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Aiitras Amerikos Orlaivis
Sudužo Kelionėj

PASILEIDUS KELIONĖN LINK ISLANDIJOS, 
TURĖJO NUSILEISTI JŪRĖSE.

Bangos Orlaivi Sudaužė. Tiktai Du Lakūnai Liko 
Ore, Kiti Du Turėjo Apleisti Žygį. Pasku

tiniai Orlaiviai Tuoj Pasieks Ameriką.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ateina geresni laikai. Cleve- 
lando Federalio Rezervo Banko 
valdybos pirmininkas skelbia 
jog bėgyje pereitų dviejų savai
čių pradėjo aiškiau rodytis žy
mės pagerėjimo laikų. Geres
nis jausmas pradėjo apsireikšti 
biznio judėjime. Nors silpnu
mas dar vis paliečia biznį abel- 
nai, bet vietomis jau galima pa- 
tėmyti skaidrėjančius taškus, 
ir nekurtos pastovos rodo jog 
apsilpnėjimo galas gal but ne
toli. Kaip greitai dalykai galės 
perviršį dar negalima sakyti, 
vienok kilimas Įvairių vertybių 
rodo- kad pradedama pasitikėti 
ateičia ir imhis darbo.

Newfour.dlande, dirbanti prie 
Humbermouth elektros stoties 
statymo keturi tūkstančiai dar
bininkų sustreikavo reikalauda
mi pakėlimo algų.

Philadelphia. Pa. — Dvylika 
darbininkų sužeista eksplodavus 
garo rynai — jie visi apiplikyti 
garu ir karštu vandeniu. Jie 
dirbo prie taisymo kariško lai
vo.

Newark, N. J., Ekeplodavus 
oro katilui užmušta vienas dar
bininkas — jam nunešta galva.

Anglijoj, netoli Rotherham, 
įvyko žemės drebėjimas, kur 
tuoj įsakyta angliakasiams ap
leisti kasyklas kad neužgriūtų.

Pirmiausia manyta kad dre
bėjimas paėjo nuo eksplozijos 
kasykloje.

Didžiųjų Ežerų anglies pre
kyba, kitais metais buvus svar
bi šiaurrytinės Ohio valstijos 
paežeriniams miestams, prade
da pereiti į ne-unijistais darbi
ninkais apdirbamas kasyklas iš 
kurių gelžkeliai anglį išgabena. 
Clevelandas ir portai į rytus nuo 
čia, ir sykiu gelžkeliai einą iš 
kasyklų Į tuos partus, nustoja 
biznio, o jų vieta užima Toledo 
ir vakarinės dalies gelžkeliai.

Numažinę algas West Virgi
nia ir Kentucky kasyklos, pra
dėjo gauti daugiau ir daugiau 
biznio negu unijiniai kasyklų 
distriktai Ohio ir Pennsylvania j 
valstijose.

Darbininkų reikalavimas in
dustrijose dar vis mažėjo bėgy
je liepos mėnesio. Spėjama kad 
su rugsėjo mėnesiu darbai pra
dės gerėti.

Mound City, III. — Negras, 
prisipažinęs nužudyme baltos 
18 metų amžiaus merginos, nu
teistas pakarti. Teismas buvo 
trumpas ir greitas. Bet kadan
gi Chicagoj du milijonierių su- 
nai nužudė kito milijonieriaus 
vaiką, teismas eina jau kelintas 
mėnuo, ir nors žmogžudžiai pri
sipažįsta prie kaltės, jų nenu- 
baudžia mirtimi, vis stengiasi 
išteisint ar kitaip nuo bausmės 
išsukti.

Kitas Amerikos Orlaivis 
Paliovė Kelionę

Kirkwall, Anglija. — Rugpjū
čio 2 d. išsileido iš Škotijos trįs 
Suv. Valstijų orlaiviai linkui Is
landijos, savo kelionėje aplinkui 
žemę. Kadangi tą dieną ant jū
rių siautė miglos, du orlaiviai 
paklydę turėjo suktis atgal. Gi 
vienas, vadovaujamas Leit. E. 
Nelson’o, pribuvo į Islandiją, už 
515 mylių. Tą kelionę atliko į 
apie devynias valandas. Jis ke
lionę tęsė beveik visą laiką per 
miglas, vienok nepasidavė.

Sugnybusieji du orlaiviai An- 
glijon, ant rytojaus išsirengė į 
kelionę. Bet vieną patiko nelai
mė —* sugedus motorams tas 
orlaivis su dviem keleiviais nu
puolė į audringas juras, kur or
laivį vanduo sudaužė taip kad 
pataisyti nebuvo galima. Lakū
nams kelyje buvo trįs kariški 
laivai, taigi nukritusius vienas 
laivas paėmė. Nukritę yra Lei
tenantas L. Wade, mechanikas 
Leit. H. Ogden. Jie pralėkė su
virs 20,000 mylių laimingai, ir 
reikėjo dar 5,000 mylių iki ke
lionės galo, ir štai patiko nelai
mė. Jiedu beveik apsiašaroję 
žiurėjo į savo skęstantį orlaivį 
iš nusiminimo kad turi pertrau
kti tokią garbingą kelionę.

Pirma nelaime atsitiko lakū
nų grupei Alaskoj, kur sudužo 
orlaivis paties ekspedicijos va
do, perlėkus tik keletą tūkstan
čių mylių. Jis kelionę apleido 
ir sugryžo. Bet jį nelaimė pati
ko ant sausžemio — jis atsimu
šė į kalną smarkioje pūgoje.

Antras paskui išlėkęs orlaivis 
pasiekė Islandiją ir gatavi abu 
likusieji išlėkti į Grenlandiją, o 
iš ten į Amerikos kontinentą.

Laime kad nei vienas iš tų la
kūnų nesutiko mirties. 

• * ♦
Cordova, Alaska. — Anglijos 

lakūnas skrendąs aplink žemę į 
rytus, priverstas pertraukt ke
lionę, nes jo orlaivis sugedo Si- 
berijoj, prieš perlėkimą į Alas
ka, ir jis negali gauti reikalin
gų dalių orlaivio pataisymui. 
Maj. A. McLaren išskrido iš An
glijos kovo 25 d. Jis nukrito ir
gi į vandenį, kur jį išgelbėjo lai
vas Thiepval.

Rusų-Anglų Tarybos Iš
iro

Londonas. — Tarybos tarp 
Rusijos ir Anglijos atstovų už 
atnaujinimą santikių sutruko ir 
sutartis nebus pasirašyta. An
glija reikalauja atlyginimo už 
svetimų šalių piliečių nuosavy
bę paimtą į sovietų rankas, ant 
ko komunistai nesutiko. Tai 
buvo vėl komunizmo su kapi
talizmu susikirtimas. Šis atsi
tikimas nustebino visus, nes tū
li manė kad tikrai tuoj bus už
verta sutartis tarp Anglijos ir 
Maskvos valdžių.

Klaipėdos Sutartis Sei
mo Užgirta

Washington. — Liepos 30 d. 
Lietuvos Seimas ratifikavo (už
tvirtino) Klaipėdos sutartį.

Liepos 31 d. 'Lietuvos Seimas 
ratifikavo šias sutartis: preky
bos sutartį su Vokietija, preky
bos sutartį su Norvegija, ir nu
sikaltėlių išdavimo sutartį su 
Amerika.

(Nuo Red.: Šių dalykų rati
fikavimui buvo sušaukta spe
cials Seimo posėdis, nes Seimas 
buvo išsiskirstęs vasaros ato
stogoms. Nusikaltėlių išdavimo 
sutartis palies kriminalistus — 
žmogžudžius, pavogusius pinigu 
sumas ir tt., atbėgusius į Ame
riką, ir iš Amerikos į Lietuvą. 
Sutarčiai nesant, tokio prasikal
tėlio viena ar kita valstybe turi 
teisę neišduoti, arba gali kilti 
dideli nesusipratimai.)

Laukia Sumišimų Bal
kanuose

Vienna, Austrija. — Gauto
mis iš Graikijos žiniomis, Bal
kanuose gręsiantis karo debesys 
gali bile kada trukti. Graikijos 
kariumenės vyriausybei įsakyta 
sekioti visus Bulgarijos komita- 
žų užpuolimus ant Makedonijos 
ir atmušti Bulgarų puolimus.

Dalykus žinantieji sako jog 
iš to negalima laukti nieko ge
ro. Užpuolimus sako rengia ko
munistai, kurie randa sau gerą 
dirvą veikti nesuorganizuotose 
šalyse. Dideli pinigai esą lei
džiama Bulgarijoj, Graikijoj ir 
Rumanijoj, kur raudonieji turi 
plačias organizacijas ir pastū
mėja Bulgarų užpuolimus ant 
Graikijos.

Maskvos valdžia naudojasi ta 
Bulgarų kiršyne prieš Graikus 
ir pastūmėja juos manydama 
sudrumstame vandenyje žuvau
ti.

Nesusitaiko del Rubežių
Londonas. — Airijos Valsti

jos atstovai su Ulsterio provin
cijos atstovais, tarpininkaujant 
Anglijos valdžiai, vis- nesusitai
ko už rubežius — kurios dalįs 
esančios susidūrime Ulsterio ir 
Airijos turi prigulėti vieniems 
ir kitiems. Ulsteris atsimetė 
nuo Airijos ir paliko prie Ang
lijos, nors ta provincija yra Ai
rijos salos dalis.

Atrado Karaliaus Kau
lus

Londonas. — Šiose dienose at
rasta žemėse skeletas, kuris ti
kima yra Anglijos karaliaus Ri
čardo III, tapusio užmušto ko
voje prie Bosworth 1485 metais. 
Kaulai perduota muzejun Lei- 
cesteryje.

Karalius Ričardas III dalyva
vo paskutinėje dalyje Rožių Ka
ro, jam priskaitoma nužudymas 
Princo Edvardo, Henrio VI sū
naus, ir paties Henrio.

Iš Meksikos ateina žinių apie 
vėl prasidėjusį sukilimą Hondu
ras respublikoj, Centralinėj A- 
merikoj. Telegramai iš Hondū
ro cenzūruojami ir žinios neiš
leidžiama.

LONDONE ŠIAIP NE- 
TAIP SUSITARTA
Londonas, rugp. 5 d. — Atl

antu konferencija liko pakeis
ta Į “tarptautinę konferenci
ją’’' pribuvus Vokietijos atsto
vams į tarybas. Vokietijos 
delegaciją vadovauja užrube- 
žinių reikalų ministeris kanc
leris Marx. Pribuvo ir Stres- 
seman, buvęs kancleris. Nuo 
dabar Vokiečiai delegatai bus 
pilnais dalininkais išdirbimui 
kokios nors tvarkos -Mą’ir 
progratno Įvedimui gyveni
niai: Dawes plano.

« » «
Londonas. — Liepos 31 d. iš

dėstytais Francuzijos premjero 
Herriot’o paruoštais pasiūly
mais pasisekė sulaikyti konfe
renciją nuo skilimo. Dalyviai 
paėmė tuos pasiūlymus peržiu 
rėti ir rado juos priimtinais vi
siems. Tie pasiūlymai buvo di
džiausi ant kiek, kaip Franeu- 
zai tikrino, jie gali nusileisti.

Sunkiausia bus susitaikyti 
tais punktais kur kalbama apie 
privertimą Vokiečių mokėti mo
kesniu:; tuose atsitikimuose ka
da jie neturės ir negales mokė- 

Į ti, ar nenorės.
Sutikus ant būdų priversti 

Vokietiją pildyti išlygas, viskas 
jau užstojo ant gero kelio.

Susitaikymo priėjus, skelbia
ma jog prasidėjo nauja era ali- 
antų diplomatijoj, ir Dawes pla
nas lieka vykdomas tik žinoma 
su daugeliu pataisymų.

Per 18 dienų ir daug naktų 
visi išsijuosę dirbo norėdami 
pasiekti kokią nors sutartį.

Aliantams tarp savęs susitai
kius tuoj pasiųsta j Berliną pa- 

■ kvietimas Vokietijos atstovams 
atvykti į Londoną ir pradėti ta
rybas apie Dawes plano vykdy- 

l Vokiečiams jau buvo praneš
ta visa sutartis aliantų tarpo, 
žinoma, nekurto punktai išrū
dys ir jiems persunkus, ir turės 
eiti vėl derybos ir svarstymai, 
nes nebus imamasi griežti budai 
Vokietiją priversti kaip darė iki 
šiol Francuzai.

Vienas dalykas kuris reika
laus daug ginčų tai militariškas 
pasitraukimas iš Ruhro.

Kitas dalykas, Vokiečiai gal 
priešinsis mokėjimui atlygini
mų daiktais po 193C-tų metų, 
kas liko naujai konferencijos 
priimta ir ko nebuvo pažymėt i 
Versailles sutartyje.

Kadangi dalis Vokiečių yra 
priešingi Dawes’o planui, svar
bus aliantams patirti kokie in
teresai ir finansai veikia sumu
šimui to plano.

Vokietijos atstovai pribuvo į 
Londoną liepos 5 d. ir liko pri
imti Anglijos premjero McDo- 
naldo labai iškilmingai, patal
pinti puikiausiame Londono ko
telyje kaipo svečiai Britanijos 
valdžios.

I

Anglija Ruošias Apskri- 
sti Aplink Žemę

Londonas. — Anglijos kariš
kas orlaivininkystės skyrius su
manė kitą pavasarį pasiųsti or
laivį aplink pasaulį su tikslu at
likti kelionę aplink žemės skri
tulį greičiau negu atlieka Ame
rikos lakūnai.

Amerikonų lėkimo laiką bile 
kas galės sumušti ir aplėkti že
mę į daug trumpiau laiko ne
gu jie, nes Amerikonai nesiva- 
rė ant greitumo. Per tiek laiko 
jau ir laivas butų apiplaukęs, 
vykdamas per Panamos ir Suezo 
kanalus.

POLITIKIERIAI REN
GIAS DARBAN

Washnigton. — John W. Da
vis, Demokratų partijos nomi
nuotas ant prezidento, pradeda 
savo agitacijos kampaniją nuo 
rugsėjo .pradžios, kur nors vi
durinių vakarų mieste.

Republikonai, taipgi ir Nepri- 
gulmingi (La Follette) irgi sa
vo agitacijas formaliai užves 
rugsėjo mėnesyje.

Amerikos Darbo Federacija 
pareiškė savo paramą Senato
riaus La Folletto kandidatūrai.

Kadangi Amer. Darbo Parti
ja yra nusistačius nedalyvauti 
formaliai politikoje, šis pareiš
kimas parėmimo La Folletto 
neturi sprendžiančios reikšmės. 
Federacijos skyriai gali paski
rai daryli savo parėmimus ku
ri partija kuriam skyriui pa
tinka.

Lietuva su Amerika taip yra 
susigiminiavus jog beveik nesi- 
rastų šeimynos Lietuvoje kuri 
neturėtų artimų giminių Ame
rikoje.

Ryšių tarp išeiviu ir likusių 
giminių Lietuvoje daugumoje 
yra gana tamprus ir paprastai 
apsireiškia gausios pašalpos 
plaukimu iš Amerikos Lietuvon, 
ypač kai išeivis, ar nesukūrė 
svetur savo šeimynos, ar yra 
palikęs Lietuvoje žmoną ir vai
kus.

Bet toje išsisvajotoje aukso 
šalyje Amerikoje toli ne visiems 
ateiviams lengvai atsieina. Di
dele dauguma Lietuvos ateivių 
Amerikoje dirbo ir dar dabar 
tebedirba prie sunkiausių dar
bų, kaip anglies kasyklose, ge
ležies ir plieno fabrikuose, po- 
pieros gamyklose, skerdyklose 
ir tt. Bedirbant prie tokių dar
bų, darbininko sveikata kaip 
žvakė nyksta, o be to dar labai 
dažnai pasitaiko sužeidimų ir 
net mirties nuotikių, ypač ang- 
liakasyklose. Darbininkui susi
žeidus, drauge su juo kenčia jo 
užlaikoma šeimyna, ar šelpiami 
giminaičiai; gerai dar jei varg
šui darbininkui pasiseka išsirū
pinti kompensacija, kitaip jam 
ir jo šeimynai lemta neišvargs
tamas vargas. Ka jau besakyti 
apie mirties įvykius: urna mir
tis darbininko-penėtojo esti tie
siog katastrofa šeimynai su ma
žais vaikais, o šelpiamieji gimi
nės veltui belaukia pagalbos.

Tečiau, padėjimas ne be vil
ties: kultūringos Amerikos įs
tatymai užtaria šeimynas ir as
menis kurie buvo darbininko 
prie jo gyvos galvos šelpiami: 
šelpiamieji gali iš darbdavio 
gauti atlyginimą sumoje maž
daug iki keturių kartų daugiau 
negu iš darbininko gavo pašal
pos per paskutini metą prieš jo 
mirtį, jeigu, žinoma, ta mirtis 
įvyko darbo aplinkybėse. Į tą 
faktą aš ir noriu atkreipti suin
teresuotos visuomenės atidą.

Kad gauti augščiau minėtą 
pašalpą neužtenka, ir net nėra 
būtinai reikalinga, būti giminai
čiu, kad ir artimiausiu, bet 
reikia akyvai priparodyti jog iš 
mirusiojo buvo gaunama pašal
pa. Reiškia, gavimas pašalpos 
iš darbininko prieš, jo mirtį yra 
svarbiausias argumentas gavi
me atlyginimo po jo mirties.

Kas La Follettei Paken
kia Rinkimuose 

Senatoriaus La Folletto rin
kimų geresnėms pasekmėms pa 
kenkė jo susidėjimas su socia
listais. Jis ne tik priėmė socia
listu paramą bet ir priėmė so- J 
cialistus į rinkimų komitetą, ko 
delei Roosevelto progresistai iš | 
1912 metų daugumoj nerems La i 
Folletto.

Visi politikieriai sušneko kieki 
La Follette praleis rinkimams—■ 
sako kad jis pasiryžęs išdėti r.ii-l 
lijonus dolarių, kuriuos surinks 1 
iš savo rėmėjų.

Kitos partijos irgi išleis mili
jonus, bet apie jas nekalbama, 
nes tai paprastas dalykas.

Mirė Rašytojas Conrad
Rugp. 3 d. Anglijoj mirė žy- . 

mus novelistas Joseph Conrad, 
gimęs Lenkijoje 1857 m., tikru ' 
vardu Jozef Konrad Korzeniow- 
ski. Jis jaunystėje apleido na-; 
mus ir patapo jūreiviu — dirbo ; 
ant laivų. Nuo 1895 metų pra-! 
dėjo pasižymėti rašyme apysa-Į 
kų, ir pametęs jūrininkystę jis 
iš rašto gyveno. Bet jis rašė1 
Angliškai, ne Lenkiškai.

Stato Naują Zeppelmą , 
Vokietijoj, Zeppelino įstaigo- Į 

je Friedrichshafene, statoma ki
tas didelis Suv. Valstijoms or-1 
laivis-Zeppelinas, kuris bus di
džiausias pasaulyje ir didžiau
sias Amerikos laivyne. Tas or
laivis vadinsis ZR-IH.

Kažin ar ir jis nesprogs taip 
kaip sprogo visi ten padaryti : 
Zeppelinai — Amerikai ir Frau-' 
euzijai. Sakytum lyg tyčia Vo-1 
kiečiai juos taip padaro, iš ker
što už nugalėjimą.

Retkarčiais gaunamos dovanos 
pinigais vargiai galėtų skaity
tis kaipo pašalpa prie išgavimo 
kompensacijos arba pensijos.

