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Anglija Pasirašė Sutartis
Su Sovietų Valdžia

BOLŠEVIKAI SUTIKO ATLYGINTI UŽ ATIM
TAS IŠ ANGLŲ NUOSAVYBES RUSIJOJ.

Komunistams Labai Nepatiko kad ant Sutarties 
Nepasirašyta Anglijos Karaliaus, nors Jie 

Karalius Gatavi Gyvus Kepti.

DARBAI
h: darbininkų žinios

Biznis atsipeikėja, rašo Gele
žies Prekybos žurnalas. Abel- 
nai viskas pradeda aiškiau ap
sireikšti gerėjimo linkmėje.

Nusiminimo debesiai ritasi 
šalin. Kaipo geriausias liudy
tojas dalykų gerėjimo yra gele
žies ir plieno industrija. Kada 
ta ima kiltį, viskas kįla. Dabar 
kaip tik plieno industrija pra
deda stiprėti, šilkas taipgi pa
šoko veikmėm Vatos reikalavi
mai didėja. Automobilių pro
dukcija biski pakilo, ir reikme
nų kainos kįla. Dikčiai pasiju
to laimėję nekurtose dalyse u- 
kininkai. ,

i New Yoi'k'e' taipgi kaltams 
kad plieno pramonė kįla, o tas 
esą geras rodytojas biznio kili
mo.

Clarksburg, W. Va. — Čia po
ros eksplozijų apardyta kasyk
la kuri laiko, ne-unijistus darbi
ninkus. Jau trečia kasykla ši
taip nukentėjus toje srityje.

Johnstown, Pa. — Nanty-Glo 
kasykloje užmušta du darbinin
kai ir devyni sužeista nukritus 
ant jų akmenims iš viršaus.

Woonsocket, R. I. — Globe 
Mills audinyčios numušė savo 
darbininkams 10 nuoš. nuo al
gų.

Amerikos Darbo Federacija 
įgaliavo savo prezidentą Gom- 
persą reikalauti West Virginia 
gubernatoriaus uždrausti kasy
klų kompanijoms mesti iš savų 
narnų darbininkus už nedirbi- 
mą jų kasyklose už kompanijų 
nustatytas algas.

Wilburton, Okla. — Nežino
mi užpuolikai su šautuvais ap
šaudė iš krūmų penkis ne-uni
jistus angliakasius gryžtančius 
iš darbo. Paleista į juos nema
žiau 20 šūvių.

Kinijoj, Šanghajuj, sustreika
vo 2000 knygų apdaryto jų rei
kalaudami 4Q nuoš. algų padidi
nimo. Streikas baigėsi jiems 
gavus algų padidinimą 20 nuo
šimčiais.

Kuboje streikuoja gelžkelių 
darbininkai reikalaudami astuo
nių valandų dienos. Streikuoja 
dviejų Kubos svarbiausių gelž
kelių darbininkai ir tas strei
kas palietė kitus tos salos gelž- 
kelius, sustabdydamas visus va
žinėjimus ir pašto judėjimą.

Fordas, automobilių išdirbė
jus, gavo nominaciją į Suv. Val
stijų senatą iš Michigan valsti
jos visai to nežinodamas. Pi
liečiai patįs surinko apie 34,000 
parašų jo nominavimui. Neži
nia ar Fordas sutiks. Keli me
tai atgal jis buvo kandidatu, 
bet buvo sumuštas kito senato
riaus, kuris sakoma įsipirkęs į 
senatą.

Rusai Pasirašė Sutartį 
su Anglija

Loųdonas. — Po paplitimo ži
nių pereitą savaitę jog Rusų- 
Anglų konferencija truko, dele
gatai dar šiaip taip susitaikė ir 
pradėjo naujais punktais kalbė
li, ir ant rytojaus liko pasirašy
ta Anglu-Rusu taika ir preky
bos sutartis.

Sovietų atstovai sutiko ant 
atlyginimų Anglijos piliečiams 
už atimtas iš jų nuosavybes tu
rėtas Rusijoje.

Ant sutarties pasirašė Prem
jeras MacDonald ir Ponsonby 
iš Anglijos pusės, ir Rakovsky, 
Joffe, Tomski ir Scheinmann iš 
sovietų pusės.

Nors bolševikai nekenčia mo
nadai ir carą sušaudė už tai 
kad jis buvo monarkas, šitiems 
sovietų atstovams nepatiko ko
dėl ant sutarties nėra Anglijos 
karaliaus parašo, už ką jie ilgai 
ginčijosi. Pertikrinta juos kad 
tada karalius pasirašys jeigu 
parlinmentas sutąrtis užtvir
tins.

Rakovskis gal bus Rusijos 
ambasadorius Anglijai jeigu su
tartis Anglijos parliamentas pa
tvirtins. Bet Rakovskis negali 
atgauti seno caro laikų amba
sados budinko nuo Sablino, ku
ris iš seniau tame budinke liko 
kada caro valdžia nuversta. Ne
žiūrint reikalavimų ir MacDo- 
naldo Sablinas atsisako išsineš
dinti iš ambasados namo.

Rusai ginčydamiesi už sveti
mos nuosavybės grąžinimą, sa
ko kad Anglai savininkai savo 
nuosavybes apleido revoliucijai 
kilus, ir bolševikai jas išgelbėjo 
nuo susigadinimp. Jos gi išgel
bėjo bolševikus nuo bankruto 
laike neramumų, čia eina kal
ba apie aliejaus ir kitokius už
vedimus, ne tiktai šiain pamuš 
ir biznius.

Drąsus Buvo, bet—
Berlinas. •— Po apsivedimo 

su keturiolika moterų, tūlas Na
gy, Vengras, nustojo daugiau 
ženybinių vilčių. Kuomet jo 
keturiolikta pati apleido jį, jis 
neturėjo drąsos jieškoti penkio
liktos, bet pasikorė.

Kiek Niekais Nueina Pi
nigų kas Metai

Finansinių reikalų žurnalas 
‘‘National Financial News” pra
neša kad beverčių Šerų pardavi
nėjimo industrija yra pirmoj ei
lėj su kitomis Amerikos indus
trijomis, viršijanti $1,000,000,- 
000 metuose. Tiek žmonės pri
siperka beverčių Šerų visokių 
aukso kasyklų, aliejaus šaltinių 
ir kitokių “pelningų” biznių.

Lenkų zlotai. Nuo liepos 1 d. 
Lenkų valdžia įvedė zlotus arba 
auksu paremtas markes, už ku
rią vietą reikia mokėti 1,800,000 
popierinių markių.

Tvano Nelaimės
Tokio. — Japonų salą Formo

sa užklupo dideli tvanai, ypatin
gai Taihoku distrikte, kur žu
vo ar sužeista į 700 žmonių ir 
tūkstančiai namų nušluota.

Popiežius Nepriims Mo
terų Nuogom Rankom 
Roma. — Popiežius ateityje 

nepriims prašymų pasimatyti iš 
moterų tokių kurios nebus pa
doriai apsirengusios. Padorios 
drapanos skaitosi tokios kurios 
bus ilgomis rankovėmis ir pil
nais kaklais. Popiežiaus išleis
tuose lapeliuose nepaminėta ir 
trumpi andarokai, bet savaimi 
suprantama kad Amerikoj gy
venanti moteris su savo trum
pų andarokų mada prie popie
žiaus neprieis.

Vokiečiai Apvaikšiojo 
Konstitucijos Dieną

Berlinas. — Klerikalai, socia
listai ii’ demokratai — tris po
litiškos skirtingos partijos — 
išvien apvaikščiojo Vokietijos 
konstitucijos penkių metų su- 
kaktuveg.

Kitos tautiškos partijos atsi
sakė dalyvauti.

Parodė Lenino Lavoną
Maskva. — šiose dienose ki

tų šalių laikraščių atstovams 
buvo leista apsilankyti Lenino 
koplyčioj, kur jie matė raudonu 
velvetu išmuštam, po stiklu pa
guldytą grabe Lenino lavoną. 
Balzamuotojai sako padarę tik
rai mokslišką stebuklą taip ap
taisydami lavoną kad jis ir da
bar išrodo toks pat kaip numi
rimo dienoj.

Prof, šarski ir Prof. Vorob- 
jev, kurie per keturis mėnesius 
dirbo ant lavono sutaisymo, sa
ko jog jie pirmu kartu panau
dojo tyrą mokslišką chemišką ir 
medikališką formula, kokių ne
žinojo kitos šalįs. Savo ban
dymus pirm to jie darė ant ki
tų lavonų.

Bolševikai sako kad mokytus 
žmones reikia p astatyt gatves 
šluoti, o darbininkus daktarau
ti ir profesoriauti. Jeigu šiedu 
profesoriai butų buvę pastatyti 
gatvių valyti, bolševikai nebūtų 
turėję Lenino pasižiūrėti tuoj 
po jo mirties, nes kirminai butų 
suvalgę kaip ir kiekvieną buo
žę.

Brazilijoj Sukilėliai Nu
galėti

Santos, Brazilija. — Mūšiai 
valdžios kariumenės su sukilė
liais ėjo linija įvairiose vietose 
per 300 mylių ilgumo nuo mies
to Sao Paulo. Sukilėliai visur 
jau traukiasi ir valdžios kariu- 
menė užima sukilėlių miestus.

Gabens Sienkevičių į Lenki
ją. Iš Vevey, Šveicarijos, nu
tarta pargabenti į Lenkiją lavo- 
ną-likučius rašytojo Henryko 
Sienkevičiaus, “Quo Vadis” ir 
kitų veikalų autoriaus. Tenai 
jam parengta didelis paminklas.

LONDONO TARYBŲ 
NUOTIKIAI

Londonas. — Vokietijos at
stovai konferencijoje nustaty
mui būdų įkūnijimui Dawes 
plano pasirodė norį prieiti prie 
negerovių galo, negaišuodami 
griebėsi djrbo. Pirmiausia per
tikrino visus padarytus aliantų 
nutarimus ir pilnumoje priėmė
arba sutiko ant aliantų nusta
tymo kaip bus iš Vokietijos iš
reikalaujama mokesniai kada ji 
nemokės jų. Jie dar pagreiti
no to plano įvykinimą ant de
šimts dienų, sutikdami kad jis 
ineitų galėn spalio 5 d. vietoj 15 
kaip aliantų ' buvo nutarta.

Vokiečiai sutiko ant pasiūly
mo užtraukti $200,000,000 pa
skolą pradėjimui viso judėjimo.

Sutikta ant paliuosavimo nuo 
bausmių visų Ruhro ir Reinlan- 
do gyventojų už prasižengimus 
prieš Prancūzas, išskyrus tokių 
atsitikimų kur buvo kriminališ- 
ki, o ne politiški žingsniai. To
kie turi panešt bausmes.

Paryžius. — Po aptarimų su 
Vokiečiais nekuriu klausimų, 
buvo sugryžę į Paryžių Pran
cūzijos atstovai, Premj. Herriot 
ir kiti, perstatyti savo darbų 
vaisius ministerių kabinetui, ir 
gavo jų patvirtinimą. Jie tuoj 
vėl iškeliavo Į Londoną tolesnes 
tarybas varyti.

Herriot matyt sutinka ant iš
traukimo iš y’.'.ihro Francuzų 
kžirtmfieflhf ctrdj Kaip tilt bus 
plačiau su Vokiečiais susiprati
mai! prieita. Herriot vienok pa
sižadėjo nepasirašyti jokių su
tarčių iki sugryžęs į Paryžių iš 
Londono negaus (pasitikėjimo 
balsų atstovų bute ir senate.

Abelnai Paryžiuje kalbama 
kad jeigu Herriot nepames iš 
Londono tikrų aiškių garantijų 
jog Vokiečiai pildys visą plano 
nustatymą, Herriot turės karš
tos kovos gavimui užgyrimo jo 
nuveiktų darbų. 

* * *
Washington. — Valdžia pri

sirengus dalyvauti oficialiai ali
antų konferencijoj sutvarkymui 
Vokietijos atlyginimų mokes
nių pagal Dawes plano. Vie
nok Amerikos valdžia nemano 
kištis į tuos klausimus kurie 
liečia paskirstymą aliantų karo 
atlyginimų. Amerika nori at
siimti kas priguli išlaidų užlai
kymo Vokietijoj okupacijos ar
mijos ir ką nustojo Amerikos 
piliečiai Vokietijoj laike karo.

Suv. Valstijos apskaito sumą 
$750,000,000 prigulinčią joms 
ir jų piliečiams prieš Vokietiją.

Demonstracija De Vale
rai

Dublinas. — Airių republiko- 
nų vadas De Valera pasiryžęs 
vykti į Ennis miestą rugpjūčio 
15 d. užbaigti sakyti savo pra
kalbą kurią jis sakydamas per
eitą vasarą liko areštuotas. De 
Valeros pasekėjai planuoja jam 
didelę demonstraciją jo meti
nių areštavimo sukaktuvių pa
minėjimui.

Abelna darbo padėtis Vokieti
joj. — Pereito mėnesio pradžio
je darbo raportai rodė nupuoli
mą darbininkų reikalavimuose, 
ir didėjimą industrijų įstaigų 
kur produkcija mažinusi. Ne- 
kuriuose atsitikimuose dirbtu
vės buvo uždarytos del neturė
jimo kapitalo. Skaičius darbo 
jieškančių sumažėjo. Svarbiau- 
sis streikas buvo kuomet Ba- 
dische Anilin-und Sodafabriko 
25,000 darbininkų streikavo rei
kalaudami algų pakėlimo.

AMERIKOS LAKŪNŲ 
BĖDOS

Reykjavik, Islandija, rugp. 
13 d. — Amerikos lakūnai pa
siryžo lėki i Grenlandijon kur 
kariškam laivui pasisekė pra
silaužti per ledus ir pristaty
ti lakūnams reikmenų pasi
ėmimui kada jie ten pribus.

* * $
Viena bėda ne bėda. Pereitą 

savaitę vienas Amerikos orlai
vis skridęs su kitais dviem ap
link žemę, kelionėj į Islandiją 
nukrito j jūres ir bangos jį su
daužė.

Iš Islandijos likusieji rengėsi 
išlėkti Į Grenlandiją. Bet jau 
vargu jie galės ten pasiekti .nes 
neturi kur nusileisti, nes numa
tytas nusileidimui uostas pil
nas ledų, negalima privežti ten 
reikalingos orlaiviams pasiimti 
medegos ir kuro. Ir patiems or
laiviams geriau nusileisti į van
denį kur nėra tinkamo aerodro
mo, bet Grenlandijoj to negalės.

Pralėkę 21,000 mylių jie turi 
pertraukti kelione ir gryžti at
gal laivais. Bet lakūnai nenori 
pasiduoti, pasiuntė kariškus lai
vus apžiūrėti ar nebus galimy
bių kur nusileisti. Kitur lėkti 
yra pertoli.

Apgailauja kad neparinkta 
kelias per Azores salas pietinia
me Atlantike vietoj šiaurinio.

Dar yra mintis padaryti su
stojimą jūrėse pusiaukelj’j. kur 
iš laivo gautų kuro ir - ’.etų 
leistis į. Labradorą, jau ;!*??. Zi
kos žeme.

Amerikos Lietuviai savo re
zoliucijomis ir aukomis aiškiai 
yra parodę savo nusistatymą 
nepalikti musų sostinės Lenkų 
legionams, keturi metai atgal 
veidmainingai ir brutaliai ją pa
grobusiems. Visuotinas Lietu
vių nusistatymas yra kovoti už 
Vilnių iki galo; iki nebus lai
mėta, iškalno atmetant visus 
nusileidimu s ir pažeminančius 
kompromisus su Lenkija. Jei
gu mes Vilniaus klausime nusi- 
leisim Varšavai, tuomet už me- 
tų-kitų ji pareikalaus iš musų 
išsižadėti ir pačios nepriklauso
mybės.

Vienok kova už Vilnių turėtų 
būti vedama ne pavienių asme
nų, ne grupių arba srovių vei
kiančių atskirai, bet suvienytu 
visų Amerikos Lietuvių frontu, 
vadovaujant nepartinei organi
zacijai, bendrai veikiančiai su 
atsakančiomis Įstaigomis Lietu
voje.

Tam svarbiam darbui vykinti 
' Chicagoj tapo sutvertas Vil- 
i niaus Vadavimo Komitetas sto
vintis nuošaliai nuo partijų. Į 

■ Komitetą yra atviros durįs 
į kiekvienam Lietuviui norinčiam 
I darbuotis Vilniaus atvadavimui. 
Komiteto svarbiausias uždavi- 

! nis bus subendrinti Amerikos 
Lietuvių visuomenę tam ai.fe - 
tam darbui; rasti budus kurių 
pagalba galėtume atsiekti Vil- 

I niaus klausimo peržiūrėjimą 
Tautų Sąjungoj ar kitoj tarp
tautinėj įstaigoj; rūpintis teik- 

I ti medeginę paramą Vilniaus 
j Lietuviams, ypatingai jų šelpi- 
irno įstaigoms ir mokykloms, ku- 
[ rių buvimas ir darbuotė beveik 
i išimtinai priklauso nuo laisvų
Lietuvių aukų.

Pradėdami savo darbą mes 
j tikimės kad Amerikos Lietuviai 
daugiau negu pirma rems Vil
niją ir padės pavergtiems nusi
kratyti svetimo jungo. Mes rū- 
mėm Klaipėdą, ir tik ačiū pasi
darbavimui Amerikos Lietuvių, 
Klaipėdos klausimas tapo išriš
tas musų Tėvynės naudai be di
desnio praliejimo kraujo. Ką 
mes nuveikėm Klaipėdai, tą patį 
galėtume padaryti ir Vilniui, 
tiktai padidinkim savo pastan
gas tam prakilniam tikslui, o 
pasekmės bus neabejotinos. 
Kiekviename mieste ir mieste
lyje tverkime Vilniaus Vadavi
mo Komitetus ir aktiviai prisi- 
dėkim prie sostinės paliuosavi
mo.

Dideli laimėjimai politikoj at
siekiami ne tik armijų karo lau
kuose, bet ir visų piliečių darbu

Davis Pritaria Tautų 
Sąjungai

Clarksburg, W. Va. — Rugp. 
11 d. inteikta formalis pareiški
mas Demokratų partijos kandi
datui John W. Davis jo nomi
nacijos į prezidentus. Savo pri
ėmimo kalboj jis pareiškė jog 
Amerika privalo dalyvauti tau
tų sąjungoje, kur jau 54 tau
tos susieina ir bendrai kalba vi
so pasaulio tvarkos reikalais. 
Jos nei viena nenustojo savo ne
priklausomybės už prisidėjimą 
prie tautų sąjungos, kuo gąsdi
nama Amerika, sako Davis.

Davis sako jog tautų sąjun
ga yra vienatinis kelias prie tai
kos, ir Amerika neturėtų nuo 
jos šalintis kada kitos tautos 
prie jos renkasi.

Republikonus, kurie griežtai 
atmeta tautų sąjungą, Davis iš
vadino “bijančiais kalbėti to
liau kaip už trijų mvlių linijos”. 
Tai yra linija kiek kožnai vals
tybei priguli vanduo jūrėse.

Iriyama anglies kasykloj. Ja
ponijoj, gazo eksplozijoj užgriu
vo 50 darbininkų.

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

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

Naujas Vilniaus Komitetas '
bei pasišventimu.

Vilniaus Vadavimo Komitetas 
Chicago, Ill.

Suokalbis Klaipėdoj 
Suardytas

Washington. — Klaipėdoj su
sekta suokalbis sukilimo keliu 
paskelbti freištatą (atsimesti 
nuo Lietums). Maištininkų ko
mitetą sudarė Vokiečiai, vado
vaujant Rytprūsių Hackenkreu- 
zerių organizacijai. Suokalbio 

! vadai suimti ir eina tardymas.
-----------------

K. Bizauskas Paaugsti- 
namas

Washington. — Rugpjūčio 6 
d., 2:30 .ai. po pietų, Preziden
tas Coolidge iškilmingoj audi
encijoje priėmė iš buvusio Lie

tuvos Atstovybės Charge d’Af
faires, Kazio Bizausko, kreden
cialus kuriais p. Bizauskas ski- 

Iriamas Lietuvos Nepaprastu 
Pasiuntiniu ir Įgaliotu Ministe- 

; riu Amerikai. Kredencialai pa- 
i sirašyti birželio 4 d. Lietuvos 
1 Prezidento A. Stulginskio ir bu
vusio Ministerio Pirmininko ir 
Užsienių Reikalų Ministerio E.

i Galvanausko.
_

Alt r ■.Ailistų Bėdos
Amerikoje automobilių sart

ininkų draugijos organizuojasi į 
j kovą. Jeigu kokia visuomenės 
.y k a yra ji tuoj turi savo inte- 

: resus ir savo reikalus, už ku- 
; rities nelieka nieko kito kaip tik 
I kovoti.

Automobilių savininkų drau
gijos stos kovon prieš mažus 
i miestelius. Maži miesteliai — 
kurie daugiausia stovi prie gerų 

' automobiliams važinėti kelių, 
I išsiplėtę abiem pusėm kelio, tu- 
| ri išleidę įstatymus apribojan
čius važiavimo greitumą iki vi- 
i siško minimumo. Jeigu tik kas 
į'biskį greičiau per miestelį per
važiuoja — nors pavojaus nie
kam iš to nėra, net žvirblio ant 

j kelio nesiranda, tuoj miestelio 
i policija automobilistą pasigauna 
ir baudžia. Miesteliai išsigud- 
ravojo. Jiems reikia pinigų. O 
kad viskas paprastai esti ramu 
juose, iš kur kitur gausi pinigų 
jei ne gaudant automobilistus.

Denver, Colo. — Devynios y- 
patos užmušta ir penki sužeis
ta audrai sugriovus ūkio na
mą netoli Thurman, Colo.

