifornijoj (Suv. Valstijo- 
gyvatę norėjo ją užmušti šau-lge) lapk. 5 d. buvo jausta smar- 
tuvo kotu. Trinktelėjus šautu-Į kris sudrebėjimas žem'ės. Ca
ru per gyvatę, šautuvas iššo-,lexico mieste vienas h otelis ta
ve ir medžiotojas krito negy-1 po pastumtas keletą cdKų savo 
VjiS: J pamatuose.

savo draugų. Artimiausiųjų bū
relis dar gi ir tradicinę “išleis
tuvių vakarienę” suruošė viena
me iš užmiesčio* resortų, Sheeps- 
head Bay, rugsėjo 27 d. čia 
buvo būrelis šitų mano draugų: 
Dr. Misevičius su p. Misevičie
ne, p. M. W. Bush su ponia, p-Iė 
P. Jurgeliutė, p. A. B. Strimai
tis. p. S. E. Vitaitis, p. M. J. Vi- 
nikas (tuo tikslu iš Washingto- 
no atvykęs, ačiū jam), p. šče- 
gaus su ponia ir jos broliu, p-lė 
Mažeikiutė, p. A. I. Cole, Baltic 
States Banko vedėjas, p. J. Vit
kauskas.

Vakaras prabėgo tarp juokų, 
kalbų, pašnekėsiu, taip maloniai 
ir jaukiai kad rodėsi lyg čia bu
tų buvę vienos šeimynos pokiliS.

Rugsėjo 39-tą dieną prie M- 
vo Leviathan, United States 
Lines, mane palydėjo šie drau
gai: p-lė P. Jurgeliutė, p-Iė M. 
Draugeliutė, poni M. Misevičie
nė, p. A. B. Strimaitis, p-lė Al
berta Strimaičiutė, p. M. L. Va
siliauskas, p. S. Vitaitis, p. M. 
W. Bush, poni Bushienė, p-lės 
Ailys ir Louise Bushiutės, p. M. 
W. Bush, Jr., S. Matidcvičienė, 
ir prieš pat laivui išplauksiant, 
p. J. W. Luth, U. S. Lines Soli- 

. [citorius.rūtas, važmėti su jais po Ame
riką, tvarkyti jų atskaitas. Pas
kui — atėjo karas, sų juo jau 
ir kitokie darbai. Centralinis. 
Komitetas, Tautinė Taryba, ir 
tt. Ir į karą tik neišėjau: .bu
vau paskirtas Suv. Valstijų ar
mijom, specialiu vertėjų prie 
Murmansko Ekspedicijos, laikę 
antrojo “drafto”, ir butų prisi
ėję iškeliaut jei karas butų kiek 
ilgiau užsitęsęs....Š ?; . S

New Yorko miestas man pa
tinka, 
gurno, 
didumo, jis turi kažkokį, kaip 
Anglai sako, “chąriri”, patrau
kiantį prie savęs žmonės. New 

Į Yorkas yra centras pasaulio ci
vilizacijos ir kultūros. Nėra pa- 

| šaulyje to dalyko kurio neras- 
i turn ir New Yorke. Kur rasi 
geresnius knygynus, muzejus, 
daržus, teatrus?. Kur rasi di
desnius ir gausesnius patogu
mus? Kur rasi didesnį ir ryš
kesnį kosmopolitinį miesto ka- 
rakterį, drauge su užsilikusiu 
vienur-kitur provinciniu šovini
zmu? Kur rasi didesnį ir pa- 
siutesnį žmonių judėjimą kaip 
New Yorke, ant Park Place, 
42-ros gatvės, Plaza ir 59-tos 
gatvės, ant Columbus Square ? | 
Kur rasi kitur tuos statybos Ste
buklus, tuos 56-šių augštų na
mus siekiančius padangių? Ar
ba kur rasi garsesnį “The Great 
White Way” (Didįjį Baltąjį Ke
lią) su miriadais žiburių, arba 
kur rasi gražesnę, turtingesnę 
gatvę, kaip Penktoji Avenue? 
Kur rasi tokią galybę turtų ar
ba tokią daugybę Skurdo- 'kaip Lietuvo7‘naSl^iws.'

NEW YORKE.

Iš visų Amerikos miestų New 
Yorkas man yra artimiausia ir 
geriausia pažįstamas. Apsigy
venęs čia 1911 metais birželio 
mėn., kuomet S. L. A. 25-tas 
Seimas pavedė man redaguoti 
“Tėvynę”, išgyvenau iki pat 
1923 metų birželio m., su dviem 
trumpom pertraukom, 1920 ir 
1922 m., kada vykau Europon, 
pirmų kartu Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės reikalais, antru 
kartu Baltic States Banko. New 
Yorkas yra man artimas dau
geliu atžvilgių, čia daug per
gyvenau, perkentėjau. čia daug 

Prie to,

Lloyd George Apleido 
Ameriką

New York. — Lapkr. 2 d., sa
vo atseisveikinimo kalboj su A-
merika, Lloyd George vėl ragi- ko prisiėjo patirti, 
no Ameriką (prisidėti prie Ang- New Yorkas, ačiU tinkamai geo- 
lijos ir gelbėti Europą nuo pra- grafinei padėčiai, visados duo- 
žuties. Užgyręs Hughes’o pla
ną ekspertų komisijos, jis ragi
no valdžią dėti pastangas tą pla
ną įvykinti. Jeigu nieko nebus 
daroma civilizacija bus nusmer- 
kta tokiai katastrofai kokios 
pasaulis dar nematė.

Prie Metropolitan Opera Hou
se, kurioj 'Lloyd George kalbėjo, 
astuoni Airiai areštuota už ban
dymą Irengt prakalbas prieš tą 
Amerikos svečią. Airiai vežė 
automobilyje De Valeros pavei
kslą demonstruodami prieš An
gliją. Aplink operą buvo su
statyta 250 policistai ir 150 de- 
tęktivų apsaugojimui Lioydo 
George.

davo pirmutinę galimybę būti 
artimaftie kontakte su Lietuva 
ir žmonėmis kurie aš ten atke
liaudavo Amerikon ir kurie iš 
Amerikos keliavo Lietuvon. Ir 
man, ačiū tam kad gyvenau 
New Yorke, teko garbės ne vie
name visuomenės darbe daly
vauti. Antai, 1913 m. Ameri
koje lankėsi pirmutiniai Lietu
vos atgimimo pranašai, Dr. Jo
nas Basanavičius su p. M. Yču. 
Man teko organizuoti jų marš-

Jugoslavija Reikalauja 
Bulgarijos Atlyginimo

Belgradas. — Jugoslavija in- 
teikė Bulgarijai reikalavimą at
lyginimo už tai kad Sofijoj, Bul
garijos sostinėj, buvo užpulta 
Jugoslavijos .atstovybė ir 
mušta keli jos nariai. Pats 
litariš'urtrtdvab- apdaužytas 
veiveriu kotu per galvą.

Bavarijoj
Berlinas. — Bavarai tautinin

kai ' nuvertė konstitucinės, val
džios galvą ir užima į savo kon
trolę tą šalį. Bavariečiai reika
lauja kad Berlino valdžia įves
tu diktatūrą ir neduotų bolše
vikams betvarkių kelti, kitaip 
Bavarijos kariumenė eis ir už
ims Berliną. Bavarai pasiren
gę užimti Thuringiją.

Zev Pralaimėjo
Latonia, Ky.~— Arklių lenk

tynėse lapk. 3 d. laimėjo $50,000 
dovaną arklys vardu In Męmo- 
riam, pralenkdamas ir nesenai 
laimėjusį tarptautines lenkty
nes arklį Zev. Zev spalio 20 d. 
laimėjo savininkui $100,000,,

Kadangi In Memoriam pra
lenkė jį, 'ar teisingai priklauso 
pirmam tą $100,'000 dovana?

Nežiurint didelio bran- 
nežiurint milžiniško jo

su-
md-
re-

pava
dinau, 
didelė 
Lietu-

Orlaivių Lenktynės
Mitchel Field, N. Y. — Lapk.' 
d. Suv. Valstijų kariško oro: 

laivyno stotyje atsibuvo lakumų 
duelis ore už greitumo rekordą.

Leitenantas Williams sumušė 
rekordą lakūno Brow, padarytą 
lapkričio 2 d., pralėkdamas 259, 
mylias j valandą. Bet paskui 
Leit. Brow tečiau vėl jį Sumušė 
pralėkdamas 274.2 mylias'per1 
valandą. Tai yra greičiausias! 
lėkimas negu kada koks žmogus į 
galėjo skristi. Jam skrendant 
ir vėjas stumėjo Į tą pusę.
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IšŽemaitis
Lietuvon
Lietuvos šaulių 
vidurį lapkričio

Dailininkas 
keliauja

A. žemaitis, 
Atstovas, apie
mėnesio iškeliauja Lietuvon.

Jis Amerikoje vieši jau nuo 
pereito meto, 
vyko prie Jo- ir
duktere. Dabar 
na Cicero, III.

Čia būdamas, 
nupiešė daug Amerikos vaizdų.

šįmet vasarą at- 
jd moteris su 
laikinai gyve-

Atrado Paraono Kapą
Minieh provincijoj, Egipte, 

pusiaukelyj tarp Kairo ir vie
tos kur atrasta kapas Tutenk- 
hameno, užtikta naujas kapas, 
manoma jog kokio paraono, ka
da paplito Kairo mieste dąug 
senoviškų auksinių ir sidabrinių 
daiktų, kuriuos slapta platino 
Egiptėnai kapų vagįs užtikę tą 
kapą ėmė daiktus ir pardavinė
jo.

gerb. žemaitis

Sekantiems rinki-

Persiskyrimai Vokieti
joj

Vokietijos spauda rašo jog 
šeimyniškas gyvenimas (daugiau 
ir daugiau naikinama Vokieti
joj ir kad porų persiskyrimais 
Vokietija jau vejasi Suv. Vals
tijas. Pereitais metais viename 
Berline buvo 2,000 persiskyri
mu. •

Fordas už Coolidge 
Jeigu —

Automobilių išdirbėjas Ford 
sako jis stovės už Coolidlge ant 
prezidento
mams jeigu Coolidge tikrai pa
darys Suv. Valstijas “sausas”. 
Prezidentas, sako Ford, žino ką 
reikia daryt. Lai girtuokliai su
žino jog valdžia tikrai pasiryžus 
priversti žmones pildyti Ame-' 
rikos Įstatymus. Ford pats sa

iko panaudotų net laivyną ir ar
miją blaivybės Įvedimui jeigu 
žmonės neklauso.

Providence, R. I. — Tūlas 47 
m. amžiaus biznierius prisiri
šęs prie automobilio Įvažiavo į 
unę ir (prisigirdė.

Iškeliavau, draugų širdingais 
linkėjimais lydimas! Niekados 
jų draugingumo, jų geros šir
dies neužmiršiu. Ir su daugeliu 
jų Europoje jau sekantį 
sarį pasimatysiu. Kiek 
pavasari rengiama yra 
Amerikiečiu ekskursija
vbn; jos iniciatoriais ir dalinin
kais žada būti : Dr. K. Drauge
lis, Adv. Bradchulis, p. Sinkus 
ir .p. Krukonis iš Chicagos; prie 
jų prisidės Dr. E. G. Klimas ir 
pp. Giriniai iš Philadelphijos; iš 
New Yorkiečių rengiasi prie 
ekskursijos prisidėti pp. Bu- 
shiai, Dr. Misevičius su ponia 
Misevičiene ir dar keletas New' 
Yorkiečių. Taigi pasimatysime 
Londone ir gal drauge iš Lon
dono visi vyksime Lietuvon!. F-

Sekančiame num. bus': 
Ant Laivo Leviathan.

NEPAMIRŠKIT NAŠ
LAIČIŲ LIETUVOJ!
štai ir vėl Kalėdos netoli — 

Santa Claus tavo, Amerikieti, 
vaikučiams neužmirš atvežti iš 

‘ tolimų šiaurių dovanų.
Bet yra šalis — LIETUVA — 

' kur randasi šimtai našlaičių ku
rių tėvai senai ilsisi apkloti šal
ta žemele. Kada į tavo namus 
atsilankys Santa Claus, priduok 
jam tos šalies — LIETUVOS — 
našlaičių adresą, gal būti kad 
senelio Santa Claus krepšelyje 
bus likučių, nors sulužusių-su- 
trupėjusių — ir jis iškratys pa
ėmęs krepšio galą tuos likučius

New Yorke '(ant E^ėx Street, i 
Avenūe A ir B, žemutinė Bowe- j 
ry, China Town) ?... . Gi iaš, 
asmeniniai, kur rasčiau geres
nių, artimesnių ir širdingesnių 
draugų (taip jau ir “draugingų 
priešų”) kaip ne New Yorke? 
Su tais mano New Yorko drau
gais man teko sueiti pažintin I Lietuvos našlaičiams, kaip lai- 
jau nuo pat atkeliavimo Ame- ku Dr. Graičunas primena. Ge • 
rikon, nuo 1908 metų. Jų tir-|ros širdies ypatos gali parinkti 
pe — p. Misevičienė (p. Matule- Į ir tarpe savo draugų ir pasiųsti 
vičiutė), p. M. W. Busho šei-laukų našlaičiams nurodytu ad- 
myna, Adv. J. Matulevičienė (p. Įresu. Tinkamiausia yra daryti 
S. Ambrozevičiutė); vėliau .prie Kalėdų dovanas našlaičiam Lie
to būrelio prisidėjo nauji, vė- tuvoję tai musų draugijoms ir

štai tas
L. M. 

Kaunas,

adresas:
G. KOMITETAS 
Laisvėj AI. 49—1. 
Lithuania.

Kviečia Dr. A. L. Graičunas.
(Nuo Redakcijos: Pavieniai 

gali skirti savo aukas ir siųsti

liau apsigyvenę New Yorke, p. 
A. B. Strimaičio šeimyna, p. P. 
Jurgeliutė, p. S. E. Vitaitis, p. 
J. Vitkauskas, p. M. Vasiliaus
kas ir visa eilė kitų. Su jais 
riša bendri darbai, bendri atsi
minimai, bendros kovos, ginčai, 
draugybes ryšiai, šviesiosios ir 
gerosios gyvenimo dienos!....

kuopoms: skirkite tuojau iš sa
vo iždų penkinę, dešimtinę ar 
kiek 'galit, ir parinkę dar tarpe 
yivo narių, skubinai siųskit nu
rodytu adresu.)

Floridos vandenuose S. Valst. 
valdžios laivas pagavo Anglijos 
Įaivuką, po trijų valandų viji- 

Čia praleidau penkias dienas, mosi, vežusį 3,900 skrynių deg- 
nuo 24 iki 29 d. rugsėjo, tairpe tinęs i Ameriką.
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KEARNY, N. J. i!
Bolševikams nesiseka. Spa- ■ 

lio 21 d. musų bolševikėliai (ku- • 
fių randasi vos keturi) buvo su- į 
rengę prakalbate.

Apgarsinimuose buvo pažy- 1 
mėta jog kalbės “draugas” Bim
ba ir “draugė” Petrikienė. Bet 
nei Bimbalas nei Petrikienė ne
pribuvo, tik atsiuntė savo “ad- 

Į jutant-komisarą”, kuris nors ir 
nemigęs per tris naktis galvojo' 
kaip čia viską išpūtus, bet vis 

' nieko nepasakė apart savo Senų 
ir nudriskusių šauksmų; muš- 

■ kim, pjaukim, karkini kapitalis
tus ir buožes.

“Publikos’’ buvo prisirinkę 
net 27 ypatos su vaikučiais ir 
“kalbątoju”, ir ta pati “publi
ka” spjaudė išėjus iš salės;

Dabar aiškiai pasirodė kokią 
musų bolševikėliai turi intekmę 
m irių (kolonijos Lietuviuose'.

šalin su savo bliofais ir, nę-j 
švaria agitacija! Mes norim 
būti Lietuviais, o ne išgambmis 
Rusais. Dalyvis;

nie Prorok” (Rachmaninovo) ir 
.......... ’ (Tostti). Tiesiog kil
davo audra nuo aplodiismenltų

Tai iš- 
Per

i Iš Lietuvių Gyvenimu Su po kiekvienai jo dainas. 
Lietuvių šaiiapinas.

akompanavo- A. A. Olis. Jos L
švelnus ir galingas balsas, gali- • 
ma drąsiai sakytį, užima pirmą • 

i vietą tarpe mūsų dainininkių, 
'jos tinkama vieta yra operoje. 
No. 4, “Viltis” (Chopino, sulie
tuvinta Jurgelionio) ir “Plau
kia 'sau Laivelis” (Šimkaus) ]iš- 
pildė Birutės Merginų Choras. 
Tai vėl buvo naujiena Chioagie- 
čiams. Kiek malonumo ir gra
žybes! Koks suderinimas bal- 
!su! Garbė choro vedėjui Kve
darui.

No. 5, “Rigoletto Paraphra- 
(Verdi-Liszt) išpildė pianu 
Jozavitas, mokytojas Biru- 
Konservątorij'os. Tai jau- 
ir gabute pianistas kokių ne

daug mes surasime. Tiesiog už
žavėjo publiką.

No. 6, “A Birthday” (Wood
man) ir “Mano Sieloj, šiandien 
Šventa” (Tallalt-Kelpša) išpildė 
Nora Gugite. Jos švelnute ir ma
lonus lyrinis soprano; interpre
tacija ir tikrai artistinis užsi
laikymas sukėlė visą audrą ap
lodismentų.

No. 7, “Oberon” (Von We
ber) pianu išpildė A. A. Olis ir 
J. Byariskas; pirmas yra jaunas 
advokatas, o antras — •inžinie
rius. Jų skambinimu visados 
musų publika negali atsigerėti 
ir todėl nenori paleisti jų nuo 
estrados.

Ant galo, No. 8, pasirodė ant 
scenos mūsų svečias, artistas J. 
Babravičius.- Savo galingu bal
su ir interpretacija jis neturi 
konkurentų net Amerikos ope
roje! Jis sudainavo tris dainas: 
“Vorrei Morrire” (Tosti), "Ja

CHICAGO, ILL. h
I J

Iš Birutės^' Koncerto. Spalio ‘ 
28 d. atsibuvo Birutės Miizikoš 
ir Dramos Draugijos koncertas 
.atidarymui šio rudeninio sezono. ' 
Koncertas visais atžvilgiais nu
sisekė kubgeriaufeia. Tūkstan
tinė Chicagos publika netilpo į 
gražią ir didelę Sokol Salę, ant 
18-tos ir Ashland gatvių, ir ke
letas šimtų žmonių gryžo nega
vę bilietų. O koks publikos' 
Įvairumas! Profesionalai, ban
kininkai, biznieriai, darbininkai, 
dvasiškiai, svetimtaučiai, ir tt. 
Moterjs ir merginos gražiai pa
sipuošę, darė nepaprastai ma
lonu Įspūdį. Vien automobilių 
prie salės buvo apie 200.

žinoma, prie sutraukimo to
kios skaitlingos publikos daug 
prisidėjo garsinimas kad šiame1 
koncerte dalyvaus didis musų 
dainininkas-artistas Maskvos o- 
pėros, Juozas Babravičius.

Apie 'patį koncertą irgi mė
ginsiu ši tą trumpai parašyti.

No. 1 “Įžanga” (S. Šimkaus) 
ir No. 9 “Lėk Sakalėli” (Sas- 
nauskio) išpildė Birutės Choras 
vadovaujant A. Kvedarui ir 
akompanuojant A. A. Oliui. 
Kiekvienas gėrėjosi girdėdamas 
tokį galingą chorą, ir nesigailė
jo garsių aplodismentų (gabiam, 
choro vedėjui A. Kvedarui. No. 
2, “Andante iš Koncerto E Mi
nor” (Mcndelssohno) smuiką 
išpildė Clement Link, akompa
nuojant pianu M. Jozavitui. 
No. 3, “Vakaras” (Laumentekie- 
nės) ir “Swiss Echo Song*’ (Ec- 
kerto) išpildė Julia širvaitienė,

se” 
M. 
tės 
nas

(Nuo Redakcijos: Patarimų 
ką nominuoti gauname iš visur, 
ir vis gėri Sandariečiai reko
menduojama. Bet kad vis ki
tokios ypatos ant pirmininko ir 

kokiate penkias minutės be su- i ant kitų tūlų urėdų statoma, jau 
stojimo publika plojo ir plojo, aišku kad tuomi musų spėkos 
ir vos ne vos pagalinus ntriira- skaldoma. Tas daroma ne su 

noru, tečiau, Skaldymas aiškus. 
Mes padalinę įsavo balsus ant 
keleto vis genį amonių, galime 
duoti bolševikams progą prava- 
ryt savo raudoną kandidatą pir
ma musų kėlių; Ar nėbutų bu
vę geriau kad tokie organizuoti 
kandidatų statymo kūnai butų 
su's-i nešę ir susitarę tarp savęs 
už kuriuos nors vienus, tada ir 
spauda galėtų labiau juos rem
ti, ir laimėjimas butų užtikrin
tas.)

mino pranešus ‘kad Babravičius 
nesijaučia gerai ir daugiau ne
dainuos.

Lai visote didesnės Lietuvių 
kolonijos pasirūpina išgirsti šį 
didį musų tautos artistą-daini- 
ninką Juozą Babravičių, kuris 
greit mano koncertuoti po ki
tus miestus.

Adolfas A. Lukas.