Pašalpos gavimo .prirodymais

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

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

DIRVOS”
Padaroma Doviernastis-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai 

jį 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio j

Atlyginimas iš Amerikos
gali būti: pašto perlaidos, ban
kų ar agentūrų kvitos, laiškai 
pašalpos siuntėjų ir ją gavusių, 
kartais net liudininkų pareiški
mas. Svarbu kad tuose doku- 

įmentuose butų bent sykis aiš
kiai pasakyta apie kokią pašal- 

į pos sumą kalbama. Be augščiau 
; išvardytų įrodymų, daugumoje 
, atsitikimų atlyginimas už šelpė- 
| jo mirtį esti labai sumažinamas 
Į arta net visiškai atimamas. To- 
i del yra patartina, kaip čia Ame- 
I rikes ateiviams kurie šelpia sa- 
I vo šeimynas arba gimines ar 
I moksleivius Lietuvoje, taip pat 
j ypač šelpiamiems Lietuvoje, 
kuorupestingiausia daboti visas 
pašto perlaidas, banko kvitas ir 
padėkos laiškus del gautos arba 

Į pasiųstos pašalpos.
1 Be to, kadangi daugelis Lie
tuvių Amerikoje permaino savo 

I vardus ir pavardes, patartina 
j kad prasimanyta pavardė butų 
I giminėms pranešama. Tas An- 
l gliškai ar Lenkiškai pavardžių 
Į iškraipymas neduoda galimybės 
| reikalui esant patirt ypatos tau- 
Įtybę ir apginti Lietuvos pilie- 
, čių reikalus.

Tuose atvejuose kur darbi
ninkas, del savo artimų žmonių 

Igero, buvo apsidraudęs tai del 
|apdraudos pinigų, (insurance) 
• ne'pY.'sicu'.a Sijoti 'at-' abejoti: 
įapdraudos pinigai visados ten- 
Ika tam keno vardu popieriai iš
rašyta.

Niekas negali įspėti savo at
eities, o atsargumas gėdos ne
daro : tie ‘popieriukai’ gali kar
tais gali būti labai ir labai nau
dingi. Tokias kvitas, ar laiškus, 

'reikaluį atėjus, reikės arba tie- 
jsiog Lietuves Konsulatams A- 
| merikoje pasiųsti, arba į Užsie- 
'■ nių Reikalų Ministeriją. Kaune 
! pristatyt i. Taip dalykus tvar
kant, nėra abejonės, kiekviena 
byla del atlyginimo už šelpėjo 
mirtį bus tikrai laimėta šelpia- 

Imųjų naudai.
Kadangi šis klausimas ypač 

liečia Lietuvoje esančius gimi
nes, prašyčiau Lietuvos laikraš- 

|čių šį dalykėlį persispausdinti.
Povilas žadeikis. 

Chicago, 1-8-24.

Meksika rengiasi pripažinti 
sovietų valdžią. Ji nemato prie
žasties kodėl nebūtų galima su
teikti sovietams pripažinimo.

Bet ir taip jau laukė ilgai.

Arecibo, Porto Riko saloj, su
degė apie 200 narnų, virš tūk
stančio žmonių liko be pasto
gės.



I Iš Lietuvių Gyveaia® |
CHICAGO, ILL.

Susitvėrė Viliiiaus Vadavimo 
Komitetas. Liepos 24.d. čia per
organizuota Vilniaus Vadavimo 
Komiteto skyrius iš neapriboto 
skaitliaus narių. Tas komite
tas jau buvo metai laiko kaip 
suorganizuotas, bet neturėjo 
progos veikti. Dabar pirminin
kas sušaukė susirinkimą ir per
organizavo, nes daug komiteto 
narių iškeliavo Į Lietuvą, reikė
jo užpildyti jų vietas.

Ant pradžios darbo susirinki
me aukų sudėta $50.25, ir pri
imta programas komisijos pa
gamintas veikimui toliau.

Komiteto valdyba yra ši: 
Pirmininkas — Adv. S. Kodis, 
Pagelb. — Dr. A. Rutkauskas, 
Raštininkas — M. Vaidila, 
Fili. Rast. — S. K. Grisius, 
Ižd. — S. V. Valančius, 
Iždo globėjai — K. Vilkas ir

S. Zolpis.
Komiteto nariu diduma susi

darė iš Sandariečių. šitam ko
mitetui Lietuviai pritaria labai. 
Galima tikėtis geros paramos 
vadavimui musų sostinės Vil
niaus.

Komiteto antrašas yra 117 N. 
Dearborn St., Room 708. Chica
go. Butų gerai kad ir kitos Lie
tuvių kolonijos pasektų Chica- 
giečitis. Greičiau atgautume sa
vo sostinę Vilnių nuo priešų. 
Neprivalome taip ilgiau kęsti — 
turime stoti darban. Narys.

WORCESTER, MASS,
Atsakymas “Darbininko” ko

respondentui lėliui. “Darbinin
ko” No. 84-me tilpusioj kores
pondencijoj lėlius šmeižia mu
sų L. U. P. Kibą. Mat, juodam 
internacionalui nepatinka kad 
musų klubas kas kart auga ir 
bujoja, kur suvažiuoja jauni
mas ir praleidžia linksmai laiką. 
“Darbininko” korespondentas 
sako kad tas Klubas yra girtuo
klių landynė kur ištvarko jauni
mą ir begėdiškai elgiasi. Sako 
buk jaunimas turėtų būti orga
nizuojamas Į šventas organiza
cijas ir mokinamas doros.

Mat musų šveritapadžiams 
nepatinka kad jau jaunimas ge
riau supranta kur prigulėti. 
Jaunimas mato kad prigulint 
bažnytinėj organizacijoj joje 
neturi jokios linksmybės ir ne
mato šviesos, turi būti po kuni
gų ploščium uždengtas nuo šau

.Wi5U

PILNAS APRAŠYMAS ŽVAIGŽDŽIŲ KURIAS MES TANKIAI MAT OME

Kas yra rašoma knygoj “ŽEMĖS 
KAIMYNAI DAUSOSE?”

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

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

kios yra jūsų “Laimės Žvaigždės”?

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

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

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

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

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. =a
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotiškais nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmą paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

tyriausio, saldaus-skoaio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra nurkotiĮkų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta 13 daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mčšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiau*.

Jūsų aptiekoriue parduoda Bambino—35c. už bonkų, 
arba pasiųskite tiesiai į laboratorijų.

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

les spinduliu ir surakintas juo- 
i do internacionalizmo pančiais, 
j Skelbia buk Klubo nariai par- 
| davinėja svaiginančius gėralus. 
I Na čia nereikėtu apie tai kal
bėt, nes šventos mamos pir
miausia pradėjo po blaivybes i-
vedimo virt vadinamą “nami
nę”. žinoma visiems kad da
vatkos negali melstis jeigu ne
išsitraukia “karštosios”. Kas- 
link Klubo, negalima ginčyt, gal 
buna koks išsigėręs svečias, bet 
nereikia visą Klubą už tai dar- 
kyt.

Čionai turiu pastebėt “Darbi
ninko” korespondentui štai ką: 
rodos nereikia blogesnio apsiėji
mo kaip jūsų organizacijoj. Ar 
jau pamiršote kaip vadinamam 
Maironio parke buvo ir dabar 
yra davatkėlės su krepšiais vai
kščiojančios ir pardavinėjančios 
“šventą vyną”? Kodėl tokius 
savo darbelius užtylit? Nelabai 
senai čia suareštavo krautuv- 
ninką kurs vietoj pardavinėji
mo dievukų kurių buvo prisista
tęs, vietoj rąžančių, knygų ir 
škaplierių, pardavinėjo “nami
nę”. Ar ne sarmata jūsų orga
nizacijai? žilvitis.

Del “Aušros Sūnų”
Sofija Čiurlionienė-Kyman

taitė yra padarius sutarti su 
Lietuvos valstybinio teatro ar
tistu V. Vanagaičiu, duodančią 
išimtinos teisės jam statyti A
merikoj jos dramą “Aušros Su-
nus”, 1924-5 metų sezone. Dra
ma dar visus metus nebus spau
sdinama. Amerikos laikraščių 
prašome šią žinią perspausdin
ti, nes daug kas kreipiasi Į au
torę prašydami rankraščio. Su 
p. Vanagaičiu galima susižino
ti per Lietuvos Atstovybę Wa- 
jdiiįigtone. (“L.”)

M. Petrausko Laiškelis 
iš Paryžiaus

Kompozitorius Mikas Petrau
skas kelionėje Į Lietuvą iš Pa
ryžiaus rašo:

“Iš Londono atvažiavau Pa
ryžiun ir greit gryšiu Londo
nan, nes apie 24 liepos manau 
but jau Kaune. Kartu atvažia
vome pp. Jurgis Baltrušaitis, M. 
J. Vinikas ir aš.

Tamistų Mikas Petrauskas.”

Už $3.00 metams pralinksmin- 
šit visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams j Lietuvą “Dirvą”

GRIOVIMO DARBAS 
YRA LENGVIAU

SIAS
Tankiai girdim kalbų kad ci

vilizacija labai lėtai žingsniuoja 
pirmyn. Kodėl taip?

Reikia pasakyti su dideliu ne
malonumu jog tiesa kad civili
zacija lėtai eina pirmyn. Dėlto 
ji lėtai kojas kelia kad yra daug 
jai kliudytoji] ir tie ją tramdo 
kolei susipranta, arba visai ne
susipranta. Jie pastoja civili
zacijai kelią ir jos neleidžia, ar
do viską daromo. O ardytojų ir 
griovikų yra daugiau.

Čia turiu priminti iš musų 
tautos kilimo. Ji buvo didelė ir 
galinga. Bet susidarius dau
giau griovikų ją sugriovė ir su
trypė visai. Bet buvo žmonių 
pasišventusių, ir iš tų trupinė
lių atgaivino ir ataugino per il
gų metą trusą, kolei ji vėl daau- 
go Į galinčią gyventi, ir vėl ją 
Įrašė pasaulio valstybės ant sa-

1 vo lapo.
Bet ji buvo pavojuje ir tebėra 

pavojuje. Jei nesiras daugiau 
įstatytojų tai nėra abejonės ji 
I vėl sutrupės nuo rankų griovi
kų, nes jų šiandien priviso dau
giau.

Gal kas pamanys kad aš kal- 
j bu ir nežinau ką. Temykit fak
tus. Pirmas žingsnis prie grio
vimo Lietuvos nepriklausomy
bės buvo tai atšaukimas pirmo
jo Atstovo J. Vileišio iš Ameri
kos ir sugriovimas Lietuvių Pi
liečių Sąjungos. Antras griovi
mo darbas tai pagriebimas val
džios vienos partijos j savo ran- 

I kas kuri yra tautai svetima ir 
labai meili Lenkams.

Toliaus eina kitokie budai ar
dymo darbo Lietuvoje ir čia A- 
merikoje. Lietuvoje pastaty- 

I mas cenzorių, panaikinimas Sa- 
Ivivaldybų, persekiojimas lais
vesnių minčių piliečių. Griovi
mo darbas matosi visomis pusė
mis — ir labdarybės, ir dailos ir 
kitur. Pavyzdžiui, atvažiavo Į 
Ameriką D. Šleževičienė parink
ti aukų našlaičiams. Rodos ge
ras ir svarbus tai darbas. Bet 
griovikams nepatiko ir jie užsi
spyrė ardyti.

Atvažiavo studentai tautinin
kai pasirinkt aukų statymui na- 

j mo. Irgi nors reikėjo tas pra
kilnus darbas paremti, bet grio
vikai pajutę tuoj šoko savo dar
ban, tuoj pasigirdo jų persergė
jimai neremti moksleivių. Iš 
kur visi tie užsipuolimai buvo? 
Nagi iš Lietuvos tokių žmonių 
siunčiami kurie • patįs nemyli 
statybos darbo ir nemyli kas tą 
darbą dirba.

Lietuvoje griovikai sustabdo 

visą statymo darbą ir džiaugias 
kad jiems ateis geri laikai iš 
vargdienių pasipinigauti. Jau 
ir dabar ūkininkai didelę mokes
nių naštą neša, nes reikia mo
kėti visų sektų kunigams algos 
kurių jie neužsipelno.

Dabar vėl pradėta tarp musų 
griovimo darbas. Jau visi žino 
kad Amerikoje randasi dramos 
tėvas J. Vaičkus. Ir jau daug 
kolonijų jis su savo grupe apva
žiavo su perstatymais. Brook- 
lyne susitvėrė dramos draugija 
Anga tam darbui pastūmėti. 
Viskas ėjo gerai ir jau Vaič
kaus grupė įsigyvena. Bet pa
jutę tai nekurie artistai Kaune 
kad Vaičkaus grupei sekasi, už
sikrėtė pavydu, ir jie pradėjo 
rašyti laiškus nekuriems Ope
retės (Brooklyne) nariams pra
šydami prisiųsti jiems pinigui, 
jie atvažiuos Amerikon ir su
muš ‘Vaičkų. Tas laiškus gavu
siems nepatiko, jie pinigų ne
siuntė. Bet visgi tie artistai at
važiavo. Ir pasirodė kad ištik- 
rųjų jie atvažiavo su tikslu ar
dyti ir trukdyti Vaičkaus pra
dėtam darbui. Toks pasielgi
mas Lietuvos artistų yra labai 
negeras ir pavojingas visai mu
sų tautai. Mes Amerikiečiai 
statom ir mylim statytojus ir 
norim kad Lietuva kiltų augš- 
tyn kultūroje, kad civilizacija 
žengiu pirmyn, o Lietuvos žmo- 
nės-veikėjai griauna viską kas 
yra gero daroma ir silpnina sta
tytojų jiegas.

Kad ardytojams visa geriau 
sekas nėra ko stebėtis, jiems ne
reikia mokslo nei prisirengimo 
tam darbui, kuomet statymas 
reikalauja daug atsidavimo.

Kaip vienas gabus ardytojas 
sykį pasakė: “Imk pagalį ir 
duok per galvą!” Tai viskas ko 
ardytojams reikia.

Visiems kurie supranta kas 
yra statymo darbas, civilizaci
jos kėlimas ir kultūros plėtimas 
musų tautoje, reikia remti tuos 
kurie stato, o šalinkim iš savo 
tarpo ardytojus. Tokiems ne
duokim paramos, nes griovimo 
darbas nėra naudingas nei pa
vieniams nei valstybei.

Reikia giliai apsimislyti ren
giantis prie bent ko, o ne dary
ti šurum-burum, nes rimtas dar
bas liks ilgam, o viskas kitas pa
sibaigs greitai.

Dar pavyzdis iš SLA. Jį vie
ni budavojo-statė per 33 metus, 
o griovikai griebėsi ir butų ga
lėję sugriauti per kelias dienas. 
Tą matydami budėkim visi sta
tytojai valstybės ir visuomeniš
kų organizacijų ir neleiskim ar
dytojams prieiti.

Tik Pilietis.

TRAKŲ STOSIUNIJA 
DA

arba II Rasputinas.
I

Amerikos skaitytojams buvau gitiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiiciiiiiiiuiitmiąčiiaiiiuiillEiitiiiiiiniiiiiiiithiiiiiiiiiitiitWu
žadėjęs toliau tęsti Batoiijadą, 
bet kadangi nūdien gyvenu A- 
merikoje, ir taip greitai nega
lėjau surinkti žinių iš Trakų 
apskrities, Stosiuno valdomos 
karalystės, todėl tas darbas už
sitęsė. Pats gi Batoras, garsus 
Trakų apskrities kyšininkas, iš
ėjo iš scenos, nėra ko apie jį ra
šyti. žinoma tik tiek jog pa
varytas iš Trakų apskrities už 
kyšininkystę, ilgai be vietos ne
buvo — Stosiunas, jo buvęs 
principalas, Žiežmarių jezujitė- 
lis, bei girininkas Petrauskas, 
parašė Ministeriui Krupavičiui 
laišką prašydami priimti ištiki
mą klerikalų tarną į žemės U- 
kio Ministerijos tarnystę. Kru
pavičius, žinoma, išpildė prašy
mą savo sėbrų — Batoras gavo 
Prienuose Miškų Urėdijoje vie
tą, iš kur girdos eina, ir toliau 
lavinasi kyšininkysteje.

Dabartiniame rašinyje nema
nau daugiau rašyti apie Batorą, 
kuris Traku apskrityj jau nefi- 
guruoja. Nūdien daugiausia at
eina žinių iš Trakijos apie Sto- 
siuną, Trakų apskrities virši
ninką, arba kaip jį Lietuvoje 
praminė — “Lietuvos Rasputi
nas II”. Kiek Rusijos Rasputi
nas pridarė Rusijai žalos, pra
žudė Rusų valstybę, tiek nūdien 
Stosiunas pridarys niekšysčių, 
net — baisu ištarti — parduos 
Trakų apskrit i Lenkams, savo 
ištikimiems sėbrams. ...

Jo kyšininkystę pasiekė aug- 
ščiatisio laipsnio. Nūdien, kai 
kurie žmones pamatę kad be- 
reikalo kadaise davę Stosiunui 
kyšių, ateina ir tiesiog reikalau
ja atiduoti pinigus, gi Stosiu
nas tokius “bjaurius šmeižikus” 
grudai kalėjimą...., Kąišedo- 
rių kalėjimas pilna ą panašių 
“prasikaltėlių” kurie norėjo atr 
imti duotus be ręikalo, del ąąvę 
tamsumo, Stosiunui kyšius. O 
kyšių daugiausia buvo imama 
del paliuosavimo iš kariumenčs.

Už pririnktus nuo žmonių 
kyšius Stosiunas tiek praturtė
jo jog prisipirko begalo žemės, 
ir šiaip, einant Žemės Reformos 
įstatams, gavo neteisėtai žemės 
sklypus — skriaudai vietos be
žemiams ir mažažemiams.

Šiaip savo pasielgimuose su 
šviesuomenija tapo bjauriausiu 
jų skriaudiku, ypač mokytojų, 
kokiais Rusų žandarai dar ne
buvo.

Šių dienų Trakų apskrityj 
vien sukasi kalbos apie paliuo- 
suotą iš apskrities pradžios mo
kytoją Juozą Pažerskį, kuris 
yra žiomas savo atvirumu bei 
teisingumu. Kaip tai, šis mo
kytojas turėjo garbės nepatikti 
Stosiunui, bet būdamas geru, iš
tikimu piliečiu, ilgai nedavė .Sto
siunui priežasčių prikibti bei ką 
bloga padaryti, bet šįmet tam 
Rasputinui pavyko įvykdinti sa
vo sumanymą.

Prieš Velykas Stosiunas nu
vyko į Kruonio valsčių, kur J. 
Pažerskis mokytojauja;, dvi die
nas girtuokliavo su viršaičiu K. 
Byčkausku — panašiu sau kyši
ninku, -p ir galų gale sustatė 
dokumentą, kuriame girtam vir
šaičiui liepė pasirašyti; šis ne
žinodamas iResputino šėtoniškų 
pinklių, pasirašė. Nepoilgam 
paaiškėjo turinis to rasta—-tas 
raštas vien demagogiškai-provo- 
katoriškai išmislytas Stosiuno 
atsikratymui nuo mokytojo Pa- 
žerskio; jame štai kaip skambė
jo: 1) Mokytojas J. Pažerskis

BROLIS MARTYNAS NE- 
BRIPAŽYSTA ŽMOGAUS 
PAĖJIMO IŠ BEŽDŽIO

NĖS
; — Labą vakarą, broli, aš 
j atėjau pas tave valandėlę 
laiko praleisti ir parodyt sa- 

I vo (patyrimus iš biblijos.
— Sveikas gyvas, Marty

nai, man smagu kad tu už
eini as mane, tik nesmagu 
kad bereikalo laiką aikvoji.

— Ne, broli, ne be reika
lo, ba aš tyrinėju šventą ra
štą ir išradau didelę teisy
bę, kurią atėjau tau pareik
šti. Aną nedėldieni buvau 
atėjęs, ale neradau namie, 
ba judu išvažiavot Į Niaga
ra Falls ir apie savo išvažia
vimą nepagarsinot.

— Tiesa, Martynai, mudu 
buvom išvažiavę. Bet tu ne- 
iškentei daugiau neatėjęs ir 

i neužmiršai to savo “didelio 
atradimo”.

— Broli, tas atradimas ne- 
sumušamas, ir jis pastato 
musų skelbimams didesnius 
ir stipresnius pamatus.

— Na o ką gi tu, Marty
nai, dabar atradai? Ar tu 
nebijai kad kartais ta biblL 
ja tau neliktų akmeniu po 

(kaklu ir nepaskandintų ta
vęs. tamsybės dumble?