Philadelphia, Pa. — Sustrei
kavo 12,000 ne-unijistų drapa
nų siuvėjų.
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I Iš Lietuviu Gyvenimo; |
BROOKLYN, N. Y.

Brooklynas skaitomas did
miesčiu, dėlto ir dažnai pasitai
ko čia svarbių pramogėlių pasi- 
silinksminti, pašokti, padainuo
ti. Bet tarp linksmų minutų 
įsimaišo ir liūdnų. Tai politi
ka viską sumaišo.

Bet vis linksmumas pergali 
liūdnumą. Čia suminiu kelis at
sitikimus. Nuo linksmos Vini- 
ko išleistuvių vakarienės dar ir 
šiandien kaip kurie piktai čiau
do. Tą padarė politika.

Rugpjūčio 2 d. buvo sureng
ta išleistuvių vakarienė pil. P. 
Štrimui. Jis išvažiuoja Lietu
von darbuotis prie “Drobės” B- 
vės. Vakarėlis buvo labai link
smas ir smagus. Muzika grojo 
visokius Lietuviškus šokius ir 
buvo proga pašokti senoviškų 
šokių kuriuos dar šokdavom 
jauni būdami Lietuvoje.

Per vakarienę buvo daug ir 
kalbėtojų, visi labai trumpai 
kalbėjo. Bet V. Banaitis ir J. 
O. Sirvydas kalbėjo ilgiau. P. 
Štrimienė pakalbėjo trumpai bet 
rimtai. Ji pasakė kad daug bu
vo bendrovių su pasižadėjimu 
Lietuvą atstatyti, bet nelaimė, 
jos nei kuolo neįkalė Lietuvoje, 
ir tt. Moteris nors viena kalbė
jo, bet pasakė gudriau už neku
rtuos vyrus. Ir dar reikia pri
minti kad ji yra čia gimus ir 
augus, bet taip gražiai kalba 
Lietuviškai kad džiaugtis rei
kia.
s Ar šiaip ar taip, bet “Drobės” 
bendrovei reikia sakyti garbės 
žodis, nes ji pirmutinė įsigyve
no Lietuvoje.

Po visų linkėjimų užsibaigė 
vakarienė ir prasidėjo šokiai — 
visi trypė iki 4 vai. ryto. Vis
kas praėjo gražiai dėlto kad čia 
neįsimaišž politika ir nesuerzi
no svečių.

Va kad ir Lietuvos klerikalų 
politika: jie jau bando įvesti 
inkviziciją, tik ne tokią kaip se
niau buvo: jie dar nedegina 
žmonių kūnų, bet jau degina 
žmogaus sielą. Pirmas Ranki
nis yra Dr. J. šliupas, kurį iš
metė iš mokyklų. Dabar seka 
jau visa eilė kankinių. Prakil
nios minties Lietuviai, budėkit.

Svečias.

WORCESTER, MASS.
W. L. D. Tarybos piknikas 3 

d. rugpjūčio puikiai pavyko. Pu
blikos atsilankė užtektinai ir 
visi jautės užsiganėdinę. Nors 
buvo ir daugiau piknikų sureng
ta su noru pakenkti Tarybai, 
bet galutinai pasirodė kad Wor- 
cesterio liberalai gyvuoja ir lan
kosi ant savo parengimų. Bol
ševikai gana smarkiai agitavo 
kad niekas nesilankytų ant Ta
rybos pikniko. Atsiųstas buvo 
vyriausias bolševikėlių špiegas 
J. Skliutas pažiūrėti ar daug pu
blikos atsilankę, bet paregėjęs 
diktą minią nabagas nulenkė 
nosį ir leidosi atgal- kaip musę 
pcrkahdęs. Čia pasirodė kiek 
jų agitacija vertės turi — kiek 
davatkos šleivas pantaplis.

Abelnai, visas piknikas buvo 
gyvas ir smagus. “Aušrelės” 
vyrai susirinko į grupę, sudai
navo daug smagių dainelių, kas 
publikai davė gana didelio sma
gumo. Kur “Aušreliečiai” pasi
suka ten gyvumo netrūksta — 
pralinksmina jie senus ir jau
nus.

Bandyk šitą ant Savo 
Plaukų

15 
Dienų

Lai Tada Veidrodis Parodo Pasekmes 
Reikalaukit Išbandymo Pasiūlymo 

Plaukams nereiks suplonėti, nei jums 
nuplikt, nes yra būdas sunaikint mik
robus kurie naikina plaukus, ši ypa
tinga metodą sulaikys plaukų plonėji- 
mą,, prašalins pleiskanas, niežėjimą, 
pajuodins žilus plaukus, ir panaikins 
gręsiantį nuplikimą ir pailgins vyrų 
ir moterų plaukų gyvenimą. Siųskit 
savo vardą kol dar ne pervėlu del 15 
dienų išbandymo. (33)

AYMES CO.
3932 N. Robey St. H-82, Chicago, III.

WATERBURY, CONN.
Lietuvos Dramos artistų po

sėdis. Rugpjūčio 1 d. čia įvyko 
Lietuvos Dramos artistų posė
dis aptarimui ir suderinimui 
darbo planų.

Dalyvavo artistai: V. Dinei
ka, J. Dikinis, iš Worcesterio 
atvykę J. Olšauskas ir A. Vana
gaitis ir informacijos tikslais 
Pole Tindžiulytė.

Nutarta darbą pradėti gast
rolėmis, nuo rugsėjo 20 d. Marš
rutai! paimta: 1) Mass, valsti
ja; pradedama nuo Bostono; 2) 
New Yorko valstija, pradedama 
nuo Brooklyn©; 3) Conn, valsti
ja ; 4) Pa. valstija, ir 5) Illinois 
valstija; pradedama nuo Chica
go.?.

Didesniuose miestuose numa
toma po du spektakliu. Marš- 
rutinin programan ineina links
mas muzikališkai-vokališkas re
pertuaras su vaidinimu, dekla
macijomis, kupletais, muzika ir 
dainomis; tarp kitko graži pat
riotinė misterija “Laisva Lietu
va”. Jau baigiama ruošti ori
ginale operetė “Munšainas”. Di
desnėms kolonijoms repertua
rui permatoma grynai tautiški 
veikalai, kaip va: Z. Čiurlionie
nės “Aušros Sūnus” ir “Pinigė
liai”, Maironio “Keistučio Mir
tis” ir kiti.

Į gastroles vyksta: V. Dinei
ka. J. Dikinis, J. Olšauskas ir A. 
Vanagaitis. Ši grupė gastrolių 
metu pasivadino: “DZIMDZI- 
DRIMDZI VODEVILIUS”. Apie 
visus teatro darbus nutarta pla
čiai informuoti Lietuvių laikra
štija. Ištisas gastrolių maršru
tas bus paskelbta vėliau.

Apie nuolatinį Amerikos Lie
tuvių Teatrą tilps platesnių ap
rašymų ir žinių sekančiuose lai
kraščių numeriuose.

Dzimzdi-Drimdzi.

Negaliu iškęsti nepasakęs a- 
pie musų paneles. Jos tikrai 
be gyvumo. Vyrai žaidžia vie
ni, kalbina merginas prisidėti, 
bet kur jos tau — stovi sustoję, 
rodos paraližiaus apimtos.

Čia yra geras būrelis mergi
nų ir iš Lietuvos atvažiavusių, 
jos turėtų daugiau gyvumo tu
rėti, bet kas tau, rodos kojų ne
paneša. žilvitis.

i LAWRENCE, MASS.
Piknikas. Lietuvos Našlaičių 

šelpimui piknikas pavyko. Čio
pai musų geresnės draugijos, t. 
y. š. Laurino, Šv. Onos, Šv. Mo
tinos Dievo, A. L. T. Sandaros 
kuopa, Liet. Ukėsų Klubas ir 
Birutės Draugija surengė Lie
tuvos našlaičių naudai pikniką. 
Piknikas įvyko L. Tautiškam 
parke, kurį taip pat davė dykai 
per dvi dienas. Piknike dalyva
vo daugybė žmonių. Subatoje 
buvo šokiai, o nedėldienyj da
lyvavo du chorai, L. Dailės Dr- 
jos Choras ir P. M. Choras. Pir
mas P. M. Choras sudainavo 
Lietuvos Himną ir dar kelias 
dainas. Bet šios išėjo neperge
riausia ; bet nėra ko stebėtis, 
nes bažnytiniai chorai tik baž
nyčioj tinka giedoti. Antras 
užėjo dainuoti Dailės Choras — 
ir buvo galima nujausti kad jo 
dainos bus kitokios. Ir nors 
šis choras sudainavo keturias 
dainas, publika norėjo ir toliau 
jo klausytis, nes buvo ko klau
sytis. Šį chorą vadovauja J. C. 
Navadauskas, kuris užima pir
mą vietą po Lietuvių dailės tė
vo kompozitoriaus M. Pteraus- 
ko, kuris dabar iškeliavo Lietu
von. 'Valio Navadauska.i, žengk 
komp. Petrausko pėdomis; taip 
pat valio Dailės Chorui! Garbė 
j ums!

'Piknike dalyvavo daug žmo
nių, tik gaila kad musų varla- 
mušiai nedalyvavo. Bet kleri
kalų darbai mums žinomi, jie 
neremia tautinių darbų. Šis 
piknikas davė geros naudos na
šlaičiams. Ten Buvęs.

TRAKŲ STOSIUNIJA- 
DA

arba Rasputinas II.
II.

Ponas Rasputinas (taip savo 
rašinyje vadinsime Stosiuną, 
nes nelaiminga Lietuva sulau
kė tokių didvyrių kokių kadaise, 

I netolimoj praeityj, Rusai turė- 
Ijo) Vladikiškių dvare, netoliese 
Kaišedorių, yra išnuomavęs val
dišką dvarą iš 80 ha. žemės. 
Pažiurėjus iš šalies, kas čia blo
go išnuomuoti valdišką dvarą 
dar tokiam augštam “paviečio 
dievaičiui” kai Rasputinas II. 
Bet tame išnuomavime apsirei
škė visas tragingumas Rasputi
no lošimo. Dvaras jam buvo iš- 
nuomuotas visai neteisėtai, nes 
ji jau buvo išnuomavę dvaro 
kumečiai, bežemiai-varguoliai. 
Rasputinas ėmė juos vyti iš 
dvaro; kumečiai pasipriešino 
jam; pastarasis pribuvo indu- 
kęs, pradėjo juos kankinti kaip 
tik galėjo inkvizitoriai daryti, 
bet, deja, dvaro kumečiai-vyrai 
nedryso prieš Rasputina išsižio
ti, gi jų moteris, drąsios bobel- 
kos, pąėmusios kačergas bei 
tvorų statinius padarė Rasputi- 
nui tokią pirtį jog jis pametęs 
arklius ir kepurę bėgo nuo įnir
tusių bobų arti du kilometru ir 
vos išspruko iš jų nagų.

įsivaizdinti koks nepaprastas 
buvo reginis, kokių gal niekuo
met nieks nebuvo matęs, — sto
ras lyg meitėlis išsipenėjęs (gu
bernatorius) apskrities viršinin
kas Stosiunas bėgo arti du ki
lometru nuo įnirtusių Lietuvos 
kumetkų, kurios išvestos iš kan
trybės galėjo tokių baisenybių 
pridaryti.... Ir taip prakti
kuojama vadinamoj laisvoj de
mokratinėj Lietuvos Respubli
koj.

Rasputinas gavęs pirtį nuo 
dvaro moterų, nenurimo — ne- 
poilgam jis atvyko vėl ten, su 
visa sumobilizuota Trakų poli
cija, su didvyriu policijos vadu, 
girtuokliu Bajoru. Kas ten at
sitiko jau rašantis man šias ži
nias iš 'Lietuvos nedryso visko 
parašyti kad akyse svetimųjų 
nepažeminti Lietuvos vardo... 
'Pik nuo tos dienos Bajoras tapo 
Rasputino didvyriu, ir jis pri
statė Vidaus Reikalų Ministeri
jai kad pakelti Bajorui laipsnį 
tarnybos už prakilnius “tėvynės 
labui darbus” (?!)

Klausimas kuo blogesnis bu
vo Rusų Rasputinas už mūsiškį ? 
Rusas kompromitavo caro na
mus, gi mūsiškis kompromituo
ja Lietuvių tautą, jos idealą, 

| laisvę. Kiek mes esame nesu
sipratę jog savo valstybinių rei
kalų nesugebam sutvarkyti — 
pavedam valstybės vairą Romos 
praėjimams-jėzuitams bei jų 
pakalikams Stasiūnams, .Bajo
rams.

šiuomi sugretinsiu biografi
jas Rusų Rasputino bei musų 
Stasiūno.

Visam civilizuotam (pasauliui 
žinoma jog Rusų Rasputinas 
buvo tamsiausias žmogus, be
mokslis, kuris silpnaprotį Rusų 
carą Miką sugebėjo pavergti ir 
sunaudoti savo žemiems tiks
lams. Tokiu tat yra ir musų 

< Stosiunas. žmogus be jokio 
mokslo, vos pradinę mokyklą iš
ėjęs, didžiausias jo “universite
tas” tai “šaltinio” — klerikali
nio laikraštuko korespondentu 
buvimas; gi prie |Vokiečių oku
pacijos “daraktoravęs” kai be- 
cenzis “daraktorius”. Nepri
klausomai Lietuvai atgimus, 
ačiū klerikalinių dėdžių protek
cijai, tapo apskrities viršininku. 
Bene didžiausi jo gabumai — 
lipšnus lapės-liežuvėlis, kokiu 
dailiai moka paloti, kaip jo bu
vęs vienbendris Rusų Rasputi
nas turbut nesugebėtų. Savo 
dailiu liežuvėliu moka iš žmo
nių išmelsti eibes kyšių, išsipe- 
nėjo lyg penėtas 10 pūdų meitė
lis ; gi jo žmona apsikaišius vien 
aukso papuošalais. Juk tai ne 
iš algos apskrities viršininko, 
kuris rodos gauna 400 litų į mė
nesį. Prie to dar pirkimai že
mės, trobų bei nuomavimas 
brangių dvarų — juk, kartoju, 
ne iš algos viršininko, beb tai 

vis gyva žmonių skriauda. Kas 
drysta išsižioti prieš Rasputiną 
tas lyg šuo esti persekiojamas 
bei išmetamas iš tarnystės, ko
kio likimo sulaukė mokytojas J. 
Pažerskis bei kiti drąsesnieji.

(Bus daugiau)

LIETUVOS ARTISTŲ 
PAAIŠKINIMAS

Gerb. Redaktoriau! Vardan 
teisybės, prašau indėti Tamis- 
tos redaguojamo laikraščio skil- 
tysna kas žemiau seka:

“Dirvos” No. 31, iš rugp. 1 d. 
tilpo žinutė “Naujiems Artis
tams atvykus”. Kadangi tą ži
nutę rašiusio vaduotasi asmens 
simpatija bei antipatija tat ži
nutė tiek išpusta ir tendencin
ga kad per pagiežos putas nesi
mato kur prasideda teisybė ir 
kur baigiasi melas.

Pirmiausia dėl artistų pava
dinimo. Korespondentas “An
gos Narys”, ar tai supratimo 
neturėdamas, ar pašiepdamas 
naujai atvykusius Lietuvos Val
stybinio Dramos Teatro artis
tus V. Dineiką ir A. Vanagaitį 
ir Tautos Teatro ir Satyros te
atro “Vilkolakis” artistą J. Ol
šauską pravardžiuoja “Vilkola
kio komedijantais”. Visus šiuos 
artistus aš gerai pažinojau Lie
tuvoje kaipo gerus ir gerbtinus 
aktorius, kurių nuopelnus me
nui Lietuvos spauda per “Lie
tuvos Žinias”, “Lietuvą” ir “Ry
tą” tinkamai yra įvertinus. Ko
respondento posakis “paaiškėjo 
kad Vilkolakiai atvažiavo su ti
kslu Vaičkų sumušti, iš jo at
ėmė J. Dikinį ir nori atimti ki
tus”, pilnas absurdo. Ką atvy
kę artistai nori “sumušti” ne 
mano reikalas tuo klausimu kal
bėti, nes nesu jų advokatas. Kai 
del savęs, turiu pasakyti kad 
išsireiškimas jog “atėmė J. Di
kinį” pavartota vien tam kad 
mane pažeminus. Kokiu budu 
žmogus gali kam nors priklau
syti? Juk aš esu kokiu nors 
daiktu ar pastumdėliu kad ga
lėčiau būti nusavintas. P. J. 
Vaičkui niekuomet nepriklau
siau, todėl negaliu būti iš jo 
nickeno atimamas. Esu sau 
žmogus, individumas, kurs turi 
savo nusistatymą jr pažiūras, 
tat einu ten kur man tinka. Ro
dos aišku. Labai gaila kad ko
respondentas pradėjo tiek ga- 
liucinuoti kad neatskiria manęs- 
žmogaus nuo daikto arba gyvu
lio!

Ir “Angos” susirinkimo pa
sikalbėjimas aprašytas ne beša
liškai, bet sergančia vaizduote. 
Tiesa kad “Anga1” pasiėmė pir- 
šrio rolę tarp šių dviejų artistų 
grupių, bet tos piršlybos nuėjo 
niekais. Man atrodė kad Dra
mos artistai V. Dineika, A. Va
nagaitis ir J. Olšauskas atėjo 
susirinkiipan ne kokių tai jung
tuvių, jieškoti, bet pasipažinti, 
su visuomenės veikėjais, pasi
sakyti kuom esą ir prašyti duo
ti moralės paramos, kaip ir ki
tiems menininkams tas duoda
ma. Paaiškėjus kad “Angos” 
Draugija sudaryta remti tik p. 
Vaičkaus teatrą, trilypė artistų 
grupė pasisakė į “Angą” nesi- 
smelkianįj ir savo prašymą at
siimant!. Kaip iš vienos, taip 
iš kitos pusės pasisakyta ku
riuo keliu einama prie nuolati
nio Amerikos Dramos Teatro 
sudarymo. P. Vaičkus daugiau 
teoretiškai negu praktiškai kal
bėjo apie savo projektus ir tie
siog reikalavo eiti jo globon. 
A. Vanagaičiui ir V. Dineikai 
nurodžius savo ne teoretinį, bet 
realų planą ir darbą.. susirinki
mas tam pritarė, l'uomet kaip 
pats korespondentas “Angos 
Narys” rašo: “Vaičkus jau su
tinka ant visko su Vilkolakiais, 
bet šitie nenori nei girdėti”. 
Tas faktas įrodė kad p. Vaič
kus atmainė savo nusistatymą 
ne iš įsitikinimo, bet del susidė
jusių aplinkybių. Bendrą dar
bą galima dirbti’tik tuomet kai 
visi vienu užsidegimu, vienu 
upu ir vięnu įsitikinimu ir nu
sistatymu gyvena. Man atro
dė kad p. Vaičkus labai neaiš
kiai kalbėjo ir dar painiau savo 
teorijas gynė, nenurodydamas 

jokio pagrindo susijungimui, o 
norėdamas tik lošti vadovauja
mą rolę artistų tarpe. Be rei
kalo metama kaltė atvykusioms 
artistams už neįvykusi susituo
kimą. Menas, kaip ir visas žmo
nijos gyvenimas, turi savo lini
jas, sistemą ir kryptis. Tos 
apistovos tai ir yra svarbiausio
mis klintimis susitarimui.

Korespondentas, užbaigdamas 
savo straipsni, išpila visą kibirą 
tulžies ant atvykusių artistų 
galvų ir pranašauja liūdnas pa
sekmes. Aš nesu pranašas irį 
tokios garbės sau ne,jieškau, bet i 
esu įsitikinęs kad ir korespon- į 
dentas, “Angos Narys” dar; 
menkesnis pranašas, ir jo spė
liojimai neįsikunys, nes “Lietu
vos žmonėms, inteligentams ir 
profesionalams” nerupi “viską 
ardyti”, bet stiprinti tautinį su
sipratimą ir kultūros darbą dir
bti. Tą ateitis patvirtins.

Jonas Dikinis, 
Dramos Artistas.

Antras Tame Pačiame Klausi
me Laiškas.

“Perskaičius “Dirvoj” kores
pondenciją iš Brooklyn© apie 
“Angos” susirinkimą ir vestas 
derybas del subūrimo vienetai! 
artistų, mes žemiau pasirašiu
sieji štai ką turime pareikšti 
del nekuriu neteisėtų užmeti
mų :

Visų pirma mes nesam “Vil
kolakio” komedijantai. A. Va
nagaitis ir V. Dineika yra Lie
tuvos Valstybinio Dramos teat
ro artistai, o J. Olšauskas “Tau
tos Teatro” ir “Vilkolakio” ar
tistas. Del “sumušimo” Vaič
kaus ir atėmimo nuo jo artisto 
J. Dikinio bei kitų artistų, ne
gali būti ir kalbos, nes mes ne 
tuo tikslu atvažiavom. Mums 
atrodo keistoka kad yra “Ango
je” narių-korespondentų kurte 
girdėję musų kalbas susirinki
me, galėjo padaryti tokias išva
das.

Mes atvykom gastroliuoti ir 
Amerikos Lietuviams parodyti 
naujo teatro meno -— sątįj^os 
meno, su kuriuo norim truputį 
palinksminti brolius Amerikie
čius. Nenorim bernauti asme
niui. Mes norim būti nepriklau
somais ir laisvai gastroliuoti 
ten kur rasis musų broliai Lie- 
tuivai. Turim savo idealus ir 
esam darbo žmonės, kuriems 
rupi musų jaunimas privilioti į 
savą teatrą. Tik tuomet gali
mas kūrimas nuolatinio Ameri
kos Lietuvių teatro.