Chicagiečių kandidatai. A. L. i 
T, Sandaros 25-tos kuopos na
riai, iš kurių 95 nuošimtis yra 
SLA. nariais, suėję krūvon su 
kelių SLA. kuopų Chicagoje na- 
riaiS-veikėjais, giliai ir bešališ- 

i kai apsvarstę randa kad būtinai 
reikalinga, del gerovės SLA., at
sišaukti j Sandariečius kad jie 
be atsižvelgimo ir atsikalbėjimo 
visais galimas budais, patįs bal
suodami ir kitus ragintų laike 
nominacijų į SLA. Pildomąją 
Tarybą, už sekančius asmenis, 
kurie yra Sandariečiais ir sykiu 
gerame stovyje SLA. nariais- 
veikėjais:

Prezidentu — Dr. K. Drauge
lis, Chicago, Ill.

Vice Prezidentu — Makarevi- 
čius, New Haven, Conn.

Iždininku — M. J. Damijonai
tis, Chicago (jis trumpu laiku 
persikelia į New Yorką).

Daktaru-Kvotėju — Dr. S. 
Naikelis, Chicago.

Iždo globėjais — J. M. Danie- 
. liūs ir J. V. Lutas, Brooklyn 
• N. Y.'

Adolfas L. Lukas 
ALTS. 25 kp. Pirm.

Ar Jūsų Kūdikis Sveria Gerai?
JEI NE TAI GAL BUT JO 
MAISTA JAM

Negali būti tobulo pamainy- 
mo vieton motinos pieno. 
Bet kuomet jo nėra, tai nė
ra geresnio už pieną kuris 
parduodamas sterilizuotuo
se induose ir vadinamas 
Eagle Pienas.
Kūdikio sveikata ir augimas 
didumoj priklauso nuo mai
sto ir priežiūros kurį jis gau
na. Galit ant Eagle Pieno 

1 Atsidėti dėlto kad gydyto
jai po visą šalį jį rekomen
duoja ir išrašo motinoms ku
rios negali savo kūdikiu žin
dyti.
Mes turim atspausdinę jūsų kalbioje in
strukcijų kaip prirengti Eagle Pienų kūdi
kiams visų amžių. Jei norit šitų instrukcijų 
išpildykitų kupon ir prisiųskit mums dabar.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York
-------------------- KUPONAS----------------------

Kokios Literatūros Norit 
Penėjimo Valgiai del Vaiky

Instrukcijos Vaiky Knyga

Vardas _____________________________

Adresas  3 (Lithuanian)

NETINKA

Eagle Pienas yra pragarsė
jęs kaipo kūdikių maistas 
per tris gentkartes. Dau
giau kūdikių tapo išpenėta 
ir išauginta su Eagle Pienu 
negu su visais kitais kūdikių 
maistais krūvon sudėjus.
Neturėtumėt daryt bandy
mų su jūsų kūdikio maistu 
bet tuoj pradėkit iš syk var
toti Eagle. Pieną. Šimtai tū
kstančių Europiečių motinų 
visoj šalyj vartoja jį su ge
riausiomis pasekmėmis mai
tinant kūdikius. Jus irgi tu
rėtumėt jį vartoti jei negali
te žindyti.

Trade Mark of The Borden Company
Rtt. U. S. Eat. Off.

^™«ri’Xrs?°a55i®Sl«g 

aftjl^Positiofl, each label will bear «*■

Boro ė n coMPAN^
New YORK, u. s, A s

SQERB. Q
PRAGILO KAMPELIO^

PITTSBURG, PA. i
Birutės Choro perstatymas. 1 

Spalio 28 d., Birutės Choras, po 
vadovyste J. L. Senulio, surengė ‘ 
perstatymą 5-kių veiksmų dra
mos, “Gyvenimo Verpete’’, Li
berty Teatre. Drama parašyta 
BĮ. Kadagučio. Veikiančios y- 
patos buvo: Bružo rolėje — St. 
Reiktus; Jievos, jo žmonos, — 
E. Paseckienė; Petro, jų sunaus
— J. Bikinas; Vaitkaus — V. 
Plaušinis; Magdės, jo žmonols,— 
A. Viktoravičienė; Agutės, jų 
dukters, — E. Lukošiumitė; 
Tamsono — Ed. Paurazas; Kr. 
Kalnaičio — J. Virbickas; šim- 
kiutės — M. Guręyičiutė; Bum- 
so — P. Gilius; Marės, jo duk
ters, — O. Matulionaitė; Brad- 
leyo — A. Marčukonis, Akto
riai savo užduotis atliko kuoge- 
riausia; jųjač pasižymėjo S. Rei
kus ir E. Lukošiunaitė. Publi
kos atsilankė suvirš 300, taigi 
Birutei pelno liks pusėtinai.

Tas veikalas yra paimtas iš 
Amerikiečių Lietuvių gyvenimo
— kur tėvas turėdamas karčia
ms nori ir savo Isunų tame gy
venime palikti; bet sūnūs pamy
li dailą ir nori būti dainininku. 
Tėvas nepavelija. Veikalas už- 
interesuoja publiką, ir gerai nu
losiant išeina gana geras persta
tymas. Reporteris.

Rusijos “tavorščiams” nenu- < 
šisekė. čia buvo SLA. III-čiojo , 
Apskričio suvaižavimas L .M. 
D. Name spalio 28 d. Suvažia
vime dalyvavo vienuolika kuopų 
su 25 delegatais ir imant dar 
Apskričio komitetą, susidarė 31 
dalyvis, visi su sprendžiamuoju 
balsu. Kairieji čia buvo su
traukę visas savo spėkas, nors 
nesnaudė ir Sandariečiai &u be- 
partiviais, nes jausta jog šiame 
suvažiavime kairieji dės pastan
gas užtarti prašalintą iš SLA. 
Bimbą ir smerks Centro Valdy
bą. Tas ir buvo daroma pastan
gomis 152-ros kuopos delegatų 
iš Braddock, Pa. Ta kuopa Įne
šė kad butų pasmerkta SLA. 
Centro Valdyba. Po karštų gin
čų išnešta rezoliucija užgirian- 
ti SLA. Centro Valdybą kad ge
rai pasielgta išbraukiant Bim
bą kaipo SLA.'griovėją. Kai
rieji šitame atsitikime jautėsi 
labai prastai — but'o jiems ne
tikėtas smūgis. Jie norėjo per- 
tikrint kitus jog Centro Valdy
ba peržengė SLA. Konstituciją 
Bimbą išbraukdama, bet jiems 
tapo aiškiai prirodyta Bimbos 
sauvalė ir net nesiskaitymas su 
Pild. Taryba.

Rusijos “tavorščiai” jaučiasi 
kaip ant žarijų, Nors pirma ne
matė reikalo būti Apskričio val
dyboj, dabar jie nutarė net va
ru veržtis i kandidatus. Maty
sim ar kuopų nariai juos rinks 
ar ne, bet suvažiavime jie liko 
baisiai supešti. Delegatas.

Lietuviškos dainos per Radio. 
Pittsburgiečiai pirmu kartu tu
rėjo progą išgirst Lietuviškas 
dainas per radio arba bevielini 
telefoną dainuojant. P-lės Ele
na Lelioniu'tė ir M. Puidaitė bu
vo. pakviestos vietos radio sto
ties Į programą. Lelioniutė pa
dainavo St. Šimkaus “Kur Ba
kūžė Samanota”, M. Puidaitė 
griežė smuiką. Jos yra turbut 
pirmutinės Amerikoje Lietuvai
tės pakviestos sudainuoti pla
čiai Amerikai Lietuvių dainas. 
Ne tik Pittsburgiečiai kurie tu
ri radio aparatus bet ir kitų me
stų radio entuziastai girdėjo 
jas.

Tos abi musų Lietuvaitės yra 
i-ia gimusios ir augusios, bet ga
na geros Lietuvaitės dvasioje.

s Pittsburgietis.

NEW BRITAIN, CONN, a 
šis mieštas yra nedidelis, bet j 

ir ne visai mažiukas. Viso 'gy- , 
ventoj ų čia priskaitoma į 60,000 j 

dusių. Išdirbysčių čia randasi 
diktokai, ir visos randasi bdveik ■ 
pačiame viduryje miesto, per
ką darbininkams aplink apsigy
venusiems lengva pėkštiems pa
siekti darbavietes.

Darbai čia irgi‘nesunkus — 
daugiausia čia išdirbamą smui
kus daiktai reikalingi prie ■ na
mų. Darbai tuo tarpų eina ne
blogai, ir gyvenimas čia links
mas, nes miestukas yra švarus, 
medžiais visas apsodintas, sod
nai taip kaip Lietuvoj ant kai
rų o'. Viskas kas bloga tai kad 
čia mažai d'arbininkams moka
ma. Pavyzdžiui, jeigu žmogus 
moka- darbą ir tai gauna vos 65 
arba 70 centų į valandą, o pa
prastas, jokio amato nemokan
tis darbininkas negauna daugiau 
kaip 40c. į valandą. Jeigu šei
mynoje vienas dirba, sunku iš 
jo uždarbio pragyventi.

' Lietuvių čia gyvena dikčiai— 
skaitoma Į 4,000. Lietuviai čia 
gyvena pusėtinai, turi kelias pa- 
šalpines draugijas, turi SLA. 
kuopą susidedančią iš apie 30.0 
narių; taip pat turi A. L. T. 
■Sandaros kuopą, prie kurios pri
klauso dikčiai jaunų spėkų. Tik 
nežinia kodėl Sandariečiai bis- 
kį apsnūdę. Patartina j'iems 
kaipo kovotojams politiškai už 
savo tautos laisvę ir gerovę, 
veikti daugiau, tankiau rengiant 
prakalbas, paskaitas, ii- visaip 
rodant savo veiklumą, iš ko kiti 
pamatytų reikalingumą ir nau
dą prigulėjimo prie Sandaros ir 
taptų jūsų draugais.

Apart šių visų, New Britai- 
hiečiai turi dar vieną draugiją, 
kuri neužsiima pašalpa, nesirū
pina politika ir negaudo jokių 
izmų, vien tik rūpinaisi kad, su
laukus liueso laiko, pasimokin
ti ką nors idant galėtų retkar
čiais suteikti savo tautiečiams 
dvasiško palinksminimo — dai
nomis ir veikalais. Tai yra L. 
N. Varpo Draugija. Prie jos 
priklauso vi'sos prakilniausios 
vietos spėkos abiejų lyčių;'ypač 
merginos. Jos, nors visos yra 
čia gimusios ir augusios bet jos 
yra kaipo tikros Lietuvių ser
mėgių dukteris, išauklėtos tik
roj Lietuviškoj dvasioj; jos ne-

■ sigėdina savo tėvų kalbos’. Da- 
. bar, prasidėjus rudens sezonui, 
• pradėjus dainų repeticijas, jos 
i visos tuojau suėjo ir su atsida- 
į vimu laukia pradedant daįnuo- 
, ti, ir kuomet prasideda pamo

kos, jos visada greičiau 'išmok
sta negu vyrai. Garbė joms už 
tai, nors nereikia aplenkti ir jų 
motinas, nes be abejo čia yra 
ir jų daug prisidėta, nes tik per 
jas ir jų -dukrelės Lietuviško
mis tapo.

Visko ko pas mus nėra tai 
profesionalų, inteligentu. Turini 
vieną daktarą, P. Koraitį, bet 
tas kaipo vienintelis 'Lietuvis 
gydytojas, nors jaunas ir ener
gingas žmogus,, turėdamas per
daug darbo savo profesijoj, ne
gali nieko tarpe Lietuvių dirb
ti. Butų pageidaujama kad ir 
daugiau profesionalių žmonių į 
musų koloniją atvyktų ir apsi
gyventų. Dirvą čia yra plati 
sugabiam žmogui.

Juozukas.
Neužmirškit savo brolių artojų 

užrašykit jiems “Artoją”

GERB. SPRAGILAS SU 1 
GERB. MYKOLU AR-

KANIUOLU ]
Žmogus skaitai visokias i 

knygpalaikes ir prisiklau
sai. visokių prakalbų, ir tu- , 
return iš, galvos išeiti jeigu 
nebūtų kur persitikrini, ba 
kas ką rašo arba.sako vis 
nori kad- jo butų teisybė.

Kunigai skelbia kad dan
guj yra gerai ir kad visi tu
ri melstis ten patekti. Ale 
persitikrini pažiūrėjęs į ku
nigėlius kad jie nei vienas 
nesistoroja j dangų patekti’ 
Sako, greičiau verbliudas iš
lys per adatos skylutę negu 
kapitalistas ineis j dangų. 
Alė kunigėliai per gvoltus 
varosi ant kapitalistų, o ne- 
jieško skylės į dangų lyst.

Paskui vėl, bolševikai ža
da rojų ant žemės, ir pasa
koja kaip Rusijoj yra gerai, 
ale jie nei vienas nevažiuoja 
tenai gyvent, o kurie nuva
žiuoja, turi tuoj bėgt laukan 
— ir taip persitikrini kad 
visur tik kitaip ir kitaip, ir 
nėra taip kaip tau nori Įkal
bėt arba 'knygom Įrašyt.

Ale man pasitaikė skaityt 
vieną labai svarbią knygą 
nuo kurios met plaukai ant 
galvos atsietojo. Ta knyga 

' yra apie naują dabar atsi
radusį mokslą — ba tų mok
slų vis atsiranda ir visi no
ri kad jų žmonės klausytų. 
Tai buvo knyga išėjus iš Bi
blijos studentų ištyrinėjimų 
kad “milijonai žmonių da
bar gyvenančių nebemirs”.

Ale kur žmogus gausi apie 
tai informacijų? Sumislini 
susijieškot gerb. SmertĮ ir 
pasiklaust ar 
daugiau žmonių. Ale atsi- 1 
meni kad buvo pasakyta kad 1 
.gerb. Smerčio visai nėra, tai 
tik išm’islaš. Tada nežinai ■ 
ką daryt.

Ale atsimeni kad turi be- 
vielinį telefoną — tą nau
dingiausi dalyku už visus 
kitus. Žinai kur dūšios ei
na po numirimo (nors ne 
visos) ir sumanai pašaukt 
gerb. šv. Petrą ir pasiklaust 
ar milijonai žmonių dabar 
gyvenančių nebemirs’ bą tie 
kurie taip sako, kalba visų 
šventųjų vardais ir nume
riais, tai gal šv. Petras ži
no, ar milijonai žmonių da
bar gyvenančių nebemirs.

Atsuki telefoną tiesiog į 
dangų ir paskambini. At
siliepia gerb. šv. Petras:

— Kas čia dabar mane vis 
gąsdina tuo bevielinip tele
fono skambėjimu? —sako 
jis. ’ ?

— Čia kalba gerb. Spragi
las, — sakau aš.

— O, atsiprašau, misliau 
kad koks kunigėlis prašo 

1 dangaus kapitalisto dūšelei; 
! brangiai paėmęs už palaido- 
1 jimą. Kuomi galiu tau šį 

sykį pasitarnauti, gerb. .vy
riausia galba Slaptos Spra
gilų Sąjungos? — sako jis.

— Aš turiu labai svarbų 
klausimą nuo kurio išsiriš 
milijonų žmonių likimas, ba 
daugelis jau iš galvos eina, 
— sakau aš.

— Na tai sakyk, maloniai 
paaiškinsiu jei tai bus ma
no kompetencijoj, — sako 
jis.

— Aš noriu būtinai tų in
formacijų rasti pas ‘jus, — 
sakau aš.

— Bandysiu suteikti, tik 
paaiškink ko nori žinoti? — 
sako jis.

— Aš noriu paklausti ar

milijonai žmonių dabar gy-’ 
nančių nebemirs? — sakau 
aš.

— Nors tai paikas klausi
mas, ale aš negaliu apie jį 
daugiau šnekėt. Ne mano 
reikalas apie tai, — sako jis.

— Tai prie ko gi galiu 
i kreiptis ? — sakau aš.

— Aš tave sujungsiu su 
gerb. Mykolu Arkaniuolu, 
Dangaus ir Žemės Teisių 
Komisaru, — sako jis.

— Ačiū, labai ačiū. Man 
būtinai reikia žinot, — sa
kau aš.

— Na, dabar gali kalbė
tis, — sako jis.

Gerb. Mykolas Arkaniuo- 
las pasiėmė už telefono ir 
suriko: • ', • ,

— Kas čia kalba? — sako 
jis.

— Gerb. Spragilas, — sa
kau aš,

— O! gerb. Spragilas! Iš- 
tiesų malonu su tavim susi
durti! Mes su gerb. Petru 
daug sykių apie tave apkal- 
bėjom ir turim jau tau ir 
tavo šonkauliui paskyrę čia 
vielą. Ba tu esi geriausias 
žmogus ant žemės ir visada 
teisybę šakai, — sako jis.

— Alė už tai mane čia la
bai nekenčia tie kurie kelią 
į dangų kapitalistams rodo,
— sakau aš.

, —- Kuomi galiu pasitar
nauti?.— sako jis;

— Jau tu mane sumaišei. 
Sakai turit man vieną įpas 
save paskyrę, o čia ant že
mės eina kalbos kad milijo
nai žmonių dabar gyvenan
čių nebemirs. Tai ar aš jau 
miręs ar dar gyvas? — sa
kau aš.

— Tiesa, gerb. Spragile; 
tiesa, milijonai dabar gyve
nančių nebemirs, — sako 
jis. * .

— Tai kaip aš su tavim 
pasimatysiu? — sakau aš.

— Mirs visi bilijonai, nė 
milijonai, nes ant žemės yra 
ne milijonai žmonių, bet bi
lijonai. Ir nei vienas neiš
sisuks iš mano nuospren- 

, džio, — sako jis.
— Aš skaičiau biblijoj yi- 

. sas pasakas apie Juozapato 
į pakalnę ir Ararato kalną, 

ir apie triubas ir viską kū
jis neskers;r i°mis aniuolai šauks žmo- 

• • 1 neš ant tavo teismo, tai kaip 
dabar iš tos pat biblijos ga
li kiti sakyt kad žmones ne- , 
mirs? — sakau aš;

— Aniuolai jau triubas 
šveičia, ir kada nors busit 
visi pašaukti, ale pirmiausia 
prieš mane turės stot viso
kių tikėjimų skelbėjai' kurie 
iš biblijos taršo žmonių min
tis; Bibliją rašė nemokėda
mi gerai rašyti žmonės, jie 
ją perdaug sumaišė, taigi iš 
vienokios pasakos visi kito
kius pamokslus pasigamina ■ 
ir žmones pykina. Jie bus < 
pirmiausia nuteisti ir ar-* 
čiausia prie ugnies pekloj 
turės stovėt, o, kurie dabar 
jų klauso tie ir1 paskui klau
sys jų šauksmų iš įkarščio 
ir kauksmų kai jiems į ger
kles smalą pils, — sako jis.

— Ale kam jųš duodat 
valią čia visokiems ^pamok
slininkams ir kunigams sa
vo įstatymus kraipyt? — 
sakau aš.

— Mes davėm visiems lai
svą valią, ale paskui 'teisiai. 
O kodėl jus. ant žemės,net 
po savo akių leidžiat žmo
nėms savo įstatymus lau
žyt? Tas pats ir su mumis, 
męs nenorim daugiau kištis 
į žemiškus reikalus, ale at- 

į eis atsilyginimo diena, — 
i sako jis.

— Tai sakiai ir po 1925 
, metų žmonės mirs kaip iki 

šiolei? — sakau aš.
i — Taip, ba dar negimė to-
• kia motina kuri pagimdytų 
i žmogų kuris turėtų tokį kū

ną kuris galėtų amžinai da-
• laikyti. Tai yra priešinga
- įstatymams, ir netikėk tain, 

— sako jis.
—Ačiū, .iki kito sykio, — 

sakau aš.
Iki pasimatymo, — sako 

jis.
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Nuo Redakcijos
ANTRAS PASAULINIO KARO AKTAS

T APKRIČIO 11 diena 1918' 
metų visų vadinama pa

liaubų diena ir sykiu taikos 
diena, nes tą dieną pertrau
kta mūšiai pasaulinio karo.

Tečiau tai nebuvo taikos 
diena, ir tą liudija penkių 
metų istorija nuo tos die
nos.

Tai buvo tik uždanga pir
mojo akto pasaulinio karo 
ir pradžia antrojo akto.

Pasaulis dabar labiau su- 
-demoralizuotas ir civilizaci
jai gręsia didesnis pavojus 
negu gręsė kada prieš Vo
kietiją buvo išstoję didėsės 
valstybės ir stengėsi ją su-1 
mušti. Ne Vokietija per
statė tais laikais civilizaci
ją ; bet visi naikino civiliza
cijos užgyventus turtus vi
somis purėmis.

'.Antras’ šios gadynės pa
saulinio karo aktas yra bai
sesnis negu buvo pirmasis; 
tada žmonės kariavo upu; 
dabar įsiutimu.

Pamišę Rusijos bolševikai 
naikina kiekvieną elementą 
kuris mislina kitaip negu 
raudonai; jie kruvinai spau
džia savo žmones ir renka 
(pinigus platinimui beproty
stės kitose šalyse, ir kursto 
žmones prie žudymo vienas 
kito — kuogreičiausia. Jie 
dabar laukia sumišimo Vo
kietijoj, ir ragina prie krau
jo praliejimo — neš komu
nizmas be to negali apsieiti. . 

• Prancūzai beprotystės ap
imti nustūmė Vokietiją į 
pačią bedugnę, į kurią pati 
paskui turės įgriūti. Nes! 
jeigu Vokietija nūs! _ 
ševizme, neišliks iš jo ir ta. 
išdidi Francuzija, kuri pa-h

turi Lietuvoj laikytis nors jos 
užlaikymui pinigus davėt; ka
da pati neišsilaiko, laikraščiai 
sustoja.

Ar fkunyta kas daugiau Lie
tuvoje už jūsų pinigus kaip tik 
keletas daugiau narių j Seimą 
Įšmugeliuota, keletas mokslei
vių Friburge ar dar ten kur ki
tur jūsų pinigais minta.