— Ne, brolį: biblija yra 
didžiausias ir augščiausias 
mokslas. Jokie mokslinčiai 
negali genaus prirodyt apie 

I žmogaus atsiradimą ant že- 
! mes 'kai|p biblija.
Į — Biblija sako kad žmogų 
Dievas nulipdė iš molio, o is 
jo šonkaulio paskui padarė 
moterį.

— Tas ir yra teisybė. O 
neištikimas asmuo; 2) mokyto
jas J. Pažerskis draugaująs su 
neištikimais. Ir savo tuos mo
tas .Stosiunas rėme viršaičio 
bei raštvedžio parašais. Užte
ko tų faktų kad mokytoją J. Pa
žerskį paliuosuoti nuo mokyto
javimo nuo liepos pirmos die
nos.

Valio, Rasputinas laimėjo — 
tai pirmas numeris jo laimėji
mų ....

Ar laimėjo?. .. . Nūdien va
žinėdamas su savo pakaliku, po
licijos vadu Bajoru, vien tik 
kuštasi kad kaip nors greičiau
sia atsikratyti nuo minimo mo
kytojo ir jo draugų, kas, žino
ma, užtikrinsią jiems ilgą vieš
patavimą, nes nebusią kam už 
žmones užstoti bei jų šunybių 
aikštėn iškelti....

Mokytojo J. Pažerskio nuo
pelnų tėvynei istorija niekados 
neužmirš, jo karštos meilės jos 
bei gynimo nuskriaustų žmonių 
nuo tautos parazitų Stosiunų, 
Batorų bei Bajorų. .. .

Arimantas.
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' mokslai skelbia 'kad žmogus 
■ išsivystė iš beždžionės per 
I ilgų metų bėgi.

— Žmogaus išsivystymas 
per ilgų metų bėgi irgi yra 

i teisybė, tik jus neturėtumėt 
tiesiog sakyti kad mokslas 
skelbia jog žmogus išsivystė 
tiesiog iš beždžionės.

— Broli, visi jūsų raštai 
taip rodo, ir užtai jie yra 
klaidingi. Jau ‘kaip istorija 
suseka, už 'kelių tūkstančių 
metų prieš Kristaus gimi
mą žmonės ant žemės gyve
no, o ne iš beždžionių vystė
si, ir taipgi matom kad tie 
žmonės buvo augštai civili-' 
zuoti, jie padarė tokius da
lykus kokių svietas šiandien 
su didžiausiais savo mokslo 
išradimais negalėtų padary
ti. Todėl negalėjo būti kad 
seniau žmonės buvo dar ne
toli nuo beždžionių, tik ką iš 
jų išsivystę.

— Martynai, tu kalbi apie 
(dalykus atsibuvusius penki 
(ar mažiau tūkstančių metų 
atgal jeigu kalbi apie tuos 
laikus kada žmonės jau bu
vo civilizuoti. Jau tais lai
kais jie buvo toli nuo gyvū
nų laipsnio ir jau skaitėsi 
žmonėmis. O mokslas kalba 
apie tokius žmogaus vysty
mosi laikus kurio apėmė ke
lis šimtus tūkstančių metų.

— Broli, tik pažiūrėk ko
kius stebėtinus dalykus pa
darė žmonės keli tūkstančiai 
metų atgal — kokias pira- 
midas pastatė Egipte, kurių 
šiandien niekas nesugalvotų 
kaip pastatyti, ir nesiranda 
ant žemės tokio inžinieriaus 
kuris galėtų nukelti tuos ne
apsakomo didumo 'akmenis.

Tų' akmenų sukėlimas 
ant piramidų nereiškia di
delę protišką civilizaciją, tik 

Ididelę vergišką spėką, kuri 
j turėjo užkelti akmenis fa
raonų botagų varoma. Kas- 
lin'k sugriovimo ar nukėli
mo tų akmenų irgi klusimas 
mažas: šiandien šmotelis di
namito padėtas ant pirami
des nuvers po kelis milžiniš
kus akmenis, ir tą atlikti ga
li net vaikas, kuomet seno
vėj turėjo akmeni užkelti ar 
užtraukti tūkstančiai vergų 
prakaitu kaktos savo.

— Bet vistiek, broli, žmo
nės tada jau buvo civilizuo
ti. o ne iš beždžionių vystė
si.

— Taip ir mokslas pripia- 
žjsta. Bet mokslas nueina Į 
tolesnę praeiti, daug toliau 
už biblijos amžių, ir ten su
randa kad žmonės tik ur
vuos?1 gyveno, dar toliau, 
kad medžiuose slapstėsi nuo 
tvirtesnių už save gyvūnų. 
Tada tai žmonės buvo dar 
arti žemo išsivystymo gyvū
nų, ir su amžių eiga artyn Į 
musų laikus tobulinosi kaip 
kūniškame sudėjime taip ir 
protiškai gerėjo. Bet toli 
dar tada jų protas negalėjo 
atitverti tokių dalykų kokius 
sutveria šių dienų protas.
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Complete in Itself
Ažtrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
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skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, ir augs.
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DELAUKIANT gerų pa- 
sėkmių iš Rusų-Anglų 

derybų, išėjo tik pūslė, kuri 
dabar truko. Jau.ilgas lai
kas 'kai)P' Londone sėdėjo ir 
buožiškai gyvendami sovie
tų atstovai tikėjosi prišne
kėsią “darbininkišką” Ang
lijos valdžią padaryti sutar
tis taip kaip bolševikams jos 
patiks. Vienok Anglijos so- 
cialistiška valdžia pripažįs
ta privatišką nuosavybę ir 
reikalavo kad bolševikai ją 
pripažintų neteisėtai iš sve
timų šalių piliečių atimta ir 
atgrąžintų arba atlygintų.

Bet komunistiškai Rusijai 
sutikti atgrąžinti svetimų 
žmonių nuosavybę yra taip 
kaip čigonui atiduoti skolą: 
sykį jis gavo pinigus į savo 
rankas jau ir skaito juos sa
vais, o atidavimą jau skaito 
sau nuostoliu.

Atidavimas svetimos nuo
savybės veik kitaip jau ne
galinąs kaip atlygiant pi’ 
nigais. Komunistai visai ne
manė kad jiems kada nors 
reiks kalbėti apie tos nuosa
vybės atgrąžinimą, ir viską 
išteriojo arba sunaudojo.

Už pergreitai ir godžiai 
surytą valgį reikia pilve at- 
pakutavoti. Komunistams 
už tokį pat pasielgimą su 
kitų šalių piliečių nuosavybe 
irgi reikia pakutavoti — ir 
tai jau kelinti metai.

▼ v ▼

Londonas dabartiniu lai
ku. . užgrūstas svarbiomis di
delėmis konferencijomis.

Šalip tarybų su Rusais, 
ten tęsiasi tarybos įvyki- 
nimui Dawes plano; taipgi 
tenai ėjo tarybos tarp Airių 
Valstijos ir Ulsterio provin
cijos už nustatymą rubežių, 
už kuriuos Airiai patįs tarp 
savęs labiau ipešasi negu 
Lietuviai su Lekais už savo 
rubežius.

▼ ▼ ▼

Vokietijos klausime, arba 
Dawes’b plano įvedimo ali- 
antų konferencija per pora 
savaičių apdirbo vieną pun
ktą— kaip priversti Vokie
tiją mokėti karo atlygini
mus kada jai užeis noras ar 
begalė nemokėti.

Tokį susitaikymą socialis
tų spauda skaito dideliu lai
mėjimu taikos gerovei so- 
cialistiškų premjerų. Po tei
sybei, sdcialistiški atstovai 
(premjerai) ten yra tik du: 
Anglijos ir Francuzijos. Ki
ti tris ar daugiau yra tau
tiški; S. Valstijų atstovas, 
kuriam priskiriama didelis 
lėmimas susitaikymų, yra 
tautiškas, ir pats Dawes, ku
rio planas privedė socialis
tus prie bendro susitarimo, 
yra tautiškas.

Vokiečiai atstovai atvyko 
tautiški, ir jeigu kas bus at
siektai Europos surimtini- 
mui, bus ačiū tautiškų at
stovų trusui.

Dar negalima spėti kokios 
išeis pasekmės šitos trečios 
Londono konferencijos.

Pakštas ir Jo “Mokslin
gumas” ir Bedieviai 
“Mokytas” “Draugo” redak

torius Pakštas, vienas iš pas
kiausia inejusių į redaktorių ei
les vyrukų, labai mėgsta kalbė
ti apie “žioplius”, “paikus” ir ki
tokius, lyg savo “mokslingumo” 
parodymui. Neužilgo jis nueis 
“Laisvės” redaktoriaus Prusei- 
kos pėdomis ir Įves “svolačius”, 
“brodiagas” ir kitus “mokslo” 
žodžius, nes, mat, jeigu esi mo
kytas tai negali kitų “durniais” 
nevadinęs apsieiti.

Tik gaila kad tas išverčia aik
štėn paties tokio žmogiuko sme

genų nenušlipavimo stovi. Se
nai jau yra nekuriu sakoma kad 
mokslas ne visada žmogų patai
so, reikia išminties.

Pakštas užvedė ginčus su 
“Vienybe” apie Lietuvos bedie
vius ir laisvamanius. Nors jis 
ant statistikų remdamasis išve
da kad Lietuvoj laisvamanių 
nėra ar nebus daugiau kaip du 
šimtu galvų, ir taip butų nu
ėję už faktą tie jo pareiškimai 
pirmiau jeigu ne “Vienybė”.

Dabar Pakštas (vadiname jį 
vardu, o nes jis savo redakci
niame straipsnyje sakosi “aš”) 
pradeda iškelti aišktėn kad Lie
tuvoje yra tūkstančiai laisva
manių kurie tik laukia krikšto. 
Apie tūkstančius laisvamanių 
— sau nepatikimų avelių — ku
nigai jau žino, jie jų ir bijo; tik 
dar iš seno papročio skelbia jog 
visa Lietuva yra “katalikiška” 
(tuo jie nori intikrinti jog yra 
visa Lietuva “tikinti”). Pakš
tas pirmas išeina su tokia tam
siųjų katalikų viltis žudančia 
žinia — kad Lietuvoj laisvama- 
nių-bedievių jau yra tūkstančiai 
ir kad jie jau po vadovyste Dr. 
šliupo, pradeda aiškėti savo 
spalvoje. Jie iki šiol — kaip 
Pakštas pripažįsta — ir į baž
nyčią užsukdavo. Bet jau, rei
kia suprasti, ne melstis, o tik 
pasidairyti.

Pakšto pasakymas jog “kol 
kas laisvamanišką liaudį pato
giau dviem šimteliais skaitliuo
ti, nes tūkstančiai dar laukia 
laisvamaniškų ‘krikštynų’ ” yra 
prastas argumentas privedimui 
jog Lietuvoje laisvamanių yra 
tik pora šimtų. Jei randi tūk
stančius gatavus krikštynoms, 
reiškia jau jie. yra. Taip kaip 
kūdikis: niekad nekrikština ko
lei jis dar negimęs.

▼ ▼ ▼

Pasigedimas Profesijo- 
nalų Visuomenės Tarpe

Retkarčiais musų laikraščiai 
pasigenda musų visuomenės vei
kėjų Tarpe daktarų ir kitokių 
profesionalų ir apgailauja kodėl 
jie nesidarbuoja.

Mums rodos, klaidinga butų 
norėti kad kiekvienas daktaras 
ar advokatas ar kitoks profesio
nalas turi būti jau ir visuome
nės veikėjas. Tas net nėra ga
lima. Išeitų kad kožnas redak
torius turi būti kalbėtojas, turi 
būti knygų rašytojas, ir tt.

Daugelis musų daktarų, ku
rie sykiu yra gimę ir visuome
nės veikėjais, jie veikia, ir to
kių mes turime gana. Kuris 
išmoko tik dąktaraut, ar, kal
bant apie advokatus ar kitokius, 
tik savo profesijos, ta lieka jam 
tik duondavė, bet toli gražu jo 
mokymąsi neišmokino jo būti 
visuomenės darbininku.

Kuris žmogus yra visuome
nės veikėjas jis tokiu buna dar 
pirm išėjimo savo profesijos, 
ir nepasitraukia profesiją pasie
kęs. Tokių daug musų tarpe 
yra, bet ne visi kiek yra dakta
rų ar kitokių profesionalų.

Pasitaiko kartais būti vienam 
ar kitam daktarui ir “veikėju”, 
kolei jis dar mokinasi, bet tai 
daugiausia tik aplinkybių prie 
veikimo pristumtam. Kada vis
kas aprimsta, jis vėl atsitolina 
nuo veikimo, lieka tik ištikimas 
savo profesijai.

Bet yra vienas kitas ir veikė
jų gabumus turinčių kurie pa
sitraukė nuo visuomenės norė
dami būti bespalviais del biznio. 
Bet tai tik vienas kitas išbai- 
lesnių. Jie bijo savo pažiūras 
viešai parodyti kad kartais ki
tų pažiūrų žmonės jų nerems.

Bet prie šitokių bailių mes ga
lime grupuoti ir paprastus tam
sius biznierėlius kurie įsivaizdi
na kad prigulėjimas kur kokios 
vienos srovės atitrauks nuo jo 
kitų srovių žmones.

KAIP 
PREZIDENTAS 

RENKAMA

Artinantis Suvienytų Valsti
jų prezidento rinkimams reikia 
nors vieną sykį parašyti kad A- 
merikos Lietuviai žinotų kaip 
ištiesų prezidentas yra renka
ma ir kas yra tie žmonės kurie 
yra kandidatais ant prezidento.

šis klausimas turėtų labiau
sia apeiti Lietuviams Amerikos 
piliečiams kurie turi teisę bal
suoti. Aš čia stengsiuos beša
liškai apibriežti viršminėtus 
klausimus.

Pirmutiniame straipsnyje no
riu išaiškint kaip Amerikos pre
zidentas yra renkamas, o toliau 
paduosiu kandidatų biografijas.

Kaip žinot, Suv. Valstijų val
džia susideda iš kelių partijų ir 
tos partijos stato savo kandida
tus ant prezidento ir vice-prezi- 
dento. Pereitais rinkimais, 1920 
metais, buvo statoma net ketu
rių skirtingų partijų kandidatai 
į prezidentus ir vice preziden
tus. Republikonai statė Har- 
dingą į prezidentus ir Coolidge 
į vice-prezidentus. Demokratai 
statė Cox ir Franklin Roosevelt. 
Socialistai statė Debsą ir Sted- 
maną, ir Single Tax partija sta
tė Macauley ir Barnum.

šįmet gi yra tris partijos — 
Republikonų, Demokratų, ir t. 
v. Progesivių partija.

Pirmiausia, kaip žinot, parti
jos nominuoja savo kandidatus. 
Tas dabar jau yra atlikta. Po 
tam kožna partija paskiria sau 
po 531 savo partijos žmonių ku
rie vadinasi rinkikai (electors). 
Šie rinkikai sudaro taip vadina
mą “Rinkimų Kolegiją” (Elec
toral College). Kožna partija 
turi galę paskirti po tiek rinki
kų kožnoj valstijoj kiek ta val
stija turi atstovų Washingtone. 
Tai yra, po vieną rinkiką ant 
kožno Senatoriaus ir po vieną 
nuo kožno nario atstovų bute. 
(Kongrese Washingtone yra 96 
senatoriai ir 435 atstovai, viso 
531 rinktinis.) Reikia pastebėti 
kad kožna valstija siunčia po 
du senatorių ir tiek kongresma- 
nų-atstovų kiek ta valstija, turi 
distriktų. Pavyzdžiui, Ohio val
stija turi Washingtone du se
natorių ir 22 kongresmanus, vi
so 24 pasiuntinius. Tokiu budu 
kožna partija gali sau pasiskir
ti Ohio valstijoje po 24 prezi
dento rinkikus. Kada balsavi
mų lakštai bus gatavi, kožna 
partija turės savo kandidatus 
ant prezidento ir vice-preziden- 
to pirmiausia, žemiau eis eilė 
(24 vardai) rinkikų po kožnos 
partijos prezidentiniais kandi
datais (kalbu apie Ohio valst.)

Balsuojant, nėra praktiška 
maišyti vienos ir kitos partijos 
rinkikus pasirenkant viso 24 iš 
visų trijų partijų, nors tas yra 
galima, todėl, nes, kaip augš- 
čiau minėjau, kuri partija pa
skirs savo rinkikus tie rinkikai 
bus priversti atiduoti savo bal
są už tos partijos kandidatą ku
ri jį paskyrė. Pavyzdžiui, Jo
nes yra kandidatas į rinkikus iš 
Republikonų partijos, Smith 
kandidatas iš Demokratų parti
jos, ir Brown iš Progresivių par
tijos. Jie visi trįs yra geri vy
rai ir gerai pažįstami vieno bal
suotojo. Bet už juos visus tris 
balsuoti ,nors ir yra galima, bet 
nepraktiška, nes balsuodamas 
už juos balsuotum už visus tris 
kandidatus ant prezidento (ži
noma, jei parinksi iš visų trijų 
partijų po aštuonis rinkikus, ta
da tavo balsai nieko nereikš; iš- 
balsavus kurios nors partijos 
rinkikų didumą, o kitų po ma
žiau, tuomet daugiau rinkikų 
išrenki vienai partijai, o kitus 
po mažiau kitoms). Laikantis 
kurios nors partijos, balsuojant 
reikia kryžiukas užrašyti dide
liame rate baloto tos partijos už 
kurią nori balsuoti.

Kaip augščiau minėjau, viso 
bus išrinkta 531 rinkikas iš tų 
visų trijų partijų kurios rinki
mams paskiria kožna po 531.

Dabar, rinkikų suvažiavimui 
atėjus, iš tų 531 rinkikų dalis 
bus Republikonai, dalis Demo
kratai, ir dalis Progresiviai. Tie 
visi rinkėjai suvažiuoja tam pa- 
skirton vieton antrą seredą va
sario mėnesio ir atiduoda savo 
balsus už tą kandidatą kurios 
partijos jis yra nariu.

Reikia pastebėti kad diduma 
musų žmonių mano jog kuris 
kandidatas ant prezidento lap
kričio mėnesio rinkimuose gau
na daugiausia balsų tas ir tam
pa išrinktas prezidentu. Bet 
ne taip yra. Pavyzdžiui, viso 
rinkikų yra 531. Tatgi idant 
bile vienas iš trijų prezidentiš
kų kandidatų taptų išrinktu tu
ri būtinai gauti 206 rinkikų bal
sus, arba didumą.

Šiuose rinkimuose kaip tik ir 
gali pasitaikyt kad nei vienas iš 
trijų kandidatų nebūtų išrink
tas. Pavyzdžiui, jeigu Republi
konai išrenka 250 rinkikų (elec
tors), Demokratai išrenka 150 
ir Progresiviai išrenka 131 rin
kėją. Tokiu budu, kaip matot, 
nei vienas iš trijų kandidatų ne
turėtų savo pusėje didumos, tų 
266 rinkikų, ir nebūtų išrinktas 
prezidentu. Jeigu Republikonų 
partijos kandidatas ir gautų 
daugiau balsų visuotinuose bal
savimuose lapkrityje, jis visgi 
nebūtų išrinktas, nes jis gali 
negaut daugiau kaip anie abu 
kandidatai sudėjus į vieną.

Tokiame atsitikime preziden
to rinkimai pereina į Kongresą. 
Senatas renka vice-prezidentą, 
o atstovų butas renka preziden
tą. Tenai taip pąf kandidatas 
turi gauti didumą valstijų bal
sų. žinoma, Senate bėdos ne
būtų, nes ten randasi 96 sena
toriai ir jie lengvai galėtų išrin
kti vice prezidentą.

Bet atstovų bute klausimas 
kitas. Ten randasi 435 kongres- 
manai. Suv. Valstijų konstitu
cija sako kad tokiam atsitikime 
kandidatas idant būti išrinktu 
turi gauti didumą valstijų savo 
pusėn, šičia ir randasi keblu
mas. Dar turiu pastebėti kad 
konstitucija rodo jog tokiame 
atsitikime kožna valstija turi 
tik vieną balsą. Pavyzdžiui, 
New Yorko valstija turi 43 kon
gresmanus (atstovų buto na
rius). Iš jų 22 yra Demokratai 
ir 21 Republikonas. Jeigu jie 
visi ten balsuotų ir balsuotų 
kožnas už savo partiją, tokiu 
hudu Demokratai gautų vienu 
balsu daugiau, ir New Yorko 
valstijos vienas balsas butų ati
duotas už Demokratų kandida
tą.