Nėra ko mums užmesti “krik
ščionišką madą viską ardyti”. 
To vardo mes neužsitarnavom 
ir dirhame Lietuvoje ne ardy
mo, bet kūrimo darbą. Tai liu
dija Lietuvos laikraščiai apie 
mus. O kad mums su p. Vaič
kum ne pakeliui tai jau čia, ger
biamieji, jieškokite kitur prie
žasčių ....

Dar kartą mes pabrėžiame 
kad norim laisvai darbuotis te
atro dirvoje ir prašom nemaišy
ti mus į partijas bei grupes.

Mes esam Lietuviai-artistai, 
kurie atvežėm su savim Lietu
viško jumoro-juoko. Kas norės 
mus matyti apsilankys musų 
ruošiamuose koncertuose-vaidi- 
nimuose.

V. Dineika,
J. Olšauskas,
A. Vanagaitis.

Nuo Redakcijos: šis klausi
mas galutinai lieka aiškus ir 
suprantamas, todėl daugiau ja
me prašome savo koresponden
tų jokių raštų nesiųsti.

RACINE, WIS.
Piknikas. Racino ir Keno

sha Lietuvių tautininkų kuopos 
ruošia bendrai pikniką su žais
mių programų. Įvyks rugpjū
čio (Aug.) 24 d., nedėldienyj, 2 
vai. po pieeų, Kenosha, Grand
view Ave. miške, kuris randasi 
pietų-vakarų pusėj priemiesty
je. Racino Lietuviai kurie ne
turit automobilių nuvažiavimui, 
kviečiami ateiti 12:30 vai. į L. 
D. Klubą, 310 Main St, iš ten 
visus nuvežime ir parvešime. 
Važiuokime daug, kad galėtume 
imti viršų žaismėse ant savo 
kaimynų. M. Kasparaitis.

— Alo, dddrauge, senai 
jau aš tave mmmačiau.

— Na, Stepai, kaip gi tu 
nepabijojai pas tokius karš
tus patriotus kaip Tėvynės 
Mylėtojų Draugija atsilan
kyti. Juk jums yra Įsakyta 
boikotuot visus kitų srovių 
parengimus.

— Ddddrauge, mimes tu
rim dadabar kkką bbboiko- 
tuot, mmmes perdaug prieš 
tttautiečius neinant. Mmes 
kfikokovojam tik su darbie- 
čiais ir norim juos sumušt.

— Kaip matau, jus kada 
nors nutarsi t sau galvas Į 
sieną sumušt. Kovojat, ko
vojai ir patįs nežinot už ką 
ir su kuo. Pirmiau jums bu
vo baisiausi buržujai tauti
ninkai, paskui susiskaldėt 
tarp savęs ir pradėjot vieni 
su kitais koliotis ir kovoti. 
Ant galo atrasit kad reikia 
patiems save išdurnint ir 
daužyt galvas i sieną už to
kią savo bezdbrazovaniją.

— Ne, dddrauge, mmmes 
kk’kovojam už dddarbininkų 
išlitiosavimą ir už papasau- 
linę proletariato rererevo- 
liuciją, o jie yra dddarbinin
kų klaidintojai.

— Kaip matau tai jus su 
Markso biblija taip ■ darot 
kaip tikintieji su Žydų bib
lija. Ir kad abi tos biblijos 
yra žydiškos, niekad turbut 
pasaulis ant jų vienodai ne
sutiks. Kaip kas paima vie
ną bibliją taip savotiškai ją 
iškraipo ir smerkia kitus už 
kitaip biblijoj įskaitymą, 
tap jus su Markso kapitalu. 
Net socialistai — jūsų abie
jų smerkiami — irgi Į Mar
kso bibliją Įsikabinę visai ką 
kitą joje išskaito ir smerkia 
jus abu už nematymą to ką 
jie mato. Ir taip be palio
vos vieni ir kiti ir treti lai
kydami save’ darbininkų iš
vaduotojais, visą kovą už jų 
laisvę vedat tik tarp savęs 
besikeliodami.

— Dddrauge, mmes norim 
parodyt ddarbininkams kad 
jie yra jų pppriešai, ne drau
gai, o kkkad mes juos išve
siu! Į ppiproletariato rerere- 
voliuciją. Užtai ddarbinin- 
kai turi pppermatyt kas jie 
pepeper vieni ir eit su mu
mis.

— Tai tik juokų krėti
mas. Kiti irgi jus tik dar
bininkų priešais laiko ir no
ri nuo jūsų atitraukti. Tai 
kas do skirtumas? Verčiau 
tu, Stepai, mesk viską, atsi
sakyk nuo tų visų nuvalkio
tų idealų ir eik prisirašyk i 
šią Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos kuopą, tada galėsi tik
rai būti darbininkų ir savo 
draugu.

— O kaip tu, dddrauge, 
gggali Tėtėtėvynės Mymy- 
lėtojų Dddraugiją laikyt dd
darbininkų ddraugu? Juk 
tttai yra bbbuožių draugija, 
o ne rererevoliucinė orgaga- 
ganizacija.

— Stepai, revoliucijos tik 
darbininkams sunkesnę naš
tą užkrauna, o ne liuosybę 
duoda. Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją yra tikra darbi
ninkų draugė, nes ji' juos
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| šviečia, mokina, duoda kny- 
' gas tik už nario mokestį, ar
ba kitaip sakant, patįs na- 

jriai leidžiasi sau knygas ir 
dalinasi, skaito ir šviečiasi. 
Dabar štai ta Draugija lei
džia didelį veikalą, “Pasau
lio Istoriją”. Iš jos išmoksi 
tiek kiek tavo visos revoliu
cijos neišmokintų. Pasaulio 
Istorija supažindins tave su 
žmonijos išsivystymu, kovo
mis, perversmais ir visu tuo 
kas dėjosi ant žemės nuo 
tų dienų kaip žmonių gyve
nimas pradėta užrašyti, iki 
dabar. Pamatysi joje kad 
revoliucijų jau buvo šimtai 
įvairiose šalyse, o vistie'k 
darbininkai liko darbinin
kais, o tuo tarpu kilo moks
las ir kilo visi tie kurie mo
kinosi, kurie bandė su mok
slo pagalba gyventi, o ne su 
praeities amžių gyvuliška 
spėka vienas kitą teriodami.

— Ddrauge, aš ne ppprie- 
šingas prisirašyt prie kuo
pos ir gaut tą kkknygą, ale 
aš nenoriu skaitytis tttau- 
tiečiu. Bbba kiti ddraugai 
mane už tai nusmerks.

— Kuo greičiau sulauksi 
tokio nusmerkimo ir atsito
linsi nuo savo tų draugų tuo 
greičiau tavo protas gaus 
laisvę ir galėsi daugiau ap- 
švietos sau į smegenis įsi- 
krėsti.

— Nnne, ddrauge, be re- 
rerevoliucijos nebus paipa- 
saulyje gggero. Aš pasi- 
švenčiau kovot tolei kolei re- 
revoliucija įvyks. Kaip iš
naikinsi bbbuožius jeigu ne 
pepeper rererevoliuciją?

— Stepai, tu matai kaip 
pasaulyje gyvena visokios 
įprofęsijonaju šakos ir jie 
vieMs kitų pavergt negali, 
dėlto kad jie kožnas yra mo
kytas. Taip ir darbininkai, 

j juo daugiau mokinsis, o ne 
i keptų karvelių lauks, tuo vi- 
j si kiti greičiau pradės laiky- 
iti juos lygiais sau. Jus visi 
revoliucijonieriai dabar su
sirinkę tarp savęs smerkia t 
buožius, ir prakalbose ir lai
kraščiuose visaip jiems ga
lą rengiat, o nuėję į dirbtu
vę darbo prašyt, nusiimat 
prieš buožę kepurę ir ponu 
vadinat kad tik darbą duo
tų. Dėlto taip’yra kad jau- 
giatės patįs protiškai silp
nesni už juos. O kada pas 
tą patį buožę ateina moky
tas .darbininkas darbo pra
šyt, jis nei kiek nesijaučia 
žemesnis už darbdavį, ir abu 
vienas su kitu šneka kaip vy
ras su vyru. Mokytas pasa
ko ką jis moka, ką gali dirb
ti, ir žino kiek jis vertas.

— Ale, dddrauge. darbda
viai pppavaro mokytus dar
bininkus ir ima į jų vietas 
kitus už pipipigiau.

— Tai tik dėlto kad yra 
tokių tamsunėlių kurie nusi
lenkę prieš darbdavį priža
da klausyti jo ir Už pigiai 
dirbti. Ne clarbdavis ken
kia darbininkui, tik patįs to
kie darbininkai kaip tu. Ka
da kožnas supras savo vietą 
ir turės gana mokslo pasi
statymui prieš darbdavį, ta
da darbdavis vietoj laikyt jį 
vergų, paims jį savo drau- 
gijon ir nedrys taip išnaudo
ti, o antgalo padarys savo 
įstaigos dalininku. Tokiu 
tik budu bus galima panai
kinti išnaudojimas ir darbi
ninkų, ir produktų pirkėjų. 
Lygiam su lygiu susiėjus, 
įsisteigs kooperacijos, o ne 
laikysis amžinai privatinės 
įstaigos arba kelių žmonių 
kompanijos. Todėl rūpinkis 
mokytis, mokytis amato ir 
abelnai visko jeigu nori ge
rovės, o ne lauk revoliucijos 
kuri tau sapnųosę rodosi iš
ganymu ir visko turėjimu, 
o tikrenybėj yra tik badas, 
sužvėrėjimas ir griuvėsiai.
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J iki šiol karai buvo tarp tautų) 
atvedė Europą ir Aziją ir Afri
ką, ir net Ameriką, prie norma- 
lio gyvenimo, h- tai daug grei
čiau. Dabartiniu laiku pilna so
cialistų Europos seimuose, o jie 
nei kiek nepastumėjo Europos

VALDŽIA TURI PAEITI “NUO DIEVO” l“gryžti prie normalio gyveni-

CENAI jau mes tokius žo- 
' džius girdėjome — kad 

“valdžia paeina nuo Die
vo”. Bet musų “krikščionis” 
Lietuvoje tą kėsinasi Įvesti. 
Jie, kaip užmigusių amžių 
dvasiškąja darė, nori'dar sy
kį parodyti pasauliui kad 
“kunigų balsas yra Dievo 
balsas”, priešingai garsiam 
posakiui, “žmonių balsas 
tai Dievo balsas”.

Negalėdami ilgiau pakęs
ti žmonių baiso — nes per 
šešis metus nuo paskelbimo 
Lietuvos nepriklausomybes 
jis ar vienaip ar kitaip Lie
tuvoje reiškėsi — Lietuvos 
klerikalai sumanė eiti prie 
jo naikinimo — eiti laipsniš
kai, biskis po biskį.

Pirmas toks pasikėsini
mas daryta net sušaukimu 
speciadio Seimo posėdžio — 
visai ne laiku, kada atstovai 
buvo išsiskirstę atostogoms.

Nors tas specialis Seimo 
posėdis buvo reikalinga ki
tame klausime, ir jį aptarus 
galėjo išsiskirstyti, bet kle
rikalai sumanė pasinaudoti 
proga ir atimti Apskričių 
savivaldybes, kurios savais 
reikalais gali veikti paskirai 
ir nepriklausomai nuo Kau
no valdžios. Tas savivaldy
bes renka patįs to apskrities 
žmonės ir per juos išreiškia 
savo balsą savo naminiais 
reikalais. Tą balsą klerika
lai užsimojo iš žmonių atim
ti.

Bet biskį kitaip virto. Jie. 
Seime nors pirmu projekto 1 
skaitymu balsavo už panai
kinimą savivaldybių, paskui j 
jau Kun. Šmulkštys užsigy-i 
nė kad ne visų “krikščio
nių” tai sumanymas, tik tū
los jų frakcijos. Mat, buvo 
tam daug priešingų.

nieko neparodytų. Primetimas 
garbės socialistams už' “aplau- 
žymą ragų” nacionalizmui ir tik 
tokiu bildu atvertimą Europą

mo" yra neteisingas. Nes visi 
žinom kad socialistai dabar tik 
pirmu sykiu pasirodė ant sce
nos, o karų buvo pirmiau daug, 
ir vis be jų nacionalistai (nes

Į normališkumą, dalykai eina tik 
savo keliu, kaip aplinkybės susi
dėjo.

Europos karo pinklių išrez- 
gimo klausime kalbant reikia 
atsiminti kad nuo karo pabaigos 
Anglijos premjerai buvo abu 
nacionalistai, o jie iš Francuzi
jos daugiau nusileidimų reika
lavo negu dabar išreikalavo Mc
Donald (premjeras socialistas). 
Ir McDonald kaipo socialistas 
sutiko ant Francuzijos reikala
vimų kad Vokietija mokėtų dai
ktais Francuzams dar po to lai
ko kaip rodo Versalės taikos su
tartis, padaryta socialistams ne
dalyvaujant.

Dabar Francuzijos premjeras 
irgi iš socialistų, o jis niekur 
neužsiminė kad reikia panai
kint Vokietijai skolas, kam jos 
darbininkams naštą krauti. Jis 
taip pat nori Vokietiją smaugti 
kaip darė Poincare ir kiti pirma 
jo nacionalistai.

Nors Francuziją valdo ne 
nacionalistai, vienok nei kiek 
nekeičia senesnių premjerų nu
statytą tvarką, nei militarizme, 
nei kitkame.

Susitaikyt kada nors reikės, 
ir prie to spaudžia Francuziją 
kitų šalių nacionalistai kurie sy
kiu konferencijoj sėdi. Spau
džia ir nacionalistų kapitalai ku
rie nori pradėti veikti. Ir jeigu 
kalbėti kas labiau pastūmėja 
socialistus premjerus prie taiky
mosi, reikia nužiūrėti kapitalus, 
kurie gal but labiau paintekmė- 
jo ant socialistų negu galėjo įs
tengti paintekmėti nacionalis
tus.

“Reikia Iruti visai aklam kad 
šito nematyti” — mes užbaigsi
me pačių “Naujienų” žodžiais.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Naujai priimtas įstaty
mas palieka savivaldybes, 
tik jau Apskričių viršinin
kai (kad ir tokie kaip skai
tėt ant pusi. 2-ro “Trakų 
Stosiunijadoj”) bus Apskri
čių tarybų pirmininkais ne 
iš loskos. Iki šiol apskričių 
tarybos pačios jį rinkosi.

Dabar Vidaus Reik. Mi- 
nisteriui klerikalui esant, vi
si apskričių viršininkai bus 
jų žmonės, o jie slopins kiek 
galėdami žmonių balsą ir 
kunys “Dievo balsą” (t. y. 
kunigų balsą).

“Naujienos” ir Socialis
tų Nuopelnai Taikai

“Naujienoms” nepatiko musų 
patėmijimas kad “per kitus ke
turis metus socialistai dar dau
giau sumažės, nes dabar jų gau
tos progos pasirodyti Europoje 
padarys jiems pabaigą. Reikės 
vėl atgryžti prie tautiškumo ir 
imtis gyvenimo tvarkymo gali
mais budais, o ne svajonėmis.”

Ant to “Naujienos” atsako 
sekančiai:

“Reikia but visai aklam, 
kad šitaip Šnekėti. Nejaugi 
‘Dirva’ nemato kad Europą 
vos nepražudė kaip tik tie 
‘budai’ kuriais mėgino gyve
nimą tvarkyt tautiškumas 
(nacionalizmas) ?
“Francuzijos tautiškumas, 

Vokietijos tautiškumas, Rusi
jos ir kitų šalių tautiškumas 
iššaukė didįjį karą; paskui pa
gimdė Versalės ‘taiką’; pas
kui Įvėlė Franciją į Ruhro a- 
vantiurą. Tiktai tuomet, kai 
nacionalizmui tapo aplaužyta 
ragai, tai Europa vėl ėmė grį
žti prie normalio gyvenimo.

“Tautininkų laikraštis nori 
kad butų atbulai, todėl jisai 
nesiskaito su faktais.”

Šitie “Naujienų” argumentai

Calvin Coolidge gimė mieste
lyje Plymouth, Vermont valsti
joj, liepos 4 d. 1872 metais, to
kiu budu dabar yra 52 metų am
žiaus.

Jo tėvas John C. ir motina 
Victoria C. Coolidge yra papras
ti žmoneliai ūkininkai, ir Calvin 
augo su jais ant ūkės. Jo tė
vas ir dabar randasi ant tos pa
čios ūkės.

Coolidge lankė pradinę mo
kyklą būdamas prie tėvų, iki 
1891 metų. 'Tada apleido savo 
tėviškę ir išvažiavo į Amherst 
Kolegiją, Amhest, Mass. Šią 
kolegiją baigė 1895 m. Kolegi
ją baigęs, nuvažiavo į Northam
pton, Mass., kur ir apsigyveno.

Apsistojęs šiame miestelyje, 
mokinosi teisių mokslo pas advo
katus Hammond ir Field. Bai
gė advokato mokslą 1897 me
tais. Tuo pat laiku pastojo pre
zidentu Nanatuck Savings Ban
ko. Tapo išrinktas miesto tary
bos nariu Northamptono mies
telyje 1899 m. Šią vietą laikė 
du metu, iki 1901 metų. 1901 
metais tapo paskirtas miesto 
solicitorium. šioj vietoj išbuvo 
du metu iki pabaigai 1902 m. 
1902 metų pabaigoje tapo išrin
ktas teismų klerku, tą vietą tu
rėjo iki 1904 metų, šiuo laiku 
jisai jau dalyvavo gana daug 
politikoj ir jau buvo pirminin
kas to miesto Republikonų ko
misijos.

Spalio 4 d. 1905 m. apsivedė 
su p-le Grace A. Goodhue iš 
Burlington, Vermont valst.

Po keleto metų tykaus gyve
nimo, pradžioje 1910 metų, jisai 
tapo išrinktas Northamptono 
majoru. Šią vietą laikė du me
tu. Pradžioje 1912 m. tapo iš
rinktas Į Massachusetts valsti
jos senatą. Šioj vietoj išbuvo 
iki 1915 metų. Vieną metą iš 
šių trijų metų jis buvo Mass, 
valstijos senato pirmininku.

Pabaigoje 1915 metų jis tapo 
išrinktas Mass, valstijos Leite

nantu Gubernatorium (guber
natoriaus pavaduotoju), šioje 
vietoj išbuvo du metu iki pabai
gai 1917 metų.

Čia dabar turiu pastebėti kad 
šiuo tarpu Coolidge buvo visai 
biednas, nors užėmė jau didelę 
vietą kaipo Leitenantas Guber- 

į natorius. Bostone gyveno lai
kydamas kambarį “Adams Hou
se” viešbuty; ir mokėjo tik do- 
larį nuomos į dieną už kambarį.

Pabaigoje 1917 metų tapo iš
rinktas Mass, valstijos guber
natorium. Tą vietą laikė du me
tu.

Reikia pažymėti kad jisai la
biausia atsižymėjo būdamas gu
bernatorium. Mat, Bostono po- 
licistai išėjo streikam Kaipo gu
bernatorius, įsakė visų policis- 
tu kurie išėjo streikan vardus 
išbraukti iš miesto knygų ir į 
jų vietas prisamdė gryžtančius 

l iš karo kareivius, o kiek truko 
prisiuntė valstijos miliciją pa- 

I gelbėti vesti mieste tvarką. To
kį būdą vartodamas jisai poli- 

Į cistų streiką sulaužė ir jų uni- 
jją sugriovė. Tą jo darbą dau- 
' gelis žmonių, ypač turtingesnė- 
I ji klesa, labai užgyrė, ir tas pa- 
I sklido po visą šalį. Mat, tada 
j buvo karo laikas ir jisai karei- 
' viams davė darbus.

Coolidge vardas nuo to laiko 
I pradėjo būti žinomas ir girdi
mas po visą šalį.

1920 metais jisai tapo nomi
nuotas iš Republikonų partijos 
ant Suvienytų Valstijų vice-prc- 
zidento su Hardingu, kandidatu 
iš tos partijos ant prezidento. 
Jie abu tapo išrinkti ir kovo 4 

|d. 1921 m. jie abu užėmė savo 
I vietas. Bet prezidentas Har
ding rugpjūčio 3 d. 1923 m. mi
rė. Tada senis Coolidge, jo tė
vas, kaipo notaras, davė savo sū
nui prisiegą ant Suv. Valstijų 
prezidento, ir nuo tos dienos ji
sai pastojo šios šalies preziden
tu.

Galima pastebėt kad Coolidge

yra vidutinio ūgio žmogus, 5 pė
dų ir 10 colių augščio ir sveria 
vos 150-svarų. r¥ra gana tiesus 
sudėjime ir atrodo jaunesniu 
negu yra.

Coolidge yra trisdešimtas S. 
Valstijų prezidentas ir tik ant
ras prezidentas su rudais plau
kais (raudongalvis, kaip Ame
rikonai sako). Pirmas raudon
galvis prezidentas buvo Thomas 
Jefferson (prezidentavo 1801 
iki 1809 metų).

Coolidge apsivedė būdamas 33 
metų amžiaus. Jo moteris pirm 
apsivedimo buvo mokytoja. Jie 
turėjo du sunu, vyresnysis Jo
nas yra 18 metų, o antrasis, Cal
vin, buvo 16 metų, miręs šią va
sarą.

Coolidge ir dabar yra netur
tingas žmogus.