Ar papenės dabar kunigėliai 
Vilniaus našlaičius, nors jus iš 
širdies našlaičiams duodate?

10 Metų nuo Kun. VI. 
Dembskio Mirties

Lapkričio 12 d. sueina de
šimts metų nuo mirties Kunigo 
Vladislavo Dembskio, savu ’lai
ku buvulsio pagarsėjusio Ameri
koje tarpe Lietuvių kaipo ne- 
prigulmingų parapijų tvėrėjo 
ir paskui laisvamanio.

Mums Kun. Dembskio pami
nėjimas yra svarbu kaipo moks
lininko. šalip laikinųjų savo 
darbų, Kun. Dembskis yra pali
kęs keletą knygų kurios buvo 
jų išleidimo laiko graibstomos

Kun. V. Dembskis

40,000,000 METU
ATGAL
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W. ««-------- -----------------------------------------------_
skęs bol-l r>LEVELANDE, Public Skvė- 
io ir ta IV j -0 kaimynystėj, kasant že

mę statymui naujiems budin-

lengva, nejučiomis; bet kaip ka
da staiga. Tada buna žemus 
drebėjimai. Vietomis tokio kil
nojimosi žymes galima matyti 
dideliuose akmenuose, hmėlak- 
meniuose išlindusiuose iš žemės. 
Jie išmušta Į paviršį požemine 
veikme dar prieš istorijos lai-u. ai 111V ciaijiniu jiciujicijia muviui" \ ciiMi-ic vinį piles louuiijvzs im 

sitiki savo ginklui. Ginldą kams, atrasta liekanos žuvų bu- kus, arba ir vėlesniais laikais, 
turėjo ir Rusija, bet staiga vusių net po trisdešimts ar ke- Liekanos tų milžiniškų žuvųturėjo ir Rusija, bet staiga ___
tas ginklas atsirado ranko- turiasdešimts pėdų ilgio, kuinos kurios tame išsekusiame okeane 
se valdžios priešų: tai- yrą, gyveno ir mirė okeane kuris bu-(rasfa (apo pergabenta į Cleve- 
karehdja atsuko tą patį gin- vo padengęs visą tą sritį kur(]anj0 Gamtos Istorijos Muzejų. 
klą Į despotus. I dabar guli 01eve9anda|s. Tas | Kuomet kasinėjimai bus užbai-

ICji- ddJ?O Lonklja SU savo t dcGairbus čia atpic tris-^gr^ gjg niuzeius tuTes vieną iš
kaimynėmis valstybėmis? (dešimts ar keturiasdešimta mi-didžiausiu raukiu šitų iki šiolei 

Tikras kanauninkas ko~Įlijonų metų tam atgal. (retai kur utžtiktų sutvėrimu lie- 
VOja^ prieš ginkluotą savo i Kad Clevelandas stovi ant (kanų. Ir dabar jau šis mažėjus 
priešą; bet Lenkai terioja|okeano dugno liudija iškasamai skaitosi ketvirtas išėilės pasau- 
gyventojus, nekaltus žmo-, Žemių kurios yra susigulėję tam' lyje turintis tų žuvų kaulus, 
nes, tik už tai kad jie kitaip,tikrais Smėlio sluogsniais, arba. Kasinėjimas eina jau nuo ge- 
negu lankai kalba. Pati ta |smėla!kmenio_ sluogsniais. Vie- gUiy0 mėnesio, po priežiūra pro- 
sališ išbadėjus ir laukia SU- tomis kur Užeinama žemės per- fesoriaus Hyde, geologijos de- 
griuvimoj— bet kaip pami- .plyšimai iš senesnių laikų, tuo- 
Šėlis kuris tūri ginklą, švai- se visi mato smėlio sutsigulėji- 
stosi ir žudo nekaltuosius.. . mo žymes. Jos yra suspauiiitos

Po karo "pertraukos”, da- daugybės tonu vandens.
Wi eina blogyn ir blogyn. Ne tfk Cleve]andas bėt
Kur Europa atsidurs, nie- Į y miestai į vakarus ir visas plo- 
kas nepasidrąsina sak^i. I tas nuo'Didžiųjų. EžerųJiki Mek-

_ Bet kad neina gerojon pu- [ užlajos yra buvęs viena 
sėn ta kiekvienas aiškiai i banguojanti jure. Didieji Eže- 
mato. • raj yra liekanos jr 'liudytojai to

I buvusio okeano. Tasai 'senas
i okeanas nesusisiekė su Atlanti- 

Žiurekit Kur Duodat , ku rytuose ar Pacifi'ku vakaruo-
Pinigus! se tokiu budu kaip mes dabar

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

visų kaipo- didelis turtas.
Kun. Dembskio parašytos ir 

išleistos knygos yra šitos:
Iš Ko Kjla Melai ir Skriaudos 

žmonijoje. Išleista 1899 m., p. 
171.

Kaip Maskoliai Persekioja 
Lietuvą. Išleista 1900 m., pus
lapių 15.

Imtynės Varguolių su Bago- 
čiais. 1900 m., pusi. 22.

Kaip Geriausia Laidoti Nu
mirėlius? 1900 m., pusi. 22.

Ar Vyskupas Valančius (Va- 
lančauskas) Nebuvo Vyliugiu 
Lietuvos? 1900 m., pusi. 37.

Dvynai Vagių. 1909 m., pus
lapių 88. ,

Inkvizicija arba Atpirkimas 
žmonių nuo šėtono. 1909 m., 
pusi, apie 200.

šis buvo paskutinis Demfcs- 
kio veikalas. Jis sukėlė daug gy
vumo visuomenėje. Tą knygą 
žmonės išgraibstė iki paskuti
nės.

šalip knygų, Kun. Dembskis 
dar rašinėjo Lietuviškuose ir 
Lenkiškuose laikraščiuose. Nuo 
pat Lietuvių Laisvamanių Susi
vienijimo Amerikoje įsteigimo, 
1930 metų, jis buvo jo sekre
torium.

Kun. Dembskis gimė gegužio 
19 d., 1831 metuose, Lepšių so
dyboje, Pašiaušio parapijoje, 
Kauno rėdyboje. Jį paaugėjusį 
paėmė pas save Kun. Lymantas, 
Eiriogalos kamendorius, ir mo
kino. Po tjejų metų pasiuntė 
jį'į Raseinių progimnaziją. Ta
da buvo Lenkų kalba uždrausta, 
taigi mokykloj už tą kalbą mo
kiniai būdavo baudžiami. 1853 
m. jaunikaitis pastojo Šiaulių 
gimnazijon. Gimnaziją baigė 
su ranga 14-tos klasės. 1857 
m. jis įstojo j Varnių seminari
ją. Už trijų metų liko įšven
tintas į kuniguls. Pirmutinė jo 
vieta buvo Plungėje kamendo- 
riumi. Vėliau jis buvo vienur 
kitur kilnojamais, o Kražiuose 
buvo laike antrojo Lenkmečio. 
Jis net Lenkų manifestą iš sa
kyklos paskelbė. Po to prasi
dėjo jo bėdos, kovos, slapsty- 
maisi. Jis slapta turėjo išbėgti 
į Klaipėdą, paskui iškeliavo į 
Berliną. Neužilgo atsidūrė Pa
ryžiuje jieškodamas vietos kai
po kunigas; ten jį paėmė savo 
nagan tūlas jėzuitas, ir taip 
vargino jį žadėdamas išgauti iš 
popiežiaus atleidimą už “prasi
žengimus” dalyvaujant Lenk
metyje, atsitolinimą nuo kunigo 
užduočių. Už trijų mėnesių ga
vo iš Romos leidimą vėl laiky
ti mišias, ir gavo vietą.

Jis buvę Paryžiuje laike Vo
kiečių apgulimo, laike karo 1871 
m. Prasidedant Komunai, ku
nigai iš Paryžiaus išbėgiojo; jo 
parapijoj liko tiktai du, pats 
Dembskię ir dar kitas. ,

1873 m. jis išvažiavo Šveica
rijon, ten prisidėjo prie popie
žiaus priešininkų, senka,talikių.

Iš Šveicarijos iškeliavo Itali
jon, paskui atvykęs pasisvečiuo
ti Paryžiun, 
zuitu 
kuris 
žinoti

Čia
Suv. Valstijose ir Kanadoje, ga
ilaus išsižadėjo parapijų, ir, 
nors kunigo titulo neatmetė, vi
sai kunigystės nepraktikavo.

Metęs kunigavimą, 1896 me
tais, iškeliavo pas Dr. šliupą 
j Scranton, Pa., kur Sykiu dar
bavosi liaudies
mirčiai, 1913 m. Lapk. 14 d. jo 
■kūnas išlydėta i Brooklyną, kur 
randasi krematorija, ir, kaip 
puts Dembskis pageidavo1 nda-r 
gyvas būdamas, liko sudegintas.

Jo užvesti darbai labai nepa
tiko musų dvasiški jai, taigi jis 
ir buvo keikiamas gyvas būda
mas, o kuomet mirė, Kun. Ku
ras pasakė kad jo dūšią velniai 
stačiai į peklą nusigabeno....

— Vilkas virto lape, kaip tamsta pir- 
ma pasakėt, kai pamačiau, kur buvo ter- 

< ba, pinigai ir raštai. Kadangi negalėjau 
’ nieko kito bepadaryti, tad ir atėjau pas 

tamstą pasitarti.
— Eik į pastogę ir rask man ilgą kar

tę, ir raudoną vilnonę antklodę.
— Einu, pone.
Sugrįžus Galiotui su karte ir antklode, 

Morokas davė jam šitokį įsakymą:
— Eik atgal prie lango. Kai tik senis 

skubinais išeiti iš kambario, nustumk že
myn nuo stalo lempą, kuri, kaip sakei, yra 
arti lango ...

— Ko senis skubinais iš kambario?
— Ne tavo reikalas, kvaily! Jei taip 

padarysi, tai gauti dešimtį florinų. Mer
gaitės išsigąs taip, kad nei suklykti nega
lės.

— Padarysiu gudriai, kai lapė, nesibi
jok, pone! J

— Dar ne viskas. H.
— Ar dar kas lieka daryti?....
r— Padaręs tai, ką sakiau, turi sugrįž

ti ne per duris, bet per langą lubose, terbą 
pagriebęs. Ar supranti?

— Čia visgi slapti dalykai dedasi. Bet 
ne mano reikalas sekti, kam visa tai yra. 
Aš esu tiktai įnagis rankose savo pono, 
kurs už viską atsako ir viską sugalvoja.

Galiotui išėjus, pranašas, pasiėmęs 
kartę ir antklodę, nuėjo prie tvarto, kur 
buvo Žovialas. Inėjus jam vidun, šuo Kil- 
žojas puolė jį, bet jo dantis negalėjo įkąsti 
Morokui per jo plieninius šarvus ant blauz
dų. Užmetęs arkliui ant galvos paklodę, 
pranašas nusivedė jį į savo žvėryną.

(Toliau bus)

(Tąsa iš pereito num.)
Morokas, atkišęs prie klėtkos 'karštą 

gelžgalį, priėjo kiek arčiau linkui panteros.' 
Pantera irgi paėjo žingsnį arčiau prie pra
našo. Jisai sustojo. Ir pantera sustojo.

Šitoje valandoje užpakaly Moroko bu
vo tigras Judošius, — jis, lyg pavydėda
mas panterai, kad jų ponas eina prie jos, 
rūsčiai sustaugė, išsižiojo, rodydamas bai
sius Savo dantis. Užteko pranašui pažvel
gti į tigrą, ir bematant jis nutilo, — tokią 
galybę turėjo Moroko akis.

Nuraminęs tokiu budu tigrą, pranašas 
išgirdo, kad liūto klėtkoje kaž ko neramu: 
liūto Kaino alsavimas ir kažkoks tratėji
mas, lyg graužiamo kaulo, privertė Moro- 
ką eiti arčiau ir patyrinėti.

Nepaklausius liutui Moroko balso, šau
kusio jį iš trijų kartų,‘Morokas panaudojo 
karštąjį gelžgalį ir apdeginęs liūto nasrus 
ir šoną, privertė jį nueiti kertėn ir, urz
giant, atsigulti. Liutui pasitraukus į šalį, 
Morokas pamatė, kad alkanas žvėris -plėšė 
dantimis lentą grindyse ir kramtė iš alkio.

Per kelias minutes menažerejoje buvo 
tylai Pranašas vaikštinėjo nuo vienos klė
tkos prie kitos, rankas užpakalyje susi
nėręs, lyg ką rimto galvodamas. Tuo tar
pu vidun inėjo visas sušlapęs Galiotas.

— Na? — paklausė pranašas.
— Daug turėjau vargo! — atsakė mil

žinas. — Bet gi laimingai: naktis tamsi, 
nors į akį durk, lytus gi taip lyja, kad ir 
žmogų, rodos, galėtų užmušti!

— Ar jis nieko nenujaučia?
— Nieko, pone! Taip, tamsta gudriai 

nutiesei savo planus. Po tuo kambariu, 
kur guli mergaitės, yra kelnorė; tos kelno- 
rės durįs išeina į lauką. Kai tamsta su
švilpei man, aš išėjau, išsinešdamas kėdę; 
pristačiau ją prie sienos ir atsistojau ant 
jos; pasiekęs langinę ir langą, iškirtau su 
peiliu stiklą ir pritrenkiau langinę, kaip 
tik galėjau, kuotvirčiausiai.

— Ir jos manė, kad tai buvo vėjas?
— Taip. Taigi matai tamsta, kad ne

su toks jau kvailas, kaip kad tamsta ma
nei. Atlikęs darbą, nusiskubinau atgal į 
kelnorę, pasiimdamas * su savin? ir kėdę. 
Neužilgo išgirdau to senio vyro balsą. Ir 
gera, kad pasiskubinau!

—'Kai aš tau sušvilpiau, jis tik buvo 
(nuėjęs vakarienės valgyti. Nemaniau, kad 
jis butų galėjęs taip greitai gryžti.

— O, jis ne iš tokių, kurie ilgai valgo 
vakarienę, — pastebėjo Galiotas su panie
ka balse. — Ir kaip tik tas senis, in,ėjęs vi
dun, sužinojo, kad langas išmuštas; jis tuoj 
išsiuntė laukan savo šunį, siundydamas. 
Aš, žinoma, pasirūpinau kuogeriausiai kel- 
norėje užsidaryti. Jei tas prakeiktas šuo 
butų pasigriebęs mane, tai jau mano gerk
lei butų galas!....

— Gali nesibijoti šunies, jis daba'r yra 
tvarte, kartu su arkliu. Kas toliau buvo ?

— Išgirdęs langinę užsidarius, vėl iš
lindau iš kelnorės. Palipėjęs prie lango, 
pravėriau langinę; vietoj išmuštų stiklų 
buvo užkimšti skaruliai, tad negalėjau nie
ko matyti; praskėtęs truputį skarulius, pa
mačiau tas dvi raganiuki sėdint ant lovos, 
veidais į mano langą, b prie jų kojų sėdėjo 
senis kareivis, nugara į mane atsigrįžęs...

— Kur terba?.... Terba? Tai yra 
visųsvarbiausis dalykas!

— Jo terba buvo ant stalo, šalę Tempo’s, 
netoli nuo lango. Galėjau pasiekti, ištie
sęs1 ranką.

— Ką tu girdėjai?
— Tamsta liepei man nepaisyti nieko, 

tik terbos, tad aš tik terbą ir teatsiminiau; 
girdėjau senį sakant, kad terboje buvo jo 
raštai; generolo laiškai, jo pinigai ir jo 
kryžius.

— Gerai. Kas toliau?
—- Sunku buvo pasiekti terbą per lan- 
Buvau jau paėmęs, bet ji išslydo man 
inkų. Paskui taip toli įkišau ranką, 

kad viena merginų pamatė mano ranką ir 
suklykė, rodydama langą.

— Prakeiktas niekše! Viskas žuvo!— 
sušuko pranašas, nubalęs iš piktumo.

— Klausyk, pone, dar nežuvo. Išgir
dęs klyksmą, nušokau nuo kėdės ir pasi
slėpiau po zomatu. Šuns jau nebuvo lauke. 
Girdėjau, kaip senis atidarė langą ir, iški
šęs lempa, dairėsi, bet, neradęs už lango 
kopėčių, nei nepastebėjęs manęs....

— Jis manė, kad tai vėjas, kaip ir pir
ma; Vis gi tu nesi taip kvailas, kaip aš ma
niau.
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Štai ištraukos iš baisios apysakos 
SPAZMAI — Guy de Maupassanto:
i — Mano senas tarnas Prosperas pagelbėjo 

man paguldyti Julytę karste, pagelbėjo, taip 
sakant, užiiuliuoti paskutinin miegan. Jis 
inėjo j mano kambarį ir paklausė:

— “Ar ponui nieko nereikia?”
— Kiek valandų; taip prabėgo? štai aš 

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

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

A'tsigryžau pažiūrėti kelinta valanda. Buvo 
tiktai antra valanda ryto. Kas gi galėjo at
eiti pas mane tokią vėlą valandą?

■— Ir, susigėdęs savo silpnumo, atsklen- 
džiau duris, širdis plakė kuosmarkiausia. 
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 
baudė numauti mano žiedus ir nupjovė man 
vieną pirštą: kraujas pradėjo bėgti, ir aš 
aitgijnu.”

— - Tai' buvo mano duktė.
—- Aš tikrai maniau' kad einu iš proto. 

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

— Prosperas inėjo kambarin, pažiurėjo į 
mano dukterį, išsižiojo, lyg iš 
baimės, ir griuvo negyvas.

— Tai jisai buvo įsilaužęs į 
apvogė mano dukterį, nupjovė
parbėgo, nalikęs ją; jis negalėjo užslėpti va
gystės žymių. Net karsto neužvožė ir ne- 
pastumė vieton, numanydamas kad aš jo 
niekados neintarsbi, nes aš visiškai juo pa
sitikėdavau.

partamento perdėtinio Western 
Reserve 
de.

Viena 
sustatė, 
pėdų ilgio, 
tik galva, si 
liuojama, pati žuvis turėjo bū
ti iki 30 pėdų ilgio.

ši ypatinga rūšis buvo žino
ma .kaipo Titanichthys (milžin- 
žuvė) iš Arthrodira grupės. Ta 
žuvis gyveno ir mirė kaip geo

logai vadina Devoniškam perio-

Universiteto Clevelam-

žuvis, atrasta vįsame 
yra rekino rūšies, šešių 

Vienos žuvies rasta 
inlyg kurios, apskait-

susipažino su je- 
iš Amerikos, Močygemba, 
prikalbėjo Demb;kį va- 

Amerikon.
jis turėjo kėlias parapijas

se tokiu būdų kaip mes dabar
Katalikų laikraščiai subruzdo Į galėtume įsivaizdinti.^ Tūli «eo-|de žemės geologiškos istorijos, 

dabar rinkti aukas Vilniaus naš-1 l°?ai J -i... -
laičiams.
pinigai piltis iš duosnių žmone
lių kišenių. nuo.šiaurių į pietus. Vi

šventesnio darbo nėra kaip j kęs liudymas tokiam till
šelpimas našlaičių, o dar svar-|yra Viduržeminė jure, 
besniu tas šelpimas '.tampa |to- 
kiame atsitikime kaip dabar yra 
su musų našlaičiais Vilniuje 
po Lenkų priespauda.

Katalikų vadai vis Jn'aujus .ir 
naujus suranda obaisius išgavi
mui iš žmonių pinigų.

Bet ar jie paskelbė kur pini
gai bus tikrai padedami? 
pasakė kad pinigais eis 1' 
į Vilnių, ar į Tautos Fondą? Į^nai riduose ir vakaruose----
Ar išaiškino kokia dalis pateks šio Clevelando okeano buvo dar 
Vilniaus našlaičiams (jei pa^ j žemukai. Jie kilo augštyn per 
teks) ir kokia dalis liks Tautos, milijonus metų; ir dabar dar 
Fonde kitokiems “našlaičiams” | jie kyla.
kurie tingi dirbti, tik tyko iš| Kurie važinėja po vidurines 
katalikų pinigų? ’ j valstijas Amerikoje patyrė jog

Katalikai! apsižiurėkit pirma > visas šis plotas yra lygumos ir 
davimo. Mes nesakom 'kad ne-. lygumos-. Jos yra palengva kį- 
duokit Vilniaus našlaičiams, bet ■ lantis jūrių dugnas. Vanduo 
sakom kad apsižiurėkit ar tikrai; nuo jo nuslinko- į pietus, kitas 
jūsų pinigai tiems našlaičiamls liko užtvertas Didžiubsiuose 
pateks. Ežeruose.