Dabartiniu laiku 20 valstijų 
turi didumą atstovų bute Demo
kratai, tokiu budu ir galima ti
kėtis kad Demokratų kandida
tas gautų 20 balsų atstovų bu
te. Republikonai turi didumą 
atstovų iš 23 valstijų, tokiu bu
du jų kandidatai gautų 23 bal
sus kongrese. Bet penkios val
stijos (viso valstijų yra 48) dar 
turi po lygų skaičių atstovų Re
publikonų ir Demokratų, ir jei
gu jie visi balsuotų kožnas už 
savo partiją, tos penkios vals
tijos negalėtų būti priskaitomos 
nei prie vienos partijos. O pre
zidento išrinkimui kandidatas 
turi gauti 25 balsus arba 25 val
stijas. Ir jeigu atstovų butas 
neišrinktų prezidento tada vice
prezidentas paliktų'prezidentu.

Tai matot kiek gali būti keb
lumų su ateinančiais prezidento 
rinkimais.

Baigdamas turiu patarti kiek
vienam Lietuviui užsiregistruo
ti ir balsuoti ateinančiuose rin
kimuose, nes kas yra Amerikos 
piliečiu ir nebalsuoja yra taip 
kaip kad žmogus eitų medžioti 
su karabinu bet jo nevartotų. 
Už ką balsuoti čia neraginu, bet 
kaip aprašysiu visų kandidatų 
biografijas galėsit patįs matyti 
kuris yra geriausias ir už kurį 
jums patiks balsuoti.

Kitame numeryje tilps apra
šymas dabartinio Prezidento, 
Calvin Coolidge.

Antanas Žukas.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa iš pereito num.)
— Taip, motin; bet ta gera mergaitė 

paskui išėjo manydama kad bus mums už
mauna: ji taip sumani. Ne — ne tai ne jos 
barškinimas, ji nebarškina taip garsiai.

— Eik iš pažiūrėk, taigi, kas ten, Ag
rikola.

Pirm negu Agrikola priėjo prie durų į 
vidų inėjo gražiai pasirėdęs vyras, pagar
bios išvaizdos, ir staigiai apsidairė aplin
kui, per valandėlę žiūrėdamas į Rožę ir 
Blanšę.

— Pavelyk man patėmyti, tamista, — 
prakalbėjo į ji Agrikola, — kad po pabarš- 
kinimo reikėjo palūkėti iki duris atidarys, 
pirm inėjimo. Sakyk, kame reikalas?

— Meldžiu tamistos atleisti, — tarė tas 
vyras, labai mandagiai, ir kalbėdamas lė
tai, turbut prailginimui savo buvimo vidu
je; — tūkstantis atsiprašymų — apgailau
ju tokio pasielgimo — man sarmata....

— Tamistai ir reikia sarmatytis, — ta
rė Agrikola, nekantriai; — ko čia reikia?

— Meldžiu, tamista, ar panelė Soliviu- 
tė, raiša siuvėja, čia gyvena?

— Ne, tamista; ji gyvena viršuje, — 
atšovė Agrikola.

— Ištikro, tamista, — prabilo tas man
dagus vyras, žemai nusilenkdamas, — aš 
tikrai padariau klaidą; aš maniau kad čia 
ta jauna mergina gyvena. Atėjau jai su 
pasiulymu darbo vienoj labai padorioj vie
toj.

— Jau visai vėlus laikas, tamista, — 
patėmijo Agrikola, nusistebėdamas. — Bet 
ta jauna mergina yra kaip ir viena iš mu
sų šeimynos. Ateik rytoj; tamista negali 
matyt jos šiąnakt, ji nuėjo gulti.

— Na, tamista, ir vėl aš persiprašau.
— Užtenka, tamista, — atsakė Agri

kola, žengdamas žingsnį link durų.
— Norėčiau kad madame ir tos jaunos 

mergaitės, ir sykiu tas ponas, nesijaustų 
kad-----

— Jeigu tu dar ilgiau pasiteisinimus 
pasakosi, turėsi atsiprašyt už savo atsipra
šymus; ir jau laikas tą pabaigti! t

Rožė ir Blanšė nusišypsojo ant tų Ag
rikolos žodžių; Dagobertas tuo tarpu iš pa
sididžiavimo glostė sau usus.

— Koks narsus tas musų sūnūs! — tarė 
jis pašaliai savo žmonai. — Bet tas nenu
stebina tavęs — tu prie to jau pripratus.

Laike šios kalbos, tas ceremoningas as
muo išsinešdino, dar sykį užmetęs ilgą žvil
gsnį ant našlaičių, taipgi Dagoberto ir Ag
rikolos.

Už kelių minutų, kada Pranciška pasi
tiesė sau ant grindų pagulę, ir užtiesė bal
čiausią paklodę ant lovos našlaitėms, padė
jo joms nusirengti su motinišku atsidavi
mu, Agrikolos ir Dagobertp jau nebuvo — 
jiedu nuėjo ant agušto į Agrikolos palėpę. 
Kuomet kalvis, eidamas pirm tėvo su žibu
riu, praeidinėjo pro duris raišos siuvėjos 
kambario, ji, pusiau pasislėpus šešėlyje, ta
rė jam greitai, žemu balsu:

— Agrikola, tau gręsia didelis pavo
jus: aš būtinai turiu pakalbėt su tavim.

Tie žodžiai prašnabždėta taip greitai 
ir tykiai kad Dagobertas nenugirdo jų; bet 
kai Agrikola staiga sustojo, senas kareivis 
pratarė į jį:

— Na, vaikeli, kas dabar?
— Nieko, tėve, — atsakė kalvis, atsi

sukdamas atgal; — aš maniau kad neap- 
šviečiu tau užtektinai.

— O, nesirūpink apie tai; aš turiu akis 
ir kojas šiąnakt net penkiolikos; — ir ka
reivis, nepastebėdamas savo sunaus nusi
stebėjimo, inėjo į mažą kambarėlį kur jie 
rengėsi praleisti naktį.

Išėjęs iš Pranciškos kambario, po pa
siteiravimo apie Kupriukę, tas perdaug- 
mandagus Povilas Pry nuslinko link galo 
Brise-Miche gatvės. Jis prisiartino prie 
uždengtos karietos Cloistre Saint-Mere aik
štėje.

Šioje karietoje sėdėjo Rodinas, apsi
gaubęs ploščiumi.

— Na? — tarė jis, teiravimosi tonu.
— Tos mergaitės ir tas vyras su žilais 

ūsais nuėjo tiesiog pas Prancišką Baudoi-

nienę: pasiklausęs už durų, aš sužinojau 
kad tos mergaitės miegos su ja, tame kam
baryje, šiąnakt; tas senas žmogus su žilais 
ūsais miegos jauno kalvio kambaryje.

— Labai gerai, — tarė Rodinas.
— Aš nedrysau reikalauti pasimatymo 

su ta raiša siuvėja šį vakarą reikale jos se
sers Girtuoklių Karalienės; aš manau su- 
gryžti rytoj, sužinoti kokią intekmę pada
rė laiškas kurį ji turėjo gauti šį vakarą apie 
tą jauną kalvį.

— Būtinai sužinok! O dabar tu nuei
si, del manęs, pas Pranciškos Baudoinienės 
išpažinties klausytoją, nors ir vėlu; tu pa
sakyk jam jog aš laukiu jo ant Rue du Mi
lieu des Ursins — jis neturi nei valandėlės 
sugaišti. Tu ateik sykiu su juo. Jeigu ma
nęs dar nebūtų sugryžusio, palaukit ma
nęs. Pasakyk jam kad tai yra svarbus ne
atidėtinas reikalas.

— Viskas bus ištikimai išpildyta, — at
sakė tas ceremoningas vyras, nusilenkda- 
nas Rodinui, kuomet karieta traukėsi ša
lin.

(Toliau bus)
W

GARSIU ŽMONIŲ MINTIS APIE 
KAIRŲ AUKLĖJIMĄ

Žmogų reikia nuo jaunų dienų pripra- 
tint skaityti didžiausia dovana už savo pa
sielgimus'nuovoką kad jis pasielgęs taip 
kaip privalo pasielgti žmogus. F. Rrebel.

Jei tobulina auklėjimą, tai tobulina ir 
visą žmoniją. Leibnitz.

Kūdikio laimė, kaip ir suaugusio, yra 
tai išplėtoti visus jo gabumus. Goethe.

LIEPOS MUM. NEKURIE
RAŠTAI:

DAILĖS
MILŽINAI

Antras numeris puikios istorijos dai
lės vystymosi, garsiausių pasaulyje 
vyrų tvarinių gaminimo aprašymo. 
Tas aprašymas seks ilgai per “Arto
ją"’. Skaitykit jį. Nauji prenumera
toriai reikalaukit ir numerio 6, birže
lio mėnesio.

BERNIUKAI
Aprašymas apie du mokyklos vaiku 

kurie vadinosi “Montihomo, Aro Na
gas”, ir “Baltveidi, Broli Mano”, ku
rie turėdami tuščią revolverį, du peiliu, 
padidinamą stiklą ugniai uždegti nuo 
saulės, kompask ir keturis rublius pi
nigų rengėsi pėkšti keliauti Amerikon. 
Kaip juos sugavo jieškančius pirkti šo
vinių.

“NAUJOJI
LITERATŪRA”

Tai aiškus, platus aprašymas “futu
ristų” poetų, rašytojų ir dailininkų — 
kurie vietoj tikros dailės, geriaus pa
siryžę statyti mėšlo bokštus ir padais 
juoktis. Pažinsit juos aiškiai;

KARO
AUKA

Vieno nelaimingo kareivio-berankio 
apipasakojimas jo karo nelaimių, kur 
jis buvo, kur liko sužeistas, kaip skubi
nosi namon, kaip sugryžęs Lietuvon 
rado savo pačią su kitu gyvenančią, o 
pats turėjo eiti ubagauti.

IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYK1T DABAR!
Užrašyki! jį saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.
“Artojas” yra didelio formato žur
nalas, aiškios spaudos, iliustruotas.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. . Cleveland, Ohio



M. D. REIKALAI
ALGIS ir GIEDRUTE

V Aktu, VII Atidengimų Tragedija iš Lietuvos Krikštijimo Dienų
Parašė K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš pereito num.)

AKTAS KETVIRTAS
Giedrutes Ilgėjimąsi Algio.

Ypatos: 
Giedrutė 
Merunas 
Eglitė

Vaizdas: Takas girioje, kaip antrame akte. 
Viena vasara vėliau.

Sccna I.
Iš artimos dešinės ateina Giedrutė.

Giedrutė
[Sielgraužoj] : Jau antra vasara kaip 

aš šiuo taku vaikštinėju, bet savo mylimo 
nesutinku. Laukiau jo nuolat — anksti ir 
vėlai, audroje ir giedroj, ir žiemos pūgose 
čia jo lakinėjau.... Ar pareis jis kada, ar 
sugryš sveikas, ir ar ateis dar mane aplan
kyti?. ... Ilgai nežinojau kur jis dingo ir 
kodėl neatėjo daugiau mane sutikti.... Iš
jojo jis i karą, kaip nuo žmonių dagirdari... 
Negalėjau nieko klausinėti nei užsiminti 
apie ji — ir tai baisus buvo kentėjimas. Šir
dis man plėšėsi, naktų miegas manęs ne
ėmė, ir dienomis nerandu ramumo.... Ko
dėl jis neatėjo nei atsisveikint su manim 
jei išvykti rengės?.... Kode! nepildė savo 
prižadėjimo vėl susitikti?.... Nejaugi jis 
galutinai manęs išsižadėjo kada nesutikau 
krikštytis, ir nenorėdamas daugiau susitik
ti su manim, apleido savo kraštą?.... Ji 
matydama, aš džiaugiaus gyvu džiaugsmu, 
ii' mano akis į ji pažvelgę tik verkt norėda
vo iš meilės.... Bet po to visko, tik tuš
tuma man liko.... [Baimingai] Aš tuoj 
liksiu vaidilute, ir nors turiu išsižadėt min
čių apie vyrą, vis mano širdis ji mini.... 
Nejaugi mudviejų meilė kai sausi rudens 
lapai padegti perliepsnojo ir pasibaigė, li
ko tik saujelė pelenų, kuriuos išnešiojo vė
ją?.... Aš jieškojau jo mintimis girių 
glūdumose, bet akis jo nematė; nors lapų 
šlamėjimas lyg skelbė man jo atėjimą, bet 
nesulaukiau.... Sapnų savo guolyj ji tik
tai matau, bet ne tikrenybėj, ne.... nę.... 
[Pauža] Algi, mano’ Algi! nors tu esi iš
gama bet aš svajoju apie tave... . Nors tu 
išsižadėjai musų dievų ir nuėjai prie sveti
mų, aš laukiu tavęs.... [širdgėloj] Bran
giausia.... Tu gali ten žūti, nebus kam 
apverkti; gali sužeistas gulėt, nebus kam 
prižiūrėti; gali patekt i priešų rankas, ne
bus kam išliuosuoti. Norėčiau, norėčiau aš 
dabar būti su tavimi, nors tau pasitarnauti 
jei tu manęs kaipo pagonės nenorėtum sa
vo drauge laikyti.... Aš tik su tavim būti 
noriu, tavo matyt geidžiu.... Pergiliai 
tu Įsiskverbei Į mano širdį kad. galėčiau už
miršti. ... Ir nors tu mane gal jau užmir
šai palikęs, man vis prisimena tie su tavim 
praleisti vakaTai ir tos kelios skaisčios die
nos, ir mintis man tave nuolat vaizdiną ...

[Pasigirsta sutraškėjimas. Ji sujun
da, pradeda lėtai žengti.]

galba, išdegino ir išgriovė daug krikščionių 
bažnyčių, du jų pamokslininkus nužudė... .
Giedrutė

Ar nemanai, tėveli, kad tuoj mus jie už
puls kaip kitur daro? Ar nereiks mums 
toliau nešti savo Šventą Ugnelę?.... Ir 
kur mes bėgtume?....
Merunas

[Nervingai]: Nekalbėk, nekalbėk apie 
tai! Mes turim stiprini žmonių valią ir ga
mintis ginklus!
Giedrutė

Ar girdit ką dabar apie Sodrekių Ladę?
Merunas

Viskas su ja laimingai. Ji dabar randa
si Veliuonos Žinyčioj, sakė tenai lankęsis 
vaidila Dangantas.
Eglitė

Nabagė, daug vargo matė iki tenai da- 
sisiekė. ... Linksma jai butų buvę su mu
mis čia būti, bet pavojinga buvo, nes tie iš
gamos butų puolę musų Žinyčių norėdami 
ją atsiimti, o atsiėmę butų nužudę.... ir 
mums butų keršiję. Ją išlydėjo mano bro
lis Į tą kraštą kur ji gali ramiai pagal savo 
noro dievams tarnauti....
Merunas

Bet eikim, eikim greičiau i piliakalnį, ten 
vienai Kartinai gali būti neramu. Ji jau ti
kisi musų ateinant....

[Merunas nueina pirma. Merginos 
ka paskui i tolimą kairę.]

[Uždanga]

Finansinis Pamatas Tė
vynės Mylėtoju Dr-jos 

ir Ateities Tikslai
Brentano knygynas New Yor

ke leidžia žurnaluką “Book 
Chat” (“Pasikalbėjimai apie 
Knygas”), ir vėliausiame nu- 
meryj yra indomus pareiškimas 
apie knygų spausdinimo kaštus. 
Pasirodo kad Amerikonas išlei
dėjas pardavinėdamas knygą po 
$2 (taip vadinamas “novels” po 
200 ir daugiau puslapių) pelno 
ant kiekvienos knygos tik po 4 
centus jei spausdina jų tik 3000 
egz. Autoriui jis turi mokėti 
po 30 centų nuo knygos. Po- 
piera, spausdinimas ir įrišimas 
kainuoja 40c egz. Renda ir al
gos išleidėjo 36c, paskelbimams 
išleidžia 10c, ir pelno ima 4c. 
Tada knygą jis parduoda krau- 
tuvninkams ir knygynams po 
$1.20.

T. M. D., nors leidžia knygas, 
Bet jų neparduoda ir todėl ne- 
jieško pelno. Todėl svarbiausi 
kaštai kuriuos ji turi panešti iki 
gauna
jimas autoriui, ari 
2) užmokėjimas

paprastai tokia knyga kainuotų 
Draugijai po 30 centų už egz., o 
dvi kainuotų 60c. Už liekančius 
iš nario mokesnio 40c galima 
butų padengti TMD. iškasėjus: 
susirašinėjimą, pašto išlaidas, 
persiuntimo kaštus ir Centro 
Valdybos algas.

šiuos faktus surinkau iš ar
kite esančių kontraktų ir bilų 
idant parodyti nariams kad mes 
turime turėti 
narių

mažiausia 2,000 
galėtume smarkiai

Tas 
narys 
taip pasidarbuos kaip darbuoja
si Worcesterio veikėjai, kaip 
darbuojasi Jonas Skinderis Clin- 
tone, A. Praškevičius Clevelan- 
de, p. Būtis Detroite, kiti kitur, 
dar iki Naujų Metų mes galėtu
me turėt ekstra tūkstantį na
rių daugiau. Pasiruoškime žie
mos sezonui prirašyti tūkstantį 
naujų narių!

reiškia kad kiekvienas 
turi darbuotis. Jei visi

knygą, yra: 1) užmoke-

[Bus daugiau]

VISUR DŪMAI

so-

Scena II.
Iš artimos dešinės ateina Merunas su 

kanklėmis. Sykiu su juo, Eglitė.
Merunas

Dar musų Giedrutė nenusidavė ant pilia
kalnio? Namuose sakė ji jau senai išėjus.
Giedrutė

[Atsisuka, atgryžta, švelniai]: Pasivijo
te mane. Išėjau anksti viena1. Žinojau kad 
judu šiuo taku eisit, palengvėle ėjau, ir da
bar susitikę eisim sykiu....
Eglitė

[Su baimingumu]: Paklausk tik tėve
lio, pasakys kokias žinias girdėjo!.... Ir 
linksma, ir vėl baugu darosi!....
Merunas

O, dukrelės, dievų garbintojos ir tarnau
tojos, baisus dalykai musų kraštui žadė
ta! Eikim j piliakalnį.... Saugokim, sau- 
gokim labiau šventą Ugnelę, ir •degiiikim 
daugiau aukų kad dievai neleistų žmonėms 
suklysti! Štai Pomeranijoj kryžeiviai už
puldinėja ir degina ir griauna viską dėlto 
kad žmonės nesiskubina krikštyti^. Daug 
žmonių išžudyta ir išardyta dievų žinyčios. 
O štai Kelmių žemėj, išlakstė laike užpuo
limo kriviai ir vaidilos vėl susiėjo ir sušau
kė žmones Į vieną: susirinko minios atgal į 
savo šventvietes, jr susitelkę, su dievų pa

Visur durnai, tamsus durnai;
Gerklėj kartu, akis ėda, 
Ant krutinės, plaučių sėda, 
Laisvą kvapą stabdo ūmai.

Net negali atsikvėpti.
Ką daryti? reikia bėgti.

Visur tamsu, kurgi bėgsi? 
liaukai ruknose paskendę;
Miškus tiršta migla dengia, 
Kur gi laisvai atsikvėpsi?

Žmones erzina tie rukai, 
Viens ant kito tat induko, 

Žmoniškumo nesilaiko, 
Jieško priežasčių, kariauja, 
Artimi net nesiliauja;
Vaikš ant tėvo, tėvs ant vaiko.

Žmpnos nesutink’ su vyrais, 
Mušas, provojasi, skirias.

Iš kur imasi tie durnai
Ką protus žmonių aptemdo, 
Vieni kitiems keršyt bando? 
Ar tai vargšai ar galiūnai. 