Jis yra daug mąstantis žmo
gus ir mėgsta ramumą. Nese
nai buvo toks atsitikimas. Bū
damas Baltajam Name savo raš
tinėj, jis įsakė vienam savo tar
nui pašaukti vieną jo gerą drau
gą ten pat Washingtone. Kada 
jo draugas gavo žinią kad pre
zidentas jo reikalauja, jisai sku
binosi pribūti. Pribuvus į Bal
tąjį Namą, jį tarnas nuvedė pas 
prezidentą. Pamatęs jį, prezi
dentas pasveikino ir paprašė sė
stis. Jo draugas atsisėdo, sė
dėjo apie 15 minutų, bet prezi
dentas jam nieko nesako, tik 
nuėjęs prie lango atsisėdo ir ty
li. Jo draugas pasikėlęs tarė 
kad jau eisiąs, bet prezidentas 
atsisuko.ir prašo palaukti. Tas 
žmogus pasėdėjo dar kokią 10 
minutų ir matydamas kad jam 
vėl nieko nesako, pasikėlė ir pa
sakė eisiąs. Tada prezidentas 
priėjo prie jo, padavė jam ran
ką ir tarė: “Ačiū kad atėjai, aš 
neturėjau tau nieko sakyti, bet 
norėjau mislyti.”

Jisai mat neturi kada misly
ti, nes kada pas jį svetimo nie
ko nėra, žmonės lenda norėdami 
prezidentą su visokiais reikalais 
matyti, ir tarnai neduoda ramu
mo. Antanas Žukas.

(Kitame num. tilps biografija 
ir paveikslas Republikonų kan
didato ant vice-prezidento — 
Dawes.)

(Tąsa iš pereito num.) 
SKIRSNYS 31.

Agrikola ir Motina Kupriuke
I JŽ valandos po tų įvairių scenų kokios 

pirmiau buvo aprašyta, kareivio pras
toje gyvenimo vietoje viešpatavo didžiau
sia tyla. Mažas žiburėlis veržiantis per 
stiklą durų, rodė jog Motina Kupriuke dar 
nemiega; jos mažučio užkampelio niekad 
nepasiekė dienos šviesa nei oras per jokį 
langą, išskyrus per šias duris, atsidaromas 
prieš išeigą ant stogo. .Skurdi lovelė, sta- 
lukas, šėputė, ir krėslas, taip užpildė tą ma
žą buvynėlę kad jon negalėjo tilpti daugiau 
kita ypata, išskyrus jeigu atsisėstų ant lo
vos šono.

Graži ir puiki gėlė kurią Agrikola jai 
davė, buvo atsargiai pastatyta puodelyj su 
vandenų, padėta ant stalo ant užtiesalo, 
skleisdama savo kvapą po visą palėpę, ap
šviesta spinduliais mažos žvakės. Siuvėja, 
visai dar nenusiėmus jokios nuo savęs dra
panos, sėdėjo ant lovos — išvaizda jos bu
vo surūpinta, o akis pilnos ašarų. Ji laikė
si pasirėmus viena' ranka ant lovos galo, o 
palinkus link durų dideliu nekantrumu lū
kinėjo ir klausė ar neišgirs Agrikolos žin
gsnių. Jaunos siuvėjus širdis plakė baisiu 
smarkumu; jos veidas, paprastai išblyškęs, 
dabar dalimai paraudonavo, taip gąsdinan
tis buvo susijudinimas kuris ją apėmė. Kar
tais ji su baime užmetė akis ant laiško kuri 
ji laikė savo rankoje, laiško kuris jai buvo 
per paštą atneštas vakaro laiku, kuris bu
vo padėtas ant stalo pas namų savininką 
(kailiadirbį), kuomet ji atlikinėjo šiokius 
tokius reikalus laike Dagoberto ir jo šei
mynos susitikimo.

Už kelių sekundų, Kupriuke išgirdo at
sidarant duris, arti jos durų, su dideliu at
sargumu.

— Štai, galiau jis ateina! — ji šuktelė
jo; ir Agrikola tuoj inėjo.

— Aš taukiau kolei mano tėvas užmigs. 
— tarė kalvis, žemu balsu, su veido išvaiz
da labai susižingeidavusia. — Bet kame 
dalykas, mano sesute? Kodėl tu taip persi
mainius, Tu verki? Kas 'pasidarė? Apie 
kokį pavojų tu kalbėjai?

— ššš! Perskaityk šitą! — tarė ji, su 
drebančiu balsu, skubiai paduodama jam 
išskėstą laišką. Agrikola atsuko laišką Į 
šviesą, ir perskaitė sekantį:

“Ypata kuri turi priežasčių neišsiduo
ti, bet kuri žino kaip seseriškai tu susiru- 
pinus gerove Agrikolo Baudoino, persergs- 
ti tave. Tas jaunas ir geras darbininkas 
gal but bus areštuotas rytojaus dienos bė
giu.”

— Aš? — sušuko Agrikola, žiūrėda
mas į Kupriukę su nuogandžiu nusistebėji
mu. — “Ką tas viskas reiškia?”

— Skaityk toliau, — greitai paragino 
jį siuvėja, sunerdama savo rankas.

Agrikola pakartojo skaitymą, nenorė
damas pats savo akim tikėti:

“Daina vardu ‘Laisvi Darbininkai’, li
ko apšaupta priešinga valdžiai. Daugy
bė jos kopijų liko atrasta tarp popierų slap
tos draugijos, kurios vadai bus uždaryti 
kalėjiman, kadangi turi bendro su Rue dės 
Pourvaires konspiracija.”

— Matai! — tarė mergina, pasileisda
ma ašaromis; — dabar aš suprantu viską. 
Tas vyras ką sukinėjosi apačioje, šį vaka
rą, kurį kailių dažytojas patėmijo, buvo, 
be abejonės, šnipas, laukiantis tavo sugry- 
žimo namon.

— Nesąmonė! — atkirto Agrikola. — 
Šis apkaltinimas yra tikrai juokingas! Ne- 
sikankink del to. Aš niekad neužsiiminė
ju politikomis. Mano eilės neatsiduoda nie
kuo kaip tik labdarybe. Ar aš kaltas jeigu 
jos buvo atrastos tarp popierių slaptos ko
kios draugijos? — Agrikola nepaisančiai 
numėtė laišką ant stalo.

— Skaityk! meldžiu skaityk! — prašė 
mergina; — žiūrėk toliau.

— Jeigu tu taip nori, — tarė Agriko
la, — aš perskaitysiu; tuomi laiko nenu
stosiu. — Ir pradėjo skaityti toliau:

“Tuoj jau bus išduota varantas prieš 
Agrikolą Baudoiną. Nėra abejonės kad jo

(Toliau bus)
W.

nekaltumas tuojau paaiškės ir jis bus ištei
sintas; bet butų gerai jam kur pasišalinti 
ir pasislėpti laikinai kaip greičiausia gali
ma nuo suėmimo, kad galėtų išvengti kalė
jimo dviejų ar trijų mėnesių iki teismo — 
nes įkalinimas butų skaudžiu smugiu jo 
motinai, kurios vienatiniu užlaikytoji! jis 
yra. Ištikimas Draugas,

“Kuris yra priverstas neišsiduoti.”
Po valandėlės tylėjimo, kalvis pakėlė 

savo galvą; jo išvaizda perstatė rimtumą; 
ir nusijuokdamas jis tarė: — Užsitikrink 
save, Motin Kupriuke, kad tie juokdariai 
padarė klaidą bandydami tai su manimi. 
Tai yra aiškus pasikėsinimas pasišiepti iš 
manęs pirmos balandžio juoku dar laikui 
neatėjus.”

— Agrikola, vardan dangaus! — tarė 
mergina, sugraudintu balsu, — nelaikyk to 
persergėjimo t^ip beverčiu. Tikėk mano 
nujautimams, ir priimk mano patarimą.

— Aš tau dar sykį pasakau, mano ge
roji mergaite, — atsakė Agrikola, — kad 
jau yra du mėnesiai kaip mano daina buvo 
išspausdinta. Ji nėra politiška jokiu at
žvilgiu; na o jeigu tokia butų buvus, jie ne
būtų laukę iki dabar mane suimti.

* — Bet, — tarė ji, — tu ušmiršti kad 
nauji dailykai įvyko. Nėra dar dviejų die
nų kaip ta konspiracija buvo susekta, visai 
musų kaimynystėj, gatvėje de Prouvaires. 
Ir, — tęsė ji toliau, — jeigu tos eilės, nors 
iki šiol gal but nepatėmytos, buvo atrastos 
pas žmones kaltinamus konspiracijoje, nie
ko daugiau nereikia įvėlimui tavęs tame 
suokalbyje.

— Įvelti mane! — tarė Agrikola, — 
mano eilės! kuriose aš tik kalbu apie meilę 
darbininkų ir padorumo! Areštuos mane 
už tai! Jeigu taip, teisybė butų tik akla 
lerva. Jei reiktų šunelio kad ją vadovautų 
jos kelyje.

— Agrikola, — pakartojo Motina Kup
riuke perimta nekantrumu ir baime girdė
dama kalvį taip juokaujant šiame momen
te, — aš prašau tavęs paklausyk manęs! 
Nėra abejonės, tu kalbi eilėse savo atsidavi
mą ir mėgimą darbininkų; bet tu taipgi 
karštai nupeiki ir pasmerki vargingą dar
bininkų padėtį, kurie yra atsidavę, bevil
čiai, gyvenimo skurdui; bet tavo gera šir
dis tuo pat laiku širsta ir prieš niekadėjus. 
Trumpai, tu karštai pageidauji kad darbo 
žmoneliai butų laisvi, kurie, ne taip laimin
gi kaip tu, neturi tokio gero darbdavio 
kaip ponas Hardy. Sakyk, Agrikola, šiuo
se neramiuose laikuose, ar reikia ko nors 
kito inpainiojimui tavęs kaip tos tavo eilės 
kurių daug prispausdintų rasta prie susek
tų suokalbininkų?

Musų auklėlimas turi nuo to pareiti 
kad inkvėpus pagarbą ne tiktai tam kas 
virš musų, bet ir tam kas aplinkui musų 
ir kas žemiau musų — pagarbą Dievo, arti
mo ir apskriejančios mus gamtos. Goethe.

IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

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

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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REIKALE — LOŠĖJAI, TĖMYKIT.

ALGIS ir GIEDRUTE
V Aktų, VII Atidengimų Tragedija iš Lietuvos Krikštijimo Dienų

Parašė K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš pereito num.) 
AKTAS PENKTAS 

Giedrutė Lieka Vaidilute.

Ypatos:
Giedrutė 
Merunas 
Kabina 
Eglitė 

Barkūnas 
Algis

Vaizdas: Šventas elkas. Viduryje storas 
aržuolas, rankos pasiekimo augštume 

medyje stabas. Prieš medi akme
nų aukuras dalipamas trimis 

laiptais. Ant jo rūksta 
Amžina Ugnis. 

Metai vėliau. Pwakaris.

Scena I.
Merunas prie aukuro vienas.

Merunas
Daug saulių tekėjo ir leidosi, daug vasa

rų ir žiemų praėjo, daug lietų, audrų, ir 
giedrų mačiau šią Šventą Ugnį besergėda
mas. ... Daug upių vandenų ištekėjo į ju
ras, ir daug žmonių minčių persikeitė.... 
Pirmiau čia visi tikėjo ir garbino Perkūną, 
dabar daugelis jį pametė ir liko bedieviais, 
nuėjo svetimų dievų jieškoti, ir skelbia ra
dę kokį tai kitą nematomą Dievą, kurs dan- 

. ‘gų ir žemę sutvėręs, kurs saulę ir menulį -ir 
žvaigždes danguose pakabinęs, kurs žmo
gų ant savo paveikslo padaręs — nors vis
kas tas buvo per amžių amžius kolei dar 
niekas nežinojo ano Dievo nei ką jis butų 
sutvėręs.... | Tvirtai] Viena ką žinau 
tai kad tas jų Dievas žmonėms davė kerš
tą, aptiekė aštriais ginklais ir gundo eiti 
ir žudyti visus kurie jo negarbina.... 
mums tas jų. Dievas neduoda ramybės. Se
niau čia žmonės buvo geri, vienas kito ne
persekiojo, nežudė, ir prie nieko ugnia ir 
kardu nevertė. ... O dabar, tojo Dievo at
stovas Romoj išleido paraginimą savo vys
kupams gundantį juos siųsti kariumenes 
ant musų krašto.... Nesenai nugirdau 
šitokią baisią panieką ir rūstybę Romos 
krikščionių galvos ant musų krašto išleistą: 
Buk čia, musų žemėje, esanti gentė netu
rinti jokio tikėjimo, atsidavus aršiaus negu 
žvėriškumui, kur tėvas visas dukteris ku
rias moteris pagimdo, išmarina iki vienai; 
buk čia be jokios gėdos visos moters ir mer
gos atsidavusios galvijiškam gašlumui, ir 
kurie eis ant šio krašto, užpuls ir krikštys, 
apturės tokią palaimą kaip ir tie kurie ei
na vaduoti Šventą Žemę.... Vyskupų pa
siuntiniai nuolat lenda į musų didžiūnų gy
venimus ir gąsdina pragaru ir baisia mirčia 
jei neapsikrikštys, o dangų žada tiems ku
rie jų paklausys.... Baugina prapulčia 
mums kada kiti apsikrikštys, ir ardo mu
sų krašto ramumą savo užgaidomis.... Vi
si jie yra mums svetimi —: tie kryžiaus ne
šėjai .... Bet širdį man skausmas graužia 
kad ir musų žmonės palieka išgamomis, ei
na paskui juos, šlapinasi sau galvas, žeg
nojasi, ir paskui lieka žvėrimis savo bro
liams ir kaimynams.... Nuo amžių žmo- 

‘ nes sueidavo į šią žinyčių, ir kurie dabar 
prie šios ugnies ateina, jaučia dievų palai
mą ir viskuo yra patenkinti.... Bet tie 
kurie savo ugniakurius išgriovė ir nusekė 
paskui tų svetimų atėjūnų, tie sukurė sa
vyje neapikantą ir dega kerštas jų širdyse 
prieš savo žmones.... Jau net netoli mu
sų, netoli šios žinyčios, atsirado keletas iš
gamų, kurie paklausė kokio ten atėjūno 
žodžių, patįs apsikrikštijo ir privertė savo 
namiškius likti jo pasekėjais, nors nežino 
kam jie tai]) daro.... Gal neužilgo reiks 
mums tolintis iš čia su Amžina Ugnimi ir 
apsirinkti kur saugesnę vietą. Tik vienas 
dar Kergaila turi Perkūno palaimą ir nepa
siduoda to atėjūno gražiems prižadams.... 
Laimė kad dievai ji padarė galingiausiu iš 
visų šios srities gyventojų, ir po jo protin
ga globa mes galime ramiai buvoti. ... Jis 
net savo dukterį Giedrutę leidžia dievams į 
tarnes kad labiau butų laiminamas ir kad 
jo žmonėms butų priduodama daugiau spė
kos ir drąsos su perkrikštais kovoti. ...

Scena IL
Ateina Giedrutė, Eglitė ir Kadina, atsineša 

po pluoštą žolių.
Giedrutė

Ar neperilgai trukome, tėveli?---- ;

Ir

Kadina
Gal jau nubodo musų laukti? Skubėjom 

gryžti....
Eglitė

Aplinkui arti jau šventos žolelės išrinkta, 
reikėjo eiti toliau jų jieškoti.
Merun as

Tiek to jūsų sugaišimo. Aš turėjau daug 
ko mastyti, nejutau nei ilgumo, nors jus 
greitai negryžote. Padėkit žoleles sausai, 
užteks porai dienų. Užmeskit kožno po 
biskelį ant ugnies.

[Kadina pirmutinė eina prie ugnies, už
meta žolelių, Giedrutė paskutinė.]

i„Kadina
[Žiūrėdama Į ugi]: Dievai šiandien ne- 

rustauja ant žmonių — matot kaip durnai 
kįla tiesiog j augšti — ir sklaidosi po visą 
mišką, pasiekdami namelius visų kurie iš 
čia ugnelę ima kada jų židiniuose užgęsta.
Eglitė

Bet ką mes darytume jeigu musų ši Ug
nelė užgestu?....
Merunas

[Su baime Į ją pakiuri]: Reikia saugot, 
nuolat saugot kad to neatsitiktų.... Ku
riai iš jūsų besergstint jeigu užgestų, ta pa
ti turėtų būti sudeginta ant laužo dievams, 
naujos Ugnies parsinešus....
Giedrutė

Iš kur tos naujos Ugnies gauti, tėveli?
Merunas

Yra vieta kur dega ir dega viena didelė 
ugnis — Amžina Ugnis. Jeigu ji užgestų, 
arba butų keno užgesinta, visas musų kraš
tas papultų į prakeiksmą, ir neliktų jo 
kio garsaus kaip dabar yra....
Giedrutė

O kur ta Didžioji Vieta randasi?
Merunas ...

Tu, Giedrute, ir Eglitė, dar nežinot visų 
šventų tiesų apie žinyčias.... Judvi dar 
esat nauju'kės. ... Ta vieta yra Romuvoj — 
Šventų Švenčiausioj Amžinos Ugnies busty- 
nėj — Į kurią mes laiks nuo laiko leidžia-, 
mę iš savo žinyčios po vieną vaidilutę, ku- j 
rios ištikimos ir atsidavusios esti.... Ir 
tenai jos buna sudeginamos dievams kada 
jų amžius baigiasi, .o Į jų vietas ateina ki
tos. ... ir taip ta Ugnis amžinai ten dega.
Eglitė

O, kaip aš norėčiau patekti Į Romuvą — 
i tą Šventų Švenčiausią Amžinos. Ugnies 
buvynę!....
Giedrutė

Iras.... norėčiau.... [Užsisvajoja.]
Kadina

Musų tėvelis sako kad man dar tris me
tus reiks laukti, paskui aš ten nueisiu!....
Merunas

Tik trokškim kad dievai laimintų mus ir 
leistų šiai ugnelei čia amžinai degti. Pa
teksite jus visos ten kada ateis jūsų eilė... 
Ir aš pats jau neužilgo ten vyksiu — nes jau 
'mano senatvė visai mane slegia... . Pats 
eisiu tenai numirti ant švento laužo, kaip 
yra visų musų paprotis. Matysiu ten kele
tą savo išlydėtu vaidilučių, ir pati Krivių 
Krivaitį, kurį pamatęs, ir Romuvą aplankęs 
kiekvienas nieko daugiau netrokšta kaip 
tik numirti!....
Kadina

O, kaip aš trokštu matyt Krivių Krivai
ti ! Kad lik greičiau tie tris metai prabėg
tų!....

J. SEKYS SUGRYŽO
J. Sekys, iš Lawrence, Mass., 

buvęs TMD. Centro Sekretorius 
ir dabartines Literatinės Komi
sijos narys, kuris gegužio 24 d. 
išvažiavo Lietuvon, liepos 31 d. 
sugryžo Amerikon.

Gerb. Sekys būdamas Lietu
voje daug t ruso pridėjo prie pa
greitinimo TMD. naujai rengia
mo veikalo, “Pasaulio 
ir del gavimo naujos 
“Iš Tamsios Praeities 
Ateitį”.

ašara nuriedėjo. Musų nusista
tymas tokis: kad ir visos kuo
pos merdėtų, ir centro valdyba 
neveiktų, mes vis laikysimės 
prie TMD., kelsime apšvietos, 
kultūros obalsį.

Manau kad bus galima suda
ryti naują kuopą Waukegan^ 
Ill. Ten turiu pažįstamų, 
dysiu.

Skaitytojai jau žinot kad už 
menesio kito jau bus išleista di
delė Viduramžių tragedija iš 
Lietuvos krikštijimo dienų, pra
džios- 13-to šimtmečio, vardu 
“Algis ir Giedrutė”. Tas vei
kalas dabar eina per “Dirvų” ir 
jau ruošiamas spausdinti kny
gom

ban-

to-

Giedrutė
O mudviem dar reiks ilgai laukti....

Eglitė
Tik saugokimės kad Ugnelę neišgesintu

me, kad neturėtume sudegti čia, nepamatę 
Romuvos....
Merunas

Nei vienai dar, mano laikais, nereikėjo 
pačiai susikurti sau laužo, nes visos ištiki
mos buvo.... Manau ir jus taipgi su atsi
davimu žiurėsit Ugnelės, ir netruks pra
bėgti metai po metų....
Kadina

Tėveli musų, pasakyk mums pasakų, gal 
nėtaip ilgu bus sulaukti vakaro.... Tu taip 
daug jų žinai....

[Bus daugiau]

Istorija” 
knygos, 

i Šviesią

smarkiaiDarbas nėjo taip 
pirmyn kaip mums buvo iš te
nai imformuojama apie ėjimą.

Nors buvo pranešta apie iš
siuntimą knygos “Iš Tamsios 
Praeities” jau kovo menesyje, 
bet, kaip jau mes buvome pa
abejoję, jie tik rašė tada kad 
išsiunčia, bet su darbu nesisku
bino, ir tik p. Sekini apsilankius 
ir pasiteiravus kaip dalykas sto
vi, pasirodė kad knygos dar Vo
kietijoje, todėl jis pats pasirū
pino pasiųsti jas į Ameriką.

Taigi, nors laukėme knygos 
vasaros metu, ji ateis kaip tik 
į patį veikimo sezoną kada na
riai pradės daugiau susirinki
mus lankyti, kada kuopos pra
dės darbuotis rengdamos vaka
rus ir turės progos-plačiau vi
suomenei pranešti apie tai ką 
šįmet TMD. nariai gaus.

Kaip jau atmenat iš pirmes
nių pranešimų, knyga “Iš Tam
sios Praeities” yra didelė, 220 
puslapių, apimanti kultūros vy
stymąsi ir žmonių kilimą, su la
bai daug paveikslų. Ją gaus 
visi užsimokėję už šiuos metus.

Gerb. Sekys taipgi parsivežė 
keletą kitų knygų, iš kurių T. 
M. D. Literatinė Komisija pa
rinks vieną vėl nariams duoti, 
kurią gausime mainais iš Lie
tuvos už nesenai pasiųstas T. M. 
D. pirmesnių laidų knygas.

Su darbu “Pasaulio Istorija” 
pasikartoja irgi trukdymo pa
saka. Del ųegatavumo piešinių 
spaustuvė negali darbo imtis, 
nors kada jau pasiims netruks 
darbą padarytį.