Jau jus keliais atvejate vadai j Kad taip gali atsitikti mes ži- 
šuvylė, vedė-vedė ir nežino kur nome pasakas iš tikrų nuotikių I 
nuėjo. Net patįs landai šaukė-Į net ir Lietuvoje. Vietomis yra 
C.1 • T.i-nlr TVToc! U’Jvn aAAvmv 48 vrizvn/sa I

luii geo- 
sako jog daug milijonų 

Vėl pradėjo šimtais (inetų tam atgal okeanai ėjo nuo 
>_ ’rytų į vakarus, d ne kaip dabar 

j nuo.šiaurių į pietus. Vienas li- 
ikrinimuii 

Bet ne-!
| buvo tiesiog taip nustatyta, neš I 

a,' šis Clevelando okeanas tęsėsi į I 
_l pietus , tarpkal^gį^. ,jr |

i vakaruose ir susisiekė su Vi'duir- 
' žeminiu okeanu Meksikos Užla
joje. Tarp Afrikos ir Pietinės 
Amerikos buvo sausžemio 'susi-.] 
siekimai. Už to sausžemio bu-

■Aj. i vo pietų okeanas.
tiesiog I Dabartiniai Amerikos kainy- 

O ’ virti mr-4-n.yiCTn vvv xrnRr O rni/Wfl HU0

ir’buvo didžiausias sutvėrimas 
gyvenęs tuo laiku ant žemės 

I skritulio — tai buvo apie 20 iki 
40 milijonų metų atgal.

i Kita rūšis iš Arthrodira gru
pės atrasta tų pačių kasėjų yra 

IDinichthys (žiaurioji žuvis).
"Titanichthys neišgalėjo iš

silaikyti kovoj už egzistavimą”, 
sako Prof. Hyde, “ir šiandien 
nėra jokios gyvenančios žuvies 
rūšies kuri galima butų sakyti 

'lyra ainis to milžino. Titanich- 
i tho kūnas turėjo būti subudavo- 
l.tas iš kokios kremzlinės mede- 
gos ar minkštų plėvių, nes ne
rasta likučių paties kimo ka(p 
tik kaulai. Ąišku jog gyvūnas 
su galva šešių pėdų ilgumo ir 
bekauliu kimu, jeigu proporcin
gai ilgume su galva, turėjo bū
ti 20 ar 30 pėdų ilgio, ir todėl 
kaipo taip prastai subudavotas 
neturėjo galimybių kovoti už 
gyvenimų. Gal but galva nu
trukdavo perlengvai. Gal but 
ta žuvis negalėjo išlaikyti ata
kų kitų gyvūnų. Tečiau visos 
iš tų žuvų kurių liekanos raistą, 
gyveno ir mirė 
skendo į dugną. Ten jos buvo 

Vietomis yra apneštos ir užspaustos smilti
mi: “Kur Link Mes Einame?”!.persikėlusių ežerų iš vienos vie- mi; juriu spaudimu jos snsii- 
Nes jūsų pinigus duotus “kultų- ■ tos į kitą. Tai yra požeminės' gulėjo į akmenį. Jeigu tą smėH- 
roms” Lietuvoje kažin kur nu- veikmės pasekmė, žemės pluta akmenį butų galima; nudengti tų 
dėjo; katalikiška spauda pati kilnojasi: .slūgsta ir keliami pa-.žuvų rastume pilnus laukus.”

švietimui, iki

(Skaitykit knygą: “Kunigas 
Vladislavas Dembskis: Jo Gyve
nimas, Raštai ir Darbai”. Gali
ma gauti visuose knygynuose. 
Su paveikslais, 164 p. 50c.)

Dolario Nusilpnėjimas
Amerikos dolario pirkimo ga

le dikčiai nusilpnėjus. Dešimts 
metų bėgiu dolariS liko vertas 

jūrėse ir nu-Į tik 65 centų, arba dabar už do- 
lorį gali nupirkti tiek 'kiek 191-3 
metais nupirkdavai už 65c.

Kitais laikais, metai-kiti at
gal, dolaris tegalėjo pirkti 40c. 
vertės daiktų Ąmerikos rinko
se.

išgąsties ar

gą.
kapų voltą, 

jos pirštą ir ■

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

“ARTOJAS” ;
7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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Musu Kaimynai Dausose LAIŠKAI IS EUROPOS.
Karolis Vairas

tą patį kelią, ir vėl eini ton link
men kurią tau ipąrodo visa eilė 
praeities žmogaus sielos ir pro
to davinių....

Ekstra
Lenkai Smunka

Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K

LIBRA ARBA SVARSTYKLES i
(Tąsa iš paskutinio numerio)

T Š visų zodiakalių ženklų Libra yra viena- 
1 tinis nesantis Eufratiškos kilmės — tas 
pavidalas tapo paimtas iš Egipto. Ir tai 
yra vienatinė zodiakalė konsteliacija kuri 
perstato negyvą daiktą. Ji originaliai per
statė lygsvarą saulės ant horizonto tarpe 
augštutiniojo ir požeminio pasaulių, o an
traeilėj vietoj lygumą dienų ir naktų susi- 
lyginimo tarpais.

Vardas “Libra”, arba “Lygsvara”, pa
eina nuo Romėnų, tik nežinoma kaip galu
tinai toli į senovę tas simbolis nueina. Ta 
konsteliacija senoviškai buvo perstatoma 
vyru laikančiu porą svarstyklių. Žmogiš
kas pavidalas apleidžiama visuose Arabiš
kuose zodiakuose, kadangi buvo laikoma 
negalimu visiems tikintiems į Koraną da
ryti ar piešti žmogiškus pavidalus. Ant' 
Burritt’o Atlaso taipgi tik Svarstyklės vie
nos teatvaizdinama.

Grekai subendrino šitą konsteliaciją su 
Skorpionu, ir žvaigždės Libra konsteliaci
jos sudarė reples to sutvėrimo kojų. Gre
kai rašytojai mini “Chelęa Scorpionis” (re
plės vėžio) vietoj Svarstyklių.

Libra matosi buvus padaryta paskira 
konsteliacija ir atskirta nuo Skorpio, laike 
Cezario Julijaus, kadangi Romėnai patal
pino čia pavidalą Cezario Julijaus laikantį 
savo rankoj svarstykles, vietoj Replių, ir 
tarp kitų vardų “Libra” daugiausia buvo 
vartojamas. Laikui bėgant, imperatoriaus 
pavidalas buvo panaikinta, o Svarstyklės 
toj vietoj pasiliko taip .kaip mes jas dabar 
matome.

Nekurie žinovai tvirtina kad, nežiūrint 
jog Grekai nepripažino esančio dar vieno 
pavidalo tarpe Virgo ir Skorpiono, tenai 
visgi yra buvus konsteliacija savu vardu ir 
ankstyvais laikais. Neaišku kodėl Grekai 
negalėjo ten jos rasti ir nežinojo.

Serviss išvedžioja kad yra neaiškių įro
dymų jog Eufrato klonyje Libra konste
liacija buvo subendrinta su Babelio Bokštu.

Šalip analogijos kaip jau paminėta jog 
tas ženklas perstato Svarstykles ir lygumą 
dienų ir naktų rudeninio susilyginimo lai
ku, mes atrandame jog tos Svarstyklės bu
vo emblema arba vaidybinis ženklas Vir
gos, teisingumo dievės, taigi matyt jog bu
vo pastangų subendrint tas dvi konstelia
cijas-.

Poetiškose pasakose Svarstyklės pri
klauso dievei Astraea, ir jomis buvo mano
ma esą sveriama mirtinųjų likimas.

Libra konsteliacijos ženklas yra pana
šus dviem lazdelėm per vidurį išplėstom lyg 
palikta skylei vieta per kurią galima butų 
perkišti kitą lazdelę, ir tokiu budu ta kon
steliacija perstatė dienos ir nakties lygu
mą. Brown tečiau mano jog tas simbolis 
perstato išgaubtą viršų Eufratiško alto
riaus, esančio zodiake tuoj už Skorpio, ir 
yra tokiu atvaizdinamas ankstyvuose žem
čiūguose, lentelėse, ir rubežių akmenuose.

Allen išrodinėja jog aštuonios žvaig
ždės Libra grupėj perstato apvalą altorių. 
Tos žvaigždės taipgi manyta perstatą lem
pą sykiu su liepsnojančia ugnia.

Ant senoviško zodiako yra patalpinta 
pavidalas tarpe konsteliacijų Virgo ir Lib- 
ro, pavidalas altoriaus, aplink kurį apsivy
niojęs žaltys. Miss Clerke primena suben- 
drinimą septintojo mėnesio, “Tašritu”, su 
septintuoju ženklu, ir su Šventuoju Pili- 
mu, Tul Ku, perstatančių Biblišką Babelio 
Bokštą ant kurio viršūnės randasi alto-

mis, ir tos šalies zodiake ji atvaizdinama 
vyru priklaupusiu ant vieno kelio ir lai
kančiu SĮvarstykles.

BENAMIS

Kaip lašus ant sparnų juodvarnio,
Ar nuodingo duonmedžio gulint matau, 

Taip tamsybė ir rudis apgaubia
Šįvakar mane. Kodėl? Nežinau.

Apvienėjęs žmoningame mieste!
Be židinio ir be stubos šiltos, 

Meilios žvaigždutės pasislėpusios
Augštybėj už debesų ir audros. 1..

Daiktų atsiminimai liūdniausi,
Šmėklos baisios kįlančiosv tamsoje

Iš pražuvusių valčių pelenų
Yr’ šįva'karą mano širdyje!

O! apleistojo nuliudime
Valandos yra sunkios ir ilgos;

Baltais sparnais dvasia Svajonės
Yr’ nuvargus, negirdėt jos dainos.

Žodis prasčiausio malonumo
Užžiebtų šviesybę mano širdyj,

Kaip paukščiai lizduose vasaros,
Ar žiburiai kaimo naktyj:

Bet stokuojant to žodžio, ant dvasios
Krinta sunkiausis debesis tamsos;

Aš medituoju su vidurnakčiu
Ir ilgėjuos šalto kapo ramos.

Budrikas.

PRAŽUVUS MEILĖ
Voš tik aš jąją pamačiau, 
Širdužė troško kuogreičiau 
Priglaust prie degančios krutinės, 
Ir virė kraujas, o širdis 
Greičiau', smarkiau siūbavo vis; 
Ir rauda veidas nusiminęs.

Šian, mylimoji, o šianai, 
Ar manęs dar nepažinai — 
Senovės draugo numylėto? ' 
Pažvelgk ant manęs, balandėl’, 
Kaip kad pirmiau darei, širdel, 
Pažvelgk gražiai, pažvelgk išlėto.

Bet ji melsvąsias akeles
Blakstienais dengė kaip gilias 
Juras kuriose spindulėlius 
Juodi 'kad dengia debesiai, 
O kartais blaško suvisai - 
Nuo vėjo audra pasikėlus. .. ...^

O, Dievulėliau; kuo gi tau 
Taip'aš labai nusikaltau 
Jog žuvo meilė ką žibėjo?....
Kad taip likimą surėdei: 
Pražuvo meilė. Ar matei 
Kaip skausmuose širdis drebėjo?

Smėlis.

Pulkim Ant Kelių — Nauja maldaknygė, paranki ir 
praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Knygos gražiai 
tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntiiųu ____________  $3.00

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ...........................'.. 1.00

1590. Socializmo minties blaivumas. Paiašė 
John Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Laiis. 
Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui,, Pittsburgę. Puikiais audekliniais ap
darais ..........'.............,. ....................$1.00
ženybos Paikių Miko. Kaip jam nelemtai su že- 
nyboms atsitiko. Iš lenkiškos kalbos vertė V. K. 
Plymouth, Pa. 1896, pusi. 10 (didelio formato ..
J. Akurater. Vertė iš latvių kalbos J. Baniulis.
Plymouth, Pa. 1907, pusi. 40................................

510. žemės Giesmė. Apysaka parašyta K. Puidos'.
Brooklyn, N. Y. 1912, I dalis, pusi. 202 ..........$1.00

508.

10c

15c

Lenkų markė vejasi Vokie- , 
čių markę. Jokiu budu nenori 
atsilikti! ' ;

Lenkų finansų ministeris Ku- ; 
charskis iškilmingai skelbia Sei- < 
me, cirkuliarais ir spaudoje kad ; 
“Lenkų markės puolimas turi ’ 
būti sustabdyta!” Na, ir su
stabdyk jei esi gudrus. Pasa
kyti labai lengva, bet tu pada
ryk taip kad ta markė nesmuk- 
tų.

Ir kokių kuriozų yra dabar 
Lenkų spaudoje del jų markės, 
štai du pavyzdžiu.

Vilniuje yra Ūkio ir Pramo
nės Bankas. Jo pamatinis ka
pitalas yra 200 milijonų Lenkų 
markių. Pernai spalio mėnesy
je ta suma buvo lygi 40,000 do- 
larių. Dabar, spalio mėnesyje, 
1923 m., ta suma lygi yra $235 
dol. ir 30 centų .skaitant spalio 
5 d. kursu, po 850,000 Lenkų 
markių už dolarj). Už savai
tės kitos nei neapsižiurėsi kaip 
tie 235 dolariai išnyks palikda
mi 30 centų..... Kas čia nu
kentėjo? Ne Lenkų valdžia, 
bet akcininkai. Pirm dviejų- 
trijų metų tokio akcininko tur
tas buvo ko nors vertas; dabar 
gi jis turi tiktai saldžius atsi
minimus. Jo pinigai sutirpo.

Kurioziniai skelbimai užeina
ma laikraščiuose. Vieną dieną 
skaitai kad ponas X Y Z nakvo
damas hotelyje liko apvogtas; 
sako, pavogė laikrodėlį vertės 
30 milijonų markių (apie 850). 
Už trijų dienų matai tą patį 
skelbimą — jis jau sako kad 
pavogtasis laikrodėlis buvęs 49 
milijonų markių vertės. Gali
mas daiktas kad vagis pavogęs 
laikrodėlį tuoj jį pardavė ir ga
vo 30 milijonų markių; jei jį 
suims už šešių dienų, pareika
laus iš jo 60 milijonų markių,— 
o jis tegavo 30 milijonų; štai ir 
daryk ką nedaręs.

Delko yra tokia Lenkų padė
tis? Aišku, del kvailos jų poli
tikos viduj ir užsieniuose. Vi
duje jų šeimininkavimas taip 
sutvarkyta kad jų valstybes są
matoje išlaidos yra pusantro 
karto didesnės už pajamas. Kad 
padengti tą skirtumą, jie pakėlė 
mokesnius ant 100 nuošimčių; 
bet tas nepagelbėjo, nes visai 
trumpu laiku markės kursas 
nupuolė ant 250 'nuošimčių. Vi
duj jie turi didelę armiją tam 
kad suvaldyti ne-Lenkus tose 
teritorijose kurias jie pasiglem
žė: iš Lietuvos, iš Ukrainos, iš 
Rusijos, iš Vokietijos. Juk iš 
100 gyventojų Lenkijoje 40 yra 
ne-Len'kai. Visose tose terito
rijose jie laiko dideliausius bu
rins nereikalingų valdininkų, 
slaptų agentų ir šnipų. Jie vi
si gauna neblogas algas. Padė
tis dabar viduje yra tokia: mar
kė puola, pragyvenimas brangs
ta, algų neužtenka; algas kelia
ma, pragyvenimas brangsta, 
markė puola, naujM spausdina
ma tonais. Prie visų bėdų dar, 
vaidininkai pakėlė galvas ir pa
grasino savo valdžiai streiku. 
Kas bus jei ir jie sustreikuos? 
Valdžia atsakė atleisianti visus 
kas ‘tik eis į streiką. Bet kas 
atsitiks? Ne jau ministerial 
mano galėsią apsieiti be valdiš
ko aparato? Akivaizdoje tokių 
sąlygų, 'galima tikėtis kad bile 
laiku Lenkijoje gali būti smar- 
kuls subruzdimas, ir tuokart, be 
abejonės, atgis Vilniaus Lietu
vių dvasia ir viltis susidėti su 
Lietuva, kur gyvenimo sąlygos, 
kadir sunkokos, bet rimtos ir

su Ruhru, temokėjo žadėti. An
glai yra perrimti kad davus pi
nigų bankrutams. Kitos vals
tybės irgi neduos jei ir turėtų, 
žodžiu kalbant, "prasti * popie
riai”. O poniškumo atsižadėti, 
o agresimuvo atmesti sentikiuo
se su kaimynais jie dar nenori. 
Laukia iki suirutė iš vidaus pri
vers juos prie to....

Honduras respublikoj, ' prezi
dento rinkimuose neišrinkta nei 
vienas iš trijų kandidaitų, nes 
nei vienas negavo užtektino bal
sų skaičiaus. Dabar prezidentą 
rinks seimas iš tų pačių kandi
datų.

Kaip kritingas yra pinigų 
stovis Lenkijoje įgalima spręsti 
ir iš to kad 10,000 markių po
pieriuko atspausdinimas apsiei
na valdžiai 8,000 markių.

Poetas Baltrušaitis '
Pirmu kartu teko pasimatyti 

su garsiuoju poetu Jurgiu Balt- , 
rusaičių, įgijusiu savo talentu 
didelio autoriteto Rusų dailio
joje literatūroje. Jip buvo Lon
done 11 ir 12 dd. spalio. ’Balt
rušaitis rašo dabar ir Lietuvių 
kalboje, — gili mintis, gyvas 
stilius, nauji keliai ir tipas jo 
raštuose matosi.

Iš budo jis labai flegmatin- 
gas. Retai taria žodį. Kalbė
damas, žiuri giliai į tavo .sielą 
ir širdį. Pusaihžis, geismų plau
kų. Rusijos vargai-bėdos^, (ma
toma, paliko ant jo nemažą žy
mę.

— Ar neteko sueiti Amerikos 
Lietuvių gryžusių Rusijon tuoj 
po bolševikų revoliucijos? — 
klausiu jo.

— Teko, — atsakė. — Pame
nu, parvažiavo didelis buris — 
emigrantai. Mechanikai, Spe
cialistai. Apsirengę dailiai, ve
lour skrybėlėmis, Id'ailųs čeba- 
tai. O mes visi—nuplyšę. .Par
sivežė dolarių. Išsimainė į rub
lius. Jiems liepė vykti į Uralą, 
šie (nenori. Pradėjo daug kal
bėti, kritikuoti. Mat, pratę vi
sa ką tik mąsto išpasakot. Gi 
čia tau ne Amerika. Geriau bits 
jei mažiau kalbėsi. Vieną-kitą 
uždarė kur nedaug tekalbėsi... 
Už metų ar dviejų matau — vy
ras nuplyšęs, bet matytas. Sa
kau: “Iš kur tami'sta?” O jis j 
šnairomis pažiūrėjęs, “A tebe 
što? Zakorobilo?” “Ne,” sa
kau, “tąmi'sta matytas man.”, 
Pamatęs kad aš šiaip sau žmo
gus, pasakoja. Skundžiasi. “Pa
dėk”, sako”, noriu gryžti į Su
valkiją, ten ūkį turiu...” Klau
siu, , “Ar netinka?” įĄpsidairė 
ar kas negirdi ir atsargiai, 'tylo
mis atsakė: “NeIr vis
kas.

Jis taip kalba, p. J. Baltru
šaitis — trumpai, kirktais saki
niais. Nereikalingų žodžių nė-
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KAdildy &pr4plal*M Ir po- 

nijlmaa yra dalykas gyvos

naujienai
Dabar yra laikas siųsti 

Kalėdoms dovanas ir pasi
naudoti BALTIC STATES 
BANKO žemiausiu kursu. 
Mes žinome kad Jus niekad 
nepamiršote atlankyt su do
vanomis savo tėvelius, ’bro
lius ir sesutes ant šaltų Ka
lėdų. Taip pat nepamiršite 
ir šįmet. Jeigu norite kad 
Jūsų giminės gautų į laiką 
pinigus tai siųskite tuojau 
ir pasinaudokite BALTIC 
STATES BANKO Kalėdi
niu kursu.

Zemiaus paduodame tau- 
sų kurso lentelę. Čia yra 
priskaityta visos išlaidos sii-

GRAIF

riu's, taigi mažai gali būti abejonės jog la
bai ankstyvais laikais senovės žmonės ma
tė tose žvaigždėse altorių siekiantį dangų.

Libra tokiu budu subendrinta su kon
steliacija Arą, Altorium, tuoj pietuose nuo 
jos, ir daugelis manė jog šiuose pavidaluo
se yra atvaizduojama Nojaus altorius, pa
statytas tuoj po Tvano.

Brown savo Eufratiškų žvaigždžių su
rašė pažymi Litrą “Replėmis” Vėžio, “Dan
giškojo Gyvenimo Tvėrėjo”, ir kaipo “Aug- 
štą Altorių”.

Libra buvo labai mėgiama poetų vi
sais amžiais. Manilius sekančiai atsiliepia 
apie tas Žvaigždines Svarstykles: “Paskui 
dienos ir nafctįs sveriamos Libros Svarsty
klėmis būną laikinai lygios.”

Apie tai rašė Homer, Milton, Longfel
low ir kiti.

Indijoj Libra buvo laikoma Svarstyklė-

511. Žemės Giesmė. II dalis. Pusi. 113...........................50c
512. Žiemos Vakaras. Parašė EI. Oržeškienė. Vertė

K. Puida. Chicago, III., 1912, pusi. 32........... 15c
514. žvaigždė Rytų pasaka. Lietuvių kalbon vertė

J. Giela. Chicago, Ill.? 1910, pusi. 17.......... ;..., 10<*
1592. Socialistai. Kas jie? Iš kur atsirado? Ko no

ri? Parašė d-ras A. Civinskas. Shenandoah, 
Pa., 1908, pusi. 124 ....... i..................      25c

506. žmogus nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris. La
bai graži apysakėlė, kaip turtingo prekėjo sūnūs 
apsivedė su varginga mergina įr laimingiau gy
veno už kitus, apsivedusius su turtingomis. Chi
cago Ill. 1899, pusi. 23.».... -.......... 10c

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162 — 1.25
Gražiai apdaryta__ r____________________  1-50

Istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir tą 
, knygą kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui

su abelnaja istorija- Puslapių 498__________ $2.00 
Su tvirtais apdarais  ——< 2.75

895 Dainos Vasaros Grožybių ..........  p. 33 25

Reikalaukit “Dirvoje”

pastovios.
Užsienių politikoj Lenkai mė

to pinigus kai pašėlę. Repre
zentacijai, propagandai — vis
kam tam eina Macko markių 
milijardai. Tas aparatas taip 
yra įsibėgęs kad ir sustabdyti 
jo negalima. Tikėtasi kari už
sieniai pagelbės Lenkijos biud
žetą išlaikyti, bet ir čia niekais 
nelaukia su atkištais pinigais 
nusigyvenusių ponų Lenkų. Iki- 
šiol Lenkų finansus vežti gelbė
jo Prancūzai ekspertai — jie 
tiek gerai pažino Lenkijos pa
dėtį kad jau nebekalba ir apie 
tuos 400 milijonų frankų ku
riuos buvo žadėję paskolinti 
Lenkijai. Pats finansų minis
teris Kuchaiskis lankė įvairias 
sostiųes paskolos prašydamas. 
Bet niekur kol kas negavo. 
Prancūzai, patįs būdami bėdoje

ra.
Pietų laike, prieš užkandį, im

damas stikliuką su draudžiamu 
dabar Amerikoje gėrimu, ma
tau — pažiurėjo jis į mane ir 
klausia:

— Ar prohibicija galės Ame
rikoje prigyti?