Plėšia, grobia usžimerkę, 
Be tiesos artimą smerkia —

Rodos visi beprotauja;
Kurs tvirtesnis, to galybė, 
Turtingesnio vis teisybė — 
Plėšosi kaip žvėrių gauja.

Tai yr’ pasekmės tamsumo 
Nuo rūkstančių karčių durnų.

Eleonora.

ŽODYNAS
Lieturiškri-AngliihM Ir Angllikai-LictuviikaB

turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj t?y- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, Itada katros kalbos lo
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j

Didžiausias 
rendnmas. 
Lietuviškai, 
dšio reikia,
Lietuvi} būtinai reikėtų jį turėti, kad nouimirsua AngUi- 
<ou kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negales apsieiti, nes tenai bus reikalų bu 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kuria patįs n«si- 
aaudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvėje imonss 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3143. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drutan

$18X9 
įliM

Reikalaukit ‘ Dirvos” Ktiygyne

spaustu vei. 
1 ra dar siuntinėjimo kuopoms 
iškaščiai, bet tuos daugiausia 

' kuopos apsimoka.
Taip manydami, pažiūrėkime 

kiek Draugijai kainavo išleidi
mas penkių paskutinių veikalų:

1. Kultūros Istorija — 3 to
mai, pusi. 505

2. Lenkų Apaštalavimas — 
146 pusi.

3. Lenkų Sąmokslas — p. 94.
4. Kitas-,Karas — p. 112
5. Psichologijos Vadovėlis— 

164 pusi.
6. Kandidas — 146 pusi.
Kultūros Istorija buvo išleis

ta trijuose tomuose, po 4,000 
egz. kiekvieno. Tai buvo dide
lis veikalas, nes turėjo 505 psl. 
Vertėjui, ant kiek galiu susek
ti Draugija užmokėjo 8250, ar
ba po 6c nuo egz. (visų trijų to
mų). Spauda kainavo $2882.86 
(spausdinta Amerikoje). To
kiu būdu vienas egz. kainavo 
Draugijai apie 72c. arba išviso 
78c. Už vieną dolarį nario mo- 
kesties Į metus mes galėjome 
toki veikalą leisti, tik turėdami 
4,000 narių. -

Po to, matyti, musų Centro 
Valdyba neįstengė gauti rank
raščio kitos knygos ir buvo pri
versta pirkti jau kitų išleistą 
knygą ■— “Lenkų Apaštalavi
mas Lietuvoje”. Draugija 
ko tą knygą mokėdama po 
už egzempliori.

Trečias veikalas buvo M. 
čiaus “Lenkų Sąmokslas Lietu
voje”. Autoriui mokėta $150, 
“Naujienoms” už spaudą $410. 
Tokiu budu, autoriui už vieną 
egz. išeina' po 8c, už spaudą 20c, 
arba viso knyga Draugijai kai
navo po 28c. (buvo spausdinta 
2,000). Turint 2,000 narių De
joje, tokio didumo ir brangumo 
knygų musų Draugija galėtų 
dvi Į metus leisti.

Po to buvo leidžiama V. K. 
Račkausko vertimas “Kitas Ka
ras”. Jos taipgi buvo spausdi
nama tik 2,000 egz. Vertėjui 
mokėta $175.00, “Tėvynei” už 
spaudą $450. Tokiu budu, ver
tėjas gavo po 9c. už egz., spau
stuve po 21c., o Draugijai egz. 
kainavo apie 30c.

Po to • gavome “Psichologijos 
Vadovėli”, J. -Gedmino verstą, 
spausdintą Lietuvoje. Jo spau
sdino 2,000 egz, 
keta $200,
B-vei $310. Bet pervežimas ir 
atsiuntimas i Ameriką kainavo 
$185. Todėl vertėjui už egz. te
ko po 10c., spaustuvei 15c., o 
pervežimui irgi apie 10c. Išvi
so Draugijai kainavo 35c. egz.

Paskutinį veikalą “Kandidą” 
pirko jau kitų spaustą ir mokė
jo po 16 ir pusę cento už egz.

Taigi iš tų faktų galime nu
statyti kad leidžiant knygas 
maždaug po 150 puslapių didu
mo, Draugija gali dvi tokias iš
leisti kasmet jei turėtų 2,000 
pilnai užsimokųjusių narių, nes

“Pasaulio Istorija”
Dabar mes leidžiame Wells’o 

“Pasaulio Istoriją”. Spauda 
mums kainuos, regis, $4,500, už 
paveikslų piešimą ir darymą iš
eis apie $800. Reiškia, mums 
reikės apie $7,000. Jei per tris 
metus nariai mokės tik po do- 
lari, mums dar truks tuksiančio 
dolarių padengimui išlaidų. Tei
sybė, nuo 1925 metų visi nariai 
mokės Draugijai už apdarus po 
50c. ir tas duos apie $2000 ek
stra. Bet nėra žinios kiek per
siuntimas kainuos iš Lietuovs.

Nurodau tą viską gerb. na
riams kad visi žinotų dalykų pa
dėtį ir padėtų Centro Valdybai 
dirbti. Paimkime drąsos pa
vyzdį iš praeities: 1908 metais 
TMD. buvo numirus — faktiš
kai visos kuopos buvo pakrikę. 
Seimas, kuris Įvyko Scrantone, 
kartu su SLA. Seimu, neturėjo 
jokių raportų iš senos valdybos, 
jokių žinių iš kuopų. Reikėjo, 
tai psakant, išnaujo kurti Drau
giją. Ir ji buvo sukurta. Nors 
pinigų nebuvo, bet tapo sitma-

nyta išleisti visus Dr. Kudirkos 
Raštus, kurie šiandien parsi
duoda po $10. Buvo pasitikėta 
kad visuomene šitą prakilnų 
darbą parems.

Ir neužsivilta: pabaigoj 1908 
metų iš nieko jau buvo suorga
nizuota 33 kuopos su 588 na
riais. Ižde pinigų jau buvo virš 
$1,000, ir iš visos Amerikos 
plauke draugijų, klubų ir pa
vienių aukos išleidimui garsaus 
Kudirkos Raštų. Ir Tėvynės 
Mylėtojų Draugija tikslo pasie
kė: raštai buvo išleisti, trečia
me Seime Chicagoje 1910 me
tais sekretorius raportavo tu
rįs narių jau 3,185 ir 110 kuo
pų.

Praeitas Seimas Worcesteryje 
reigs taipgi įliejo naujos ener
gijos Draugijom Pasistatykim 
tikslą, išleidę Wells’o “Pasaulio 
Istoriją”, leisti naują Lietuvių 
Tautos Istoriją, kuri butų dide
le, plati, viską išsemianti, pa
veiksluota ir sulyg naujausių 
mokslo radinių! Tuomet vėl 
galėsime laukti paramos iš pla
čios visuomenes ir vėl pastaty
sime paminklą musų leteraturo- 
je, panašų į tą kurį pastatome 
išleidę Dr. Kudirkos Raštus!

Sekr. V. Sirvydas.

CUNARD
Lietuviai važiuoją Lietuvon sve- 
čiuosna neilgesniam laikui kai me
tams, galės gryžti Amerikon ne
atsižvelgiant į kvotą.

Į LIETUVĄ
trumpinusiu laiku, kas Sercdij, 

trejais ekspresiniais laivais
BERENGARIA AQUITANIA 

MAURETANIA
(per Cherbourg ar Southampton) 
Iš Lietuvos j Ameriką 

JEI manot parsitraukti giminesnis 
Lietuvos, vielas užsakyki t dabar. 
Musu ofisas Lietuvoj suteiks jiem 
pagalbą ir duos patarimą. Visi 
trecios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius. Kuogeriausias šva
rumas ir maistas. .
Smulkmenų klaus-
kit vietinio agon- | f įu f 
to arba _ .

CUNARD LINE
1022 Chester Ave. Cleveland, O.

pir-
FOR

Vertėjui mo- 
spaudą “Varpo”

RACINE, WIS.
TMD. 121 kuopa po sudary

mui apskričio Wisconsin valsti
joje žymiai Įgavo gyvumo, šį- . L 
met prirašyta 15 naujų narių; ' 
tikimės dar jų daugiau sulauk
ti, ypač kai Lietuviai pamatys 
tą užgintą Lietuvos klerikalų 
vaisių, tai yra knygą “Iš Tam
sios Praeities į šviesią Ateitį”, 
o vėliau dar svarbesnes knygas, 
tai “Pasaulio Istorija”. Lau
kiame skaitydami dienas kada 
tos brangios dovanos pasieks 
mus.

Tuom laiku laukdami nesam 
patįs be darbo. Tikimės gal 
dar, progą gavę, paruošime kokį 
pikniką; atvėsus orui tikimės 
ruošti koncertą, po to vakarą su 
perstatymu. Manome lošti “Ba- 
lon Kritęs Sausas Nesikelsi”. 
Rengiame ir šiaip dirvą, kad ga
vus knygas butų kam skaityti. 
Kalbinam kiekvieną Lietuvį su
sitikę : nepaisant kokio įsitikini
mo, katalikas, ar konsunistas, 
ir pakalbintas retas kuris atsi
sako. Kits sužinojęs apie kny
gų vertybę mielai užsimoka Įs
tojimą ir metinę duoklę ir išta
ria ačiū už prikvietimą Drau
gijom

Kuopos organizatorius dirba 
prirašinėjime naujų narių, ir 
jam matyt sekasi. Ypač dabar 
kuomet Centro Valdyba dar to
kiems darbuotojams žada- skir
ti dovanas, ne tik musų 121 kuo
pa bet visos kuopos žymiai pa
didės naujais nariais. Naudin
gas yra Cent. Valdybos sumany
mas skirti organizatoriams do
vanas. Dovanos turėtu būti duo
dama knygomis, tai visą amžj 
apšvietos darbuotojai turėtų 
kuom džiaugtis.

M. Kasparaitis.
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PAJIEŠKOJIMAS. Šiuomi pra
šomą pranešti ar nežino kas 

kur gyvena Juozas Narkevičius? 
Merkevičius, kilęs iš Turiškių 
k., Krosnos v., Mariampolės ap. 
Prieš karą Jis gyvenęs Pittsbur- 
ge.

Lietuvos Respublikos 
Pasiuntinystė, 

2622 — 16th St. N. W.
Washington, D. C.
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Tikroji Pasaka Apie 
uThe Society”

Pastaruose apgarsinimuose Society for 
Savings apsakė kaip ji buvo Įsteigia 1849 
metuose, ir jos progresą per 75 metus au
gimo Clevelande.
Bet tikra ipasaka nėra apie amžių ar di
dumą, stiprumą ar Įmones. Bet apie iš
mokėtus namus, apie išmokinimą sūnų ir 
dukterų, apie vakacijas, keliones ir kitus 
smagumus, apie saugų apsirūpinimą li
gai ir senatvei atėjus.
Tas tai sudaro tikrą istoriją taupymų 
banko.
Tokias tai progas Society for Savings pa
siūlo iv jums.

In the City lev ei anč
1843 1

PUBLIC SQUARE

“Dėk Savo Taupymus į taupymų Banką”
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Žmonės dar Kartą Apsidžiaugė. Jie Bandė 
Išgelbėti Senesnės ir Malonesnės Romėnų 
ir Graikų Civilizacijos Likučius, ir taip
Didžiavosi Savo Laimėjimais, kad 
Pradėjo Kalbėti apie Renesansą, 

arba Civilizacijos Atgimimą.
O ENESANSAS nebuvo politinis ar tiky

binis bruzdėjimas. Tai buvo tam tik
ra žiponių minties kryptis.

Renesanso gadynės žmonės vis dar bu
vo paslaugus'bažnyčios sūnus. Jie buvo ka
ralių, imperatorių ir kunigaikščių pavaldi
niai ir nerugojo delei to. Bet jų pažiūros j 
gyvenimą visiškai pasikeitė. Jie pradėjo 
dėvėti kitokius .rubus, kalbėti kitokia kal
ba, gyventi kitokiu gyvenimu ir kitokiuose 
namuose, negu pirma. Jie jau nebegalvojo 
vien tiktai apie laukusi jų laimingą dan
gaus gyvenimą. Jie bandė Įkurti sau Rojų 
ant žemės ir, teisybę pasakius, daug ko ši
tuo atžvilgiu atsiekė.

Kitoje vietoje jau Įspėjome skaitytoją 
delei pavojaus, koks yra istorijos datose. 
Kartais žmonės ima jas raidė raidėm Jie 

•mano, kad Viduramžiai buvo tai tamsybės 
ir kvailumo gadynė ir kad, štai, laikrodis 
kinktelėjo, ir prasidėjo Renesanso gadynė, 
su dailiais rumiais, dideliais miestais, ap
švietimu ir mokslu.

Teisybę pasakius, visiškai negalima nu
tiesti tokios aiškios linijos. Nėra abejo
nės, kad tryliktas amžius priklausė Vidur
amžiams, ir visi istorikai su tuo sutinka. 
Bet ar tai buvo tamsybių gadynė? Visai 
ne. Žmonės buvo begalo gyvi, steigė ir ku
re dideles valstybes, plėtė ir tobulino dide
lius prekybos centrus. Virš pilių bokštų ki
lo aukštyn dailių gotiko katedrų bokštai. 
Visur žmonės judėjo, krutėjo ir trusėsi. 
Aukšti ir galingi miestų tarybų ponai, ne
senai dar įgiję turtų, kovojo prieš savo feo
dalais ponus už valdžią ir galybę. Gildijų 
nariai, patyrę, kad organizacija daug reiš
kia, kovojo už savo teises su miestų tarybų 
ponais. Karalius su savo gudriais ir gu
viais patarėjais išeidavo žvejoti šitame su- 
drustame visuomenės sluogsnių nesutiki
mų vandenyje ir pagaudavo sau daug tur
tų, kuriuos čia pat ir naudodavo, nustebu
siems tarybininkams ir gildijų broliams 
matant.

Vakarais gatvėse, kur delei menkos 
šviesos maža tebuvo politinių ir ekonomi
nių disputų, vaikštinėdavo trubadūrai ir 
dainiai, pasakodavę savo pasakas ir dainuo
davę dainas apie meilę, garsius žygius ir pa
sišventimą bei ištikimybę moterims. Tuo 
tarpu jaunimas, geidęs paskubinti progre
so eigą, spiesdavosi universitetuose.

Viduramžiais buvo “tarptautinė min
ties kriptis”. Šis posakis gan keistai skam
ba, — reikia paaiškinti. Mes, šios gady
nės žmonės, esame “tautinio nusistatymo”. 
Mes esame Amerikiečiai, ar Anglai, ar Ita
lai, ar Prancūzai, ar Lietuviai ir einame Į 
Amerikietiškus, Angliškus, Itališkus, Pran
cūziškus ar Lietuviškus universitetus, jei 
norime specializuotis kokioj nors mokslo 
šakoj kuri yra plačiau ir geriau dėstoma 
kur kitur. Kitur išvykę mokytis, išmoks
tame ir kitų kraštų kalbų: Madride — Spa
lių kalbos, Paryžiuje — Prancūzų, Šveica
rijoje — Vokiečių, Prancūzų ir Italų, Mas
kvoje — Rusų. Bet trylikto ir keturiolikto 
amžių žmonės retai tevadindavo save Ang
lais, ar Prancūzais, ar Italais. Jie sakyda
vosi būdavę Šefildo, Bordo ar Genuos pi
liečiais. Jie, priklausydami tai pačiai baž
nyčiai, jaute bendro broliškumo ryšį. Ka
dangi visi apšviesti žmonės galėjo kalbėti 
Latiniškai, tad jie turėjo ir bendrą tarptau
tinę kalbą, ko dabar nėra ir kas dabar su
daro labai svarbią kliūtį, ypatingai mažoms 
valstybėms, tarptautiniuose santykiuose. 
Štai del pavyzdžio, šešioliktame amžiuje 

. rašė knygas garsus pakantos ir pašaipos 
mokytojas Erazmus. Jis gimė mažame Da

nijos kaime. Jis rąšė Latinų kalbai, ir visas 
pasaulis galėjo skaityti ir suprasti jo raš
tus. Jei jis gyventų šiandien, tai, supran
tamas dalykas, rašytų Danų 'kalba ir jo raš
tus tegalėtų skaityti tiktai penki ar šeši mi- 
lionai žmonių, mokančių Danų kalbą. No
rint supažindinti su jo raštais kitus Euro
pos ir Amerikos žmones, reikėtų išversti jo 
raštus bent j dvidešimtį kitų kalbų, šitas 
kainuotų daug pinigų, ir vargiai bau ras
tum leidėją, kurs sutiktų parūpinti taip 
daug vertimų.

Nieko panašaus nebūtų galėję būti 
pirm šešių šimtų metų. Didesnė žmonių 
dalis nemokėjo skaityti ir rašyti. Bet visi 
tie, kas galėjo vartoti žąsies plunksną, pri
klausė, taip tariant, “tarptautinei rašto 
respublikai”, 'kuri buvo taip plati, kad ne
turėjo nei kalbos, nei tautybės sienų, šitie 
“rašto respublikos” nariai nesekė pasie
niais, — jų buvo visur, kur tiktai galėjo su
sispiesti mokytojas ir būrelis mokinių, ši
tuo žvilgsnių, kaip matome, Viduramžiai ir 
Renesansas labai skyrėsi nuo musų gady
nės. Šiandien, kur nors įkuriant naują uni
versitetą, dažniausia buna šitaip: koks

Dante 
nors turtingas žmogus, norįs padaryti ką 
nors gero bendruomenei, kurioje gyveno, 
steigia mokyklą; arba daro tai koki nors 
tikybos sekta, geisdama laikyti savo ištiki
mus vaikelius tinkamoje priežiūroje; arba 
valstybė, reikalinga gydytojų, advokatų ir 
mokytojų, kuria mokyklą. Universitetui 
įkurti reikia pirmučiausia sudėti banke di
delė suma pinigų. Iš šitų pinigų statoma 
trobesiai, laboratorijos, dormitoriai. Pa
galinus samdomi mokytojai, ruošiami įsto- 
jantiems jaunikaičiams kvotimai, — ir uni
versitetas pradeda veikti.

Bet Vidur amžiuose šitie dalykai būda
vo atliekami visai kitaip. Būdavo, koks 
nors protingas žmogus pasisako: “Suse
kiau didelę teisybę. Reikia paskleisti ji ir 
tarp žmonių.” Ir jis pradėdavo skelbti sa
vo išmintį visur, kur .tik rasdavo žmonių, 
norėjusių jo klausyti. Jei jis kalbėdavo 
įdomiai, tai minios jo klausydavo. Bet jei 
jis būdavo nuobodus, žmonės pakraipydavo 
galva ir nueidavo sau šalin. Ilgainiui to
kių kalbėtojų ateidavo pasiklausyti jauni 
vyrukai ir užsirašinėdavo, kas jiems atro
dydavo įdomesnio iš jo kalbos. Užėjus ly
tingam arba šaltam orui, kalbėtojas nusi- 
kraustydavo kur nors į kokią apleistą kel- 
norę ar šiaip į savo kambarį. Jis, atsisėdęs 
kėdėje, pasakodavo savo išmintį ir žinias 
mokiniams, susėsdavusiems aplink jį ant 
aslos, šitai, maždaug, toki ir buvo Vidur
amžių universitetų pradžia, — mokytojas 
būdavo skaitomas visu kuo, mokymo gi 
vieta nedaug tereikšdavo.

(Bus daugiau)

JUOKIS 
ir Svietas .Juoksis sy - 

kiu su Tavimi

šilta, šilta, saule kepa,
Per kaktą prakaitas teka,
Net rašyti negaliu,
Nesutversiu nei eilių
Kol ši vasara praeis, 
Ir žiemuže kol ateis.
Nuo Juoku Red.: Tik tokias 

eiles ir mes Įstengėme parašyti 
šių karščių laiku. iO kai šalta 
vėl bčdavojame kad mintis ne
susigaudo viena kitos ir nepa
daro jokios poezijos.

Taip ir su kitais musų poetais.
Ir užtai neturime jokių eilių 

šiam numeriui.
Bot žinodami kad ir skaityto

jams karšta, manome jie nepa
siges visai šiame numeryje po
ezijos šiame kampelyje.