Mums buvo pranešama kad 
į piešiniai gaminama, bet dar ne- 
j pagaminti ir del to pirmos Isto
rijos knygos šios vasaros gale 
negausim. Gausim tik “Iš Tam
sios Praeities”, o Istorija ateis 
jau į žiemą. Gal tuo pat laiku 
ateis ir antra mainais gaunama 
knyga. Arba viena žiema gau
sime net tris paskiras knygas, 
ir paskui lauksime antros ir 
trečios knygos “Pasaulio 
rijos”

Cleveland, Ohio
TMD. 20 kuopa rugpjūčio 

d. atlaikė gražų pikniką, buvo 
pusėtinai svečių, kurie gražiai 
praleido laiką vaikštinėdami ir 
šiaip žaizdami tai saldainiais, 
tai daužymu balvonukų, tai pa
siklausydami gražių Adv. P. J. 
Keršio prakalbų.

Adv. Keršis nurodė svarbą ir 
naudingumą mokslo, ir prigulė
jimo prie TMD., bei vaizdus iš 
tamsios liaudies gyvenimo, jų 
vaikų nuėjimo blogais keliais, 
ir tt. Visi kalba buvo paten
kinti.

Kuopa taipgi rengiasi prie di
delio perstatymo — bus lošia
ma tragedija iš spaudos uždrau
dimo dienų, “Atgimimas”, pa
minėjimui spaudos atgavimo. 
ŠĮ keturių aktų veikalą tik ką 
parašė TMD. Centro Pirminin
kas K. S. Karpavičius ir pavedė 
kuopai lošti pirm dar pasirody
mo spaudoje.

šalip meilės ir vargų dviejų 
jaunikaičių iš 1903 metų, kurie 
sykiu dalijosi su baudžia už
draustomis knygomis, tame vei
kale ineina fantazija paremta 
ant padavimų iš Dr. J. šliupo 
verstos knygos “Pasakos ir Le
gendos žiamaieziu”, apie atgry- 
žimų Lietuvių Karaliaus, kas 
reiškia atgryžimą Lietuvių tau
tos j nepriklausomybę, kas jau 
šiandieną išsipildę.

Tą veikalą TMD. 20 kuopa 
rengiasi lošti spalio 26 d.

Žmogus.

KŪDIKlų
GEROVės skYRIUS

fitfoSL APRŪPINIMO^ 
U] MOTINŲ IR JŲ I 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOSjĮĮj
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Ji eina prenumeratos keliu, t. 
y. iškalno užsirašant ir užsimo
kant pinigus. Dabar kaip tik 
laikas pasinaudoti proga gauti 
tų veikalų už pusę kainos — tik 
už 50c., nes kuomet knyga bus 
gatava, kainuos $1.00.

Knyga bus apie 200 puslapių, 
6x9 colių didumo, gražaus po- 
pierio, ištįstai dviem spalvom 
spausdinta (panašiai Vydūno 
“Amžina LTgnis”), su daugeliu 
iliustracijų pritaikintų tam vei
kalui ir tiems laikams. Bus te- 
siog gražus leidinis šiaip pasi
skaitymui, padovanojmui drau
gams čia ir saviškiams Lietuvo
je. Viršelis irgi bus artistiSkai

Viršelis irgi -bus artistiškai 
papuoštas, iliustruotas su atsa
kančiu tam veikalui vaizdu.

Teatrališkoms draugijoms ir
gi puiki proga įsigyti pigiai di
desnį veikalų. Dvylika knygų 
gausit už $5 iškalno užsimokant.

Kaslink sulosimo šio veikalo.
Gal nekurie mano kad 200 

puslapių knyga yra- perdidelė 
sulošimui vienu vakaru. Butų 
perdidelė jeigu visa butų už
grūsta tekstu. Bet daug vietos 
užims iliustracijos, ir šalip to 
ant kožno pusalpio viršuje ir 
apačioje eis vignetės — tas už
ims daug vietos. Pati knyga 
tokiu budu (arba pats veikalas) 
bus apie 120 puslapių paprastų 
“Dirvos” laidos teatrališkų vei
kalų formato.

Tokį veikalų galima sulošti 
į tris valandas.

Kaslink sunkumo ar lengvu
mo sulošti irgi reikia pasakyti 
žodį-kitų. “Algis ir Giedrutė’ 
reikalauja tik 13 ypatų, keturių 
moterų ir devynių vyrų. Tūlų

Isto-

fiivme skyriuj* mes failas 
• oo įniko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 
motinoms ir molinoms jau* 
ng kūdiki?.'

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame^ kad tai 
yra dalykas, kurj mes tu
rime rcguliariškals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvUdculL. r

Iš Wisconsin©
Kasparaitis iš Racine

STRAII’SNIS 85.

ra-

Winconsin valsti- 
yra mažas būrelis 
kitomis valstijo-

M. 
šo sekančiai TMD. Centro Pir
mininkui :

Nors musų 
joje Lietuvių 
sulyginus su
mis, bet nepaisant kiek musų 
yra mes veikiame pagal savo iš
galių. Mano permatymu TMD. 
kuopos šiais metais bus sustip
rintos. Turėdami apskriti dė
sime visas pastangas bendrai 
rengiant vakarėlius varyti agi
taciją ir tikiu turės būti nau
dos. Visą uždarbi nuo Apskri
čio parengimų skirsime TMD. 
knygų leidimui.

Milwaukee, Kenosha ir Racine 
darbas varoma pirmyn prira
šinėjime naujų narių. Aš pats 
kaip tik turiu liuoso laiko nie
ko nelaukdamas bėgioju po stu- 
bas ir jau gavau aštuonis nau
jus narius ir dar turiu viltį gau
ti daugiau. Kenoshoj Juozas 
Kasputis girdėjau daug gavęs 
naujų narių. Milwaukėj p. Sta
sė Beržienė dirba išsijuosus su 
kitais ruošdama išlaimėjimų se
rijas ir mokinasi veikalus ru
deniui atėjus statyti. Mes esa
me labai susidomėję TMD. rei
kalais.

Apskričio suvažiavimo tokių 
gražių iš gilumos širdies jaus
mingų atvirų minčių delegatai 
išreiškė kad ir man jų besiklau
sant ir įsigilinus džiaugsmo

-Cornmeal, oatmeal, mana- 
augščiau). Duok su pienu 
sviestu. Minkštai virintas 
kas dvi ar trįs dienos. Kad 

kurtėmis kapotos vištos ant skurdin
tos duonos. Pieno atsigerti. Sėlinu 
biskvitas su sviestu, arba sena duo
na us sviestu.

9 ryte.—Sunka vieno orandžio.
11 ryte.—Jautienos, kapotos arba 

drožtos; avienos kojelių gardumy
nas, smulkiai supjaustytos vištienos. 
Spinako, asparago, dynės, perkoštos 
virintos tomatės, virtų niorkvų. Kep
tas abuolis ar obuolienė. Pasenus 
(iuona su sviestu. Po 21-nam mėne
siui keptos bulvės ir gerai virinti ša-u 
balbonai.

3 po pietų.—Vištos ar avies buljo
nas su ryžiais ar sena duona. Kiau
šinienė, ryžių pudingas, virtos syl- 
vos. Sėlinu biskvitas arba duona su 
sviestu.

G vakare.—Manavų ar kitų kvieti
nių košelių (virtų po dvi valandas). 
Duok vieną ar tris šaukštus su 
nu, ar sviestu. Pieno atsigerti, 
kvitas ar duona su sviestu.

Pastaba. Kūdikiui reikia duot 
žai mėsos iki septynių metų. Ir 
sos porcija vaiko valgiuose turi 
duodama tik sykį dienoje ir labai 
žai. Jei sistema susidaro iš riebių 
valgių turinčių proteino, kaip: kiau
šiniai, pupos, žirniai,, žuvis, tai mū
sos galima visai neduoti, nebent re
komenduoja gydytojas.

Motinoms kurios turi kūdikius bet 
negali jų žindyti, stipriai rekomen
duojama Borden’s Eagle Pienas del 
bonkučių. Tai puikiausias pienas su- 
mai.yčas su gryniausiu cukrum. Bor
den’s Eagle Pienas yra maistas kuris 
daro vaikams vikrias kojas ir stiprius 
kunus. Jis duoda vaikui svorio rei
kalingo jo sveikumui. Jį rekomen
duoja gydytojai del jo augštos ko
kybės. Jei nežinai kaip vartoti Eagle 
Pieną, iškirpk kuponą iš telpančių ap- 

‘garsinimų ir gausi visai dykai visas 
informacijas kaip prižurėti kūdikį ir 
save pačią.
Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 

pasilaikyk juos ateičiai.

arba su 
kiaušinis

pic-
Bis-

ma- 
mū- 
buti

vyrų roles yra visai truputės, 
ir moterų taipgi, išskyrus vie
nos Giedrutės.

Scenų paruošimui reikalinga 
tik vieno vidaus senoviško Liet-* 
Prusio didžiūno namuose, ir dve
jopų vaizdų girioje. Tai vis
kas. Tokias scenerijas gali pa
siruošti kiekviena kolonija.

Teatrališkas ir šiaip draugi
jas užsiimančias statymais vei
kalų žiemos laiku paraginam už
sisakyti “Algį ir Giedrutę” už 
$5 dabar, nes paskui reikės mo
kėti $12 už setų lošimui.

Prenumeratorių vardai bus 
visų išspausdinti knygoje.

Skubėkit su užsakymais, nes 
knygai pasirodžius gatavai jos 
kaina buš pilnai, $1.

Užsakymus siųskite adresuo
dami :

K. S. KARPAVIČIUS
(“Dirvos” Redakcija)

3352 Superior Ave.
Cleveland, O.

metodą kuri

DYKAI Reumatizmu 
Sergantiems

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

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

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom jūsų jokių pinigų, 

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

PLEASANT METHOD CO. 
Dept. X-3

3624 No. Ashland Ave. Chicago, III.

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

% s

į

“KANKLĖS” cit nesustojo ir bus nauja “TRI
JŲ METŲ KANKLIŲ KNYGA” atspausdinta 
šių metų Kalėdoms. “TRIJŲ METŲ KANK
LES”, už 1922-3-4 metus, leidžiamos Lietuvoje 
prenumeratos keliu už Du Dolariu. Siųskit 
pašto money orderi šiuo adresu:

MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alėja, 60 Kaunas, Lithuania.

s

• > -j

Moses Cleaveland
Kasdien tūkstančiai žmonių praeida
mi pro stovylą Moses Cleavelando 
ant Publik Skvero prisimena apie 
tvirtų pionierių, žmogų su permaty
mu kuris gerai pasitarnavo savo 
bendrams.

Taip pat ir Society for Savings bu
dingas, rietoli tos stovylos, yra sim
boliu jiems tos mažos grupos žmonių 
kurių idealai patarnavimo privedė 
juos prie suorganizavimo geros tau
pymo draugijos 75 metai atgal—da
bar didžiausio taupymų banko tar
naujančio tūkstančiams Clevelandie- 
čių.

Incorporated lSf9 

gocietg for Rowings 
in the Citg of Cleveland

PUBLIC SQUARB

'DĖKIT SAVO TAUPYMUS I TAUPYMŲ BANKĄ”

H?

• \



DIRVA

MO

putės, 
s vie-

aliriga
Liet- 

r dve- 
i vis- 
iii pa- 
i. 
raugi- 
s vei- 
m už- 
ą” už 
s ino-

bus

5, nes 
n jos

•esuo-

Ave.
id, O.

UU 
ms 
ją me- 
reuma- 
iųsim į 
o laik- 

kuris 
ei jus 
. mus- 
iariuo- 
skaus- 
se, šia 
naują 

r kuri 
?a yra 
os gy- 
aandy- 
siųsim

pinigų, 
išsių- 

j I mu- 
pagel- 
laįskit 
ašykit 
> reu-

(34)
X

jo, III.

>ters
okiv
ižais
pect
d.

RENESANSAS
(Tąsa iš pereito num.)

Del pavyzdžio, pasakysime, kas atsiti
ko devintame amžiuje. Salemo mieste, 
Italijoje, neto! nuo Neapolio, buvo būrelis 
labai gerų ir pagarsėjusių gydytojų. Į tą 
miestą eidavo visi, kas tik norėjo išeiti gy
dytojų mokslus; per ištisą tūkstanti metų 
(iki 1817 m.) Salerno mieste buvo universi
tetas, dėstęs studentams išminti Hipokra
to, didžio Graikų gydytojo, gyvenusio se
novės Eladoje penktame amžiuje prieš Kri
stui užgimsiant.

Kitas žymus mokslo vyras buvo jaunas 
Bretanijos kunigas Abalardas, dvyliktame 
amžiuje dėstęs Paryžiaus universitete teo
logiją ir logiką. Tūkstančiai jaunikaičių 
eidavo i Prancūzijos sostinę pasiklausyti 
to garsaus mokytojo pamokų. Kiti kuni
gai, nesutikdavę su jo pažiūromis, išeida
vo i ginčus su juo ir jo šalininkais. Neilgai 
tetrukus, Paryžiuje buvo daugybė Anglų, 
Vokiečių ir Italų moksleivių; buvo taip jau 
studentų iš Švedijos ir Vengrijos. Aplink 
senąją katedrą ant nedidelės salos, Senos 
upėje, pamaži augo ir didėjo garsusis Pa
ryžiaus Universitetas.

Italijoje, Bolonjos mieste (Bologna), 
vienuolis vardu Gracianas parašė, iš 'kitų 
šaltinių surankiojęs medžiagą, rankvedi 
tiems, kas Įdomavo bažnyčios Įstatymais. 
Iš visų Europos kraštų ėjo Italijon jauni 
kunigai ir šiaip žmonės pasiklausyti Gra- 
ciano pamokų. Kad apsisaugojus nuo už
eigų ii’ viešbučių savininkų nesąžiningumo, 
jie suorganizavo korporaciją ir tuo budu 
patiesė pamatus garsiam Bolonjos Univer
sitetui.

Paryžiaus Universitete iškilo ginčų ir 
nesutikimų, kurių priežasties mes jau ne
žinome. Keletas nepatenkintų mokytojų 
kartu su savo mokiniais apleido Paryžių, 
persikėlė į Angliją ir čia, prie Temzos upės, 
apsigyveno Oksfordo kaime, kur Įsteigė 
žinomą Oksfordo Universitetą. Tokiu pat 
budu buvo Skilimas ir Bolonjos Universi
tete; keli mokytojai su savo mokiniais at
siskyrė nuo Bolonjiečių ir Įkūrė universi
tetą Paduos mieste. Ir taip tai aukštųjų 
mokyklų skaičius didėjo nuo Valadolido 
Spanijoje iki Vilniaus Lietuvoje ir nuo 
Puatiers (Poitiers) Prancūzijoje iki Ros- 
tok’o (Rostock) Vokietijoje.

Teisybė, daug pamokų, kurias skaitė 
tų laikų profesoriai, mums šiandien atro
dytų absurdingos, nes mes jau esame gir
dėję ir apie tokius dalykus, kaip logarit
mai, geometrinės teoremos ir kt. Bet mes 
turime pabrėžti štai ką: Viduramžių pa
saulis, ypatingai truliktame amžiuje, ne
buvo sutingęs ir neveiklus. Jaunoji gent- 
kartė buvo pilna gyvybės ir entuziazmo, 
norėjusi siekti aukštyn, tik dar ne visuo
met teturėjusi pakankamai drąsos. Ir iš 
to bruzdėjimo užaugo Renesansas.

Pirm, negu uždangalas užsileido ant 
Viduramžių scenos, per tą sceną perėjo 
vienas didis asmuo, apie kurį reikia kiek 
daugėliau pasakyti. To asmens vardas bu
vo Dantė, gimęs 1265 metais. Jo tėvas, pri
klausęs Aligijeri (Alighieri) šeimynai, bu
vo- teisininkas Florencijoje. Jaunas Dantė 
augo Florencijoje kaip tik tuo pat laiku, 
kai didis menininkas Džiotas (Giotto) pie
šė ant Šv. Kryžiaus bažnyčios sienų Šv. 
Pranciškaus iš Asiso (Assisi) gyvenimą. 
Jaunas Dantė, gryždamas iš mokyklos daž
nai matydavo baisius kraujo latakus, sa
kiusius apie amžiną ir kruviną kovą tarp 
Gelpų (Guelphi) ir Gibelinų (Ghibellines), į 
t. y. papos ir imperatoriaus šalininkų.

Užaugęs i vyrą, Dantė liko Gelpas, nes 
ir jo tėvas priklausė Gelpų partijai. Bet 
už kelių metų išstojo iš Gelpų partijos, pa
stebėjęs, kad Italijai, jei ji nebus suvieny
ta vienon valstybei! su vienu valdovu, grą- 
so pražūtis iš pusės daugelio mažų miestų, 
vedusių tarp savęs nuolatinius karus ir 
peštynes.

Dantė laukė pagalbos iš anapus Alpų 
kalnyno. Jis tikėjosi, kad iš ten ateis ga
lingas imperatorius ir įkurs tvarką ir tai
ką. Bet jo viltis buvo bergždžia. 1302 me
tais Gelpai išvijo Gibelinus iš Florencijos. 
Nuo to laiko iki savo mirties (1321 m.), tarp 
liūdnų Ravenos griuvėsių, Date neturėjo 
pastogės, misdamas nuo stalo turčių ir di
džiūnų, kurių vardai butų senai jau pa
miršti, jei jie nebūtų buvę meilus šitam di
džiam poetui. Dantė, gyvendamas per dau
gelį metų ištrėmime, atsimindavo, kad ka
daise jis buvo politinis savo šalininkų vadas 
gimtiniame mieste; vaikštinėdamas Arno 
paupiu, jis nekartą atsimindavo ir savo 
mylimąją, Beatričę Portinari, ištekėjusią 
už kito vyro ir pasimirusią dar prieš Gibe
linų nelaimę.

' Dantės gyvenimo ir karjeros ambici
jos neišsipildė. Jisai ištikimai tarnavo sa
vo gimtiniam miestui; prieš neteisingą teis
mą jis buvo apkaltintas, buk pavogęs vi
suomenės pinigus ir buvo pasmerktas su
deginimui ant laužo, jei tik drystų pasiro
dyti Florencijos miesto ribose. Kad apsi
valius prieš savo sąžinę ir prieš savo gady
nės žmones, Dantė sukurė Vaidentuvės Pa
saulį ir smulkiai aprašė visas aplinkybes, 
privėrusias prie pralaimėjimo; aprašė taip 
jau begalinę godulybę, pavydą ir neapikan- 
tą, pavertusią jo numylėtą Italiją karo lau
ku ir išnaudotojų plėšikų bei tyronų auka.

Jisai pasakoja, kai ketvirtadieny prieš 
Velykas, 1300 metais, jis paklydo tankioje 
girioje ir kaip užstojo jo taką leopardas, 
liūtas ir vilkas. Jis jau tarėsi žuvęs, bet 
štai, tarp medžių jis paregėjo baltą stovy- 
lą. Tai buvo senovės Romos poetas Vingi
lis, Paalimintosios Mergelės ir jo Beatri
čės išsiųstas pasaulin Beatričės tikram nu
mylėtiniui apsaugoti. Vingilis nusivedė 
Dantę per šveistainę ir Pragarą. Jiedu ei
na vis gilyn ir gilyn, iki pasiekia patį Pra
garo dugną, kur stovi ledo uola virtęs pat
sai Liuciperis, apsiaustas didžiausių
kaltelių, melagių ir išdavikų iš visų tų, kas 
melų ir prigavimų keliais atsiekė turtų ir 
garbės. Bet pirai, negu tiedu keleiviu pa
siekė tą baisią vietą, Dantė matė visus tuos 
žmones, kurie vienokiu ar kitokiu budu pri
sidėjo prie jo numylėto miesto istorijos. 
Čia buvo visi, imperatoriai ir papos, gar
sus ritieriai ir beširdžiai lupikai, pasmerk
ti amžinoms kančoms, ar laukianti išliuo- 
savimo dienos, kai bus išleisti iš Šveistainės 
Dangun.

Keista šita Dantės pasaka. Tai yra 
raukius viso to, ką trylikto amžiaus žmo
nės jautė, kam tikėjo ir meldėsi, ko bijojo. 
Per visą tos pasakos eigą slenka liūdnas 
Florentėnas, vis savo nusiminimo šešėlių 
sekiojamas.

(Bus daugiau) 
W

KAIP. ...
Kaip iš kapo atbudus Lietuva, 
Kuri per amžį (palaidota buvo,

Šiandieną Įkaitus su priešais kovoja, 
Tvirtybę auklėja ji savo sieloje,

Kaip jure įširdus nuo audrų siūbuoja, 
Taip Lietuvos liaudis kruta ir banguoja!

Pavasario ryte kaip žysta gėlelė, 
Taip laisvę pajunta Lietuvos šalelė. 

Krauju aptaškyta karžygių žemelė, 
Kurioje išdygo liuosybės gėlelė,

Jos vaiku tikrųjų gailiai apraudota, 
O priešų Lietuvos senai ‘palaidota.

Šiandieną atbunda, trūksta jos grandinė, 
Brėkšta laisvės rytas ir nauja gadynė!

Svajonė.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškaa Ir Angliškei-Lifituvlikiu,

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

Katalogo No. 311G. Drūtais apdarais .......... 819A0
Tas pats, gera morokko oda, labai drutan.......... 9H.U0

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

TIKTAI TAU ... 
žolynai ir gėlės ankstyvos 
Paskirta tik tau, 
Lelijos ir žalios alyvos 
Aukuota tiktai tau. 
Ir saulė ir daina mano, 
Ir kryžiai ir kraujas ir siela 
Vien tau ir tau, 
Nes rausvą veidą tavo 
Tarp gėlių matau.