— Kažin/ — sakau. — Ame
rikoje dabar visi daro gėrimu's. 
Kas gryčia tai ir raugina, kas 
alų, kas vyną, kas varo spiritą. 
Sunku žmonėms atprasti nuo 
gėrimo.

— Rusijoje kaip draudė, ir 
tai neatpratino. Ne kaitą gir
tą ir sušaudydavo. Lengviau 
butų jei nors vyną su alum lei
stų gaminti.... Ar ne?

Baltrušaitis neužilgo išleis 
didelę knygą—rankių savo mū
zos darbų Lietuvių kalba. Taip 
jau, sako, rengiasi rašyti stam
bų veikalą,—jis mato kad žmo
nija eina pirmyn tam tikrais 
nustatytais evoliucijos kelio dė-

Graikijos J!

NAUJOSIOS į 
j U dį “didelis”, 
j “didelė šalis”; “

Iii gyventojus i 
skaitome — mil

Senovės Gr 
tokius musų išs 
gtikrujų turiu 
idealas buvo

; tad kokio nors 
i visai nedarytų 
j gyvenime buvo 

kut, kad jis sai 
j dikystes iki k 
! Graikų literat 

bažnyčias stati 
i bis žvilgsnių;
į papuošaluose i 

i rai ir moterįs.
i liką ir teatran 
j scenos tokius ; 

ar užsilaikymi 
išminties .taisy

rištos .su pinigų persiimti-
mu.

50 litų .......... ..$5.50-
100 99 ............. .10.7&
200 f X ...............21.25
300 99 ........31.75-
400 99 ............. .42.25
500 ' 99 ............. .52.75
600 99 .......... ’..63.25-
700 99 ...............73.75
800 99 .............   84.00
900 . 99 ........94.15

1000 99 .............104.25

Reikią 
plaunant 
gerklę. 
nūs švaroje užlaikyti, bet lygiai svar
bu nepažeisti bevalant. ~ 
duojame didžiausi švelnumą.
tokite aštrių muilų ar tirpinių. Del 
antakių apvalymo užtenka paprasto 
borakso tirpinio, gaunamo ąptiekoje. 
Tą pati galima vartotu ir nosei bei 
gerklei. Jei akis, ausis, nosis šluos
toma su skuduru tai reikia imti min
kštą įr sterilizuotą. Ąptiekoje gau
nama sterilizuota bovelna geriausia 
tinka. Kokią materiją nevartosi ne- 
reik jos vartoti du sykiu. Mazgojant 
akis, vartok vieną švarų šmotuką 
kiekvienai akiai paskirai, ir nedažyk 
j tirpinį, bet pilk skystimą ant ske
petukės. Taip pat reikia mazgoti ir 
ausis, gerklę ir nosį. Bukite tikra 
ar rankos jūsų švarios pirm čiupinė- 
jįroo materijolų.

Jei bilę minėtų organų pasirodo 
rausvumas, tinimas arba pūliai, ne
bandykit jų pati gydyti, begkit pas 
gydytoją, arba nuneškit kūdikį į dis- 
pensariją, ar sveikatos centrą.' Juk 
žinot kad nieko neišmonot kas iššau-1 
kė tokius, dalykus; todėl negalit nei 
jų gydyti. Iš to gali kilti aklumas t?- » 
ar kurtumas jei neprisirengsit tuoj KsJ- 
šaukti medikaies pagalbos:. Gydy- Bankas atdaras kasdiena 
tojas gali kur kas daugiau gero pa-1 ~ .
daryti ligos pradžioje negu 1___ 
jau pasiekė sunkų laipsnį.

Yra atm • 'tikri iškrypimai kurie I 
gimstant lieka nepatėmyti, kaip sta- 
bąkojė, ir šašai. Yra rimta klaida 
leisti tokius dalykus pro pirštus,' pa-j 
sitikint kad kūdikis išaugs. Pasiro- 
davimas su gydytoju tokiais atve
jais nedaro jokios blėdies. Jei gy- Į 
dymą atidėti toliau tai reikia tam I 
kiinpetentiško daktaro pritarimo. I 

Daugelis iškrypimų matomų gas- 
vūse paeina iš apleidimo Yra dau
gelis tam tikrų ligonbučių kur gy
do tokius dalykus ir gerai. Jei nė- • 
ra jūsų mieste tokios įstaigos, be 
abejo ji yra netolimame mieste. Pa
klauskit savo gydytojo, slaugės, ar- 
ba Sveikatos Centro apie tai, jie kna- 
l»niai jums pasakys.

Kaip Apsaugoti Savo Kūdikius
Ar esat vieni iš tų ką tiki kad ne- 

daperičjimas randama tik pas bied- 
nuomenę tenementuose ? Tikrai ves
ti tyrinėjimai parodė kad tarpe mi
lijono mokyklos vaikų New Yorke 
tik 17 nuošimtis buvo pirmos klesos 
kūno padėtyj. Turtingi kūdikiai ir 
biedni kenčia nuo šio. Gali būti kad 
apie tave visur yra nedapenčtų, ne
gerai penimų vaikų, bet nematai pa- !• 
vjjaus. Nedapenėjimas laipsniškai 
suardo visą kūną, bet dėlto kad dir
ba tokiu slaptu budu, jo vaisių nesi
mato neatidžiai akiai, iki jau pervė- 
lu.

Nedapenėjimo priežastis yra neuž
tenkamas maistas, arba ne tas mais
tas. Pridedant Borden’s Eagle Pie
no į vaiko valgius gali būti tikra kad 
jis gaus visus veikėjus reikalingus 
nugalėti nedapenėjimo vaisius.

sniais. Neištruksi iš jų. Gali 
staptelėti, gali subruzdamą Su
kelti, bet visvien ir vėl eini į

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

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

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

Chicago. HI.

KAIP .GALIMA IŠVENGTI AKLU
MO, Kurtumo ir amžino 

IŠKRYPIMO.
imti dideliausios atidos 

kūdikio akis, ausis, nosį ir 
Nors svarbu šituos orga-

Rekomen- 
Nevar- Didesnėms sumoms duo

dame speciales kainas.
Mes persiunčiam ir Ame

rikos dolariais. Parduoda
me ląivakortes ant visų lini
jų.

Kas pasiųs pinigus dabar 
arba pasidės pinigus į BAL
TIC STATES BANKĄ tau
pymo sąskaitoje, už kurią 
mes mokame 4% priskaitant 
prie sumos kas mėnuo, tas 
gaus labai puikų kalendorių 
dovanų.

Kad ir trupučiuką iš ke
lio, bet pilnai apsimoka vi-, 
sais reikalais kreiptis į 

I BALTIC STATES BAN-

kada iiBa I nuo :9 iki 5 vai. vąk. Suba- 
... Į tomis iki 7 vakare.

Baltic Statęs Bank 
294 Eighth Avenue 

New York,
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Olympijos Ki

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaite ir pasidėk ateičiai.

S AE. MANOTE ATSIIMTI Gl- 
į MINES I AMERIKĄ?
S 2629 Lietuviai {važiuos į čia šį 
į . metą.
i J Leiskit musų ofisui Kaune pa-
■■ dėt Jūsų giminėms išgaut pas- 

pertus ir vizas įr tinkamai juos'
■ I prirengt i kelionę.
■J Vietų neveik laukt turintiems 
S Cunard Linijos laivakortes. Cu- 
«J nard laivai išplaukia iš Europos 
*■ kas kelinta diena. Cunard laiva- 
i* kortės yra geros kelionei ant 
I; AQUITANIA, BERENGARIA ir 
J« MAURETANIA, greičiausia ju-

rų kelionė tarp Lietuvos iš Ame- 
>5 rikos.

I
Del smulkesnių informacijų 
malonėkite susižinoti su musų 
vietiniu, agentu arba musų raš
tinėje.

Cunard Line 
įHotel Cleve
land Bldg. 
^’Cleveland, O.

Mokslo, Literatūros ir 
Satyros žurnalas

Išleidžiamas .pradžioje kiekvieno menesio.
Dailiausias ir rimčiausias didelio formato (8x11 c.) 
žurnalas kokį kada Amerikos Lietuviai turėjo. Ja
me telpa visokių mokslų raštai, literatūra, eilės ir 
juokai. Puslapių 24. _ Kaina metams $1.00, pusei 
metų 60c. Pavienis numeris 10c. Reikalauk vieno ! 
“ARTOJAS” E. 79th St. & Superior, Cleveland, O.

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos —

“T R I M I T A S”
'“TRIMITAS" yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos Šaulių 

Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių ąpisakėlių, istorinių Įvykių ir įžy
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki^ 

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

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

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje metams '7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

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

Amerikoje “TRIMITĄ” galima užsisakyti per:
L. Šaulių Atstovą — A. Žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Pr. Narvydas,'38 Park Row (Room 816) New York City.
Lietuvos Šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA
KAUNĄS, LAISVĖS AL. No. .26?
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miausiu kursu, 
kad Jus niekad 
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>s ant šaltų Ka- 
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BANK4 tau
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4% priskaitant 
as mėnuo, tas 
ikų kalendorių

pučiuką iš ke-
apsimoka vi-

5 kreiptis į
A.TES BAN-

aras kasdiena 
T. vak. Suba- 
kare.
tęs Bank 
h Avenue 
fork,

daboja ji. Visados, darydamas ką nors, ar į 
tai rašydamas dainas, ar kirsdamas iš mar- • 
muro stovylas, ar ruošdamas koki kurinį 
teatriii, jis visados žinojo, kad jo darbą teis 
visi laisvi .jo miesto piliečiai, nusiminą apie 
tokius dalykus; Šitoki aplinkybė vertė jį 
siekti tobulumo; gi tobulumo, kaip jis bu
vo nuo mažų dienų mokomas, negalima at
siekti, jei nesilaikysi saiko visame ir visur.

žo-

Graikijos Miestai Išpradžių Buvo 
Valstybės.

NTĄUJOSIOS gadynės žmonės mėgsta 
1 dį “didelis”. Kalboj ne kartą sakome:
“didelė šalis”, “didelis laivynas”, ir tt. Ša
lių gyventojus ir gi dideliais skaitmenimis 
skaitome — milijonais!

Senovės Graikijos pilietis, girdėdamas 
tokius musų išsireiškimus, nežinotų ką mes 
ištikrųjų turime omenyje. Jo gyvenimo 
idealas buvo ■— “saikas visame ir visur”, 
tad kokio nors daikto kiekybė ar didybė 
visai nedarytų į jį jokio įspūdžio. Saikas 
gyvenime buvo tiek svarbus dalykas Grai
kui, kad jis saiko laikydavosi nuo pat kū
dikystės iki karsto. Saikas buvo dalim 
Graikų literatūros, ačiū tam Graikas ir 
bažnyčias statė mažas, bet tobulas staty
bos žnlgsniu. Saikas matoma rūbuose ir 
papuošaluose kokius nešiojo Graikijos vy
rai ir moterįs. Saikas sekė Graikijos pub
liką ir teatran, — čia Graikai nuvytų nuo 
scenos tokius aktorius, kurie savo žodžiais 
ar užsilaikymu peržengtų padorumo arba 
išminties .taisykles.

iteraturos ir 
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aetuvos —

sakyti per: _
Isted St Chicago, 
New York City, 
kur jie yrs sasidvf-

NISTRACUA

B:

ir ‘Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Nesupranti mano žodžių
Nors aš kalbu iš širdies;
Nepermatai karštos meilės

Šitokią kietą mokyklą eidamas Grai- Ir laimingos ątęitiės. 
kas išmoko būti pirmuoju daugelyje daly
kų. Jis sutvėrė naujas valdžios formas,. 
naujas literatūros formas, naujus meno 
idealus, — ir mes visuose tuose dalykuose 
dar negalėjome aplenkti Graikų! Jie darė 
tuos stebuklus mažuose kaimuose, kurie už
imdavo, galimas daiktas, tiek vietos, kiek 
užima kokie keturi ar penki musų miestų 
skverai (blokai).

Jr žiūrėkite, kas pagaliaus atsitiko!
Ketvirtame amžiuje prieš musų gady

nę Makedonijos Aleksandras užkariavo pa
ša u'lj. Kaip tik užsibaigė mūšiai, Aleksan
dras nusprendė suteikti visai žmonijai 
Graikijos genijaus gerybių. Jis rinko tuos 
genijus iš mažų miestų ir kaimų ir stengė
si pasodinti, užauginti ir pražydinti juos 
įvairiuose karaliaus rūmuose naujai sukur
toje imperijoje. Bet Graikai, pasitraukę 
šalin nuo savo bažnyčių, atsitolinę nuo sa
vo kreivų gatvelių garso ir kvapo, bema
tant prarado savo linksmą ūpą ir tą saikin
gumą, kurs duodavo įkvėpimą jų rankoms 
ir smagenims, kuomet jie darbuodavosi sa
vo senųjų miestų-valstybių garbei. Ir štai 
jie lieka iš dailininkų paprastais amatnin- 
kais, antraeiliais darbininkais. Su ta die
na. kuomet senosios Elados maži miestai- 
valstybės prarado savo nepriklausomybę, 
numirė ir senoji Graikų dvasia. Ir nuo 
laiko yra nebegyva, numirusi!

Sekančiame num. bus: 
Graikų Savivaldyba.

‘ w

KODĖL?

to

musų pasityčiodamas. Jis 
siuntė (iš Lietuvos) 'tokias 
les:

at- 
ei-

Rodos žodžiai yra aiškus 
Ir atskiri kožnas sau, 
Nors kalbinu apsiverkęs, 
Rodydamas širdį tau —

Bet aš negaliu suprasti, 
Nei priežasties nerandu

Kodėl tokią tu atšalus 
Kad prikalbint negaliu.

'šviesią dieną, tamsią naktį' 
Apie tave aš mąstau, 
Guldama, keldama arba

eidams
Visada tave matau.

Tu panėši į dievaitę 
Arba dangaus ąnlgelą, 
Nes esi jauną mergaitė, 
Pražydėjus kaip lelija. ,

P. J. K.

' “ISTAS”
Aš ant scenos užsilipęs
Sakau eiles net išklypęs.

Man baisumas jau vaidinas,
Šaltas prakaitais (gaminas;

Net ant plikės plaukai stojas, 
Ima linkti jau man kojos.

Bet aš nieko neatboju,
Sakau eiles, žodžiais “tvoju”. 

“Buožių valdžiai” aš uždrožiu, 
Patrijotams ir užvožiu.

Mat, aš esu komunistas, 
Iš man’ geras yra “istas”.

Svajonė.

Olympijos Kalnas, kur Gyveno Senovės Dievai

Graikai šitų ypatybių reikalaudavo iš 
visų, net iš savo politikos vyrų ir atletų. 
Kada galingas bėgikas atvyko į Spartą ir 
ėmė girtis galis stovėti ant 'vienos kojos 
ilgiau, negu bile kas kitas, visoję Eladoje, 
tad žmonės išvijo jį' iš miesto už tai, kad 
jis didžiavosi tokiu dalyku, kuri galėtų bi
le žąsis atlikti! /

— Visą tai labai gera, — pasakysite,— 
dideliai doringa yra laikytis saiko ir siekti 
tobulumo, bet delko vieni tiktai senovės 
Graikai tobulino savyje tas ypatybes?

Atsakymui mes nurodysime į tai, kaip 
senovės Graikai gyveno.

Egypto' ir Mesopotamijos gyventojai 
buvo “pavaldiniai” kokio . tai paslaptingo 
Augščiausiojo Valdono gyvenusio kur nors 
toli, už daugelio mylių, tamsiuose rūmuo
se: gyventojų masės labai retai tematydavo 
ji. Graikai gi buvo “laisvi piliečiai”, gy
venę daugelyje mažų “miestų”, kurių visų- 
didžiausie vargiai tebuvo didesni už gero
ką šios gadynės bažnytkiemį! Kai kaimie
ti?) gyvenęs Ure, sakėsi esąs Babylonietis, 
tai reiškė, kad jis buvo vienas iš tų milijo
nų žmonių, kurie buvo verčiami mokėti 
duokles karaliui, tuo laiku valdžiusiam Va
karų Aziją. Bet kai Graikas su pasidi
džiavimu. sakydavosi esąs Atėnietis ar Tė- 
bietis, tai reikia žinoti jį kalbėjus apie ne
dideli miestą, kurs buvo ir jo namas, ir jo 
tėvynė ir kurs nepripažino jokio kito val
dono, 'kaip tiktai savo gyventojų valią, rei
škiamą viešoje miesto aikštėje.

Graikas savo tėvyne vadino tą miestą', 
kur buvo 'gimęs; kur praleido savo kūdi
kystę, žaisdamas tarp draudžiamųjų Akro
polio uolų; kur užaugo j vyrą su buriu kitų 
vaikinų ir merginų. Jo tėvynė buvo šven
ta? nes jos žemelėje buvo palaidoti jo tėvo 
ir motinos kaulai. Jo namai — tai buvo, 
greičiausia, nedidelis namelis, kur nors 
mieste, apsuptame aukšto muro. — čia sau
goje gyveno jo žmbna ir jo kūdikiai, šita 
vieta, užimanti gal 'būti kokius penkis-šešis 
akrus akmeningos žemės, buo tai visas tos 
gadynės Graikų pasaulis.

Aišku tad, kad visos tos sąlygos turė
jo didelės intakos Į visa, ką žmogus mąstė, 
kalbėjo ar dirbo. Babylonijos ir Asyrijos 
žmonės buvo dalimi didelių minių. Jie bu
vo, taip sakant, pasimetę daugybėje kitų. 
Gi Graikas niekados nepametė betarpio ar
timumo su apsupančiomis jį aplinkybėmis. 
Jis niekados nesiliovė buvęs dalimi mažo 
miesto, kur visi vieni kitus pažinojo. Jis 
visados jautėsi, kad protingas jo gaimynas

Kodėl vietos yr’ gražesnės 
Ką mes matėm augdami? 
Kodėl dainos tos skambesnės 
Ką girdėjome jauni?

Kodėl miela ta bakūžė 
Kur rėpliojome piaži? 
Langai, durįs nors aplūžę, 
Bet gryčią ta mums graži.

močiutės pabarimasIr
Rods skambėjo maloniai;
Ir tėvelio pagyrimas
Glostė širdį taip švelniai.

Kodėl vis mintyse pinas 
Kas praėjo taip senai? 
Ko Tėvynę atsiminus 
Širdis sudreba linksmai?

Delęi to kad jauna siela, 
Žingeidi jauna galva ; 
Viskas rodos gražu', miela, 
Vaidentuvė jos erdva

Kuopuikiausius vaizdus pina 
Širdyj slėpdama giliai; > 
Puošia, gražina, dabina, 
Ir mintyj laiko šventai.

Todėl amžiais neišdįla 
Vaizdai jaunos praeities ; 
Jie Į širdis mus’ prabyla 
žodžiais mielos atminties.

Nuo Juokų Red. : šios eilės , 
yra vienos iš tokių kokių čia pa
prastai gauname, ir nors gerb. 
P. J. K. yra naujas šiame kam- . 
pelyje poetas, jis dainuoja sena 
nata kokią čia pirmiausia gerb. 
a: a. Cirinetišafe pradėjo. Ir ma- • 
loniausia ir gražiausia ta nata 
čia mums visiems smertelniems 
žmoneliams skamba. Kada vie
nas verkia, kitiems gražu klau
syti; kada vieham skauda, ki
ti juo>ki'aisi, ir taip vis priešin
gai. Ir gal tik vierias-kitas ar 
viena-kita, kurie patįs tokiose 
rogėse važiuoja, teipriima tuos 
eilių žodžius tikra jų vertybe.

Eilės vietomis bis'kelį šlubuo
ja, 'bet nėra ko tikėtis kad du 
darbu vienu sykiu butų galima 
atlikti: ir dainą padainuoti, ir 
mergelę mylėti. Vienas kuris 
turi šlubuoti: arba daina, arba 
meilė, čia šlubuoja daina.

Gerb. žioplis (vietinis) atra
šė: “Gerb. Juokų Red.: La-: 
bai meldžiu, gal galėsit surasti 
kur atliekamam kampelyj — ar 
juokų lentelėj, ar po gerb. Spra
gilo kojelių vietos šiam mano 
rašteliui, klausimui gerb. Spra
gilui..

•“Gerb. Sprągilėlį, tu daug ži
nąs vaikeli,

Tu po platų svietą vaikščioji, 
daug naujo papasakoji;

Pasakyk man kur dingo Va
nagas, kuris iš Akrono, O., la
kiojo ir apie varlamušius daug 
naujo žinojo.

Kaip Vanagas dingo, ir varia- 
mūšiai kaž kur sulindo,

Ar gal Vanagas ant gerb. 
Asilo kur nujojo, ar varlamu- 
šiai jį kur užkavojo. z

O gal Vanagą Vilkutis kur 
pasigavo ir jo plunksnas nušu- 
'kavo.