Pereitame num. koresponden
cijoj iš Akrono mes skaitėme 
jog tenai susidėjo į krūvą Auk
štuolis ir žemaitis ir atidarė 
valgyklą.

Senai reikėjo pradėt tokį mi
šinį augštųjų su žemaisiais.

Bolševikai susirūpinę steigi
mu “Vilniai” namo Chicagoje. 
“Laisvė” Brooklyne jau turi..

O tie laikraščiai skelbia kad 
nereikia privatiškos nuosavy
bes.

Pajudinkit, darbininkai, da
bar “Laisvės” namą, pamatysit 
kad atgauti jį sunkiau bus kaip 
iš vyskupo Lietuvišką bažnyčią.

Jus nupirkot taip pat kaip ka
talikai bažnyčias, namą vienam 
kuriam savo vadui visai to ne
žinodami.

Aną dieną mes pasidrąsinę 
parašėme laišką Prof. K. Būgai 
paragindami kad reikia taisyt 
musų kasdienine rašyba, o ne 
tie žodžiai kurių Visai nevarto- 
jame.

Mes dar suradome labai tai
symo reikalingus sakinius:

“Vienybė” vietinėse žiniose 
indėje šitokį pranešimą: “Se
na ir žinomo Lietuvio, J. Pauk
ščio siuvėjų dirbtuvė” — ir tt.

Ir mes niekad nežinojome kad 
kada nors Brooklyne buvo siu
vėjų dirbtuve i— kur dirba siu
vėjus.

Yra automobilių dirbtuvė, cu
kraus dirbtuve, čeverykų dirb
tuvė, kumpių ir skilandžių dirb
tuvė ir tt.

“Naujienos” garsina pardavi
mui “kriaučių storą” — kur 
parsiduoda kriaučiai.

“Vilnis”, bolševikėlių orga-j 
nas, indėjo paveikslą su sekan
čiu parašu apie bolševikų karei
vių mokinimas! žudyt: “Jie dar
bininkai, imperialistinio karo 
priešai.”

Bet jie nėra priešai bolševis- 
tinio karo ir rengiasi žudyti 
visus darbininkus kurie nesu
tinka su jų paikomis nuomonė
mis.

Kame skirtumas ?

Sekantis žingsnis Lietuvos 
biznių ir įstaigų vardams pa
rinkti bus į mišką kuomet išsi
baigs didieji vardai, “Kultūra”, 
“Aušra”, “Saulė”, “Galybe” ir 
tam panašus kiti.

Kuriems jau stoka, pasinau- 
dokit šia musų minčia — pradč- 
kit įstaigas vadinti medžių var
dais.

Mes kas rytas ir kas vakaras 
važiuodami į redakciją ir iš re
dakcijos pravažiuojame pro Lie-I 
tuvišką kleboniją. Ir nežinotu
mėt apie ką mes manom jei ne
pasakytume.

Rytais po mišių mes tankiai 
matome išeinant iš klebonijos 
kokią davatkėlę, kurios užeina 
pas kunigėlį pasišnekėt apie dū
šios išganymą ir kitus dievobai
mingus dalykus, kas viskas kle
bonui išrodo taip nuobodu ir ne

pakenčiama kaip kad bolševikų 
redakcijoj nuėjęs koks “susipra
tęs” darbininkas ima su redak
torium kalbėtis apie kapitalizmo 
išnaikinimą ir darbininkų rojų.

Net apsilenktump su teisybe 
jei nepaminėtume kad ir tautiš
ko laikraščio redaktoriui pikta 
darosi kada koks karštas tatuie-
t is ateina ’’pasišnekėt” apie tau
tą.

Nors žmoneliams tie klausi
mai yra svarbus, bet redakto
riams ir kunigams tas reiškia 
tik jų laiko žudymą.

Daug žodžių musų Lietuvos 
rašybos taisytojai sudarkė ir iš
kraipė, ir mes jau jų nesupran
tam, tik gerai kad tų daiktų jie 
negali perkeist, ir kada jau mes 
nesuprasim “taisykliškos” savo 
kalbos, vistiek nors pasirodyda- 
mi daiktus Lietuviškai susišne- 
kėsim.

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ 

Visokios Maliavos. Stiklai. VarnisiaL 
įrankiai. Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Phiniberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

,^kUDIKIv>\
GEROVĖS skYRIUS

Siame skyriuje mes laikas 
odo hiko gvildensime rei
kalus |domlo^ būsiančioms 
tnolinomr, ir motinoms jau
ny kūdikly.

Kūdikių aprūpinimas ir p*- 
nčjlmaa yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai Ir tautai 
ir mc* jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kur} mes tu
rime reguliariškaia laiko
tarpiais atvirai Ir laisvu) 
pcrgvUdenlL.

DEL APRŪPINIMO H
MOTINŲ IR. JŲ I 

KŪDIKIU SVEIKATOS. JJI

STRAIPSNIS 81

Šita valgių sistema atatiks reika
lams normaliai sveikų kūdikių. Ji 
neskiriama kūdikiams su labai opia 
sveikata. Tokie atvejai yra nepa
prasti ir reikalauja gydytojo apžiūros.

15 iki 18 mėnesių — keturis 
sykius dienoje.

7 ryte. — Oatmeal, manavų, corn
meal, kiekviena kruopų košelė turi 
būti virta tris valandas diena pirm 
penėjimo. Pabaigus virimą, košelė 
turi būti kaip skystas kisielius. Ją 
perkošia per koštuvą, o atvėsus ji pa
sidaro kai kisielius. Šito duok du ar 
tris šaukštukus su pienu. Duok dar 
8—10 uncijų pieno atsigerti. Skru
dintos duonos.

9 ryte. — Sunka vieno orandžio.
11 ryte. — Minkštai išvirtas kiau

šinis sumaišytas su pasenusios duo
nos trupiniais, arba vienas šaukštas 
jautienos sunkos. Pieno atsigerti, 
rūkorius arba sėlenų biskvitas, arba 
arba sena duona su sviestu.

3 po pietų — Avienos, vištos ar 
jautienos buljonas, su ryžiais ar mės
galiais, arba pasenusios duonos trupi
niais. Kiaušinienė, krakmolienė, ry
žių pudingas, virtos slyvos, keptas 
obuolis, arba obuolienė košė.

6 vakare. — Manavų, ar kvietinė 
košelė (virta dvi valandas). Duok 
du ar tris šaukštus su pienu. Pieno 
dar atsigerti. Čukoriaus ar pasenus 
duona su sviestu.

Estų Baronas Mašina
Estų baronas, buvęs begalo 

žiaurus savo kumečiams, vieną 
kartą gryžęs iš Vokietijos, no
rėjo pasityčioti iš savo kume
čio sutikęs jį kieme, sustabdė 
ir sako:

— žinai, mačiau naują maši
ną Vokietijoj. Indedi į mašiną

gyvą kiaulę, ir žiuri — per kitą 
galą jau išeina dešros. ...

Kumetis pasižiurėjo skerso
mis į baroną ir sako:

— Tai niekis. Tamistos am
žiną atilsį tėvelis turėjo dar ge
resne mašiną: indėje dešrą ir iš
ėjo gyva kiaulė... .

Aha.
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Salotos dalinasi į dvi rusi; žalios ir 

virtos. Žalios salotos skaitosi pačios 
salotos, ridikučiai, agurkai, celeriai 
ir kt. Kiaušiniai, paukštiena, virtos 
daržovės ir kt. skaitosi virtos salotos. 
Salotas gydytojai skaito ne tik mais
tingu bet ir labai sveiku valgiu. Dau
gumai žmonių salotos reiškia tik pa
dėjimą kelių lapų ir tomačių ant to- 
riclio ir užpylimą kokios košelės. Bet 
salotas galima prirengti daugeliu bū
dų. Apačioj telpa receptas kaip ga
lima padaryt skanų ir gražų valgį.

PRIKIMŠTOS TOMATĖS
1 puodukas evaporated pieno
4 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
6 to matės
1 žalias pipiras, smulkiai kapotas
1 mažas svogūnas, ” ”
% šaukštuko druskos 
žiupsnis paprikos 
Vz puoduko karšto vandens 
Perpjauk tomates pusiau, skersai. 

Sudėk į kepamą blokinę ir padenk 
kapotais svogūnais ir pipinais. Ap- 
dėliok du šaukštu sviesto po biskį 
ant kožnos. Dadėk vandeni ir kepk 
iki tomates suminkštės. Padek jas 
ant lėkštės ir padaryk sekantį sosą: 
Sutarpyk likusį sviestą skarvadoje. 
įmaišyk miltus ir supilk skystimą 
nuo kepi ii tomačių, taipgi pieną, da
dėk druskos jei reikia. Virk jį iki su- 
tirštūs, tada pilk ant tomačių.

Virtuves Reikaluose
Jeigu jūsų vaikai nemėgsta papra

sto pieno duok jį jiems formoj pieno 
mišinio, kiaušinienių, košelių, ctc.

Išaliejuok kepamas lėkštes su aly
vų aliejum ir išbarstyk miltais. Drus
ka svieste svyla greitai ir priduoda 
stiprų, nemalonų skonų pyragą apa
čioms.

Sūdytai žuviai gauti tinkamą sko
nį reikia mirkyt 21 valandas pirm 
kepimo ar virimo.

Mayonnaise yra niaistingesnė ir 
gardesnė kuomet padaryta iš tyro 
alyvų aliejaus.

Niekad nukapok celerių dedamų į 
salotas kapojamam bliudelyje—nau- 

, dok aštrų peilį ir supjaustyk į rei- 
j kalingą didumą.

Niekad nepilk vandens ant degan
čių taukų. Miltai arba pieskos už
muš liepsnas, arba skarmalas užmes- 
tas ant liepsnų užgesins arsumažins 

i ugni ik* kuo kitu pasigelbėsi.

Naminiai Pasigelbėjimai
Valant tamsią sieninę popierą virš 

pečiaus naudok krakmolą sušlapytą 
vandenyje iki tirštos košės ant fla- 
nelio ir paskui nutrink su šepečiu ka
da visiškai išdžius.

Pigus švaksai yra prasta ekonomi
ja, nes actai juose atbukins medžio 
maliavas ir pasirodys kenksmingi.

Jeigu jūsų patiesalai riečiasi ap- 
verskit juos augštieninkus ir sumir- 
kykit kraštus su vandeniu. Tas su
kietins kraštus ir jie ncsilenks.

Paslaptis nuėmimo taukų nuo šil
ko. kad neliktų plėtmo arba raukšlių, 
yra trinant French kreidą iš kito šo
no audeklo. Padėk paskui ant kele
to valandų, tada nubrauk kreidą ir 
užtrink vėl jei reikia. Milteliai su
geria taukus.

Grožės Patarimai
Ekspertai skelbia jog geras veido 

pauderis yra nekenksmingas. Veido 
pauderį reikia naudoti, bet neperdaug, 
nes perviršis užkemša odos skylutes. 
Laiks nuo laiko patartina užtrinti 
cold cream ant odos pirm dėjimo pau- 
derio. Reik atsargiai pasirinkti pau
derį veidui nes pigus pauderis turi 
savyje kenksmingus chemikalus. Pirk 
tokį veido pauderį kurį išdirba geros 
ir pasitikėtinos įstaigos, kurios duoda 
garantijas savo prekių. Veido pau
deris gali būti geriausias, bet jeigu 
naudojat pigų prastai padarytą už- 
dulkintoją, juo ne tik aikvosit paude
rį, bet negausit ir gero efekto. Krau
tuvėse yra daugybes pauderio dulkin
tojų (puffs) nebrangių ir sanitariš
kai padarytų.

Ypatiška Sveikata
Alyvų medžiai auga Pietinėj dalyj 

Europos ir šiaurinėj dalyj Afrikos. 
Jie auginama Francuzijoj ir Italijoj. 
Jšd'rbimas Alyvų Aliejaus yra tiktai 
paprastas procesas ištraukimo alie
jaus iš vaisių kurie ant alyvų medžių 
auga. Alyvų Aliejus yra naudingas 

I kaipo vidurių liuosuotojas ir antisep- 
I tikas. Jis gera imti į vidurius nes 
pagelbsti subudavoti sistemą. Jis ge
ra naudoti ant nudegimų ir visokių 
vabalų įkandimo, šiandien, galima 
gauti visokių rūšių sveikatos produk
tų, kuriuose yra alyvų aliejaus; kaip 
tai, muilai, shampoos, tonikai ir sa
lotų aliejai. Tas parodo kad alyvų 
aliejus yra svarbus dalykas kiekvie
name reikale. Jus turėtumėt laikyt 
bonką ar dėžę jo virtuvėj staigiam 
re i ka 1 ui._________________________ _

Mes Rekomenduoja me Sekančius Produktus:
Kuomet jums reikia pieno darymui Pieną, kadangi jis yra geriausias pa- 

pudingų, zupių, pyragaičių ir tt. bu- '
tinai naudokit Borden’s Evaporated

vaduotojas reguliariam pienui ir sme-

sWbW.WJW:

ii

Mergaitės brendimo periodas yra 
laikas kiekvienai motinai būti atsar
giai. Tai laikas kada jos visos pa
žiūros randasi keistame, statymosi 
laipsnyje, kurio pamatas yra kūno 
persilaudimas. Tai laikas kada jos 
sveikata labai svarbu. Ta sveikata 
yra motinos užduočia. Kiekviena mo
tina turi tų užduotį išrišti. Ji turi 
išauklėti mergaitės sveikatą ir stip
rybę kad pervedus ją laimingai per 
šį periodą.

Be užtektinai gero maisto bręstan
čios mergaitės kūnas negali atsilai
kyti gamtos reikalavimams to laiko
tarpio. Tokie vaikai turi gauti du 
sykiu į dieną Eagle Pieno, apart ki
tų valgių. Atmiešk du šaukštu Eagle 
Pieno į tris ketvirtdalius puoduko 
šalto vandens. Nekuria labiau mėg
sta su ginger ale, vaisiu sunka, arba 
kiaušiniu. Jį galima vartoti su nau
da ir nekuriuosc virtuose valgiuose.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
Skausmų ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų staigaus peršalimo.
Šokančių, traukančių, į padūkimą 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvą, jei 
ncpaiuislini apie ■'*-

Į re g. S. V. Pat. Ofise, 
tuojaus ir negaišinda- 
mas laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pa
lengvinimą.

Nei viena atsargi 
šeimyna negali būti be 
bonkos šių gyduolių. 
Nėrį tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.
f. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.

‘ KANKLĖS’’ cit nesustojo ir bus nauja “TRI
JŲ METU KANKLIŲ KNYGA” atspausdinta 
šių nieiij Kalėdoms. “TRI JŲ METŲ KANK
LES", už 1922-3-1 metus, leidžiamos Lietuvoje 
prenumeratos keliu už Du Dolariu. Siuskit 
pašto money orderį šiuo adresu:

MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alėja, 60 Kaunas, .Lithuania.

I
s

į

SUDARYKITE LIETUVOS APLANKYMO
PLANA DABARt

Galite bi.ti Lietuvoje vieną metą, pailginant laiką dar šešiems 
menesiams, j-i reikėtų. Pasiklauskite arčiausio United States Li- 

į nijos ofiso arba jūsų vietos agento pilnų informacijų.
: Tuo pačiu sykiu patyrinėkit patogumus važiavimo United States

Linijų laivais: švarus, patogus kambariai, geras maistas, patinka
mas patarnavimas, dideli deniai, benų koncertai.

Pagal naują kvotų įstatymą pirmenybe duodama UKININ- 
Kz\i\TS, jų žmonoms ir vaikams iki 18 metų; tėvams, žmonoms ir 
vyrams S. V. piliečių; ir nevedusiems vaikams 18-21 metų.

Išnirkite savo laivakortes kad Jūsų giminės galėtų keliauti Su
vienytų Valstijų Valdžios laivais.

UNITED STATES LINES
45 BROADWAY, NEW YORK 

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, Ohio
Managing Operators for

UNITED STATES SHIPPING BOARD
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KAUNAS
The province of Kaunas, cov

ering an area of 40,640 square 
kilometres, is thus almost equal 
to Vilnius in size. In the west 
it includes Samogitia; to the 
north it is bounded by Kurland; 
to the cast by Vitebsk; to the 
south by Vilnius and Suvalkai; 
to the south-west by Lithuania 
Minor. It forms a slightly un
dulating plain with an altitude 
a little over 150 metres. Only 
in the west are there any eleva
tions, viz. the so-called mount
ains of Šatrija, Giržduta, Med
vėgalis, etc. Among the navig
able rivers are the Nemunas, 
Vilija and Venta. Lakes are 
also very numerous, 'the dist
rict of Zarasai alone possessing 
four hundred of them. As in 
the province of Vilnius swamps 
hinder communication. The 
great swamp of Remygala, near 
Panevėžis, covers 136 square 
kilometres.

This province, like Vilnius, 
has seven districts, viz. Kaunas, 
Telšiai, Šiauliai, Raseiniai, Pa
nevėžis, Zarasai and Ukmergė. 
Kaunas, the capital, is situated 
at the confluence of the Vilija 
and Nemunas, and before the 
war had between ninety thou
sand and a hundred thousand 
inhabitants, but • today is even 
more density populated. In this 
neighborhood the banks of the 
Nemunas often rise to a height 
of 200 feet and are very 
picturesque. Before the war 
Kaunas was regarded as a first- 
class fortress, but this reputa
tion was speedily exploded by 
the German assailants who re
duced it in a few days, though 
treachery is supposed to have 
played an appreciable role in 
this result. It is supposed that 
the town was founded in the 
XHIth century. In the XIVth 
century it had already become 
a great bone of contention bet
ween the Lithuanians and the 
Teutonic Knights. At the time 
of the so-called “personal” 
union between Poland and Lith
uania, when Jagellon became 
king of the former country, 
Kaunas began to serve as a

centre for the export trade 
from Poland and Lithuania to 
Russia. An English trading fac
tory was established here. In 
1655 Kaunas was plundered 

I and burned down by a Russian 
I army under Tsar Alexis. At the 
j Third Partition of Poland in 
11795 it was finally annexed to 
the Russian Empire. On June 
23, 1812, the French army 
reached the left bank of the 
Nemunas, opposite Kaunas, and 
a hid near the village of Pane
mune is still known as Napole
on’s Hill. Kaunas is the resid
ence of the Bishop of Samogitia 
and his chapter an/ also of the 
Lutheran Provost rf the Vilnius 
diocese. The 4 i.i’.rch of the 
Franciscans dites from the 
epoch of Vytai-t -.s the Great. 
The most rem .rkable of the 
Catholic churches is that of the 
Jesuits, which was built by Ita
lians. The Jews, who are also 
numerous in Kaunas, possess 
four synagogues. The library 
of the Catholic seminary con
tains many very valuable manu
scripts. Before the war Kaunas 
was wcllknown for its indus
tries, one of the biggest iron 
foundries“ in Russia, that of 
Tillmann, doing a big business.

At Raseiniai, a town of ten 
thousand inhabitants, the Diet 
of Samogitia formerly assembl
ed. Kėdainiai possesses a large 
Protestant church constructed 
in 1629 by the magnate Radvi
la, and it shelters the tomb of 
this princely house. The mortal 
remains of the Lithuanian his- 

l torian Daukantas repose at Pa
pilė. The Radvila family at one 

I time had their residence at Kra- 
Ižiai, where there is today a well- 
known monastery. The Lithu
anian poet Sarbiewski used to 

i pursue his literary studies at 
‘the Jesuit college of this town, 
while at one time the Jesuit 
church possessed, according to 

I report, Leonardo da Vinci’s 
“Ascension”.

The man who goes out after 
trouble is sure to catch up with 
it, no matter how round-about 
the way he takes.