Miško Aidas.
Nuo Juokų Red.: Nėra ko 

juoktis iš šių eilių nors jos ne
parašytos taip kaip mes pratę 
eiles matyti (ir skaityti). Vie
nok jos skaitosi lengvai ir min
tis aiški. Vienu žodžiu, išeina 
kad gerb. poetas viską žada tai 
kurios “rausvą veidą” mato tarp 
gėlių. Gaila tik kad šios eilės 
tik tokios trumputės. Kitos ka
da buna trumpos yra daug ge
resnės ir patinkamesnės, nes la
biau skaitytoją patenkina, nes 
ilgos tik .atbukina nuo skaity
mo. Bet šios eilės butų dar gra
žesnės jeigu butų ilgesnės, ar 
net ilgos. Gerb. Miško Aidas ne- 
išdėsto visko ką jis JAI atiduo
tų ar aukuotų kad tik jos širde
lę prisiviliojus.

Bet ve ką mes šiose eilėse 
matome: vietoj jo noro ją pri
siviliot, jau jis pirma yra jos 
užžavėtas, o užžavėta širdis ir 
mintis trumpai kalba, nors daug 
turi ką sakyti. Štai ir paslap
tis kodėl gerb. -Miško Aido šios 
eilės tokiame trumpame atbal
syje užsibaigia.

“Šiauliai, 23-VI-23” — toks 
yra apačioj šių gerb. Miško Ai-

nusi-|clo eilių prierašas. Taigi žino
kit kad jos yra rašytos jau per
nai vasarą, birželio 23 d. Kal
tinkit mus už tokį ilgą eilių lai
kymą. Kiek dvasios mes užslo- 
pinom neišspausdindami tas ei
les tuoj, kaip tik gavom! Jos 
pas mus irgi nuo pereitos vasa
ros guli.

Bet štai kame paslaptis: kaip 
ir daugelis žmonių kolei tarp 
musų vaikščioja nebūna pager
biami, nors verti garbūs, taip ir 
šios eilės — jos mums nepati
ko kolei dar naujos, ir laikėme 
kaipo netinkamas. Kada pase- 
nėjo, ir kada vėl jas užtikom, 
pasirodė tinkamomis spaudai.

Nors gerb. poetui jos tada 
buvo svarbiausios, ir dabar gal 
jis pats iš jų juoksis ir nenorės 
matyti jų spaudoje, vienok liki
mas dalykus savaip rėdo negu 
žmones nori.

Daug išradėjų gyvi būdami 
skurdo ir vargo, ir badu mirė, I 
bet po mirčiai už jų nuopelnus | 
žmonės jiems paminklus pasta
tė. Daug poetų ir rašytojų gy
vais būdami buvo išjuokiami ir 
paniekinami kada jie troško kad 
kas nors jų darbus apvertintų, 
bet po jų mirčiai jų raštai buvo 
surenkami ir išleidžiami, o jų 
atmintis apvainikuota garbes 
vainikais.

Nei paminklai nei vainikai 
įnirusiems nesvarbu. Tas reiš
kia tik musų pervėlyvą apsižiu- 
rėjimą ir nemokėjimą apvertint 
garbingų žmonių tada kada jie 
garbę gali jausti.

šios eilės yra tik mažytis pa- 
vyzdis to visko ką čia mes pri
šnekėjome. žmonės nori garbes 
gyvi būdami. Gerb. Miško Ai
das norėjo kad jo eilės tilptų 
tada kada dar jis jas jautė. Ka
da jausmas pereina, arba užei
na jausmas kitoms eilėms (ki- Į 
tai “JAI” rašytoms), šitos lie-j 
ka taip nemalonios pačiam au
toriui kad jis stebisi kodėl ir 
rašė jas.

Clevelando vyčiai atrado šių 
gadynių mučelninką. Jeigu po
piežius neapšauks jį šventu tas 
tik parodys kad vyčiai neturi 
vertės katalikų gyvenime.

Jie atrado koki tai Mat josiu

— nežinia kur ką veikusį ir kuo 
atsižymėjusį, bet tik gražiai su 
jais pašnekėjusį, ir tuoj pakėlė 
Į mučelninkus, kaip senovėj pa
darydavo su visokiais šunų su
draskytais ubagais arba už plė
šimą akmenais užmuštais val
katomis.

Jau vyčiai naujam mučelnin- 
kui uždėjo šviesos vainiką ant 
plikės, reikia tik kad popiežius 
pripažintų šventu, ir sekančių 
metų “Dar-ko” kaelndoriuje bus 
jo vardas pažymėtas.

Visa vyčių kuopa pasižadėjo 
pakelti šį mučelninką j šventus 
tik už nuošimtį kokį gaus iš 
parduotų paskutinių numautų 
kelinių.

PAJIEšKOJIMAS
Lietuvos Respublikos Atsto

vybė šiuo prašo pranešti visų 
kas žino kur gyvena šie asme- 
nįs:

1. Jakubavičius Petras, gy
venęs 120 Palmer St., Brooklyn, 
N. Y.

2. šostokienė - Daškevičaitė, 
Marija, gyvenus Norwich, Conn.

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bando vartoti įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį metų 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 
tą sistemą savo pažįstamiems. Delei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indėkit už 2 c. 
štampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

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

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

\41etž4ūto5u'op Razor

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisiu Ofisu advokato

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą. 1

Dabar
Nupi

lki 
$6.35

LA B \I

KARŠTUVAI
Kažin kodėl Neviackas su 

Endzeliu taip susigiminiavo — 
turbūt kad gerai užfundijo na
minės ir nori kad Endzelio duk
terį garsintų “Keleivyje” kai
po soliste. Ji gal ir bus solistė 
kai pasimokins penkis metus.

♦ ♦ ♦

“Keleivis” sako kad iš Len
kiškos vištos daugiau naudos, 
kada ji gerai deda. Daugiau ne
gu iš elektros.

* * *
“Keleivis” giria socialistų su

važiavimą. Sako, buvę geros 
pasekmės ir daug svarbių daly
kų nutarta. Mat, suvažiavo 8 
delegatai. Jeigu butų buvę dar

8 tai butų nuo šio seimo viskas 
likę socialistų rankose.

Žilvitis.

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

Garrett Stewens
PATARĖJAS 

ADVOKATAS IR TEISIŲ 
padare patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais kuriems 
reikia legalio patarnavimo ir pa
tarimo, ofise pas
GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis 

vakaras nuo 7 iki 9 vai.

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYKLĖ No. 11
Virimo Receptai

Apie ketvirtdalis visų pinigų pra
leidžiamų maistui turėtų eiti ant grū
dinių valgių. Grudai yra labai mais
tingi. Senoj tėvynėj žmonės valgo 
juodą duoną, ryžius, makaronus, ir 
čiclus grudus, kurie yra namie mal
ti, ir naudoja su pienu. Tie papročiai 
yra pergeri atmesti. Šioje šalyje na-
mie malti grudai pamainyta produk
tais išdirbtais grūdinių maistų kom
panijų. Yra daug skanių grudų ga
tavų valgymui. Šeimininkei reikia 
tik atidaryt dėžę ir supilt iš jos į 
bliudelį ir duot su pienu ar Smetona. 
Sekantis receptas yra tokis, kuris yra 
labai sveikas ir turėtų būti naudoja
mas nors sykį savaitėje.
SĖLENOS SU SMETONUOTAIS 

RYŽIAIS
% puoduko sėlenų
1 puodukas vandens
1 puodukas pieno ar skystos smet- 

nos
’,2 puoduko ryžių
’A šaukštuko druskos
Numazgok ryžius ir sudėk į dubal- 

tavą virdulį su puodeliu vandenio, vi
rink iki vanduo susigers. Tada dadėk 
druską, sėlenos ir pieną, ir virink iki 
ryžiai suminkštės. Duok su Smeto
na ir tarkuotu nutmegu, jei patinka.

Virtuvės Reikaluose
Seną duoną nereikia numesti, 

galima sunaudot pudingams arba 
džiovinus sutarkuoti naudojimui

Ją 
siv 
au

Valant žuvį ar paukščius leng
viau juos čiupinėti jeigu padažyti 
savo pirštus į druską.

Rupi druska sušlapyta su actu nu
valys palivuotus indus kurie apdegę 
ar parudėję.

Jeigu jums nusibosta paprasti špa- 
ragai bandykit juos šutintus su suriu.

Stalinius sidabrinius daiktus su
dėjus koletai minutų į tirpinį verdan
čio vandenio su 1 šaukštu druskos ir 

alu- 
Nu- 
su-

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIKRODĖLIS 1 šaukštu kepamos sodos didelin 

Rodo meto Imino indan, jie gražiai nusivalys. 
12 mėnesų, 
7 savaitės 
dienas, 31 
dieną mė
nesio, mė
nulio per
mainas, ir

sekundas.

yra gražus 
opsiduoto metalo. Juo kožnas džiaug
sis, ir jus didžiuosites. Jis vertas 
daug daugiau.

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

233 W illiam St. Neu York J 'ity.

J louis' EISENBERG I
X Turi Geležinių Daiktų, Pečių, ’•* 
••• Kvarbu, Varnišių, Stogams 
’? Dangalu. Cinuoja ir Lieja.
Į I 169 E. 79th Street Š
X Tel. Princeton 1337-K X

į LIETUVĄ

Naminiai Pasigelbėjimai
Skystas Vaškas yra puikus rakan

dų žibintojas. Jis priduoda kietą, 
sausą, nealiejuotą žibėjimą prie ku
rio nelimpa dulkės. Tas atima vargą 
nuo dulkinimo. Apsaugoja ir užlai
ko liakerą, dadeda amžį rakandų gy
venimui ir gražumui. Jis padengia 
plėtmus ar inbriežimus ir sulaiko nuo 
trūkimo.

Gerą špilkoms paduškaitę padary
ti galima indedant popierinės lentelės 
šmotą vidurin. Ji sulaikys adatą 
nuo pražuvimo paduškaitėj ir užlai
kys paduškaitę formoj.

Baltas šilkas nepageltonuos jeigu 
dadėsi šaukštuką acto į paskutinio 
plovimo vandenį.

Suminkštinimui seno maliavojimo 
šepečio ant kurio maliavo uždžiuvo, 
užkaitink acto ir pamerk į jį šepetį. 
Išimk 
muilo 
jas.

paskui ir numazgok tirštose 
putose ir šepetys bus kai nau-

plauk su verdančiu vandeniu ir 
šluostyk.

Stalinė klijonka galima gerai 
valyti mazgojant ją su dideliu mink
štu vilnoniu'ir šiltu ar šaltu vandeniu. 
Nušluostyk paskui sausai su minkštu 
skaruliu ir paskui nušveisk su lygia 
dalimi Dieno ir vandenio. Niekad 
nenaudok karšto vandenio, šepečio ar 
muilo, nes visi tie naikina maliavą.

nu-

Grožės Patarimai
Užlaikymui plaukų švariai ir ge

rame stovyje, ekspertai pataria trin
ti šepečiu galvą nors astuonias minu- 
tas ryte ir tiek pat vakare. Tas su
laikys niaukus nuo puolimo, pleiska
nų ir kitu plaukų ligų. Plaukus ne
veik pertankiai mazgot, nes mazgoji
mas išdžiovina natūrali aliejų galvos 
odoje. Jeigu plaukai labai taukuoti, 
mazgojimas nepadarys jų kitaip. Tu
rit atsilankyt pas specialistą kuris 
išrašyk ką gero del plaukų. Galvą 
galima išlaikyt švariai naudojant ge
rą castilo muilą ar kitą antiseptišką 
muilą. Biskelis bora.xo dadėto į van
denį pirm mazgojimo pagelbėt iš
imti nešvarumą ir dulkes kurios su
sirenka odoje.

Ypatiška Sveikata
Užkietėjimas yra vienas iš papras

čiausių žmonių ligų Amerikoje šian
dieną. Jo galima išvengti pasirin
kus tinkamus valgius. Užkietėjimas 
paeina nuo permažai rupaus maisto. 
Rupus maistas reiškia sėlianos (vir
šutinis lukštas kviečių grudų), eielų 
javų grudai, vaisiai, džiovinti ir švie
ži. ir daržovės; kaip tai kopūstai, sa
lotos, cėleres, šabalbonų lukštai, mor
kos, kručkai, ir bulvės (su lupyna). 
Pusryčiams, jei galima, pasirinkit 
vaisių, rupios grudų ar sėlenų duo
nos, kiaušinių ir kokio gėrimo. Su
augusieji gali gerti kavą, bet vaikai 
privalo gert pieną arba kokoa. Už
kandžiui ir pietums, reikia turėt sa
lotų, ar daržovių. Pietum, jeigu bul
vės keptos, mokink šeimyną valgyt 
jas su žieve, nes tas yra sveika.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
porated Pieną su lygia dalim vande
nio ir naudok jį taip pat kaip bondos

Borden’s Evaporated Pienas yra ge
riausias pavaduotojas tikro pieno ar 
Smetonos. Tik atmiešk Borden’s Eva- pieną.

Galit but Lie
tuvoje vienus 
metus ir pail
gint laiką dar 
šešiem mėne
siams jei rei
kėtų. Paklau- Į

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

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

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

Valdantieji operatoriai del 
United States Shipping Board

Prospect 2420 Central 1766

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

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

V

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pad tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarių Tik
ras Specialistas arba profesoriui ne- 
siklausinėzi kokia liga sei’gi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzs.ininavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji® 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligoe. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakto- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pnetartj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 

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

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vatear®. 

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.
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TURIM VISOKIAI SI V VESTUVIŲ
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Ths Ohio Bell Telephone Company
SIŪK IR TAUPYK

UNCLE WFGGILY’S TRICKS married when

ad, by 
to your 
them if

wrinkles on 
slowly creep, 
’tis too late, 
long she played,

though 
be dry 

meeting

Apdraudos (insurance) statistikos parodo kad šiais 
melais piliečiai neteks iš savo namų per vagystę ir 
gaisra apie $250,000,000.

Valandos Kasdien nuo 9 iki 3. 
Vakarais: Antradieniais, Ket
virtadieniais. šeštadieniais 6-8

the 
the 
to-

the 
look

The younger folks 
Would gaze in awe.

You can’t get foot-notes out 
a shoe horn.

And open ja 
For indy she 
Was fair to s 
So full of fun 
And jollity.

You 
spare 
selling 
neighbor,
you have children.

The err is human and to keep J 
up is foolish.

-------- o--------
The American people are cap- i

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ 

Visokios Maliavos. Stiklai. Variusiai, 
įrankiai. Pjaustymo Daikiai. 

Elektriški Reikmenis.
Plum bėriams ir Stogams Reikmenės.Lithuanian Grand jit 

the other hand, did į 
; to thwart these I

th

I

dirva

Mr. I. Knotvn.'.

I

'■/V' ’ EREZIKUOKIT

LITHUANIAN HISTO
RICAL PLACES

Plungė, the home of 
Princes Oginski, is the Lithua
nian Jerusalem, the Jewish po
pulation being very large. On 
the banks of the Nemunas is. 
the an,cient fortress of Veliuo
na, before which Gediminas 
died in 1341. šidiava, in Samo- 
gitia, is a place of frequent pil
grimages, as also Kalvarija, 
which has a Calvary construc
ted on the medei of the original 
in Jerusalem. The Biržai loca'- 
ity is known in history as the 
principal scene of Lithuanian 
opposition to Roman Catholic
ism and the headquarters of the 
Lithuanian Protestant Prince 
Radvila the Black.

Under the Simpson boundary 
award between Latvia ant Lith
uania, the latter has acquired 
Hie watering-place Palanga on 
the Baltic, with valuable medic
al springs, and is considering 
plans for its development, to
gether with šventoji at the 
mouth of the river of that 
name, into ar. ocean port. There 
is indeed quite a mass of his
torical evidence available to 
show that there were in former 
years deep-sea harbours at both 
these places. During the XIII- 
th century, the Crusaders hav
ing taken

EIGŲ jūsų namas užsidaro nors dienai, jūsų ver
tybės popieriai turi būti padėta Banko Saugioje 

Dėžėj. Nes neapskaitomi nuostoliai pasitaiko kuo
met namiškiai išeina kur ar išvažiuoja.NONSENSE VERSE 

Ry Walter R. Baublis. 
What’s written here 
May not be true, 
And yet I hope 
It will please you, 
So 1’11 not waste 
Your precious time 
But begin here 
With my dull rhyme.
There lived a lass, 
A lassie sweet, 
With sky-blue eyes 
And dainty feet, 
With auburn ->cks 
And lovely teeth, 
She lived upon 
A nearby street.

.Tusų vertybės popieriai perstato pinigą. Laikykit 
juos saugiai nuo Ugnies ir Pavogimo.

DR. J. ŠEMOLIUNAS [j 
Akių Gydytojas i

Ofiso valandos ’ 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po pint 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12 i

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekęs)

MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS 
Dažom 
Garbiniuojant

Išm az gojam 
. Bob Suraitom 

■mi M anikurinam 
Išimam Gy v-Plaukius 

lis Gydom Pleiskanas

Daugybe žmonių laiko savo Laisvės Bonus, Apdrau
dos Popierius ir kitokias vertybes kur nors namie 
kokjoj blakinėj dėžėj. Ar pagalvojot kada kas tai 
yra patogiausias būdas vagiui pasiimti jūsų verty- 
het, sudėtav. gražiai mažame pundelyje?

Metuose yra 525,600 minutų, bet jums nereikės nei 
minutę, praleist, ant susirūpinimo apie popierius jei
gu jie bus padėti Taupymų Dėžėj ugniai nei vagiui 
neprieinamoj kamaroj the A. B. Savings and Loan 
Co. Visiems prieinama ir privažiuojama.

these ports. It must be there- I 
fore supposed that they were 
situated very much where the I 
present Palanga and šventoji 
are today. Later, apparently, 
they were abandoned. The 
trade of Palanga-Šventoji even; 
during the time of Vytautas 
had begun to decline. Lithua- j 
nia having strenghtened and1 
improved her relations
Prussia and the Latvian ..... . 
mans had revived the trade via | 
(he Nemunas and Dauguva.

In the XVIth century we find ; 
further information about Pa-I 
langa port. From the XVIth to 
the XVIIth century the inde
pendent trade of Lithuania 
rose. Dutch and British ves
sels lay in Lithuanian harbours. 
In 1603 šventoji still appears 
on the map of Lithuania pub-j 
lished by command and at the 
expense of Radvila. From the! 
Xlth to the XVIIth century, 
however, wad and disorder de
trimentally affected Lithuanian! 
trade. According to one account! 
it was in 1625 that the Swedish 
king Gustavus Adolphus, and Į 
according to another in 1701 , 
that Charles Xllth, also of Swe-j 
den, at the instance of the Riga j 
merchants, filled up šventoji j 
harbour with stones which were j 
transported in nine vessels. 
There is information extant j 
that an English merchant nam-! 
ed Horst opened his office at ■ 
šventoji. It is probable that! 
the Swedes twice destroyed 
Šventoji port and that Litini-1 
ania restored it.

Whene’er she went 
Out for a walk, 
The people would 
Look out and talk. 
I guess you know 
Just what they say, 
Of this and that, 
Of yea and nay.

A garden, snaps J. Brazaus
kas, is where you hope lettuce 
and cabbage get ahead in their 
race with the weeds.

--------o--------
One mystery still unsolved is 

why architects think that 
interior of a bank must 
like a morgue.

-------- o--------
LUCKY GEORGE

“Why was it that George 
j Washington never told a lie, 
I pa?”

“Because nobody asked him 
j where he stood on the soldiers’ 
i bonus.”

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

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

Saugi pasidėjimui dėžė jūsų brangenybėms galima 
gauti už $3 per metus ir augščiau, pagal didumo.

Prussia and the 
Knights of the Sword Latvia 
(the towns of Koenigsberg, Rus 
nis, Klaipeda (Memel) and 
ga, which then belonged to 
Germans, 
entire 
gather 
gions. 
Dukes, 
their 
schemes and to liberate Lithu-[able of self-government if they 
anian trade from the. German 
yoke. With this object, forex- 
ample, Keistutis in 1342 con
cluded a commercial fheaty 
with England. The trade of 
Lithuania at that time, in all 
probability, was conducted via 
Palanga or šventoji. At any 
rate Vytautas the (treat, wish
ing to open “a window into Eu
rope” which should not be de
pendent upon Germany, restored

tried to seize 
trade of Lithuania 
with that of other 
The 
on 1 
best

find the time.
-------- o--------

Boys will be boys, and girls 
will be too in a few years, 
thrills A. Lape. 

-------- o--------  
YES, BUT—

can make money in your 
time, reads an

steel fences
They’ll buy

Of suitors she 
Never did want, 
There were about 
Ten every month, 
But she just laughed 
At their grave plea 
To marry and 
Live happily.
The years went by 
With steady tread, 
But still our lass 
Was yet unwed. 
She scoffed at one 
And all the same. 
They. ca.m,e and, W,ent, 
They went and came.
But now our lass 
Is worried deep, 
The 
Her 
But 
Too
And now she is 
Just an old maid.
So listen, girls, 
Take my advice, 
Get
You still look nice, 
For after you’ll 
Be in the class 
That overtook 
Our sweet young lass.

MM 
wc’-u. r 

A.IMV ) r

-------- o-------- ■
It begins to look as 

Washington will never 
until Congress begins 
in some other town.

■---- -—o--------
J. Zaborskis says many a man 

howls for freedom when he real
ly wants a raise.

žiausios jauna;A. ANZLOVAR
6202 St. Clair Ave.

3354 Superior Ave Cleveland, O

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

į Dabar atlieka paveikslų trau
kimą puikioj padidintoj ir 
pagerintoj galerijoj, su 
visais naujausio išradi

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokių rūšių ir 

visokių gru
pių, vestu

vių ir tt.