Dar girdėtis kad ten pat Ak- 
rone po munšainą braido ir iš 
jos varlamušius graibo';

O kaip varlamušius išgriebs 
tada ir-vėl laimingai su naujie
nom skris.

Iš šių gerb. Svajonės eilių 
suprantame kad prastas yra iš 
to “isto” “istas”, o ne prasčiau- 
sios eilės, nors nėra ir perge- 
riausios.

Bet beveik metai laiko praėjo 
o nei vienas poetas nepasi'Sku- 
bino tain kontestui eilių prisių
sti. Kamė dalykas: ar jaučia
tės negalėsią laimėti, ar laikot 
savo poezijas tokiomis didelė
mis kad nevertos į šį kontestą 
skirti ?

Atsargiai! Kas augštai šoka 
tas žemai nupuola: Gal laukda
mi geriausių eilių kontdsto ti
kitės jas tada patiekti ? O kas 
bus jeigu tada nelaimėsit nie
ko? Ar negeriau laimėti dova
ną už kaipo prasčiausias, negu 
[tarp geriausiu visai neįsigauti?

Jeigu jau reikėtų skirti dova- 
vana iš eilių telpančių šiuomi 
sykiu, dovaną gautų gerb. žiop
lis už savo “eiles” apie “Vana- 
ga” ir “varlamušius”.

Darbas tai yra perlai mutsų 
gyvenime, o tingėjimas tai pu
vėsiai kurie sunaikina musų gy
venimą, laimę ir grožę.

J. Gogelis.

Eleonora.

NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio. ......$1.00

STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.
Vanagaičio .................................50c

DUL DUL DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio .................................................. 50c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

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

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinycia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais,

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 .....

Tvirtais apdarais

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai, 
rašymų, labi 
mijos srityje

reisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su

taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

75e
1.50

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

iingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.

.21

Užbaigkit Sąskaitas su 
Šaulių Sąjunga

Baigdamas savo misiją Ame
rikoje kaipo Lietuvos šaulių Są
jungos Atstovas, šiuomi labai 
prašau visas organizacijas ir as
menis pas kuriuos yra užsilikę 
Lietuvos šauliams skirtų aukų, 
neatidėliojant išsiųsti jas šaulių 
Centro valdybon į Kauną (Lais
vės Alėja 26.7), arba žemiau pa
duotu adresu.

Asmenis kuriems buvo siun
čiama "Trimitas” išpardavimui, 
arba šaulių Rėmėjų ženkliukai, 
prašoma yra atsiskaityti.

Lygių budu labai prašau visų 
pas ką randasi dar šaulių Są
jungos išleistų knygelių “Idėja 
ir Darbas” paleisti jas kadir pi-1 
giausia kainą, sulyg savo nuo-' 
žiūros, ir pinigus už jas priduo
ti tuo pat adresu į New Yorką 
(Lietuvos Konsulatas).

Trumpu laiku žadu iškeliauti 
Lietuvon, ir todėl labai svarbu 
kad iki tam laikui visete sąskai-

Cleveland o vyčiai aną savaitę 
buvo parengę vakarėlį paminė
jimui fiO metų sukaktuvių poe
to Maironio.

Susirinkę salėn, vyčiai vienas 
kito klausinė jo: “Ar dar neat
ėjo Maironis? Kodėl ’taip ilgai 
progratno nepradeda?”

Nuo Juokų Red.: Kaip iš 
pradžios šių “klausimų” aišku, 
gerb. žioplis nežino kur “Vana
gas” randasi, ir klausia. O kaip 
pabaigoj pats atsako ki^0“Va- 
nagas” raiylasi, mums nelieka 
kas sakyti.

Daug taip pasitaiko tarp mu
sų: nuėję kur Į kitų prakalbas, 
norėdami jiems pakenkti, pa-, 
duodam klausimą kalbėtojui, ir 
iki klausimą išbąįgiam sakyti, 
patįs sau į klausimą atsakom.

Bet kad ir atsakom, 
ne taip.

“Vanago” tik lizdas 
teliko, o patį paukštelį
liai išsikepę, ir į munšainę pasi
dažę sumaumojo. ,

visttidk

Akrotne 
kunigė-

>atrengę vakarėlį paminė- 
ų poe-

Laikraštis kuris turi būti 
skaitomą, kiekvieno Lie
tuvio tai —

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųsdami 15c.
‘•GYDYTOJAS”

4454 So. Western Ave.
Chicago, Hl.

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo ..................
Palanga, Naglio kalnas ...... 
Susigriežimas ............... 
Lietuvos Ežerai .............. 
Dravės ......... .....................
Regėjimas .................. 
Nerys .............■......... 
Giedras Vakaras ........ ..............
Tyrinėjimas ................................
Liūdnas Kraštas ........................
Kauno Apielinkėse Vasarą ....
Palanga. Jajuryje ...................
Nemunas ties Kaunu ...............
I Šviesią Praeitį .,..........
Murmano Kraštas ...........

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pačto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior A v. Cleveland, O.

5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c

Nevedusios Moterįs — 
Temykit!

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

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

Kalbant apie žodi “nelemtas” 
toliau, mes norime plačiau tą 
žodi išaiškinti. Paveizdan:

Nelemta mums būti karalium, 
Nelemta būti kapitalistu, 
Nelemta būti prezidentu — 
Kolei kas.
Kas mums nulemta ateityje 

nežinome. Bet viskas kas ateis 
— gero ar blogo — yra lemta.

kontestas. Kadai- 
“Dirvos” num. šių 
išsikalbėjėme apie

Užmiršas 
se, rodos 1 
metu, mes 
kontestą PRASČIAUSIŲ eilių.
Bet ir mes užmiršome, ir poe
tai turbut užmiršo. Tik vienas 
gerb. Svajonė atsiliepė, gal iš

tos butų užbaigta. .
šiuo metu L. šaulių Sąjungos 

Centro Valdyba jau turi priren
gus spaiidon antrą laidą knyge
lės “Idėja ir Darbas”, kur tilps 
atskaita visų aukų gautų laike 
mano buvimo Amerikoje; Jei
gu užrinkusios neišsiųstos au
kos tuoj nebus prisiųstos, jos 
jau negalės tilpti šioje aukų 
apyskaitoje. *

A. ŽEMAITIS, 
L. Šaulių Sąj. Atstovas.

Adresas:
Lithuanian Consulate

38 Park Row (Room 1108) 
New York City.

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.

Neatsargumo Kainą
Vyrai'ir moterįs senesnio amžiaus kurie mažai 
tepaisė dantų užžiurėjimo jaunystėj e,' dabar ken
čia už savo jaunystės neatsargumą. Geri Dantis 
reikalingą Gerai Sveikatai:'
Mokykit savo vaikus valyt* dantis su Colgate’s Ribbon 
Dental Cream kas rytas ir vakaras kuomet jie prausia
si burnas. Jis nuvalo dantis visiškai. Daktarai ir Dan
tistai visur rekomenduoja Colgate’s.

GERI 
DANTIS 

GERA 
SVEIKATA

J is Važiavo Baltu
Arkliu

Per 74 metus šis bankas saugojo pi
nigus Clevelandiečių ir mokėjo libe
rali nuošimtį už juos. Padarykit jį 
“savu banku”.

htcorparoftA 1949

Society for gaulngs 
ta the atjj of Cleveland

PUBLIC tQDABB

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS I TAUPYMŲ BANKĄ

TIK PATRINKU JUOM1 ’J
Kuomet jus kankina skaudu? atakas 

reumatiškų skausmų, ar užpuola neu- * 
ralgija, strėndieglis, skaudami sqna- «. 
rial ir muskulai—kokis neapsakomas 
palengvinimas patiriama tvirtai pairi- 
nant su

Įreg. S. V. Pat Biure. •

* ir tuojaus pajaučiama maloniai de- 
ginanti šiluma besiskleidžiant po skau- «

* damą vietą, kuri suteikia malonų ana-
« gumą I Visiškai nėra reikalo kankintis * 

turint po ranka tokią tikrą pagalbą. •
Pain-Expelleria tikrai pagelbės ir -

• jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito- v 
« mięm tūkstančiam Žmonių per daugelį
a metų. Visuomet laikykite jo bonką * 

parankioje vietoje. ’ «.
• 35c. ir 70c. už bonką a ^tiekose.
. F. AD. RICHTER & CO. ’ ’ 
, 104-114 So. 4tlt Si.. Brooklyn, N.Y. .

'T'AIP tik galėjo apipasakoti vieno 
i Pittsburgo darbininko teta api

pasakoti kaip išrodė “senų drapanų” 
pirkėjas kuriam ji pardavė už 25c. 
apvalkalą kuriame buvo sudėta tojo 
darbininko $1700 sutaupytų pinigų. 
Jo nuostolis vėl makina jog tinka
ma vieta Jiuosiems pinigams yra tai 
tvirtas bankas.

Clevelando Didžiausias ir Seniausias Taupymų Bankas

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.
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Hf The Younger Set
An “IF” For Girls

IF

resi-

When leading me they pushed 
and struck me on my back with 
what they had, bla!sphemiing 
and cursing me for being a Lith 
uanian, making use of their 
basest ‘kultur’ words. At the 
defensive quarters, we found 
one of the chief investigators 
or judges, waiting, whose feat
ures were like that of an Afri
can panther. Here they again 
began to question me regarding 
my friends, whom they were en
deavoring to locate. I again 
replied that I knew absolutely 

“Wait, you will soon 
cut in the chief in- 
And to tell the pre- 
I presently did find

nothing, 
find out”, 
vestigator. 
cise 
out.

truth,

(To be continued;)

DAY’S ENDA
By Walter R. Baublis.
rays of Dawn reveal a dayThe

That is so near, yet far away.
A day that rises from the sea 
Which we still call Eternity. -
A day that comes all deand and 

white
Just like the snow in pale 

moonlight.
A day when joyfulness and 

mirth
Should rule over this whole 

wide earth;
Such is the dawning of a day,

The shades of Dusk have slowly 
spread

O’er men below, and birds 
o’orherid..

and another 
the nose. I 
of ’the head, 
face was cov- 
But this was 

I had not

The day that was so clean and 
white,

Is now a most horrible sight.
A day when man's most 

precious blood
Flowed out in. streams amid 

the mud.
And greatly marred by an evil 

deed,
And suffering of those in need.
Such is the ending of a day, 
Now stop and 

you say?

POLISH 
INQUISITIONS 

IN VILNA
One of the Lithuanian

dents of Vilna who suffer 
in Lukishkis’ prisons, or as the 
Lithuanians term it ‘academies’, 
succeeded in obtaining a release 
pending trial, which -the Polish 
prepare for Lithuanian students 
held -in their prisons. Here lįs 
a narrative of one of such stu
dents regarding Polish actions 
at the time of his .arrest with 
other students-colleagues.

“It was the 27th day of June. 
Having grow-n weary and tired 
during the day, I retired to bed. 
In the whole building used in 
common only by students, I re
mained alone, as all the other 
students were on their vaca
tions. It became very dark and 
in the somber brick building I 
felt very lonesome, sensing a 
premonition.of something very 
unusual about to happen which 
caused me to become fearful. 
Shortly after I fell asleep, I was 
awakened by- the sound of a 
boisterous rapping on my door 
and shouting “otworzyc” (to 
open). I jumped in fright from 
my bed and started to open the 
door. On the outside the shout
ing and violent screaming con
tinued. As soon as I succeeded 
iii opening ‘the door, immediate
ly a heavy, electrical battery 
light was turned upon my face
and two revolvers were thrust .How will it end, just think and 
to my forehead, with a com- gay. 
mand to stand still!

“Standing thus, other spies 
(as all were civilians and dres
sed accordingly) commenced 
asking me by surnames of the 
whereabouts of my friends- 
studcnts. And as they were 
not in the building at that time, 
I replied that I did not know 
where they were. As soon as I 
said this, one of the spies struck 
me in the face, 
with a punch on 
felt a swimming 
and presently my 
ered with blood,
only the beginning, 
finished wiping the blood from 
my face, when one of the stron
ger, brutal looking, spies com
menced in turn to rain blows on 
my face. I fell to the floor in 
a pool of blood. They then be
gan to kick me with their heavy 
boots and strike me with whips. 
Gradually I felt less pain when 
I was being struck, and finally 
became unconscious.

“I do not remember how long 
I laid in a stupor, but when I 
regained my consciousness and 
sat up, I saw that I had lain in 
blood. The floor was covered 
with my blood, as also my shirt, 
arid all of my body was covered 
with streaks from the heavy 
whips used. The spies in the 
meantime were ransacking. The 
bed and a small safe was turned 
upside down; the books • which 
were neatly arainged -on a shelf 
were inspected thoroughly, thru- 
out and then thrown around the 
room and torn. Evidently they 
were seeking 'some documents. 
The search continued fro’m 10 
P. M. to 3 A. M., and when they 
completed their rummaging, I 
was lifted from 'the floor, all 
bloody, when they \began to 
write a protocol (accusation). 
At my demand to insert the 
facts about the beating which 
I received, -one of them shout
ed: “Jeszcze jemu!” (give him 
another one), ran up arid struck 
me a number of blows on the 
face. The blood then again com
menced to flow in spurts, not 
only through my nose, but also 
through the mouth and ears. _..........o............................
I do not recollect what accusa- Who people applaud at the 
tions their protocol contained,' movies.
but they compelled me to sign I Who cares for the thousand 
it, although I wag half feet of hoakum before the ‘Ibig 
dead, and ordered me to dress picture” giving the names of 
quickly. I felt very weak and lhe camera man and his seven 
my head ached as if being, ham- assistants, etc.
mered upon with heavy sticks; Į What happens to all the dull 

“At three in the morning, safety razor blades.
that, is on the 28th day of June, I Where a lunchroom counter- 
all bloody and with clotted blood man eats his meals.
on my face, they sent me to the ' What it’s all (about and' a 
defensive central bureau (gen-į hundred other things there 
darmerie) on Domininkonų St. .isn’t time to mention.

think, what did

A FRAGMENT 
Budrikas.

There’s music in the hush of 
winds,

And in their mighty roar;
There’s music, too, when

Autumn sings
The night of Summer o’er.

There’s music -in the pathless 
wqod,

Most solemn, deep, and grand;
’Tis music in the solitude

Of Nature’s fairy land.
There’s music in the surging 

sea;
Lash’d by the furious storm;

And in the elemental glee
Of Earth in every form.

There’s music in the strife of 
men

For honor’s laurel crown;
For those who win the diadem, 

The music of renown.

MUSIC:
By

Will Some One Please Tell Me
Why the would-be Busy Bro

ker must eat his lunch with 
hat on.

If there are 'locks to fit 
the keys some birds carry 
their key-rings.

Who buys the umbrella in 
first place.

Who uses gum-machines 
anything besides the mlirror.

his

the

for

you can dress to make
yourself attractive,

Yet not make puffs and curls
your chief delight;

If you can swim, and row, be
strong and active,

But of the gentler graces
lose no sight;

If you can dance without a
craze for dancing,

Play without giving play too
strong a hold,

Enjoy the love of friends 
without romancing, 

Care for the weak, the 
friendless and the old-,

If you can master English, and
Spanish and Latin,

And riot acquire, as well; a 
priggish mien";

If you can feel the touch of
' arid satin

Without despising calico
jean;;

If you Can ply a saw and
- hammer,
Gan do a man’s work when

the need occurs,
Gan sing when asked, without

excuse or (stammer,
..Gan rise above unfriendly

snubs arid slurs;
If you can make good bread as

well as fudges,
Gan sew with skill and have a camel’s walk, the next thing 

an eye on dust; to expect is the elephant’s gal-
If you can be a friend hnd hold | lop.

no grudges,
A girl whom all will love

beęause. they must;
If something you should meet 

and love another
Arid make a home with faith 

and peace enshrined,
And you its soul—a loyal wife

and mother,
You’ll worik out pretty nearly 

to my mind . \
The plan that’s been developed

through the ages,
And win the best that 'life

can have in (store;
You’ll be my girl, a model for

the sages,
A woman whom, the world

will bqw before. . . ,, -r,-
—The Type Metal Magazine. | No man would ever "et mar-

" I ried if there were only
7* woman who wanted him.

-------- dq--------
One of the mysteries of this Does Seems So

world, thinks 'Joseph (Brazaufe- “I can’t raise $25 for you”, 
kas is why a bandmaster doesn’t' declared Mr. Brooks, “That’s 
wear his' medals on his back, I all there is to it. I received a 
where the audience can see notice from my bank that Į had 
them; '' loverdrawn.?

silk

and

Joseph Virbickas says that 
the gas and light meter is the 
nearest thing to a perpetual 
motion that we have found.

-------- oo——
“Papa, what do you call a man 

who runs an automobile?”
“It depends on how near 

comes to hitting me,”
-------- oo--------

New Tag to Old Proverb
Notice in Arizona—“My. wife 

Sarah has left my ranch and 
any man as takes her in will bet 
himself pumped so full of lead 
šame tenderfoot will locate him 
for a mining claim. A word to 
the wise is sufficient and orter 
work on fools.”

There are 5,000 languages, 
Zig Muliolis hears. And money 
talks all of them.

———oo--------
Now we have a fox trot and

he

“Well,” suggested Mrs. 
Brooks, “try some other bank. 
They can’t all be overdrawn.” 

-------- oo--------
Modern high finance: Shake 

hands; clinch, collect the money. 
—i—00<—

The next hardest thing to 
raising money to pay for am 
automobile is selling it after 
you have discovered that you 
cannot afford to own 'it, wails 
Steve Zdani's.

-------- oo--------
The office boy doesn’t bury 

his grandmother now. He goes 
with her to the game to watch 
grandfather play.

-------- oo---------
More than a billion dollars 

was the contribution 
American hen to our 
wealth last yean And 
only crowing is done 
roosters.

of the 
national 
yet the 
by the

——oo--------
How True

Some folks don’t mine their 
business

The reason is you’1'1 find,
They either have no business 

Or else they have no mind.

In Columbia Rekordų
Ii ir Grafofonų 

Krautuvė

----------------00

When thieves fail out, honest 
men get their due. When honest 
men fall out, lawyers get theirs.

--------------- QO-yr

There are some things people 
can’t buy with money,, muses 
Tillie Vitkus, but people don’t 
appreciate' them much.

--------oo--------
Pete Banionis says it is esti

mated that thręė-fourths of the 
useless conversations begin with 
the query “Gotta match?” 

-------- oo——
There would be. few divorces, 

however, if chilvalry would be
gin where charity ends.

——00----------------
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POGO STICK RACING ON THE UNITED STATES LINERS

M
Puikiai 

Pasirėdęs Jaunikaitis.

[——T

Galit dėvėti naujai suprosytij siutq ; Stikliniai žibančius čererykus;
y Jusi) piržty nagai gali būti puikiai nupaliruoti. Ir lysini, tvariai nuskustas valdas, I 
v Bet —jei jūsų galva pilna pleiakanu — tai tas sugadina viskq. ’
d K« tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panele? Visos Jūsų paa- • 
7 tangos, padaryti genj impresijų, nueis niekais, jei Jus pradėsite kasyti savo galvą • 
V ir barstyti netvarias pleiskanas po visą kambarj. Naudokit . ’

Z Į Gaunama aptiakosoj G“ S Į GoC. nž bonką j V

\ pleiskanų mirtinqji pricSq I Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin-j *1 
Z kit galvos odų kiekvienų vakarų per kokia defiimt dienų ir daugiau nereikta jums j 
3 gėdintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos iSnyks visiškai j trumpų laikų 7<

ir po to, viskas kų reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos o<lų su Ruffle, į 
) ir daugiau niekuomet pleiskanos Jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus I (•
) F. AD. RICHTER & CO.. 104-114 Sol 4th St, Brooklyn, N. Y.
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NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 
RAKANDU FIRMOS

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

Stalai, Lovoš, Sprenžinos. Matrasai, Pečiai, 
Karpetai, Linoleum, Svetkambariams Setai, 
Valgomų ir Miegamų Kambarių Reikmenįs.

Duodama Dovanos Pirkėjams.
Ateikite persitikrini. Kainos prieinamos.

. M SACEVIČ1US, Vedėjas.

I

II1

Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainy, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
Čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumy ir pavidalų.
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai. .75c

■.'.'.■.■.■.■.■/.‘.■.■.■.■.■.■.■A1, AAAA/WWWWWWWWWA^WVVtt
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KAUNO
KRAUTUVĖ

2271 ST. CLAIR AVE.

NAMAI Pardavimui

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

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

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 4 

CHICAGO. ILL.

VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖS 
MINTIES DIENRAŠTIS:

“LIETUVOS ŽINIOS” giąa Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 
stovi už žemes reformą ir stovi sargyboje obalsio: “Lais
va nepriklausoma, dęmpkratinga Lietuva su Vilnium ir • 
Klaipėda.”

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas dieną naujausių žinių ir 
nesibijo tarti teisybės žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS” yra vienintelis Lietuvoje dienraštis ku
ris gina Amerikos Lietuvių reikalus, ir paduoda naujau
sių žinių iš gyvenimo niusų išeivių Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari
katūromis h paišiniais. .
Kaina: Lietuvoje mėnesiui' 4 litai, užsieny] 5 litai.