WHAT IS LIFE?
By Walter R. Baublis

What is Life, my friend I ask, 
Is it but an endless task, 
Is it but a losing fight, 

! Is it wrong, or is it right?
What is ILife, a penitence, 
Or is it a recompense ? 
Were we living here before 

j Or upon some other shore?
i From the cradle to the grave 
j Some fight on, so daring, brave, 
Į Yet their end seems just the 

samg,
I They go back from where they
I came.
Others never fight at all, 
Everything comes at their call, 
Pray, tell me, why is it so, 
Why are they allowed to go
On the easy pats of Life

I And avoid the storm and strife? 
j Is their end just like the rest, 
I Why do they deserve the best?
I Life indeed is queer, my friend, 
I If you will but watch its trend, 
Watch the struggles of the 

small,
How they rise and how they 

fall;
Fall and yet arise again, 
Suffering from want and pain, 
Fighting, fighting back at Life 
’fill sweet Death ends their dull 

strife.

I Guess She Knew Him, All 
jright. She entered the depart
ment store and complained a- 
bout a lamp she had purchased, 
demanding that it be taken 

'back.
“What’s the matter with it, 

madam ?
“It has all the faults of my 

husband with none of his vir
tues.”

“Please explain yourself.”
“Well, it has a good deal of 

brass about it, it is not remark-
--------o--------

A. Zdanissays: Sometimes it 
rests a person to do something 
foolish. Then some people must 
be resting all the time.

Think my friend and tell me 
why

We. fight on until we die?
Is there a reward in store, 
And if so, pray tell, what for?
What is Life, my friend I ask, 
Is it but an endless task, 
Is it but a losing fight, 
Is it wrong, or is it right?

Are you self-conscious 
about the impression 
you make on people?

TJERSONAL appearance has a lot 
-8- ro do with the way you feel. 
Clothes count, of course. But still 
there is one thing so many people 
overlook—something that at once 
brands them as either fastidious or 
careless—the teeth.

Notice today how you, yourself, 
watch another person’s teeth when 
he or she is talking. If the teeth are 
not well kept they at once become a 
liability.

/.isterine Tooth Paste cleans teeth a new 
way. At last our chemists have discovered a 
polishing ingredient that really cleans with
out scratching the enamel—a difficult problem 
finally solved.

A large tube of Listerine Tooth 
Paste is only 25 cents; ar your drug
gist’s.—Lambert Phar mac al Co.,Saint 
Louis, U. S. A.

OFFICE CAT
TRADE MARK

ably brilliant, is unsteady on its! 
legs, flares up occasionally, is 
always out at bedtime, and is 
bound to smoke.”

-------- o--------
In dancing it isn’t so much 

the riding around on the girl’s

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki Ii 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki Ii

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki S

-------- o--------
What makes a man think he 

j is having a good time when he 
I goes fishing is because his wife 
isn’t with him.

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

E. 79 ir St. Clair (virš A p tiekos)

MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS 
Dažorn Išmazgojau)
Garbiniuojant .Bob ,S ura: t Gir.
Apvalai Suraitom Vlanikuriuam 
Baltinam Išimam G y v -Plaukius 
Bobinani Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinam

TURIM VISOKIAUSIŲ VESTUVIŲ 
S U K N l Ų J A U N A M A RTĖM.-J

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

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

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

A. AKZLOVAR
6202 St. Clair Ave.

J ■‘va, vaawvayjw.v.wej'eee,vjvjvj.:v.v»¥.WAVw;wk 

į BALSUOKIT UŽ VIENA IŠ SAVŲJŲ į 
į NOMINUOKI!’ <
i M B. SPR&ŠTY Ž
iį buvusi Public Safety Direktorių, ant %
|| Sheriff į
i J Republikomj Tikietu. į
£ Republikonų Tikietu. į
% Primaries IU.<°’i)'iičio 12. Būtinai reikalauk Republikonų tikieto. "■ 
un " • B"v .amarHBciarHBVFSiiBBicusuKDCtoa'aaEti m ■ BEnvDus'aDiBnan'E a_B b u r“//nV h n k a m sn »< m u ■ u « n u o ■ ■ u te » u a. ■ u u a a u n o e n ■ k j k a x a h a a ■ ts u ■

Vaizdeliai iš North Randall Arklių Lenktynių

feet that matters—it’s the 
jumping on and off that annoys 
her.

--------o--------
Laugh and the world laughs 

with you; weep and it say, 
“That’s too bad; well, I must 
be going.”

į LOUIS’ EISENBERG į 
!“furi Geležinių Daiktą, Pežių.A 
? Kvaibti, Varnišią, Cinuoja, S 
į! Lieja ir Stogams dangalu J 
£ 1189 East 79th St. N. E. į
į Princeton 1337-K

All the girls seem to like the 
banana shade stockings. They 
slip on easy.

Į Garrett Stewens j
PATARĖJAS

| ADVOKATAS IR TEISIŲ
f padarė patvarkymą pasimatyti 
| su savo klientais ir tais kuriems 
| reikia legalio patarnavimo ir pa- 
1 tarimo, ofise pas
j GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Clair Ave.
f Kas Antradienis ir Trečiadienis 
| vakaras nuo 7 iki 9 vai.
.imu iiiiiiia ■iiiiniivmnm<4iiiiii.-ii>iit,>i.innn>Miiii...in»uuaiuiiMiiiiiiii.Mmntiiii>. u-

| Lietuviška Ceveryku Krautuve
' Vyrams, moterims i)- vaikams. Gražus, tvirti ir pigus.
[ Styi® Shoe Store

6824 SUPERIOR AVENUE
Priešais Lietuvišką Svetainę

E, JOKUBĖNAS, Savininkas.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

BY JUNIUS

If surplus railroad ears in
crease more railroad forces will 

į decrease more.
-------- o--------

What the country needs, 
things J. Brazis, is an opaque 
pants legs that will let the 
breeze through. 

-------- o--------
Congress’s absence is prefer

red to its presence.
—=----o---------

Men Originate—Monkeys Im-

Some ginks think anything 
they thy to promote for their 
own financial gain is good news 
for a newspaper to print—but 
it isn’t.

-------- o--------
Perhaps, thinks L. P. Baltru- 

konis, the President doesn’t 
Į play the golf because he values 
I his reputation as a quite man.

fAVONlAN

and 
Peter

KNeau 
Edman

vnian dalyvaus len
se su kitais garsiau- 
arkliais, $1,500 lai- 
lenktynėse bėgyje 

iučio 11 iki 23 dienai 
Randoll, kur bus 

inčiai žmonių pasi- 
i ir išrinkti lankty-

Better than a Mustard Plaster .»

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

VISOSE VAISTINYČIOŠE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmens 
išmuša duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisileiskito šitokio atsitikimo prie savęs! 
Naudokite

tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tij 
nešvarių baltų lupynėlių pirmų pasirodymu 

savo galvoję Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimų jūsų plaukų. 
Bonka 65c. aptiekosc, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

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

Prospect 2420 Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

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

kuojant, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pu tikrų Specialistę, o na 

prie kokių ftei&lavintų daktarų, Tik
rus Specialistas arba profesorius ne
si klausinė 3 kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzsiminRvinto. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipazimmo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 

( Spindulių Roentgeno ir pilnas Balete- 
riologiškas egzaminavimas kraujo aŪ- 

*■'' dengs man tikrą jūsų ligos priežaatj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj augryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusins 

- nervus ir kenčiate nuo uinuoaijime 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, tai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir sieaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiniik- 
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit ši ap- 
garsinima.

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

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

NedSldioniais nuo 10 Hd 1.
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Iš banditų siautimo srities. 
“Ryto” 155 (1G6) numeryje ko 
respondentas M. D. šitai ką ra f 
šo del pabėgusių Į Pravieniškiv 
girią susimetusių kalinių:

Pirmomis dienomis po to gč' 
dingo a'tsitikimo matėme vy 
riausybės daromų žygių kali 
niams sugaudyti; veikė polici 
ja, veikė tam tikros kariumenėi 
dalis. Bet šiandien (o jis raš

oarbėgęs namon Adomo apdaru. 
Nuostabu tiktai kad visos dra
panos atsirado ir su visais do
kumentais, bet be pinigų. Da
bar eina tardymas.

Ką gero mano musų vyriau
sybė apleidus mus “razbainin- 
<ais”, mes nežinom. Bet mes 
r negalime vyriausybės laimin
si už tai....

Girdėti kad budriai krimina-

j
[išskrido Įvairių mankštų daryti.
! Buvo daroma bačkos, mirties 
j kilpos, lapai (ypačiai lapai pui
kiai atrodė), šiuos pavyzdžius

DR. FRANK F. HAPPY
DENTIST AS

Visas darbas garantuojama. 
Beskausmis traukimas.

atdara nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 12.

VI Rš PA K ELč I () VAI ST F N ĖS 
Kampas E. 20t St. ir St. Clair. i

Puiki Studija
Dabar atlieka paveikslų trau
kimą puikioj padidinto] ir 
pagerinto] galerijoj, su 
visais naujausio išradi-

DIRVA
i_____JĮTi—11

atliko Vyr. Leit. Gustaitis, Dob
kevičius, Vyr. Leit. Kraucevi- 
čius ir viršila Mikėnas. Dobke
vičius buvo išskridęs su savu 
orlaiviu skraidyti. Jis skiriasi 
nuo kitų nepaprastu greitumu.

—J____U .___ J2JU". ''fTI

Vėliau buvo važinėjama sve
čiai. Skraidymas ir svečių va
žinėjimas užsitęsė iki pat vaka
ro. Vakare malonioje, jaukioje 
aviacijos salėje aviacijos kariai 
suruošė savybes pasilinksmini

mą. ši šventė paliko itin gra
žaus Įspūdžio.

Dr. Basanavičius Lietuvoje. 
Liepos 7 d. atvyko Kaunan iš 
Vilniaus gerb. Dr. Jonas Basa

navičius. Lietuvos karininkų 
Ramovės Prezidiumas pakvietė 
Dr. Basanavičių vasaros poil
siui Palangon, kur jis gyvens 
Karo Sanatorijoje tarp, musų 
karininkų. . ,

! GEORGE W. LEDDON Į
:: ADVOKATAS :: |

The A. B. Savings & Loan Co. Bldg. . Į
š 3351 SUPERIOR AVENUE |
E Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J. =
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liepos 8 d.) Pravieniškių girit 
'sritis yra palikta ištrukusi) 
banditų apvaizdai ir .valiai. Gy 
ventojii niekas nesaugo, o pati: 
neturi priemonių gintis nuo plė 
šiku ir galvažudžių, kurie bure 
liais siaučia kalbamoje srityje 
plėsdami ir terorizuodami gy 
ventoj us. Jie aktiviai ėmė ro 
dytis ypač iš Piktavyžių ir Kai 
šedorių girininkijų, štai fakta 
iš liepos mėnesio G ir 7 dienos 
šeši kaliniai apšaudė Piktavy

■ žius. Vienas Pašalių kaimo ūki 
ninkas dieną matė miške di 
plėšiku su šautuvais: ūkininkai 
dirbo miške, tai plėšikai priėji 
dar pažiurėjo Į žmogaus maiše 
IĮ ar nėra duonos, bet žmogų 
nieko nedarė.

Piktavyžių girininkijoje 136

inei policijai sekiojant krimina- 
istų kompanijos dalis persikū- 
us iš Pravieniškių miškų į Prie
iti girias negauna ramybes, ir, 
taip spėjama, mano slinkti Ma- 
■iampolės-Alytaus link. Kita jų 
lalele nori pėrsiblokšti į rames- 
les Panevėžio apskrities žaba
las girias. Jie dabar visai bai
lia blaškytis, nes krūvomis bi- 
■osi kad nesučiuptų policija. Bet 
Milicija, ypač kriminalinė, turi 
'eros vilties iki rudens (!) juos 
zisus išgaudyti. Dieve padėk!

Nepaprastas Seimo posėdis. 
Respublikos Prezidento parčdy- 
nu šaukiamas nepaprastas Sei- 
no posėdis ne liepos 10 d., kaip 
>uvo anksčiau spėjama, bet lie
jos 22 diena.

mo aparatais. Trati 
kia paveikslus vi
sokių rusiu ir 
visokių, gru
pių, vestu

vių ir tt.

ANTANAS BARTKUS
119? East 7Sth Street

SIŪK IR TAUPYK

$10 Patalpins Ji i Jūsų Nannis
Keli cental ant dienos išmokės JĮ

Kuponas apačioj pristatys įj
PERSIUNTIMĄ APMOKAM

me kvartale mergos beuogauda 
mos užėjo keturis plėšikus: ji< 
pagiltomis šliaužiojo apie kel 
mus ir rinkdami uogas valgė, < 
jų šautuvai ten pat buvę susta 
tyti. Piktavyžių padaržėmis pra 
ėjo keturi plėšikai ir keturi 
kartus iššovė. Vienas eigulį 
biržoje buvo sutikęs plėšiką 
kurs apsidairęs nuėjo savo ke 
liu.

Vieną eigulį Kaišedorių giri 
ninkijoje naktį apsiautė ir no 
rėjo įsiveržti vidun. Eigulis si 
savo trimis supais atsigynė: 
plėšikų ugnį ir. ęigųlis atšaki- 
šautuvų ugnimi. Plėšikai sten 
gosi namus uždegti, bet degtu 
kų ugnies neužteko įdegti, ne; 
namai ne šiaudais dengti.

Ties Aleksandravėle (penk. 
kilometrai nuo Pravieniškių 
Kauno pusę, palei gelžkelį) Gra 
butiškių kelyje trįs plėšikai už 
puolė jauną moterį ir taip iš 
dirbo kad vargše teko ligonbu 
tin nugabenti. Plėšikai tebėr; 
dar kalinių rūbuose. Negirdė 
darni trukšmo, jie vis drąsesn 
darosi ir aiškiau rodosi iš miš 
kų. Ypač Piktavyžių girininki 
joje. Mat, ten kur miškuose yr; 
dar užsilikę Vokiečių kaž kokli 
barakai ar kas, juose plėšiką 
turi prieglaudos nuo sunkesni 
oro. Be to, pradeda atsitikti i 
tokių faktų už kuriuos, rodos 
tik plėšikams bus nuverčiami 
bėda. Taip liepos 3 d. nakt 
Kaspariškių kaime (atokiai niu 
kalbam’! miškų) vieną ukinink; 
kas tai sudegino. Liepos 7 d. 
buvo dar toks atsitikimas. Do 
vainonių kaimo (taip pat ato 
kiai nuo miškų) gyventojas u 
kininkas Jatkonis, Rumšiškių 
valsčiaus valdybos iždininką.--, 
pavakare ganė lauke arklius. 
Kaip tiktai jis užsėdo arkliu- 
joti namon, kažkas iššokęs iš 
ravo krūmų (miško ten nėra) ir 
“rankas augštyn” sušukęs, pas
kum — ar “pinigų turi”. Ir at
ėmė iš Jatkonio penkis šimtus 
litų su viršum (valsčiaus pini
gai) ir nurėdė nuogai. Žmogus

▼▼▼

Vidaus Reikalų Ministeris po 
Igų jieškojimų galop surastas, 
tuo paskirta Seimo narys Zig- 
nas Starkus. Liepos 8 d. vaka
re Respublikos Prezidentas jį 
patvirtino.

Koperacijos šventė įvyko lie
jos 6 dieną. Kaune buvo ap
vaikščiojama gana iškilmingai 
r daug indomiau kaip praeitais 
netais. Iš provincijos žinių tuo 
tarpu neturima.

Akmenine anglis Lietuvoje. 
Anot „Trimito”, Gamtos-Mate
matikos fakulteto Profesorius 
Siebingas, smulkiai susipažinęs 
>u Šiaulių srities geologine su
lėtinti priėjo prie išvados kad 
oje srityje būtinai turi būti ak

meninės (kietos) anglies 1000- 
1500 metrų gilumoje. Tuo tik
slu šią vasarą jis darysiąs to- 
imesnius los srities tyrinėji

mus.

Šiauliuose įsikūrė Laisvama
nių Etine Kultūros Draugija. 
Jos valdybon išrinkta Dr. Jonas 
Šliupas, Bugailiškis, Jakavičius 
ir Kipšas, 

▼v v

Javu derlius, jei netolimoj at
eityj oro sąlygos Lietuvoje pa
gerės ir nusistovės, šįmet lau
kiama gana geras. Spėjama 
kad derlius galėsiąs padengti 
nuostolius net tų ūkininkų ku
riems prisiėjo pavasarį dirvos 
persėti. 

▼▼▼

Vėl nubaudė redaktorių. Kau
no miesto ir apskrities Karo 
Komendanto nutarimu iš liepos 
7 d., Lenkų savaitraščio “Chata 
Rodzinna” redaktorius Kazimie
ras Podgaiskis, už indėj imą mi
nėtam laikraštis liepos 6 d. strai
psnio “Na Wygnanic”, nubaus
tas administrativiu budu vienu 
tūkstančiu litų arba vienam mė
nesiui arešto.

▼ ▼▼

Lietuvos Bankas liepos 1 d. 
turėjo aukso-sidabro litų — 24,- 
571,261.29; dolarių, svaru ir ki
tos tvirtos valiutos litų — 55,- 
385,080.63; banknotų apivary
toje litų — 67,863,424.90.

Aviacijos šventė įvyko liepos 
6 d. Aerodromas papuoštas vė- 
liavukėmis. Angaro aikštėje 
buvo pastatyta altorius ir atlai
kyta mišios. Penktą vai. po pie
tų prasidėjo oro parado skrai
dymai. Publikos pilna. Atva
žiavo Respublikos Prezidentas 
Stulginskas. Skraidyme daly
vavo apie 17 orlaivių. Iš pra
džių pakilo 12 orlaivių ir rodė 
ore rikiuotės pavyzdžius. To- 
liaus keturiais kovos orlaiviais

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

315 Fourth Ave., New York

K Y L A
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

buvo du sykiu operuotas nuo pairu 
kimo. Taipgi bando vartoti įvairiu.-' 
diržus, kokie lik šiandien randasi. 
Bet viskas Ibuvo voltui, pakol per 
daugelį metu ligos kankinamas išra
do naują sistemą išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vaikams. Šimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
ta sistemą savo pažįstamiems. Dėlei 
išbandymo atsišaukite ypališkai arba 
laišku. Atsakymui indčkit už 2 c 
štampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

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

Model W

Sis Garsus Hallet & Davis Fonografas
Sutaupys Juras beveik pusę

Štai yra žemiausia kaina kokia kada 
buvo puikiems fonografams—jus su
taupysit pinigų. Mokant daugiau ne- 
gan.'iit puikesnio fonografo.
Jus paikai tiesiog iš dirbtuves—nuo 
Pallet & Davis iš Bostono, įsteigtos 
1839 melais.
Ji yra viena žymiausių Amerikos įs
taigų, pagarsėjus puikiais pianais.
Už $88.50 jus gaunat vieną iš pui
kiausių fonografų ką galit įsivaiz
dini. Šis paveikslas negali teisingai 
parodyt gražaus kabineto. Jus turit 
pamatyt jį savo namuose apvertini- 
mui to milžiniškų bargeno.
šį mes vadinam model W. Tai yra 
stebėtinai gražus rakandas į namus, 
Hcpplcwhite stiliuje—padarytas iš 
English Brown Mahogany ir Ameri
can Figured Walnut su piano užbai
gimu. Jis yra 34 colių augščio, 35 
colių ilgio ir 21 colį pločio. Už šią 
žemą kainą jus gaunat fonografą su 
puikiu tonu. Už tono gerumą Hallet 
& DaVis stovi pirmutiniai. Juo gali
ma grot visus rekordus, su tikru ar
tistiškumu.
NEMOKĖK1T DVIGUBAI!

siųshn jį jums. Likusius $78.50 ga
lit išmokėti po $7.85 į mėnesį.
Jus galit naudotis juorai kolei dar 
mokat už jį. Pamanykit kokį išdidu
mą gausit turėdami tokį instrumen
tą. Pamanykit apie nuolatinį pasi
linksminimą !
Tai yra puikus rakandas, pridedan- 
tis pagražinimo bile kambariui.
Viso pasaulio muziką galit turėt po 
savo komanda—atimnkit šis Mallet 
& Davis groja visokiu išdirbysčių re
kordus—ne tik vienos.
Jis turi universali balso išdavėją ir 
12 colių sukimosi stalelį. Jis turi ki
bai daug vietos del rekordų laikymo.

ti įstaiga. Paklauskit bile bankierio, 
jeigu norit, apie musų stovį.
Jeigu mes parduotame jums šį fono
grafą paprastu budu, tai tarpinin
kas turčių gauti savo pelną.
Tas ir kiti kaštai pasidarytų iki $150 
kainos už jį. Pirkit jį tiesiog iš mu
sų, sutaupysit visus tokius tarpinin
ko uždarbius.