ANTANAS BARTKUS 
i 1197 East 79th Street

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

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
rom s ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir juips.

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

Didelė tuba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacol Co., Saint
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Geriausi Vatos Siūlai 
SIUVIMO PAMOKA

The test of true friendship 
comes when it costs you real 
money to maintain it.

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

315 Fourth Ave., New York

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA

Koun Kiti Laukia
- Jum Pmiduodat

\ 1AUDOKIT Long Distance pašaukti. išmiestyj esantį 
1 ■ žmogų su kuriuo norit daryt biznį. Kuomet jis pa
kelia triubelę klausyti, jis beveik susiduria akis į akį su 
jumis. Jis supranta jog pasikalbėjimas bus trumpas 
leidžiasi kalbėlis.

ir
Jis tada buna priėmimo mintyse ir 

atsidaro jums proga perleisti prekes per duris kurios 
joms pirmiau buvo uždarytos.

Naudojai šį patarnavimą atlikimui jūsų biznio su iš
laukinėmis vietomis. Pasinaudokit proga sutaupymo 
ko, pastangų ir pinigų kokią gaunate, r

žemos kainos už stotis-nuo-stOties šaukimo padaro 
sa tai nebrangiu.

lai-

Nemo
yra tikra

ir vidutini -----------
žavo arbo balto coutil; micros 21 iki 
36: kaina tik $3. Jeinru krautuvėj 
nėra, pasiuskit mums varda, adre
są mierą ir $3. Mes pasiusime jums ( 
korsetą.
lemo Hygienic-Fashion Institute 

12C E. 16tn St., New York (Dept. S.)

ūkusioms no. J 
rkinin. Jis turi žemą 
apačia. Iš tvirto ru-

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimt? metu.

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

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

By Thornton Fisher

VJHY.YO'J Sl

MN KHITTIHG

GEORGE W. LEDDON
ADVOKATAS ::

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

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

=iiĮiniiii!iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniii!!iiiiii!inniiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiin

JONAS BALUKONIS
----  Advokatas ----

Naujas ofisas 92 I Engineers Bldg. Tel. Main 1480

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

Style Shoe Store
6824 SUPERIOR AVENUE

Priešais Lietuvišką Svetainę
B. JOKUBĖNAS, Savininkas,
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ĮPO LIETUVĄ!
I PASIDAIRIUS Į
i Veda Leonas Žukauskas

Plėšiku vado išpažintis. Pa
sak “Ryto” Nr. 157 (168) Kau- 
,no sunkiųjų darbų kalėjimo afe
ros vaidintojas, jo paties pasi
sakymu, buvęs Arturas Techle- 
ris. Jis dabai- yra sugautas. 
Klausiamas sakėsi kilęs iš Šiau
lių apsk., Radviliškio miestelio. 
Tėvas esąs neturtingas ir tar
naująs prie gelžkelio. Arturas 
yra baigęs vidurinę keturių kla
sių mokyklą ir du technikos mo
kyklos kursu. Tarnavo Lietu
vos kariumenėje. Už nusikalti
mą buvo indėtas fortuose. No
rėdamas pabėgti kėsinosi mirti
nai ant sargybinio, už ką karo 
teismo buvo nuteistas nužudyti. 
Būdamas nepilnametis gavo 
bausmės pakeitimą, kuriuo tu
rėjo iki gyvos galvos' Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime kalėti.

Kalėjime visą laiką nerimo: 
jieškojo draugų su kuriais susi
taręs galėtų pabėgti. Bėgti bu
vo manę i Rusiją. Bejieškoda- 
damas šiam savo sumanymui 
gero draugo, kalinių kriminalis
tų tarpe užtiko Stuką, kilusį iš 
Šančių, penkiolikai metų nutei
stą kriminalistą, kuris geriausia 
sugebėjo jo planus vykdyti. 
Jiedu tarp savęs susirašinėjo 
sutartu šifru, kurio išskaityti 
be jųdviejų nieks kits negalėjęs. 
Su Stuku susikalbėti, Techleris 
sakosi, nevartojęs į sieną muša
mais sutartinais signalais, del 
to, viena kad Stukas toliau nuo 
jo buvęs, ir antra — kalinių tar
pe buvo daug nepritariančių ir 
bijojęs kad neišduotų. Pats ne
galėdamas veikti, nes būdamas 
mokytas nebuvo leidžiamas mo
kyklon, gi Stukas eidavo, taigi 
pavedė Stukui suruošti susekti
visas galimas bėgimo sąlygas. 
Stukas buvo iš seniau pasižymė
jęs kriminalistas, 1922 m. kasęs 
urvą šiame pačiame Kauno ka
lėjime pabėgimui.

Juo Techleris visai pasitikė
jo. Birželio 24 d. savo šifru- ga
lutiną nutarimą Techleris at
siuntė Stukui, kad birželio 27 d. 
reikia pradėti žygiai. Atėjus 
sargui paleisti iš 105-tos ir 107- 
tos kamerų kalinius į mokyk
lą, išėję kaliniai 'Stuko vedami 
puolė sargus ir nuginklavo. Pas
kui išsimėtę vieni ėjo paleisti 
šios kompanijos vadą Techlerį, 
kiti varyti kalinių iš V-to sky
riaus į karidorių kad nepraneš
tų niekam. Inbėgę paleido III

skyrių, iš ten kalėjimo lazare
tą; toliau Įsiveržė j kontorą ir 
suėmė visus ir privertė vieną 
kalėjimo tarnautoją pabelsti Į 
didžiąją, kur jie pigiai įsigrūdę 
suėmė visus, nuginklavo, inbė- 
go kieman, atėmė dar tris šau
tuvus ir spruko gatvėn partija 
iš 14 žmonių, kurių tarpe buvo 
Techleris, Stukas ir • kiti. Su
ėmė Miškų gatvėj fajetoną ir 
spruko pro Vytauto kalną Pe
trašiūnų link; kelyj sulužus ra
tams, leidosi pėsti iki Petrašiū
nų. Pakeliui užtiko kareivius, 
bet šie neturėjo ginklų, ir plėši
kai lengvai praėjo iki Nemuno. 
Užtikę prie upės valtis persikė
lė į antrą upės pusę. Pasiekę 
vieną kaimą pasiplėšė pasistip
rinti; pasiklausinėję gyventojų 
apie geresnius bėgimo traktus, 
movė miškan. Vienok čia jau 
buvo raitų sekėjų apšaudyti ir 
tik septyni su Techleriu ir Stu
ku per laukus pasileido miškan. 
Kiti nusigandę pasiliko. Tie 
septynetas buvo raitelių veja
mi iki pat miško ir apšaudomi, 
bet įlindo į mišką ir pasislėpė. 
Tada prasidėjo ilgi po mišką 
žvalgymai, jieškojimai. Kelis 
kartus buvę musų policininkai 
juos užtikę, kaip pasakoja pats 
Techleris, bet atsišaudydavę ir 
pasprukdavę. Bet vieną sykį 
jis buvęs nuo savo kompanijos 
atskirtas ir spruko pro 'Palemo
ną į Kauną. Atbėgęs lankęsis 
visą savaitę Mickevičiaus slėny
je ir naktimis droždavęs mies
tan pažukliauti. Apvogęs Po
locką, Ukmergės pi. gyvento- 
ją, ir viešbutį “Palanga”, esan
tį Vasario 16 gatvėj.

Liepos 13 d. apie 11 vai. Tech-
leris dieną atėjęs pas Vytauto 
prospekte gyvenantį Pušlatą, 
nusipirkęs baltosios, užkandos, 
ir nuėjęs Vytauto Kalnan, kur 
prigulęs ant žemes pasižiūrėti 
tenai šaldžiusių skautų. Paki
lę.; eiti Mickevičiaus slėnin pa
stebėjo iš priešakio ateinančiu 
jam (Techleriui) du intariamu 
asmeniu. Nuleidęs revolverio 
gaiduką mirtin ėjo pirmyn. Bai
giant susilyginti Techleris buvo 
šaukiamas pakelti rankas augš- 
tyn. Bet šis išsiėmęs revolverį 
atsišaudydamas bėgęs tolyn. 
Tada iš šalies kiti jam užbėgo 
ir taikėsi. Pamatęs tai Teche- 
ris metėsi į krūvą pasitaikiusių 
žaliajame Kalne žmonių, many

damas už jų kaip nors į šalį nu- 
slinksiąs. Kadangi slaptos po
licijos agentams jį vejantiems 
buvo sunku tarp krūvos žmonių 
bėgusį kaltininką šaudyti, jie 
pasistengė jį apsupti iš šonų il
sis vargšas negalėdamas pabėg
ti griuvo žemėn, metė revolve
rį ir iškėlęs rankas rėkė pasi- 
duodąs. Paimtas ir pristatytas 
kriminalėn policijon.

Šią visą istoriją pats nupasa
kojo ir~ pripažino kad sakytos 
mintis su jo žygiais visai su
tinka. Likę be vado kiti krimi
nalistai, kaip tvirtina Tėchleris, 
busią lengviau pagauti, nes anie 
neturėdami iniciativos anks
čiau ar vėliau visvien papulsiu 
į sumanios policijos nagus.

Šituo tarpu iš 74 pabėgusių 
kalinių tėra nesugautų tik 16.

▼▼▼

Musu atgimimo Tėvu besi
džiaugiant. Pasak to paties 
“Ryto” liepos 13 d., gerb. Dr. 
Basanavičiui pagerbti Karo Mu-1 
zejuje jo paminklas buvo pui
kiai papuoštas vėliavomis. Tą 
dieną didžiausios minios susirin
ko muzejaus sodelyje ir dėde
liais būriais sustoję ties Dr. Ba- 
senavičiaus paminklu džiaugėsi 
musų atgimimo tėvo atmini
mais. .Pats gerbiamas svečias, 
Dr. Basanavičius, sėdėdamas 
Karo Muzejaus sodelyj progai 
pasitaikius šnekučiavo su įvai
rių luomų ir amžių žmonėmis; 
ypač prie jo glaudėsi maži vai
kai. Kiekvienas puikiai paste
bėjo kaip ašarotom akim nuken
tėję Rusijos ištrėmimo likimu 
valstiečiai sveikinosi su musų 
pirmaeiliu kovotoju už tautos 
laisvę. Dideliu susijaudinimu 
džiaugdamiesi šnekėjo su gerb. 
seneliu dabartiniai visuomenes 
veikėjai: karininkai, kareiviai, 
kariūnai, studentai ir šiaip mo
kiniai. Tautos rubais pasipuo
šusios mažos mergaitės ėjusios 
gerb. svečio sveikinti, palinkėti 
jam ilgos sveikatos, ilgų gyve
nimo metų, buvo iš jo paties 
rankų inteiktomis gėlių kuok- 
š temis palydimos ir maloniai ra
ginamos mylėti ir brangini Lie
tuvių tautiškumą.

Prieš tai, sekmadienio rytą 
Dr. Basanavičius su Karo Mu
zejaus viršininku Gen. Nagevi
čium atsilankė Vytauto bažny
čion ir išklausė pamaldų. Ket
virtą vai. po pietų įvyko Karo 
Muzejuje simfonijos koncertas. 
Prieš prasidedant koncertui, pa
gerbti svečiui buvo sakoma 

| sveikinama kalba ir grota Tau
tos Himnas. Išklausęs koncer
tą, 5 vai. Dr. Basanavičius atsi
lankė Augštutiniuosc Šančiuose 
žirgų lenktynėse, kur gėrėjosi 
ir stebėjosi musų kavaleristų ir

jų žirgų puikumu ir greitumu. 
Vakare vėl malonėjo Dr. Basa
navičius atsilankyti į Karo Mu- 
zejų, kad ir gerokai nuvargęs, 
vėliavos nuleidime dalyvauti.

Gausingiausios publikos skai
čiuje tą dieną buvo labai daug 
tautos rubais pasipuošusių. Ka
ro Muzejaus sodelis dar nebuvo 
matęs tokio didelio atsilankiusių 
skaičiaus. Dr. Basanavičius, ne
žiūrint savo senatvės ir fizinio 
nuovargio, pasirodė labai stip
rus ir nepailstamas viso kas in- 
domu tyrėjas. Pav., belankyda
mas Karo Muzejų, būtinai pano
rėjo pažiūrėti varpų muzikos 
mechanizmo ir pačių varpų. Del 
to Gen. Nagevičius nuvedė gerb. 
svečią j bokštą. Status, vingiuo
ti vien jaunam žmogui tepriei- 
nami laiptai buvo įveikti musų 
gerb. senelio. Pakilęs iki pačios 
viršūnės, apžiurėjo bokšto laik
rodžio ir varpų muzikos apara
tus. Augštai viršuje atsisėdęs 
klausėsi skambančių varpų me
lodijos, “Marija Gražiausi Pane
le”. Ilgai ir atsisėdęs studija
vo Amerikos Lietuvių,, iš Chica- 
gos atsiųstą Laisvės Varpą. Šia 
proga Gen. Nagevičius paaiški
no gerb. svečiui kad šis varpas 
Amerikos aukotojų valia yra 
skiriamas Vilniaus Gedimino 
Kalnui ir tik laikinai Karo Mu
zejaus bokšte kabo. Lankyda
masis Muzejaus viduje su di
džiausiu pasigerėjimu garbės 
svečių knygoje pažymėjo didelį 
savo pasitenkinimą Karo Muze
jaus tvarka ir jo uždaviniu — 
liaudį kultūrinti.

Apžiūrėjęs su pasigerėjimu 
naują didelį dailininko Jienario 
paveikslą — Lietuvos kavaleri
jos ataka bolševikų fronte 1919 
m. — gerb. svečias reiškė di
džiausio pasitenkinimo naujai 
pagamintais dailininko Zikaro 
dviem biustais — Daukanto ir 
Kudirkos. Čia Dr. Basanavičiui 
buvo paaiškinta kad 1925 metų 
vasario 16 d. bus pastatytas Zi
karo iš bronzos atlietas Laisvės 
paminklas —- Laisvės Stovyla — 
kuris dabar-yra Karo Muzejaus 
viduje. Paminklas bus pastaty
tas toje vietoje kur dabar Karo 
Muzejaus sodo centre yra gele
žinis artilerijos bokštelis. Iš
girdęs tai, Dr. Basanavičius la
bai nudžiugo ir visai pritarda
mas ii' ragindamas visuomenę 
tą idėją remti, pirmutinis šiam 
paminklui paaukojo savo bran
genybes, būtent: aukso daiktą, 
Amerikos visuomenės jam pa
aukotą besilankant Amerikoje, 
ir įvairių sidabro pinigų kolek
ciją. Šiuo gerbiamo musų tau
tos tėvo aukos yra paskatini
mas visuomenei gyvai remti šią 
idėją. Pati stovyla skubiai iš-

siunčiama atlieti užsienin ir at
einančią Nepriklausomybės die
ną turėsime laimės dar vienu 
monumentu musų laikiną sosti
nę papuošti.

Pirmadienį Dr. Basanavičius 
aplankė visas Lietuvos karo in
validų dirbtuves ir visur buvo 
su didžiausiu džiaugsmu sutik
tas. Lietuvos invalidai siuvėjai 
kreipėsi į gerb. svečią ir prašė 
suteikė Puskunigio vedamas in- 
jiems savo rankom ir savo lė
šomis pasiūti jam, Lietuvos ža
dintojui ir garbingiausiam inva
lidui, rubus ir apsiaustą, ant ko 
su džiaugsmu Dr. Basanavičius 
sutiko. Daug malonumo jam 
suteikė Puskutinio vedamas in
validų kanklininkų choras. Ne
paprastai jautrų reginį sudarė 
malonus sutikimas Dr. Basana
vičiaus taip pat Lietuvos kariu- 
menės invalido — pirmo Lietu
vos kariumenės žirgo — Bėro
sios — padovanoto Pirmo Pėst. 
Pulko Karo Muzejui.

Prieš išvažiuosiant Palangon 
Dr. Basanavičius pietavo kari
ninkų Ramovėje drauge su Kra
što Apsaugos Ministeriu Pulk. 
Daukantu ir su gerb. mušti Mu
zejaus organizatorium ir virši
ninku ir Ramovės pirmininku

Gen. Nagevičium. Krašto Ap
saugos Ministeris, kariumenės 
gydytojų prašomas, kreipėsi į 
Dr. Basanavičių prašydamas jį 
sutikti kad Karo Ligoninė butų 
Dr. Basanavičiaus vardu pava
dinta. Gavęs nuo Dr. Basana
vičiaus sutikimą, žada kreiptis 
į Valstybės Prezidentą gauti 
pritarimo ir leidimo.

Dr. Basanavičius, kaip jau 
buvo aname “Dirvos” num. mi
nėta, Lietuvos karininkų seniū
nų tarybos sprendimu pakvies
tas Palangon gydytis ir ramiau 
praleisti skaidresnių vasaros 
dienų. Tenai Palangoje jis gy
vens Lietuvos kariumenės kari
ninkų lėšomis karo sanatorijoje.

Išvykstant į stotį Dr. Basa
navičių išlydėjo karininkų Ra
movės pirmininkas Gen. Nage- j 
vičitis, o iki sanatorijai lydėjo 
komandiruotas Ramovės šeimi
ninkas Maj. Murnikas. Dr. Ba
sanavičius išvyko savo sveika
tos pataisyti prieš važiuosiant 
užsienin pakelti sunkios vidu
rių operacijos. Gerb. Basana
vičius išvyko Palangon — j tą 
vietą kurios istorija, jos žila 
senove pradedant, taip puikiai 
Basanavičiaus raštuose atvaiz
duota.

Linkime jam gerai sustiprėti 
sveikata kad dar ilgus metus 
galėtume džiaugtis musų atgi
mimo Tėvu — gyvą musų tar
pe matydami!

THE A. EB.
Savings & Loan Co.

3351 SUPERIOR AVE.

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

The
A B SAVINGS 
& L OAN CO.

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

TOJO KAINOMIS!
’TF'MVK TTI Atkreipiant atidą i pažymėtiną nupiginimą importuotu 

K 1 1111. Ginklu.—Pirkit DABAR, kolei dar kainos nepakeltos.
MAUSER PATS UŽEITAIS AS—KOMBINACIJA ŠAUTUVO IR P1STA-

KIŠENIO MODELIS, KALIBRO 32, 
IMPORTUOTAS AUTOM. PISTOLIS

ap nugos užrakta kada reikia ir yra 
saugus nešiotis kišeniųje.
2o kalibro pistolis, J
32 kalibro pistolis 9 75

Kaina .........................
Ekstra Magazinas, 25 kalibro 1.50
Ekstra Magazinas, 32 kalibro ..1.50
100—25 kalibro patromi ............. .1.90
100—32 kalibro patronų ...............2.40

oficiei

------------------------------------------------------------------------------------------ —------------_—

v

ŽEMES KAIMYNAI
DAUSOSE

PILNAS APRAŠYMAS ŽVAIGŽDŽIŲ KURIAS MES TANKIAI MATOME

Kas yra rašoma knygoj “ŽEMES 
KAIMYNAI DAUSOSE?”

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

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

kios yra jūsų “Laimės Žvaigždės”?

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

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

Knygoje yra zĮ7() puslapių. Kaina už vieną J Dvi “ž $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi už 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kūnų kaip pirmoji ap
sako apie tai kas dedasi ant žemės ir po žeme. Si 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
----- --------------- — J

modelis, 9 mm kalibro (.354) (ima standart 9 mm 
ių kulkas), 516 colių vamzdis, 500 jardų nutaiko- 
1 medine rankena ir kt
mią vietą pištalietų tarpe, tinka visiems tikslams,

101—Vokiška:
Luger automatiškų p 
mas, gaunamas piln:

Šis šautuvas užimi. .... f ---- . . . . . .. .
kaip militariam ginklui (naudoja Vokietijoj, Rusijoj, Italijoj, Turkijoj, l i
nijoj, Chinuose, etc.), kaipo atsakantis policijos ginklas (priimtas Vokieti
jos policijoj šautuvas), kaipo čielių pistolis ir medžiojimo šautuvas. Jis 
yra labai lengvas, tvirtas, gero darbo ir saugus naudot. Svoris jo su me
dine rankena tik 3’6 svarų ir ilgis su rankena tik 14 colių. Todėl tinka
mas medžioklei, galima įkišt Į kišenių. Jį sportmenai naudoja medžioklėse 
briedžiu, šernų, vilkų, meškų, stirnų, etc. Didžiajam kare Mauser lošė di
delę rolę, kaip ir LUGER automatiškas pistolis, buvo naudojamas Vokieti
jos ir kitu karo lauke, delei jo didelio nutaikymo, spėkos ir ilko siekimo. 
Jis laikoma STIPRIAUSIA MUŠAMU ir TOLIAUSIA ŠAUJANČIU pis- 
toliu pasaulyje, siekiančiu apie 2,000 jardų. 
Pilstolis pilnai su reikmenimis, rankena, etc.

Kaina .........................................................
100—9 mm patronų

Kaina .................................... .  • • • • ___

:toli
SU

$29.95
4.50

“NAUJAS SECRET SERVICE 
SPECIAL”—Su 5 colių Vamzdžiu ir 

Navy Rankena. Geras Revolveris

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

LIODUOJ ANTIS AUTOMATIŠKAS 
PIŠTALIETAS

patronai.
22 kalibro revolveris 

KAINA __________ $13.25
32 kalibro revolveris

KAINA ____________ 14.50
38 kalibro revolveris

K.AINA ____________ 16.25
100—kalibro patronų ... ............... 55
100—32 kalibro patronu ............ 2.50
100—38 kalibro patronų ............ 3.10

GARSUS “MAUSER” P ATS UŽSI-

taisytas, užpakalis gaiduko jaučiasi 
viršuje. Tas yra svarbus dalykas, nes 
t onesant prie kitų ginklų pasitaiko 
nelaimės.