“LIETUVOS ŽINIŲ” ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVĖS ALĖJA Nr. .60 LITHUANIA.
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all 
on

1895 E. 9 StTMt
Cleveland. Ohio.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
:=L IJANTI3TAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

of
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LOUIS EISENBERG J 
■'Turi Geležinių Daiktų, Peėių.^ 

Kvailių, Varnišių, Cinuoja. j! 
J .Lieja ir Stogams dangalų ■; 
■ * 1169 East 79th St. N. E.
I j Princeton 1337-K į
nAMAVWVWWWWVWVWWlW

New York, Nov. 5. — On a 
recent trip of the President 
Roosevelt a young woman pas
senger out-pointed all contes
tants in a pogo jumping by 
hopping about the deck, without 
once losing her balance, for 
half an hour. As a consequence

4^
she was declared champion
the North Atlantic and tender
ed a special dinner in recogni
tion of her accomplishirien'L

Pogo races are now the rage 
on many of the United States 
liners. Tourists find th’js a 
particularly engaging pastime.

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

PAGELBA v’Sį
Mano gydymas visokią keblių ir užsisenėjusių Iii: 
gų Vyrų buvo labai pasekmingas. 25 metų studi
javimas efektų ir gydymų leido man pagelbėti 

tūkstančiams vyrų kurie jau buvo nustojš vilties. Jeigu esi už
sikrėtęs, ateik pas mane ir nuo širdies viską 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 SVEIKATĄ IR SAVES PAGODONE. NIEKAD 
TO NESIGAILĖSI.

DOCTOR BAILEY “Specijalistas
811 PROSPECT AVE. CLEVELAND, OHIO

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

Imk elevatorių arba lipk trepais ant trečio augšto.

Neura Bottling Co
SALDŽIŲJŲ GĖRIMU SPECIALISTAI

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS: 
Orangė Cloudy, Ginger Ale, Root Beer,l 

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

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

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

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius na- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavuno. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos 
"—- *7—'— "cope-Raggi-X-
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riolbgiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijim. 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus 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 sj ap
garsinimą.

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki l.

fl tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.
Wl|W$jjr. Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X-

L C«.1 •.. Dz\An^n>AH zv ««■ mitino
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Aleksandras Bajoras
Onušišlrio milicijos 'nuovados 

viršininkas, Aleksandras Bajo- 
ias, 33 m. amžiaus, einant tar-

nigai. Ant kapo vienas iš kuni
gų pasakė gražią kalbą.

Dideliam nuliudime liko jo se
nelis tėvas, brolis Simanas ir 
jo paties šeimynėlė, bei vienas 
brolis ir dvi seselės Amerikoje.

Velionis Aleksandras, būda
mas pasimokinusiu, tarnauda
mas Rusijos kariumenėje, išsi
mokino feldšerystės; kariavo 
Rusų-Turkų fronte laike Didžio
jo Karo. Lietuvai pasiskelbus 
nepriklausoma, Aleksandras su- 
gryžo savo mylimon tėvynėn ir 
čia ištikimai ėjo jam paskirtas 
nuovados viršininko pareigas iki 
patiko nelaboj! mirtis.

' Simanas Bajoras.

Aleksandras Bajoras 
nybos pareigas, staiga mirė iš 
nelaimingo atsitikimo rugsėjo 
23 d. šių metų. Palaidotas rug
sėjo 26 d. Jezno kapuose. . .

Apie tai praneša giminėms ir 
pažįstamiems Amerikoje- nuliū
dę jo giminės.

F
Surašinės Vilniečius
Vilniaus krašte gruodžio 31 

d., labiausia tose vietose kur 
neutralė juosta buvo, okupan
tai surašinėsią gyventojus, 'jų 
turtą, ir tt. Svarbiausias su
rašinėjimo tikslas tai naujų 
mokesnių apdėjimas ir nustaty
mo gyventojų skaičiaus tauty
bės žvilgsniu.

Aleksandras Bajoras mirė iš 
netikėtos priežasties. Rugsėjo 
22 d. nuvažiavo j dvarelį susta
tyti protokolą apie gaisrą. Vis
ką apžiūrėjęs inėjo i vidų sura
šyti ką reikėjo. Inėjęs nuisi- 
rengdinėjo. Pradėjo nusijuos- 
ti diržą, ir tuo tarpu iš makščių 
iškrito revolveris, rankena že
myn. Nuo susitrenkimo revol
veris iššovė pataikydamas jam 
augščiau kelio į kairęją koją. 
Ėulką atsimušus Į kaulą nuėljo 
per vidurius ir sustojo žebruose 
palei širdį. Dar gyveno 26 va
landas. Mirė sekmadienyje, 23 
d. rugsėjo.

šermenįs daryta namie, Me
diniškiuose.. Rūgs. 26 d. nuly
dėjo į bažnyčią, vakaro laiku. 
Ant rytojaus gedulingas mišias

Uždraudė Lietuviškai 
Melstis

Vilniaus Katedroje Lietuviš
kai pamokslai uždrausta. Pa
mokslai Lietuviškai buvo sako
ma rytais. Jų klausyti daug 
Lietuvių susirinkdavo. Dabar 
ryte, vidurdienį vien tik Lenkiš
kai sakoma. Parėdymą Lietu
viškus pamokslus Katedros ba
žnyčioje panaikinti davė Ro- 
mari’as. Pafctarasai “besidar
buodamas” net savo pirmtaku- 
na prieš 60 metų — Muravjovą 
— pralenkė. Velnias rovė pir
mą, tą pat padarys ir antram.

(“Trimitas”)

laikė ir į kapus palydėjo/tris k'u-Į

PAJIEŠKOJIMAS. Pranas Ja
nuškevičius iš Kauno, pajieš- 

ko seserų, Jadvigos ir Genovai
tės. Paskiausias adresas buvo: 
1042 Pearl St., Denver, Colo.

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio- Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. H al s ted St. Chicago, III

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

Prenumeratą nuo Naujų Metų bus $4. 
Visiems kurie naujai užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ’ metams bus duodama dvi dideles do
vanos; Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1 923 
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1924 m. Tik 
tame laikotarpyj bus duodama dovanos'.

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

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

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

Adresuokit:

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Dabar užsirašyk , 
AMERIKOS LIETUVI

"AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui!. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

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

“AMERIKOS LIETUVIS”
1 5 Millbury Street Worcester, Mass.
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DIRVA 7

RYGOS LIETUVIAI

(Specialiai “Dirvai”)
Prieš karo metus Ryga buvo 

vienu žymiausių, bene žymiau
siu Europos kontinente Lietuvių 
snsi'burimo punktu Lietuvos iš- 
lau'kėj, nes ten 1914 m. gyveno 
virš 40,000 Lietuvių. Gi pri
skaičius neišvengiamus išsigi
mėlius Lcnkiškuman, tą skaičių 
galėtų kuo ne padvigubinti.

Atatinkamai tokiam Lietuvių ' 
skaičiui, žymus 'buvo ir Lietu- ' 
vili vis.uomeninis-kulturinis -gy- 
venimo judrumas. Tautinis dar
bas Rygoje prasidėjo anksti. ( 
Pirmoji ’Lietuvių Wtaugij'a įįli- ] 
kūrė jau 1894 m., kada Lietu
voje toli gražu nebuvo galimy- . 
bes turėti Lietuvių organizaci
ją. Maždaug tuo pačiu laiku j 
Rygoj pirmą kart pasigirdo Lie- ] 
tuvių kalba nuo scenos.

Ypač išbujojęs visuomenės . 
gyvenimas buvo laikotarpyj nuo 1 
1905 metų iki karui. Gyvavo ( 
šios žymiausios draugijos: “Pa
šalpa” su savo banku, švietimo ' 
draugija “žvaigždė”, pažangio
ji blaivininkų “Giedra”, studen
tų “Viltis”, meno mėgėjų “Kan
klės”, vaidylų ratelis “žaislas”. 
Laikėsi, ir gana tvirtai, net trįs 
laikraščiai: dešinysis “Rygos 
Garsas”, pirmeiviškas “Rygos 
Naujienos” ir socialistinė "Vil
nis” Buvo inteligentų, darbuo
tojų netruko visoms šakoms.

Karas, ypač 1915 m. evakua
cija gerokai supurtinusi Rygą, 
sunkiu slogtu prislėgė ir Lietu
vių gyvenimą. Darbuotojų dau
gybė išvažinėjo, daugelį pašau
kė kareiviauti. Likusieji, ku
riems įvykiai nebuvo užnėrę pa- 
sįyumo tinklo, turėjo energiją 
aukoti organizavimui tūkstan
čių Liėtuvns tremtinių šelpimo. 
Skurdus buvo ir 1916 metai.

Kiek subruzdino visuomenės 
darbe 1917 metų revoliucijos 
sukeltas visuotinas sąjūdis. Bu
vo besikeliančios vėl gyvesnin 
darban draugijos, besikurian
čios naujos. Daryta daug susi
rinkimų, paskaitų, vakarų, ža
lė likusio vieninteliu spaudos or
ganu “Rygos Garso” pasirodė 
kraštutiniai kairioji “Liuosy- 
bė”„ 6 vėliau "Laisvas žodis”, iš
leistas judraus -“-XII Armijos 
Lietuvių kariųkomiteto”. Bet
gi visam tam gyvumui 'kryžių 
pastatė Vokiečių okupacija, Vi
sai užmirė draugijos, užsidarė 
visi laikraščiai; darbuotojai vėl 
išsiblaškė kur kas, upas nupuo
lė. Tik .išlikusiose Lietuvių mo
kyklose ir vieno kito vakaro su
rengime pasireiškė Lietuvybės 
darbas. Panašus buvo ir komu
nistų "valdymo laikotarpis su 
keliais Lietuvių mitingais ir 
“Darbininkų Kova” — Laitvių 
Komunistų Centrokomo savait
raščiu.

Priėję prie dabartinių laikų, 
matome Rygoje vos apie penki's- 
šešis tūkstančius Lietuvių išli
kusių nuo visų permainų. Vfeą 
inteligentiją Ryga atidavė Lie
tuvai. Liko saujelė mokytojų, 
vįenas-antras surištas su Rygą 
senesnis darbuotojas ir beau
gančio mokyklų jaunimo būre
lis. Beje, dar Lietuvos Atsto
vybės personale priskaitoma ke
liolika.

Svarbiausiu kultūrinio gyve
nimo veiksniu ir centru palieka 
mokyklos. Jų turime Rygoje 
keturias su apitikriai pussep- 
tinto šimto vaikų ir 26 mokyto
jais. Mokyklos pagrindinės: jų 
viena seniausia ir plačiausia su 
360 vaikų, vedama vyriausio 
pedagogo Buivydo, turi visas 6 
klases (lygu 4 klasėm gimna
zijos) ; kitos gi tik dalį. Mo
kyklas užlaiko miestas ir vai
kams mokslas nemokamas. Mo
kytojų stokai eSant, Latvijos 
švietimo Ministerija pernai žie
mą surengė keturių mėnesių 

■ mokytojų kursus, šįmet gi duo
ti ta biudžetas Lietuvių vidurinei 
i mokyklai kurti, ir šiais mokslo 
: metais pradės veikti I klasė (ar- 
: ba V gimnazijos Masė).

Nuo 1921 m. liepos mėnesio 
: pradėjo eiti Rygoje savaitraš- 
: tis “Rygos Balsas”, leidžiamas 
: spaustuvninko p. Natkevičiaus.

To laikraščio Įkūrimas gerokai 
padeda visuomenės darbui tarp
ti. Kaslink to laikraščio pa
kraipos tai jis eina koalicijos 

: pagrindais. “Rygos Baiso” re
daktorių tarpe, kaip ir iš turi
nio matyti, yra srovė norinti jį 
matyti grynu senojo “Rygos 
Garso” inpėdiniu, ir kita srovė

besistengianti jį išlaikyti gry
nai bepartiviu kad jis ata tiktų 
pavadinimui “demokratinis Lie
tuvių laikraštis Latvijoje”, ku
rį neša. Redakcijos komisiją 
sudaro Kun. Juodvalkis, Narke
vičius, Vronevskis ir mano, šių 
žodžių rašytojo, asmuo.

Tokios pat rūšies nesutarimas 
kaip del laikraščio pakra|i’pcis 
yra ir draugijų reikalais. Iš to 
ir toks 'keistas nedidelio darbuo
tojų būrelio susiskirstymas į 
kėlias draugijas. Turime senu
tę Pašalpos Draugiją, sekan
čiais metais sulauksiančią 30 
metų sukaktuvių; pernai įsikū
rė Liet. Katalikų Jaunimo dr-ja 
"šviesa”, dabar kuriasi Liet. 
Jaunimo dr-ja “Rūta”; yra dar 
ir Zitiečių būrelis. Be to atski
rai iki šiol gyvavo neblogas cho
ras’ suorganizuotas konservato- 
risto p. Karoso. Dar pridėtina 
kad Latvių-Lietuvių Vienybės 
draugijos įkūrime ir darbuotė
je Rygiečių prisidėtą ir iki šiol 
tebetriūsiam a nemažai.
(Bus daugiau) Telšiškis.

Namų Statyba Didėja
Kaune namų Statymais įtiek 

padidėjo kad vietoje neužtenka 
statomosios medegos. Jos daug 
užperkama Klaipėdoje, tik iš čia 
parvežimas kiek sunkesnis — 
garlaivių nepakanka.

Pamokos Klaipėdoje
švietimo Ministerija pasiuntė 

į Klaipėdą mokytojus suorgani
zuoti Lietuvių kalbos kursus. 
Juose tuo tarpu yra 212 klau
sytojų. Jie- paskirstyta grupė
mis, silpnai mokantieji; nemo
kantieji, ir tt.

DABAR LAIKAS PADUOT 
KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ 

UŽSAKYMUS

“Dirvos” Spaustuvėj galit 
užsisakyt sau Kalėdinių Pa
sveikinimų laiškus — tikrai 
gražaus artistiško darbo, 
kelių spalvų kortelės arba 
sulenkiami laiškai su tinka
mais Lietuviškais ar Ang
liškais linkėjimais ir su jū
sų vardu ir pavarde atspau
sdintą po linkėjimais.
Kainos keliariopos, bet vi
sai pigios. Negaišuokit!

ANTANAS BARTKUS

rrro o
GELEŽINIU DAIKTŲ 

KRAUTUVĖ
Visokios Maliavos, Stiklai, Variusiai, 

Įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 
Elektriški Reikmenis.

Plumberiams ir Stogams Reikmenes.
Namams Padargai.

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

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

6704 SUPERIOR AVE.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 ifei 8 
E. 7» ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street
Telefonas Randolph 1906

JOHN JUŠKA
Pripildom batarejas, taisom vi
sokius elektriškus daiktus prie 
visokių automobilių. Taišom 
batarejas, starterius, generato
rius, užžiebas, šviesas, svirius ir 

- visokias vielukes.
Ir mes garantuojam visą savo 

darba.
4140 SUPERIOR AVE.

Tei. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekei

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

921 St. Clair Ave.

Uždraudimą Atšaukė
Nesenai Lietuvos vyriausybė' 

'buvo uždraudusi iš užsienio i I 
Lietuvą žuvis įvežti. Tas sun
kiai atsiliepė į Latvijos žuvų 
prekybą. Rygoje net keletas 
konservų fabrikų sustojo. Lat
vių vyriausybė net pasiaiškini
mų prašė iš musų Valdžios apie 
uždraudimo priežastį. Musų vy
riausybė vaduodamas! politi
niais samprotavimais vėl leido 
iš Latvij'oš žuvis įvežti į Lietu
vą.

Lietuvos Pamatas
Lietuvos Bankas spalio 1 die

nai turėjo aukso ir sidabro 16,- 
636,226 litų -ir 41 centą; dola- 
rių, svarų ir kitokios pastovios 
valiutos 37,184,899 litų 52 et. 
Banknotų apivartoje 53,564,180 
litų ir 80 centų.

(“Trimitas”)

Auksinių Daiktų 
Krautuvė

galima gauti visokias brang*
“iliubi-

visokius laikrodėlius, 
orientalius perins, <fonta-

visokius daiktus.
J. KRASNICKAS 

999 E. 79th St Cleveland, O

čia I _
menas už prieinamą kainą,
nius žiedus,
špilkas,
nines plunksnas, britvas ir tam pa
našius

Agiįi
to

■CLPAUDOS darbus ge- 
Sk rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<T[ ‘Dirvos’ spaustuvė at-; 

□1 lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, Čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 

□1 Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
<TT Darbus padarom viso- 

□1 kiomįs spalvomis, pa
darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS Drapanas ant 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

(
Vyriški ir Moteriški C 

ČEVERYKAI
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- .. 

. tęs. Naudokitės šita proga — ;;

Lietuvių išdirbystės Over-Globe įi 
čeverykai drūtai padaryti ir • • 
gražiai tinka ant kojų, šitas ;J 
yra tik vienas Lietuviškas što- .. 
ras čeverykų Clevelande. • •

MEYER MILLER į 
| 6311 St. Clair Avė. |
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PUIKIAUSIA STUDIO
Antano Bartkaus paveikslų stu
dija yra viena iš geriausių fo
tografijų traukimo įstaigų, ir 
jis yra artistas prie fotografijų 
darbo. Dabar nori duoti progą 
visiems nusiimti gerus paveiks
lus už nužemintą kainą. Taip
gi dabar oras geriausias, žmo
nės labai gražiai atrodo. *

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

Meldžiame visų apsilankyti Ir 
persi tikrint musų darbo.

1197 East 79th Street
V^WAWA’.W.SW.'.WA 

C. D. AINGER |
ADVOKATAS ;! 

ir Notaras >J
307 WILLIAMSON BLDG. I; 
Visus Lietuviškus reikalus į 
užžiuri > J

P. J. KERŠIS ■: 
jis taipgi kalba Lenkiškai; Sla- 5 
viškai ir Rusiškai.

Telef.: Main 6111. !j

Prospect 2420 « Central 1766

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

kuojant, išleidžianti ir sukraunam.
3400 St. Clair-Avenue Cleveland, Ohio.

KODĖL
s: 
g 
f
i 
g:
g; 
g 
g:
i:
g

ii
ii 
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VISIEMS REIKIA SKAITYTI

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

UŽSIRAŠYKIT JI ŠIANDIEN!

“TELEGRAMAS”
666 W. 18th Street Chicago, III;

KALĖDOS
ateina greitai — ir neužilgo .jos čia 
bus. O kuo geriau padaryti atmintį 
ir dovanelę savo tėveliams, broliams, 
sesutėms, draugams, mokiniams jei 
ne laikraščiu?
(Į Pasiskubinki! dabar — kolei dar yra 
gana laiko — užrašyti saviškiams Lie
tuvoje “DIRVĄ” arba “ARTOJĄ” 
arba abu tuos laikraščius, 
nukentėsi! — praleisdami 
iš savo kišeniaus suteiksit 
džiaugsmo visam metui.

Jus čia ne- 
dolarį kitą 
saviškiams

<jj Kurie dabar užrašys “Dirvą” ir 
“Artoją” savo giminėms, gaus dova-. 
nų tą ką iki šiol joks laikraštis nedavė

Dideli, 20x30 colių mieroš 
Sieninį LIETUVOS ŽEMLAP1

to

!W
to

*

tototo

R

Viską siųskit 'šiuo adresu:

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

DIRVA” Superior Ave. Cleveland, O

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

ir ypatiš-

Chicagoje 
apibertas

Artistas Babravičius atvyks
ta. Gautomis iš Chicagos žinio
mis, artistas Babravičius atvy
ksta į Cle^elandą ketvergo va
kare, lapkričio 8 d. Chicagą ap
leidžia tą pačią dieną ryte.

Kaipo artistas, — rašo Chi- 
cagiečiai, — Babravičius yra 
dideliai gerbiamas ir (brangina
mas ne vien Lietuvių bet ir 
Amerikonų kurie turėjo progos 
jį girdėti dainuojant 
kai jį pažino.

Antrame koncerte 
artistas buvo rožėmis
ant estrados. Tas parodė kaip 
Lietuviai jį brangina, ir abel- 
nai tuo padarė labai gerą įspū
dį į patį artistą. Delnų ploji
mams nebuvo galo, ir po keletą 
kratų buvo pakartojama dai
nos. Gal didesnė pusė klausy
tojų braukė ašaros nuo veidų, 
kiti gal iš džiaugsmo ir to pa
daryti negalėjo: užgriuvo jų 
širdis.

Išgirdus sykį, visuomet nori
si klausyti jo dainų!

Babravičius sykiu yra geras 
Ęietuvos patriotas. Jis mums 
labai brangus žmogus.

Taip rašo Chicagiečiaį.... 
;*Clevelandiečiai irgi biskį 

simano kas yra daina, kas
artistas, ir kaip gali dainuot to
kia žmogus kurs dalyvavo net 
Maskvos operoj. Opera Euro
poj yra augščiausia.dainos įstai
ga, ir jon tegali patekti tas kas 
turi augščiausius gabumus.

CTevelandieciai rengiasi artis
tą Babravičių sutikti • ir daly
vauti jo koncerte. '

Ant 'lapkričio 18- d., nedėlioj, 
rengiama jam iškilminga3 vaka-

nu
yra

rionė viename iš gražiausių ho- 
telių Clevelande. Kurie nori
te dalyvauti iškalno pasistoro- 
kite sau vietas pas rengėjus.

Koncertas atsibus Lietuvių 
Salėje seredoj, lakr. 21 d. nuo 
8 vai. vakare.

Prie rengimo prisidėjo “Dir
vos“ redakcija, tautinės drau
gijos, Šv. Jurgio parapijos var
goninkas p. J. čižauskas, Teat
rališkas Choras.

Kas norit mokintis? Lapkri
čio 5 d. Lietuvių salėje buvo or- 
ganizativis susirinkimas naujai 
steigiamas Cleveland© Lietuvių 
mokyklos. Kadangi tuo pat lai
ku viršutinėj salėj buvo prakal- 

|bos politikierių, tarp kitų kal
bėjo ant galo ir Adv. P. J. Ker
šis, vienas iš pasižadėjusių mo
kj’klos specialių lektorių. Adv. 
Keršis paragino žmones pri
sidėti prie mokyklos, kuri tuoj 
po jo kalbos buvo pradėta orga
nizuoti.