KAIP ĮSIGYTI

Nereikia mokėti $150 už fonografą. 
Už $88.50, jeigu pasiskubinsi!, gau
sit puikiausi fonografą kokį pinigai 
gali pirkti.
Reikia pasiųsti tik $10 ir mes pri-

Modclis J
Jeigu jums patinka šis modelis, sty- 
liuje Queen Anne vietoj Modelio W, 
piižymčkit savo pasirinkimą ant ku
pono. Skirtumas yra kabineto išvai
zdoj. Abu yra iš English Brown Ma
hogany ir American Figured Walnut. 
Instrumentai yra vienodi. Abu šie 
fonografai ineina šin pardavimam 
Pasirinkit kurį norit.

JŪSŲ NAMUOSE!
Persistatykit sau šį puikų instru
mentą savo namuose—kaip jūsų pa
žįstami ir draugai gėrėsis juo.
Pagalvokit kaip jo muzika užpildys 
jūsų namus nauju džiaugsmu—ar 
tai grojant tik tarp savųjų ar tai ka
lia draugai atsilanko.
Tik $10 ir jis bus jūsų namuose! 
Pers imi Limą mes apmokant. Paskui 
lengvi išmokesčiai kurie vos galima 
patėmyt—liktai $7.85 į menesį.
Mes garantuojame pasiganedinimą 
arba pinigus atgal. Jeigu po penkių, 
dienų bandymo jums nepatiktų šis 
puikiausias fonografas gaunamas už 
$88.50, tiktai pasiuskit jį mums at
gal ir mes grąžinsime jūsų pinigus. 
Mes norime kad kiekvienas pirkėjas 
butų pasitenkinęs. Musų pasitikėji
mas tuo instrumentu yra toks dide- 
delis kad mes darome šitą pasiūly
mą. Mes norime kad jus būtumėt 
teisėjais. Mes norime kad persitik
rintume! jog tai yra pažymėtinas at
piginimas.

'lik išpildykit kuponą ir pridėkit $10 
kaipo pirmą mokestį. Tada mes pa
siųsim jums, su apmokėtu persiun
timu šį stebėtiną fonografą, puikiau
si ralcandą kokį kada matėt, su pui
kiu tonu, gatavą groti visokių išdir
bu sičių rekordus.
Tai yra jūsų viso gyvenimo proga 
dabar.
Tik pamislykit—už tiktai $88.50 jus 
gaunat fonografą kuris kainuotų bi
le krautuvėj $150. Jis suteiks jūsų 
visam gyvenimui pasismaginimo.
Išpildyk apačioj telpantį kuponą ne
laukiant nieko, kad jūsų užsakymas 
butų galima tuoj padaryti. Pažymė
ki! kokį modelį norit, W ar J.

HALLET & DAVIS PIANO CO. 
Boston, Mass.

IŠ DIRBTUVĖS JUMS
Pavelyki! nuims paaiškint tą faktą 
kad jus turit reikalą su viena iš se
niausių ir didžiausių įstaigų šioje ša
lyje.
Nesumaišykite šitos' su kokia kita 
įstaiga. Hallet & Davis yra žinoma 
skersai ir išilgai kaipo vadovaujan

Dailei M Davis Piano Company 
<>61 Boyl :ton Street, 
Bo/ton, Mass.

Ship me a Hallet & Davis phono
graph ( ___ ) model, regular price
$150, for which I agree to pay $88.50. 
I enclose $10 as a first payment and 
agree to pay $7.85 per month until 
$88.50 i: paid—the title to remain in 
you until fully paid for.
If, after a 5 day trial, I choose to re
turn this Hallet & Davis phonograph, 
it is understood that you will refund 
my $10.
Name ___________________________

Address _________________________

City -------------------------------------------

Slate_________

References _______________________

Dirva, Cleveland, Ohio
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plafonas Proscect 2825. Ofisus atdaras vakarais iki 9 vai

Sales Bendrovės Reika- 1 Till). 20 KP. piknikas '
I Ruoškitės visi nedelioj ant di-1 
delio TMD. 20 kuopos pikniko Į 

Dr. Vinco Kudirkos Dr-stės i ant State Read. Chestnut grove 
susirinkime rugpjūčio 3 d. apart;darže. Bus gražių žaismių, bus 
bėgančių draugijos reikalų buvo I visokio įvairumo, ir kalbės Adv. 
išduota raportas tą draugiją at-i P. J. Keršis, žymus prakalbinin- 
stovaujančių direktorių Cleve- [ kas. Nepraleiskit tos dienos 
lando Lietuvių Salės Bendrovė- namie, nes gailėsites. Važiuokit 
je. Raportas apėmė viso šio [anksti išryto, 
pusmečio bendrovės darbuotę, j

Raporte randu vieną gana ■ 
svarbų punktą, su kuriuo noriu 
pasidalinti su visais Sales B-vės i 
šėrininkais bei Clevelande Lie- j 
tuvių visuomene tuomi suinte
resuota.

Raportuota buvo kad pas 
įname direktorių s 
kuris įvyko liepos 28 d., nutarta diena, paskui per tvorą vieni ki 
prašalinti per metinį direktorių tiems liežuvius rodo. špic 
susirinkimą Bendrovės pirmi
ninką p. Stapulionį. O to prie
žastis — kam jis clryso paminė
ti savo raporte per pusmetinį 
šėrininkų susirinkimą kad di
rektoriai susideda šįmet didu
moje netinkami tam urėdui ir 
kad kokis darbas pasilaiko tai 
nebūna kam atlikti.

Tai matot kaip toli šiandien 
su teisybe eisi. Mat, kaip jau 
minėjau, tokių yra diduma, tai
gi diduma tuomi p. Stapulionio 
pareiškimu užsigavo, o jam at-

Kclias automobiliais Įvažiuoti 
farma yra aptaisytas.

BOLŠEVIKŲ PIKNIKAI 
Nedėlioj ant State buvo du 

[Lietuviški piknikai— vienoj pu
sėj tvoros Mirtiečių, antroj — 

uti- Darbiečių. Jie vieni kitiems ker- 
susirinkirne, [ lydami rengia piknikus ta pačia

Ant Kosteliu farmos buvo ka
talikių, Aušros Vartų I)r-stūs, 
pikinkas, kur mačiau keletą ir 
pažymesnių tautininkų veikėjų 
dalyvaujant.

Sarmata tautininkams Jancly-

pinigais klerikalus kurie dabar 
ypač užsispyrė, slopinti kiekvie
ną pasijudinimą kitu, sau prie
šingu minčių žmonių. Nežymus.

M. SACEVIČIUS P XDIDINOSAVO KRAUTUVĘ
Cleveland Furniture Co. sa 

■> įninkąs M. Sacevičius, 6112 Su
perior Ave., atpirko visus Lie-

susirinkt, ir daugiau nieko, ran
kas iškelti per tam tikro direk
toriaus automatišką patvarky
mą, ir atlikta. O tokiu direkto-. .
rių vadu randasi ypata kuri no-' tuviškus dainų ir muzikos ir ki- 
ri pirmininko vietos. O ta ypa-į lokius rekordus iš Kauno Krau
ta nei vieno žingsnio šiai bend-[tuvės (nuo St Clair) ir viską 
rovei nežengė be riebaus apmo-1 sudėjo savo krautuvėj, kur po 
kėjimo. Jai teko (ik kelias die- senovei parsiduoda pirmos kle- 
nas pildyt pareigas salės dieni- sos namu rakandai prieinamo- 
tpriaus ii' tai išreikalavo mo-.niis kainomis Toje krautuvėje 
kęsti už v

.ATEIVIAI IR HARRY L. D AVIS

tankiai protestuojam 
apsiejimą, panickininv

Apskrities Komisijonieriai John F. 
j Goldenbogen, Aiva R. Dittrick ir 
Jerry R. Zmunt atsakinėjo kritikams 
apie komisijonieriu prisilaikymą ma
dos dėti apskrities pinigus j taupymo 
ir paskolos bankus ir padėjimą i The 
Municipal Savings and Loan Co. Ko
misijonieriai išleido tuo reikalu lakš
telį kame pilnai viską išdėsto.

“Paprotis dėti pinigus i savings ir 
Inan kompanijas nebuvo naujas”, jie 

“Tas jau buvo daroma per nie
kuomet dabartine apskri- 

komisija užėmė vietas rugsėjo

AKRON, OHIO
1924 metais iki liepos mėne

sio Akrono gatvėse automobi
liai suvažinėjo tik 11 ypatų. Ir 
tai ten išrodo daug, todėl Akro
no valdžia pasiryždama kovoti 
su neatsargiais važinėtojais su
manė kiekvienoj vietoj kur bu
vo suvažinėta vaikas ar suau-

tų eilei 
ties

buvusio iždininko Johnimta 
Boyh 
rios buvo išdalinta pirmesnių komisi- 
jonierių i savings ir loan kompanijas 
ir užtvirtinta buvusiu prosekutorių. 
Doan Savings &. Loan Co. $100,000 

100,000

ges, pastatyti galvos kiaušą ir 
sykryžiavotus kaulus (tam tik
slui padarytus, netikrus) kad 
visi važinėtojai matytų ir atsi-

Gavo

mintų jog reikia atsargiai va 
žiuoti.

į Clevelande taip užmuštų yra 
1 jau virš 83 ypatų.

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

Naujas ofisas 92 I Engineers Bldg. Tel. Main 1480

5 Lt>s. Net

gimusiu Amerikoną 
prix š . aidin'iikuv^ur
tovauja. KI- zmuniti 

rkeisti.*
op nij.

hečiai turi teisę balsuoti tik už to
kius viršininkus kurie parodo t ikre 
Iraugiškumą, tikra apverlinin.ą ju 
<r viešame ir privatiniame savu gy

kius ant viršininkų kurie neatstovau
ja tas žemas, trumpareges klesas.

Ar mes norime tikrą draugą būti 
Ohio valstijos gubernatorium? Ar 
mes norime žmogų aueš-iausion vie
ton savo valstijoje kuris nebijo pasa
kyti kad jo nuomone anie Hungarą
ra tokia

rba ku
rį kitą is imigrantų f Ar me? 
me žmogų Ohio valstijos rotui 
ris maloni .i sveikinsis su mum 
ims savo namuose, ne tik pri<

, >kmus, bet ir vh.: ........ i uosi

Doan Savings & Loan Co. 
Cuyahoga Savings & Loan
Cuyahoaa Savings & Lirin Co. 50,000 
Mutual Bidii'. Invest. Co. 1,000,000

l:id kožnai
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rial Sa v. & Loan ( 
vo atsitikimo ka 
abartiniu komisijt

k>. 100,ouo
1 nuo už- 
nieriu vie-

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos

do ir atsitikimas su padėjimu 
Municif 
krities ' 
mokėta.

Komi
“nužiur.

1,100.000, kas bir o pil:

paro-
i Th ■

. aps-

priešjonieriai nusiskundžia 
imą apskrities pinigu
-kai!lines jog miestas ir ap- 
ar.-ba gauna didesnius nuo- 

imėius ir didžiųjų bankų už padėtus

I rities laikomus depozitu: 
Komisijonieriams reika 

tiko pakelti nuošimčius 1 
Į ku ir t mpynio kompanijt 
kas taksu mokėtojams : 
5105,857.02”. Iš Th< M u 
ta nuošimčiu $19,199.30.

alų jaut, su

atnešė pelno 
inicipil gan-

GERA KAMPINĖ GROSERNĖ
Gera ant gatvės kampo groserne 

parsiduoda. Savininkas negali už- 
žiurėti jos turėdamas kitą biznį. Par
duos už prieinama kairią jei kas tuoj 
Pirks. Kreipkitės 6601 Wade Park, 
Randolph 2591.
SAl.DAIMl . GROŠERIU IR DKLI-

Mvkolas Rukšėnas . .. ..L1000
Vincas Grebliunas . . ........ 50
Antanas Vitkauskas . ........ 100
Antanas Čcpukas . ... ........ 150
Ona Masaičiukė ........ ........ 100
Antanas Alikauskas . ........ 235
Jurgis Juozaponis . . . . ........ 200
Povilas Grigaliūnas . . ........... 50
Leonas žurauskas .... ........... 20

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE 

CLEVELAND, O.

National Cash Register! 
Nauji ir Vartoti — Visokių 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

ą mėnesį, $90. Tat-* visi galėsit gauti reikalingų re 
i pavojus bendrovei kurdų ir taipgi graiolonų.

jeigu tokis žmogus paimtų ben- Kauno Krautuves perėjo i 
drovės vaira. naują vietą ir J. Gudaitis, kuris

Dar didesniam svarbumui ir patarnaus rekordų ir grafofonų 
apjucdinimui ypatos (už ką ga- pardavime.
Ii skaudžiai atsakyti prieš teis-; Židonis taipgi prisidėjo į 
ma) primetama pirmininkui ko- Cleveland Furniture kompani- 
kiu ten nežinėliu ir neišmanėliu,-1?1, todėl joje dabar Lietuviai 
knygų peržiūrėtoju surasta tru- 1-as vienatinį tinkamiausi patar
iamą $81 su centais. Tokio I navimą, namų reikmenų ir pa- 
trukumo visai nėra, kas būvą j puošalų pirkime. Cleveland Fur- 
ir paaiškinta susirinkime vieno \ nitu.re, Co,, yra vienatine puiki 
tos specialės komisijos knygų]""....................
peržiorėjimo nario A. Praškevi- [ 
•čiaus. Iš visko pasirodo kad tai 
tik vyčių sugalvatas būdas pra
šalinti pilnai tai vietai atitin
kančią ypatą ir Įsprausti savą.

Todėl Dr. V. Kudirkos Drau
gija išklausius raporto ir kitus 
iš salės reikalus žinančių paaiš
kinimus nutarė priešintis per 
savo atstovus tokiam Salės li
ves direktorių blėdingam ir nie
kuo nepamatuotam užsigeidi- 
mui. Ant k:ek tenka sužinoti, 
p. Stapulionis nemano taip len
gvai vietą apleisti. Ir las pa
girtina. Tegul užpuolikai pir
miau prirodo tas užmetamas 
kaltes. O kaslink teisybės iš
reiškimo tai irgi nėra ką nusi
gąsti. Čia Amerika, nebaisu, 
įstatymai apsaugoja.

Tai matot, gerbiamieji, kaip 
vyčių požeminė politika verčia
si aikštėn. Turim jai užbėgti už 
akių, tik reikia daugiau subrųs- 
ti. Ir tuomi visi šėrininkai su- 
siindomėkit. Norys.

lirbo tikt '6 del politiškų tikslu 
Jeigu norit tokio žmogaus sa

| bernatorium, t 
. -r balsuokit - 
nv.-pjučio 12 <i. 
t.. Davis ant ■

kra žmogų, 
bnl uokit noniiii'

uberna toriam

Jonas Plerpa, gegužyjeJonas, Plerpa, gegužyje išva
žiavęs Lietuvon, rašo iš Šiaulių 

Įatvirukę “Dirvos” redaktoriui: 
“Šiuomi siunčiu daug labų die
nų del jūsų, ir mano Vienmin
čių draugų. Linkiu jums vi
siems geriausių pasekmių jūsų 
darbuose. Plačiau parašysiu Įs
pūdžius kitą kartą.”

I Antanas Kranauskas, birže- 
Įlio 16 d. apleidęs Amerika (per 

Visi Amerikos piliečiai regis-, “Dirvos” Agentūra), atrašė nla- 
truokites balsavimams. Panedė-Įtų laišką iš savo keliones. Jis 
lyje_ galėsit užsiregistruoti kad tilps sekančiame numeryje.

Pienas pakeltas 2c ant kvor- 
| tos.
i Bankai susekė jog yra netik- 

užklu-h'ų dešimtdolarinių vartončj. An- 
iki 89 i sisaugokit.

Katalikės moteris rengiasi su 
agitacija už tinkamesnį moterų

j rakandų krautuvė Lietuvių už
laikoma Clevelande.

Krautuvė randa-i Lietuvių 
apgyvento,] ir visicjms prieina
mo j srity j.

turėtumei teisę balsuoti 
dienio nominacijose.

ant ra-1

po Clevelandą — siekia ....
laipsnių. Keletas ypatų mirė i;
karščio priežasties.

Apie desėtkas ypatų prigėrė drapanų dėvėjimą.^
mieste ir apielinkėse besimali-1 Miestas mano užvest parkuo- 
dydami nuo pereitos subatos. j se vasarines operas.

DIDELIS

parsiduoda. Geroj 
š šiuo 
. (3-1)

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

REPUBLIKONĮJ KANDIDATAS ANT 
C O R O N E R

Dr0 Ph* SRL Lmsey .
Republikontj Primaires August 12tą.

Sandaros 18 kuopos supirin- 
Kimas Įvyks antradienyje, rtigp. 
12 d.. Lietuvių salėj, nuo 7:3') 
vakare. Nariai ir komisijos da
lyvauki t. Vald.

.2 ŠEIMYNŲ NAMAS, parsiduoda — 
geriausioj vietoj, vienas blokas nuo 

Lake Shore blvd. arba nuo Euclid 
Beach karo, 2 blokai iki Collinwood 
karo. Patogumas važiuoti į darbą. 
Namas 4 metu, sena gatvė, išmokė
tas. Du garažiai, cemento įvažiavi
mas. Visi naujausios mados intaisy- 
mai. 10 minutų eiti iki Euclid Roach 
parko. Pirkit be agento, sucėdysit 
komiso keletą šimtu. Savininkas gy
vena ant pirmo augšto. Pirkėjas ga
li matyti savininką kas vakaras apie 
G v., subatoj nuo 12 iki vakaro, ir 
nedėlioj. Stubos numeris: (32)

473 E. 118 Street, Lake Shore

RugpjUčMugBSt 10 d, 1924 
CHESTNUT 8MM PARKE

ANT STATE ROAD,

Moterims 20c

KALBĖS ADV. P. J. KERŠIS
UŽKVIEČIA RENGIMO KOMITETAS.P—- - - ~ — ... ^==—-=-T-——,  

' DVI DIDELES SAVAITES
Didžiausias Susiejimas North Randall Istorijoj

Dideles Arklių Lenktynes
©BeveSane—ftSorth RarcdaH Track

Nuo 11 Rugpjūčio iki 23

MI L T AI
Kuomet Užsisakot

R-ikalaukit Kad Jums Duotų

K FAIRCHILD MILLING d 
į CLLVLLAND.O.

Tiktai Tikruosius

Fairchild’s Velvet
W.W.W.WzW.WrVWA WJWM. W

Lietoiški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai

į

S

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

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

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

Cleveland Fiarmftuire Co.
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius G. Židonis.

Kiekvienas su Ambicija
Žmogus Skaito

Cleveland© Plain Dealer

Ji“ EIGŲ jus norit kad jums sektųsi — jeigu no- 
Į _rit būti tikrai pasekmingas Amerikos žmogus

. — jus turit žinoti kas dedasi pasaulyje. Skai
tykit kasdienines žinias dienraštyj Cleveland Plain 
Dealer — vadovaujančiame laikraštyje Ohio vals
tijoje. Jūsų šeimyna taipgi privalo jį skaityti, ypa
tingai jūsų vaikai. Jis pagelbės jiems pasilaikyti 
žinioje su laiko begiu. Jis pagelbės jiems persiim
ti Amerikos idealais ir išmokti ar sužinoti apie 
Amerikos progas. Turėkit Plain Dealer savo na
muose kiekvieną dieną. Pirkit jį, arba išsirašykit. 
Plain Dealer bus liberal’s pasimokinimas jums ir 
kiekvienam nariui jūsų šeimynoje.

Kasdien pristatoma į Namus Parsiduoda Laikraščių Krautuvėse

! '.PAŠAUKIT MAIN 4500
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