103—Saugus 
naudojime, 
šoyikas gali žinot kui 
taiko patamsėj tik pa
ko ir patamsėj palytė
jimu ar pistolis užtai 
sytas ar ne—kada už

Magazinas ima 25 kalibro 9 patro- 
nuo, o 32 kalibro 8 patronus. 
25 kalibro pištalietas $13 95 
32 kalibro pištalietas 14.95

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

PAPRASTAS POLICIJOS MODELIS

102-Nau- 
jas leng
vas gink
las ypatingai Polici
jos Dcpartmentams. 
mų, išlenkiamas cilii 
Dvigubos akcijos, tv 
naujas užraktas kai 
šautų. 38 kalibro, 4-coliu vamzdis, ir 
32 kalibro, 3 1 4 ir 4 l 1 vamzdis, 
karbuoto medžio rankena. Mėlynos 
spalvos $18.50
100 patronų 38 kalibro ......... S3 10
100 patronų <32-20 kailbro ... .3.60

“BABY” BE GAIDUKO REVOLV. 
101—Šis yra mažiau
sias revolveris: sauja 
22 kalibro trumpus 
patronus; gražiai pa
darytas; turi auto

matišką išmestoją ir sulenkiamą gai-
dūką; galima nešiotis brusloto kiše- 
niuje ar moteriškoj tarbclėj. J

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

siekia 1800 jardų.

ORIGINALIS VOKIŠKAS ‘’LUGER” 
(Parabeliam) Automatiškas Pistolis 
.30 Kalibro (7.65 mm)—3% colių 

Vamzdis—9 šūvių
Naudojamas visame pasaulyj—smar-

į 107—Luger au
tomatiškas pis- 

lis vartojamas vi
nie pa šaulyje nuo 
00 metų ir pasiro-

ilgiais kaipo po- 
iicijo^s ir sporto šautuvas. Paklausk 
karo veterano ką jis mano apie Lu
ger. Jis naudojamas motorciklių po- 
heistų gaudant automobilių banditus 
del smarkumo ir peršovimo per mc-

siekimo.
*.-metama pasnaudinm sagutes. Kada 
P: iššaunama skylė pa- 
icka atdara parodymui kad šautu- 
as tuščias.
Nauji modeliai galima tuoj pavers

ti į šautuvą pridėjus parpastą medi
nę rankeną prie koto. Tas pagelbsti 
sovikui nutaikyt toli šaunant. Toks 
šautuvas tinka medžionei, yra leng
vas, tvirtas, akuratnas kaip šautuvas, 
ir turi spėkos numušti briedį, vilką, 
dideles gyvates, meška, kaln i liūtą, 
,r£..  $1.50
100—30 kalibro patronų ...........$3.80
Importuotos Karvės Odos Mašna 1.50 
Plokšti Walnut rankena pada

rymui Luger į šautuvą .. ..2.75
Eksl r;i ?. 1;įgazinas . . . . ................ 3.00

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

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

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

together with----------- cartriges. I agree to pay balance of purchase price,
phis post or express charges, upon delivery of goods ordered.

NAME ________________________________________________

STREET and No.________________________________________

CITY or TOWN _________________________________ ______

STATE ________________________________________________

MUSU GARANTIJA
Mes visiškai garantuojam jog kožnas daiktas čia padėtas yra tikras, vi

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

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

Jeigu nebūsit pilnai užganėdintas sąvo pirkiniu galit ji tuoj gražinti po 
aplaikymo ir per iškelsim ant kito kokį norėsit arba atgrąžinsim pinigus.

V. A. DANIELS HICKS BUILDING, SAN ANIONIC, TEXAS
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A. KRANAUSKO LAIŠKAS Iš 
KELIONĖS LIETUVON

Birželio 14 d., 4 vai. po pietų, 
artimiausi draugai kurie buvo 
susirinkę ant stoties palydėti, 
atsisveikino velydami geriau
sios kloties mano kelionei iš Cle- 
lando Lietuvon. Visas septynio
lika metų atgal, kuomet atsiba- 
ladojau į Cleveland^, neturėjau 
ten giminių ar pažįstamų, ir net 
nežinojau kur Lietuviai gyvena. 
Paliekant Cleveland^ net grau
du darėsi skirtis su tokiais ge
rais žmonėmis. Kur tik ėjau 
atsisveikinti, su kuom tik kal
bėjau apie apleidimą, visi linkė
jo geriausio pasisekimo, širdin
giausiai velijo viso labo. Ne
galėdamas visiems padėkos lai
škų pasiųsti, nors šiuomi širdin
gai ačiuoju visiems draugams ir 
draugėms už jų nuoširdumą.

Kelionę labai puikią turėjau. 
Laivakortė buvo pirkta “Dir
vos” Agentūroj. United States 
Lines, laivo vardas “America”. 
Tas laivas mano kelionės laiku 
buvo užpirktas Amerikos Olym- 
piados sportininkų, keliavusių Į 
Francuziją. Pašalinių tik kele
tas važiavo, trečios klesos buvo 
tik du žmonės. Patarnavimas 
and laivo ir valgis ir abelnai vi
sa kelionė negali būti geriau.

Olympiėčiai vežėsi su savim 
visokius sporto įrankius ir viso
kias žaismes lošė ant laivo. Jie 
mat praktikavosi, nes rengėsi 
dalyvauti pasaulinėj sportinin
kų rungtynėj. Visi sportinin
kai išlipo Cherbourge, Prancūzi
joj. Bremenan mes tik dvylika 
pasažierių “ keliavom. Iš New 
Yorko iki Bremenhaven ima de
šimts dienų. Cherbourge sto
vėjom dešimts valandų. Arti 
Bremenhaveno turėjom išlipti 
mažan laiveliu, truko pora va
landų. Laivelis turbut buvo Vo
kiečių, ne Amerikos (vardo ne
žinau, tiek žinau kad buvo “šla
pias”), Nuo laivelio U. S. Lines 
automobiliai nuvežė stotin. Sa
ko kai dikčiai pasažierių esti ve
ža specialis trūkis. Ir iš Bre
menhaven truko pora valandų 
nuvažiuoti į Bremeną.

Laivan sodom birželio 16 d., 
Bremenan atvažiavom 26 d.

Tą pat dieną 11:30 vakare iš
važiavom į Hanover, kur persi- 
mainėm traukinį. Berline atsi
radom 7 ryte 27-tą, ir 11 valan
dą vakare jau buvau Eitkūnuo
se, kur apsistojau pas Lietuviš
ką žydelį, pernakvojau, paval
giau pusryčius, dar trumpai pa
važiavau, ir jau Virbalyje, Lie
tuvos muitinyčioj atsiradau.

Lietuvos kelionę ir būvį vė
liau parašysiu.

Keliautojams patartina per 
kokias žemes važiuoji ir pasus 
turi užsivizuoti iš Amerikos, 
nes pigiau ir parankiau. Apva
lai imant, kelionė lėšuoja trįs 
šimtai dolarių. Bagažo beveik 
visai nežiūri, tik reikia atidary
ti. Važiuojant per Vokietiją 
gerai kas moka Vokiškai kalbė
ti. Danzigo koridorių važiuo
jant vagonų langus uždarinėja 
ir Lenkų viršininkai pereina per 
vagonus, suskaito pasažierius, 
bet pasų nereikalauja.

Per Vokietiją gelžkeliu va
žiuojant, antra klesa iš Breme
no į Eitkūnus kainuoja $19.50.

Jau tie laikai praėjo kada už 
dolarį arklį galėjai pirkti. Ge
rosios markės tik keturios už 
dolarį gaunamos, o senobinė
mis tai už bilijardą du cigaretu 
tegali nupirkti. Tūkstantį mar
kių vaikas neima nuo žemės. 
Vokietijoj matyt vargas, val
gis brangus.

Berline stovėjau dvi valandas, 
nuo 7 iki 9 išryto. Darbininkų 
judėjimas Berline apmiręs. Per 
visą Berliną pervažiavus, apie 
penki automobiliai matėsi ir 
vienas trokas. Tiek mačiau ir 
per visą Vokietiją pervažiavus.

Moterų apsirengimas Vokie
tijoj mažai skiriasi nuo Ameri
kos.

Vokietijoj javų derlius matė
si labai gražus.

Europos pasažieriniai vago- 
gonai tai tik žvirbliams vežti— 
mažučiai, menkučiai.

Koks mano giliukis bus Eu
ropoj nežinau, bet pirmą gyvu
lį Europoj susitikau tai velnio 
giminės....

Ūkės ir visas miškų ir laukų 
apžiūrėjimas Vokietijoj augš- 
čiausiame laipsnyje stovi.

Net gelž.kelių krantai užželdi
nami žole ir nupjaunami paša
rui, ne taip kaip Amerikoj užlei
sti.

Labų dienų ąerb. Karpavičiui 
su motere ir p. Bartoševičiui.

Davė Lietuvišką Radio Koncertą Amerikai

Paveikslas iš Cleveland News.
Ketverto vakare, iš stoties WJAX, | Šimkaus “Kur Bakūže Samanota’ , 

Union Trust Building, Jonas ir Mari-) Šimkaus “Pamylėjau Vakar”. Nevė
lia čižauskai (dainininkai) ir Neve-i rauskas grojo “Oi Rūta, Rūtele” — 
rauskas (smuikininkas) davė puikų j Petrausko. Po to pp. čizasukai su- 
Lietuvišką radio koncertą Clevelan- I dainavo duetus, “Skambančios Stu- 
dui ir abelnai Amerikai. Gerb. <‘i-I gos” (Petrausko) ir “Nesegk Sau 
žauskas sudainavo Naujalio “Sonetą”,! Rožes” (Paulausko).
“Jau Slavai Sukilo”, Marijona čižau- Į Koncertas buvo grynai Lietuvišką 
skienč: Kacenausko “Mano Rože”, I dainą ir muzikos.

Chestnut grove. Viskas pasi
sekė gražiai, buvo dikčiai publi
kos, oras buvo gražus, ne per
karstąs.

Tarp svarbesnių pikniko įvy
kių buvo tai Adv. P. J. Keršio 
prakalba. Jis išvedžiojo kad vi
sas vargas ir blogas apsiėjimas 
paeina del žmonių stokos moks
lo. Tuomi jis prirodė kad rei
kia tėvams rašytis prie TMD. 
kad jų vaikai butų geriau iš
auklėjami, nes tik apsišvietę tė
vai išmokina ir vaikus. Buvo ke
letas bolševikėlių, kurie nosis 
pakabinę klausė: jiems mat ne
patinka kad per mokslą ateis 
žmonijai gerovė. Buvęs.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
įvyks sekančiame antradienyje, 
rugp. 19 d., Lietuvių salėj, nuo 
7:3b vakare. Nariai malonėkit 
dalyvauti. Vald.

Išvažiuoja Lietuvon pirkę lai
vakortes “Dirvos” Agentūroje 
ant didžiausio pasaulj je laivo 
‘'Leviathan” šie žinomi Cleve- 
landiečiai:

F. Laučius (Amerikos pilie
tis) su žmona ir kūdikiu. Jie 
mano apsigyvent Lietuvoje ant 
ūkės.

Jurgis Macijauskas (Ameri
kos pilietis). Jis važiuoja pa- 
sisvečiuot, pamatyt Lietuvos ir 
gryš už kelių mėnesių.

Česlovas Rušinskas (Lietuvos 
pilietis), pabuvot Lietuvoje ko
kius metus laiko.

J. Vainaravičius (Lietuvos 
pilietis), apsilankyt Lietuvoje.

Visiems jiems pasportus ir 
visus reikalingus raštus ir ne- 
piliečiams sugryžimo popierius 
parūpino “Dirvos” Agentūra.

die iškeliavo į New Yorką 
ketvirtadienio vakare.

Laimingos kelionės.

niukų ir juos galėsit pasidalint 
ir visi turėsit.

Keliolika šimtų darbininkų iš 
Cleveland National Lamp dirb
tuvės, elektriškų lempų išdir- 
bystės, išdirbę toj kompanijoj 
per penkis metus ar daugiau, 
gavo ekstra bonų, sumoje $70,- 
000 per visus.

Cincinnati, O. — Prie Corinth 
miestelio, Ky., šeimynai važiuo
jant į laidotuves, per gelžkelio 
reles automobiliui einant du li
ko užmušti traukiniui užlėkus.

12,000 Clevelando American 
Steel and Wire Co. darbininkų 
turėjo pikniką Luna Parke pa- 
nedėlyje.

Chandler automobilių dirbtu
vė taipgi išmokėjo ekstra bonų 
savo 1,000 darbininkų, sumoje 
$200,000. Sulyg išdirbinio lai
ko toj įstaigoj, darbininkai ga
vo nuo 10 iki 13 nuošimčių sa
vo algos.

TMD. 20 kuopos piknikas at
sibuvo nedėlioj, rugp. 10 d., vi
siems gerai žinomoje vietoje,

Sandaros 18 kuopos susirin
kime pereitam antradienyj ap
kalbėta daug svarbių reikalų, iš, 
klausyta raportai teatro (“Al
gis ir Giedrutė”) komisijos, Sei
mo rengimo komisijos ir kitų.

Nutarta dalyvauti ir išrink
ta delegatai į manomą sudaryti 
sąryšį tautinių draugijų su kai
riosiomis, reguliavimui žiemos 
laiku rengiamų vakarų.

Delegatai yra šie: St. Vilčin
skas, A. Žukas ir A. Lapė.

NOMINACIJOS
Antradienyje buvo nominaci

jos Ohio valstijos, Cuyahoga 
apskrities ir Clevelando miesto 
tūlų viršininkų.

Valstijos- gubernatoriais no
minuota: Demokratų partijos— 
A. V. Donahey; Republikonų — 
Harry L. Davis. Prie jų nomi
nuota ir kiti valstijos viršinin
kai.

Nominuota visa eilė apskri
ties viršininkų iš tų dviejų par
tijų, taipgi nominuota Clevelan
do nekuriu teismų teisėjai.

Rinkimai bus lapkrityje. Vi
si piliečiai bukit gatavi balsuo
ti.

Garnys išgelbėjo. Mansfield, 
O. — Dvi- šeimynos susivaidijo 
už kalę. Viena sakė kad jų ka
lė metai dingus yra ta ką rasta 
tvarte pas kitą. Ir dalykas nu
ėjo į teismą. Teisėjas apžiūrė
jęs ginčijamą gyvulį pasakė: 
Ko peštis, ta kalė tuoj turės šu

Jieško Akroniečių Aukų
Prieš pora metų atgal, Akro- 

niečiai Lietuviai žinodami Kra
žių gimnazijos Lietuvių vargin
gą padėtį, nutarė savam mies
te parinkti aukų. Tam darbui 
likosi išrinktas komitetas, ku- 
rin inėjo tuo laiku vietinis kle
bonas, Kun. A. Janusas, kaipo 
pirmininkas, ir kiti parapijonai. 
Jie buvo surengę pikniką, kuris 
davė pelno arti šimto dolarių. 

į Iki šiam laikui nei Kražių gim
nazijos valdyba, .nei vietinis ko
mitetas nepranešė kame tie pi
nigai yra. Ir kadangi Kun. Ja- 
nušo Akrone nėra, norėtųsi kad 
kas iš valdybos ar pašalinis pra
neštų kas padaryta su tais pi
nigais ir kame randasi Kun. A. 
Janusas. S. Rodavičia,
777 Biruta St. Akron, Ohio.

ANT RENDOS
Apačioj švarus 5 kambariai, mau

dynė, elektros šviesa. Del švarios 
šeimynos be vaikų. Atsišaukit vir
šuje 1453 E. 65th St.

PARSIDUODA
MOTERIŠKŲ SKRYBĖLIŲ

KRAUTUVĖ PARSIDUODA 
Didelė krautuvė, gražus Įrengimas 

ir rakandai, taipgi turi visokių audi
mų (dry goods). Daro gerų biznį. 
Pardavimo priežastis pasitraukimas 
iš biznio. Parsiduoda pigiai.

6920 Superior, arti Giddings.

3 ŠEIMYNŲ BARGENAS
E. 49th St. arti Superior—6 kam

bariai apačioj, 4 ir 3 kamb. viršuje. 
Vieta garažiui. Kaina $7,800. Inei- 
ga mėn. $75. Ant išmokėjimo. Ge
ras investmentas. Šaukit Lakewood 
3012. Vakarais ne.

PAVIENIS G kam. ir maudyne na
mas and Lexington Av. 8 garažiai.

Ineiga $80 mėn. Bizniškos frontas. 
Turi būtinai parduoti. Šaukit Lake
wood 3012. Vakarais ne.

SALDAINIŲ, GROSERIŲ IR DELI-
KATESENŲ KRAUTUVĖ 

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

PARSIDUODA namų rakandai 
su daugeliu įrankių, muzikos 

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

j Mansfield. O. — Vargšų na
muose. tūla moteris padarė gai
srą kuriame sudegė dvi ypatos. 
Pati užkurėja namo paskui po 
medžiu pasikorė.

A. A. IVINSKAS
Dr. Chiropractor

— Ofiso V r. landos — 
10—12 ryte, 2—5 po pietų, G—8 vak.

1172 East 79th St.

’~FAfTmoS
Norinti apsigyventi Didžioj Lietu

vių Ūkininkų Kolonijoj kur randasi 
jau suvirs 100 Lietuvių apsipirks sau 
u kės, kreipkitės Į mus. Yra jau sep
tyni kaimai apgyventa veik vienais 
Lietuviais, šioj apielinkėj yra labai 
^'er'?:s. žemės, todėl čia toks didelis 
skaičius Lietuvių ir apsigyveno. ž'n- 
gcidaujantieji ukiu gyvenimu plates
nių žinių atsišaukit: (35)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Box 17, FOUNTAIN, Mich.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ A.gen- 

turą šios ypatos

j Pranciška Rupšaitė ..............50
[Antanina Petrukienč.......... 500
Ona Jurkšaitienė (..............150
Leonas Poderskis................100
Benediktas Poderskis.......... 100
Jurgis čučulka ....................100
Jonas Petraitis ....................150

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE.

CLEVELAND, O.

Šįmet Community Fund pa
siryžo surinkti $100,000 daugiau 
už pernai (pernai buvo $4,200,- 
000). Duos'Lorainui pagalbos. 
Rinkimas prasidės lapkrityje.

Negrai Clevelande apvaikš
čiojo Liuosybės Dieną, dalyva
vo į 25.000 Luna Pa;;ke.
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DR. FRANK F. HAPPY
DENTIST AS

Visas darbas garantuojama.
Beskausmis traukimas.

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

VIRŠ PAKELČIO VAISTINĖS
Kampas E. 20t St. ir St. Clair.

Mes Mokame 5%
A R kada pamanė! jog kuomet praleidžia!

K dolari, netenka! ne tik to dolario bet ir 
nuošimti už ji ant visados?

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

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

Musų Įstaiga yra po Valstijos Priežiūra ir mu
sų paskolos yra užtikrintos pirmais mortge- 
čiais geresniųjų namų Clevelando mieste ir jo 
apiclinkėse, kas vra geriausia apsauga PA,. 
ŠAULY J E.

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

The Savings &LoaiiC(į
3354 Superior Avenue

Lietuviški Rekordai į 
GRAFAFONAI į 

I 
Namų Rakandai į 

:■
< J\/Į ES išpirkome iš Kauno Krautuvės nuo St. Clair °.
> 1 ir E. 23rd St. visus Lietuviškus ir kitokius ? 
į rekordus ir grafofonus. Norėdami Lietuviškų dai- į 
į nų ir šokių bei abelnai visokių rekordų ir puikiau- > 
į šių grafofonų kreipkitės čionai, čia taipgi rasit > 

i į savo vientaučius, o prie rekordų jums patarnaus 5 
jį Jonas Gudaitis, dirbęs iki šiolei Kauno Krautuvėj. į 
jį Prie musų rakandų ir grafofonų krautuvės prisi- į 
į dėjo dar naujas bendras, visiems gerai žinomas į 
£ GRACIJONAS ŽIDONIS, geresniam musų vien- J 
į taučių patarnavimui namų reikmenų pirkime. į
> VISO RUGPJŪČIO MĖNESIO BĖGIU MES DA- I-
? ROME DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ RAKANDŲ IR į 
S VISOKIŲ NAMU REIKMENŲ — ATEIKIT PA- į 
? SIŽIURĖTI — KAINOS ŽEMIAUSIOS! į 
na 5% Kituose miestuose pristatėm Rekordus per paštą. Rašykit >

6412 Superior Avenue
ji j J M. Bacevičius G. Židonis. į

t.

S Jeigu Nori But Geras 
Americonas Skaityk Gerą 

Amencos Laikraštį
URIE jūsų nuomone pasinaudoja daugiau- 
. šia savo gaunamomis progomis šioje šalyje 

ar tie žmonės kurie laikosi prisikibę savo 
senosios tėvynės papročių — ar tie kurie greitai 
išmoksta mąstyt ir gyvent sulyg idealų savo nau
jai pasirinkto krašto? Paskutinysis greičiausia pa- 
žingėja pirmyn, suprantama. Taip pat einasi ir 
jo šeimynai. Kasdieninis skaitymas Plain Dealer 
duos jums vaizdus iš Amerikos gyvenimo kurio 
negalit permatyti jokiu kitokiu budu. Kiekvieno
je laidoje jus ir jūsų vaikai ras daug žingeidaus ir 
apšviečiančio šiame didžiame laikraštyje. Jis pa
gelbės jums sekti dienines žinias — sužinoti ne tik 
kas einasi Clevelande, bet ir visame pasaulyje. 
Skaitykit the Plain Dealer kasdien. Galit užsisa
kyti ji atnešti jums prie durų kas rytas.

The Plain Dealer■k

Kasdien pristatoma į Namus

PAŠAUKIT MAIN 4500

Parsiduoda Laikraščių Krautuvėse