Adv. Keršis yra gabus kalbė
tojas. Savo kalboje plačiai iš
dėstė naudą mokslo ir bėdas ko
kias žmonės neša delei savo ne
mokytume. Jo kalba nėra tai-“ 
komą ?mones. prajųOkint kad 
tųomi publiką užinteresavus 
klausytis; jo kalba tiesiog pa
liečia žmogaus jausmus, širdį ir1 
protą. Tokie kalbėtojai yra la
bai svarbu. Labai smagu kad 
Adv. Keršis Clevelande lieka.

Po jo kalbos susirinko į skie
pą diktokas buris žmonių, nors 
jau buvo dešimta valanda va
karo. Tenai dar buvo susirinki
mas, paaiškinimai ir kalbos.

Susirinkimą atdarė A. Praš-

Kurie dar norit užsirašyti M. 
Petrausko operą “žalčių Kara- 

galit priduodami savo 
ir pinigus “Dirvoje”, 
dienose bus pinigai pa- 
Kaina $5. Visų vardai

,| lienė”,
. vardus

šiose
- siųsta.

1 bus atspausdinta toje knygoje.

Pradek Dabar
kevičius, plačiai paaiškindamas 
sumanymą ir mokyklos planus. 
K. S. Karpavičius toliau išdėstė 
kokios šakos bus mokinama — 
tai Lietuviška gramatika, isto'- 
rija (Lietuvos ir Visuotina) ma
tematika; prie to bus duodama 
lekcijos iš praktiškųjų mokslų: 
chemijos, fizikos, medicinos, so- 
eialogijos, teisių, ir tt.

Rengėjai pareiškė kad moky
tojauti apsiėmė šie:

Chemikas P. J. žiūras,
K. S. Karpavičius, “Dirvos” 

redaktorius.
Specialiai lektoriai šie:
Dr. Vitkus, Dr. šemoliunas ir 

Adv. Keršis.
Po to kalbėjo dar A. Lapins-L,, , . T . , . ... ... . 

, „ , Clevelande Lietuvių bažnyčioje,kas, Dr. šemoliunas ir Adv. Ker- .... , . ..' • • k am lan inciinmonni v ,i n rym a
šis.

Mokyklos vakarai bus pane- 
dėlis ir pėtnyčia. Vieta — ge
rai žinoma Goodrich salė, 1420 
E. 31 St., kadangi ten yra mo
kyklai reikalingi įrengimai.

Mokj’klos valdyba išrinkta: 
Pirm. — T,' Petrauskas; sekre
torium -s- A, Lapinskas; iždi
ninku — J. Brazauskas.

Susirašė pirmą vakarą apie 
20 mokinių, visokių pažiūrų, ir 
mokykla nebus partinė, bet tik
ra mokykla. Solo.

Ir Clevelande policija sužy
mėjo 245 “minkštųjų gėrimų“ 
karčiamas kur gėrimai suminkš
tina žmonėms galveles. Saugo
kitės, karčiarnirinkai, jeigu ne
įstengiat but geri....

Spalio mėn. Clevdlande adto- 
mobiliais užmušta 25 ypatos.

Neužmitrški Saviškių Lietuvoje

Lietuviu kalbos, istorijos ir 
kt. kursi] pirmas susirinkimas 
įvyks panedėlyje, lapkr. 12 d., 
Goodrich Hali, 1420 E. 32 St. 
Užsirašiusieji ir norintieji pri
sidėti meldžiame ateiti. Nauji 
bus priimama tik iki galui šio 
mėnesio.' Vald.

čižauskii koncertas. Nedėlios 
vakare, lapkričio 4 dieną, po- 
bažnytinėj salėj atsibuvo pp. či- 
žauskų susipažinimo koncertas 
su Clevelandiečiais, nes p. J. C£- 
žauslkas jau 'kelios savaitės tam 
atgal užėmė vargoninko vietą

' Kaip jau visuomenei žinoma, 
abu — Marė ir Jonas — či'feįau-

I skai yra išsilavinę muzikai ir 
I dainininkai, todėl ir atlikta kaip 
buvo galima tikėtis, puikiai.

Programas susidėjo iš trijų 
dalių, gana platus ir Įvairus, ir 
publika labai likos užganėdinta. 
Publikos buvo apie 500 ypatų, 
kuri gana ramiai klausėsi dai
nų, apart vaikų, kėlusių trukš- 
mą.

Dar vienas dalykas. Laike 
koncerto vietinis klebonas per
ilgai laikė prakalbą. Nors ta 
prakalba buvo reikalinga, bet 
kad jau buvo po 10 valandai va
karo kaip pradėjo kalbėt, o dar 
trečia dalis program© buvo ne
išpildyta, tai publika labai neri
mavo ir laukė kad greičiau kal
ba pasibaigtų.

Pilypas iš Visur.

“Samsonas ir Dtelifa”' veikaib 
repeticijos atsibus' nedėlibj' ry
te, lapk. 11 d., “Dirvos” redak
cijoj. Paėmusieji’ roles akto
riai meldžiama susirinkti tarpe 
9:30 ir 10 vai. nevėluojant-

Miesto ir valstijos rinkimai. 
Lapkričio 6 d. Cleveland© pilie
čiai rinko 28 miesto tarybos na
rius. Kadangi Olevelandas ne
turės daugiau majoro, o tik ve
dėją, arba manadžerį, tie tary
bos nariai rinks ir skirs tokį ve-j 
deją savo didumos balsų spren
dimu. Miesto reikalų vedėju 
gali patekti bile gabus biznie
rius, arba prastas biznierius tik 
geras politikierius. Pirmiau vi
si piliečiai rinko majorą, dabar 
tą teisę pavedė miesto tarybai. 
Miesto vedėjas bus samdytas 
žmogus. Jeigu riks, galės buri 
kad ir visą amžį, o jeigu ne, ant 
tarybos nubalsavinao liks pakei
stas kitu.

Kituose valstijos (miestuose 
buvo majorų rinkimai.

Olevelandas prie to rinito mo
kyklos tarybos narius, teisėjus, 
balsavo kitais klausimais, kurių 
tulus atmetė kur reikalaujama 
padidinimo taksų, kaip tai nau
jo teismabučio statymas, senat
vės pensija, ir tf.

Miesto manadžeris 'užims 
vo ofisą nuo 'sausio 1 d.

sa-

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Ąmerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos 
Lietuvoje

Kupčiūnas..............327
Klimavičienė..,..L50 
Riteris..............‘.1,2,000

Motiejus
Domicėlė
Adomas
Marcelė Urbonavičienė.... L100
Jonas Largenca.................... L100
Marė Jerusevičienė...........L 50
Magd. Jankauskienė.......... L100
Ona Likienė............. ....$ 10
Jonas Kavaliauskas.......... L325

Pinigai išmokėta pilna suma 
kiek buvo siųsta.

Visiems siuntėjams išsiųsta 
priėmėjų pasirašytos kvitos.

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Av. Cleveland. O.

AKRON, OHIO
Lapkr. 5 d. buvo teismas S. 

Rodavičiaus prieš Liet. Ameri
kos Pramonės Bendrovę. Var
de bendrovėj J. Vasiliauskas iš 
Birltimorės, jos prezidentas, tu
rėjo teisme dalyvauti. Jis pa
sislėpė iš baimės, nes bendrovė 
turi apmokėti suvirs $1100.

Keli metai atgal, nesant tuo 
tarpu Radzevičiui Akrone, Va
siliauskas su Stakniu teisme iš
gavo prieš Rodavičių nuospren
dį, bet dabar bendrovė teisme 
pralošė įr turės pinigus grąžin- 
:ti. *

Guminių daiktų išdirbystė, 
Goodyear, nupirko nuo Zeppeli- 
no Vokietijoj' patentą išdirbti 
Zeppelin orlaivius. Visos ma
šinerijos bus perkelta Akronan. 
Sako, suvirs trijų tūkstančių 
darbininkų reikės prie tų darbų.

Akrono Lietuviai labai pasi
piktino iš pranešimo pereitame 
num. “Garse”, kad Staknis din
gęs iš Amerikos, esąs dabar 
Lietuvoj ir turįs vasarnamius 
Palangoj. Pasirodo kur L. A. 
Pr. B-vės šėrininkų pinigai at
sidūrė. Staknis buvo šios ben
drovės vice pirmininku, ir anot 
“Vanago”, su 14 vaikų būda
mas, negalėjo bė šmugelyStės 
vasarnamių nusipirkti.

Nekurie • prakilnus Lietuviai 
pradėjo lankyti vakarines mo
kyklas, o nekurie daugiau ®a- 
magonkos
retai kur randasi šeimyna kad 
nebūtų pr ii aidimai, 
ir ten kur panašumo 
vis per girtuoklystę.

ragauti. Neveltui,

Jie išdygo 
nebuvo —

Meiženis.

IAU yra trjs savaitės 
kaip mes pradėjome 

raginti jus PRADĖT 
DABAR eit keliu į pa
sisekimą patardami jog 
tinkamiausias tam bū
das yra užvedant tau
pymo sąskaitą pas mus 
tuojau.

Daugelis jau pasidėjo 
čia pinigų nuo pasiro
dymo pirmutinio strai
psnelio ir tęsia toliau- 
Mes ypatiškai kalbėjo
me j daugelį kitų, kurie 
taipgi pradėjo,' bet po- 
puliariškiausias išsikal- 
binėjimas’ tokių kurie 
nenori pradėti yra “Tai , 
puikus sumanybas, bet 
neturim dabar pinigų.” <■

Tai nėra pasiteisinimas. 
Niekas kas dirba nėra 
taip biėdnas kad nega
lėtų atidėti mažiausia 
nuo Vieno iki Penkių 
Dolarių .ant mažiausia 
kelių dienų. Viskas ką1 
mes sakom jums tai 
pradėkit dėti pinigus ‘ 
šiandien ir jeigu jausit 
kad tikrai tų kelių dola
rių reikia, galit ateit ir 
išsiimt kad ir ant ryto
jaus, ar sekančią savai
tę, bet tik pabandykit 
pasidėti.

Yra senas priežodis jog 
mes nežinom ką galim 
iki hepabandom. Neku- 
rie žmonės bijo bandyt 
nes jiems gali pasisekti, 
ir jie yra kaip tie kurie 
serga ir bijo kad gali' 
pasveikt. Nebūkit, to
kių klesoje. Bukit ka

riautojais. Bukit pasi
ryžę kad jums finansiš
kai seksis ir seksis. Ne- 
užsileiskit. Jokis musų 
industrijos vadų neužsi
leido. Dauguma musų 
gal birt neturėjome pro
gos gauti platesnio mo
kslo, bet tas nėra kliūti
mi finansiniam pasise
kimui, nes finansinis 
pasisekimas galima pa
siekti taupant ir mes 
matom to pavyzdžius 
kasdien, ir kiekvienas 
kuris turi mokslo nėra 
pasekmingas, ir nupuo
lęs, yra todėl kad jisai 
niekad netaupė pinigų. 

• Todėl tai mes šiuose at
sišaukimuose norim iš
rėdyti jums būtiną rei
kalą tartpyt, ir nėra rei
kalinga kad jus padėtu- 
met visus savo pinigus 
čionai, tik mes sakome 
kad jeigu jus pradėsit 
dėt savo pinigus hnusų 
'įstaigoje jus nesigailė- 
šit kadangi mes ypatiš- 

<. kai rūpinamės jūsų pa- 
r/ sisekimu ir darysim kas 

galima patarimais ir 
nurodymais kaip galit 
apsaugot savo pinigus 
kuriuos taip sunkiai su- 
taupėt.
Atminkit, mes neturim- 
nieko pardavimui. Mu
ši] vienatinis tikslas yra 

. paraginti jus taupyti ir 
dėti savo pinigus sau- 

1Fgion vieton kur atneš 
nuošimti, o ne už laik
rodžių, patiesalų ar ma
trosu ar cukrinėse kur 
yra didelis pavojus juos 
pražudyti.
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PRADĖK DĖTI ČIA SAVO PINIGUS DABAR.

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.
352 Superior Ave. Cleveland, O

JEI NORITE
Pirkti ar parduoti namą,.
Išnuomuoti' kambarius,
Pirkti ar parduoti automobilį.
Atidaryti krautuvę,.
Prapiesti savo biznį,
Apdrausti savo gyvastį, 
Apdrausti nuo ugnies savo namus ir 
rakandus: —
Visados garsinkitės ir kreipkitės

“DIRVA”

ABAR yra laikas siųsti KALĖDINĖS DOVANAS jūsų tėveliams, 
senoms močiutėms likusioms vienoms be jūsų ir be kitų priglaudėjų; 
broliams, seserims, jauniems ir mokslus einantiems, ir abelnai gimi
nėms, ar jie turtingi ar ne: nes dovana nėra auka, tik širdingumas.

'LAPKRITIS ir GRUODIS beliko* siuntimui, Gruodyje jau turi gaiiti. Pri
siminkit kad trunka persiuntimas. Dabar skubinkitės tą padaryti kad 

jūsų mylimieji Lietuvoje neliktų užmiršti ir sulaukę Šaltų Kalėdų neverktų 
iš širdgėlos kad jų sunai, dukterįs, tėvai neaplankė jų su Kalėdų dovanėle.
DIRVOS AGENTŪRA yra pasirengus tame patarnauti savo 

skaitytojams ir abelnai Amerikos Lie
tuviams užmegzdama artimus ryšius su Lietuvos Bankais ypatišku atsilan
kymu tenai “Dirvos” Atstovo. To pasekmė yra ta kad “Dirvos” Agentū
ra gali ir duoda visiems ’pinigų siuntėjams žemešnį kursą net už visų ir di
džiųjų pinigų siuntimo įstaigų Amerikoje kurie Lietuvon pinigus siunčia. 
^NELAUKIT kitos savaitės, kito mėnesio žadėdami siųsti vėliau, nes tas 

“vėliau” gali būti pervėlai, o jūsiškiu dovanų laukimas gali likti tuščias.

Laivakortės i Lietuvą ir iš Lietuvos
« ttmmmrmm”« iiJC
VISADA KREIPKITĖS TIK I VISUOMENIŠKĄ IŠTAIGĄ, šiuo adresu: 

; “DIRVOS” AGENTŪRA , 
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

A. L. T. Sandaros 18 kuopos 
susirinkimas Įvyks ■ utarnin'ke, 
lapkričio 13 d., nuo 7:30 vai. va
kare, "Dirvos” redakcijoj. Vi
si nariai malonės dalyvauti.-

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
bus' .laikoma utarninko vakare, 
lapkr. 20 d.. Lietuvių salėje, nuo 
7:30 vai. Vakare.- Yra svarbių 
reikalų. Neatsiėmė naujos 'kny
gos “Kand irtas” ateikite atsiim
ti. . . Vald.

Maskaradų balius. Lapk. 24 
d., subatoj, nuo 6 vai .vakare, 
Dr. V. Kudirkos draugystė ren
gia puiki] maskaradų balių su 
12 dovanų. Balius bus visiems 
žinomoj vietoj, Germania hall, 
1610 E. 55 th St.

Pereitą pėtnyčia ir subatą at
sibuvo šiaurinės Ohio valstijas 
mokytoji] sąjungos suvažiavi
mas. Dalyvavo apie 15,0Q0.

Samuel Mather paaukavo mi
lijoną dolarių naujai ligoninei. 
” 5 yra padovanojęs iki penkių 
milijonų dolarių įvairioms Cle- 
vclalndo mokslo ištaigoms,

PARSIDUODA pigiai froontru- 
mio setas, 2 krėslai, stalas ir 

davenport. Virtuvės pečius kū
renamas anglim ir gazu, ir šiaip 
visokiu reikmenų del krautuvės. 
Antrašas 8012 Kosciusko avė.

ŠVENTO RAŠTO DARODY- 
MAI

AR žinai kad didžiausias at
sitikimas žemės istorijoj yra įs
teigimas Dievo Karalystės — 

i apie ją kalbėjo visi Pranašai. 
, Darbai Apr. 3: 19:21, 1 Moz. 
. 22:15-12, Žak.'14:9; Luko 11:2, 

Izajošius 35:1-10, Izajošius 11: 
4-9.

AR žinai kad pirm įsteigimo 
Dievo Karaljrstės, ateis Pasauli
nis Karas, Maras, Badas, Ręvo- 
liucija ir.Anarchija, ir jau mes 
sryvename tame laike? Luko 21: 
10-27, Daniel. 12:1, Agai 2:7. 
(Danielius 2:44 sako šitaip: Ale 
čėse -šitų karalysčių Dievąs - iš 
Dangaus pakels Karalystę, nie
kada nenusigaištančią; in. JO 
Karąlystė neteks nei jokiems ki
tiems žmonėms. Ta visa šias 
karalj’stes sutrupins ir sugai
šins; ale JI amžinai išliks.)

Pilnas šv.‘ Raštas yra daro- 
dymų, meldžiame visų atsilan
kyti Pėtnyčios vak., 7:30 vai., 
Lapkričio 9 d., ir NEDĖLIOJ, 
2:45 vai. po pietų, 7017 Supe
rior Ave. Kalbėtojas iš Gary, 
Ind., A. Steponaitis. Inžanga 
Dykai—Kolektų Niekad Nebus.

$8,800 pirks trijų šeim. namą 
su 2 garadžiais. Maudytnęs, 

renda $1150 per metus. Randa
si už Superior ir E. 53 St. Ims 
$4,000 įmokėjimo. .Kreipkitės į 
Jos.1 Globokar 6600 Bliss Ave. 
Prie St. Clair ir E. 66 St. (45)

Cleveland, Ohio7907 Superior Avė.
Jei negalit ateiti rašykit. Ofisas atdaras kas

dien’iki 9 v. vakare.
9 v. ryto iki

Šventadieniais nuo 
12 vai.

Teatras ir Balius

Jonines”
Drama Keturių Aktų----- Stato Scenoj “Lyros” Choras

Nedęlioj, Lapkričio-Nov. 11 d. 1923 ,,
LIETUVIŲ SVETAINĖJ
6835 Superior Avenue, Cleveland, O.

Durjs bus atdaros nuo trijų; pradžia 4 vai. po pietų.

GERBIAMA CLEVELANDO VISUOMENE
Nepamirškite atsilankyti ant šio perstatymo. Veikalas atvaizdina “JO-. 

NINIŲ ŠVENTE”, Prūsų Lietuvoj Dvarponio Vogelreiterio namuose, ir ko
kią roję lošė ta šventė tuo laiku jaunimo gyvenime. Taipgi ką vaizdinda- 
vo “joninių Laužai” kuriuos liaudis degindavo.

Kviečia visus KOMITETAS.

t

c A M n A R A S

NAMAI NAMAI NAMAI

Pardavimui įvairiose miesto 
dalyse.

Mes taipgi mokam cash už jūsų 
namus. Ateikit pasikalbėt.

7907 SUPERIOR AVE.
Rand. 6153.

i

GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
LEIDŽIA A. L. T. SANDARA

"Sandara" talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 
straipsnius, gindama laisvos demokratijos idealą. “Sandaroje” 
telpa daugiausia visokių apysakų, eilių, juokų, ir svarbiausių ži
nių iš viso pasaulio. “Sandarai" bendradarbiauja įžymiausi Ame
rikos ir Lietuvos literatai-rašėjai. "Sandara” kainuoja: Ameri
koje metams $2.50: pusei metų $1.25. Lietuvoje metams $3.00, 
pusei metų $1.50. Vieną numerį pažiūrėjimui siunčiame dykai.

_ ‘‘SANDARA”
327 E Street :: :: Boston 27, Mass.
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Ohio 
lies lauh 

■■ nedirba, 
šiaušia 

! buvo. G 
bendruoi 
neturint 
streikas 
ėjomis a 
bai pabl 
tarias di 

, ./dirbt til 
antgalo 
kasyklų 
ryta. G 

, įgyventi 
doti save 
tų kasė j i 
darbiniffl

Virgin 
apie 50( 
Dajjk. 1' 

; tarybos 
gelžkelių 
keliečiai

Kings: 
plozija : 
darbinin

Buffali 
dirbtuvėj 

1 mušta tr 
žeista.

Wadswi 
dirbtuvėj 
darbininki

Fordo c 
dirba po l- 
■savaitė. .

New Yc 
l . ruotis į ui 

riais darbi 
rys ofisų, 
ir darbinin 
grafe jau 
jon j 2,000 
ma 7 valam 
minimum ai

Geležies 
Indus aštu 
dieną, tuosi 
atsirasti dai 

j žmonių, ne a 
bar randapi 
gimusiu dar 
kolegiją baig 
industrijas.

Youngstov 
j žiu vedėjai 

darbo valant 
liks ant visa 

" Port Clinto 
šidegus, dari 
išplaukti valt 
kuria jie va 
Ant laivo bm 

Washingtor 
, ridėjo konfe 

J gelžkelių dari 
" sušaukė 1 

, n? unijos vyr 
neiš Clevelan 

I turi politinės : 
hma kaip re 
nesti j 1924 
linkimus. .

Tarp Snv. V 
ajos eina lenk 
rietą guminių 
Pasaulyje.

Persijoj žem 
mušta 300 žmc

New Yorke i 
h laikraštis ‘ 
leader”, paven 
’Kialistu laikra 

mėnesio e ji 
■kirtus tani $7 
tejo sustoti, 
“rija susidėjus 
tku vadais.

,.lš Rygos pran 
!■ buvo peršau 
?»e susūrinkimi 
Mėtei to Troi 
'Naskvos apv 
’‘■rijos pamini


