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Chinijoj Užsiliepsnojo 
Naminis Karas

MŪŠIAI EINA APLINK MIESTĄ ŠANGHAI - 
TEN IŠSODINTA 1,100 KITŲ ŠALIŲ KA

REIVIU SVETIMU PILIEČIU APSAUGAI.

Paskutinės Žinios Skelbia kad Pekino Valdžia Pri
sidėjo Karan, ir kad Sostinė Pekinas Dega.

DARBAI 
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Žymės Artinimosi Ge
resnių Laikų

Bėgyje pereito mėnesio buvo 
laipsniškas gerėjimas svarbioje 
geležies ir plieno prekyboje. Ne
maža ir kitu industrijų pradėjo 
didinti produkciją. — Taip sa
ko Clevelando Fedsralio Rezer
vo Banko pirmininkas. — Tau
pymai 66-se bankuose ketvirta
me (Clevelando) distrikte liepos 
31 d. buvo §791,722,000, kuomet 
birželyje x buvo §772,633,00, o 
liepos 31 d. 1923 m. buvo tiktai 
§711,231,000. Kreditas pasili
ko pigus ir jo daug yra.

Clevelando komercijos butas 
skelbia užeĮnanį^ ęėęessįę in
dustrial? padėtį negu kada buvo 
nuo pereito balandžio. Automo
biliu industrija žymiausia paki
lo, padaugindama savo darbinin
ku skaičių 4.86 nuoš. 27 firmos 
skelbia jog sekančiu mėnesiu 
ims į darbą daugiau darbininku. 
Pereitą menesį tik 21 įstaiga to
kius pareiškimus padarė.

American Plan Association iš
leido buletiną kuriame skelbia 
jog darby gerėjimas didinasi. 
Daugelis dirbtuvių didina darbo 
valandas, ir tos draugijos dirb
tuvės turėjo 34 nuoš. darbų dau
giau rugpjūčio mėn. negu liepos 
mėn. Daugiausia reikalinga su 
amatais darbininkų.

Youngstown, O., plieno ir ge
ležies dirbtuvės laikys darbus 
su apie 75 nuoš. normalio, ka
dangi užsakymai šiek tiek pa
didėjo. Plieno plotvių biznis ei
na žymiai geriau, nes 90 iš 119 
neprigulmingų dirbtuvių ir as
tuonios iš 12 korporacijų dirb
tuvių jau dirba nuo panedėlio.

Akron, O., gumų išdirbėjai 
sako jog šis mėnuo bus geriau
sias jiems iš visų šių metų, ir 
nemano kad tuojau reikės apsi
stoti darbus smarkiau varius.

E. Liverpool, O., puodininkys
tės sulaukia labai didelių užsa
kymų, ir laukia dar daugiau už
sakymų šventėms artinantis.

Lorain, O., industrija paleng
va kįla ir tikimasi kad rudenio 
bėgiu ji bus labai gausi, kaip 
rodo apsireiškimai penkiose di
delėse išdirbystėse.

Suv. Valstijų laivyno depart- 
mentas išleido įsakymus sulai
kyti kariškų laivų taisymo dar
bus delei stokos lėšų.

Portsmouth, O. The Wheeling 
plieno korporacijos dirbtuvė at
sidarė nuo panedėlio. Darbinin
kai pašaukta atgal į darbą.

Oil City, Pa. — Du darbinin
kai užmušta ir šeši sužeista iš
kritus dugnui aliejaus tanko ir 
kilus eksplozijai.

Švedijoj rengiasi streikuoti 
laukų darbininkai. Dedama pa
stangos streiką sulaikyti.

Hawaii salose streiko riaušėse 
užmušta 13 darbininkų.

Vicoria, B. C. — Pranešime 
čia leidžiamam Chinų laikraš
čiui sakoma jog Pekine siau
čia gaisras penkiolikos mylių 
frontu.

« sjt *

Chinijos Karo Eiga
Šanghai. — Visa savaite jau 

tęsiasi karas tarp dviejų nesu
sitaikomų pusių aplink šanghai 
miestą. Kadangi tame mieste 
randasi daug svetimtaučių, rug
sėjo 9 d. išsodinta tenai vienuo
lika šimtų svetimų šalių jūrei
vių nuo kariškų laivų, kurie ap
ėmė svetimtaučių gyvenamas 
sritis apgynimui.

Išsodinta jūreivių nuo Suvie
nytų Valstijų laivų — 250; D. 
Britanijos — 360; Japonijos — 
400; Italijos — 100.

Išsodinimo įsakymas duota po 
to kaip besivaržantieji China! 
darė užpuolimą ant gelžkelio 
dalies už vakarinio krašto mie
sto, priartinant mūšį arčiau ne
gu buvo per savaitę pirm to.

Generolas Lu Yung Hsiang, 
komandierius Chekiang karei
vių, pripažino jog Kiangsu ar
mija buvo padarius smarkų už
puolimą nakties laiku prie gelž
kelio.

Darą ataką kareiviai buvo iš 
Honan provincijos, kur juos pa
siuntė Wu Pei-Fu, militąris Jdi- 
rektorius Pekino valdžios.

Jeigu butų tiesa kad Wu Pei- 
Fu kariumenė dalyvauja, pasi
rodytų kad jo rengimąsi prisi
dėti prie užpuolikų išsipildo. Pe
kinas yra sostinė, todėl tas rei
škia jog prie karo prisideda ir 
centralinė valdžia.

Gen. Chang Tso-Lino, Man- 
džurijos karo vado, armijos iš
ėjo prieš kariumenę Generolo 
Wu ir traukia ant Pekino. Tas 
sudarys naują karo frontą.

Svetimoms valstybėms gata
vai išsodinus savo kareivius ant 
Chinijos teritorijos, galima ti
kėtis pasaulinio karo iš kito vi
sai galo, ir visai ikišiol nelauk
tai. Tegul Chinai padaro ataką 
ant tų svetimų kareivių, tuojau 
tos valstybės pasiųs daugiau sa
vo kariumenių prieš Chiniją, o 
antgalo pačios tarp save susi
peštų norėdamos užimti sau di
desnius ir svarbesnius plotus tų 
geltonveidžių žemių.

Vienos Ligos Nuodais 
Gydo Kitą Ligą

Londonas. — Drąsus medika- 
liai tyrinėjimai, ant kiek paniš
ki jau pasekmingi, buvo dary
ta sužiniai užkrečiant ypatą ki
tos ligos perais gydymui jau 
turimos ligos. Livcrpoolyj vie
nas sergantis abelnu paralyžium 
buvo užkrėstas malarijos perais 
su išrokavimu kad malarija iš
gydys ar palengvins paralyžį. 
Po to taip padaryta dar su 84 
paralyžikais, iš kurių 23 jau tai- 
ninę. Iki šiol jokis paralyžių 
sergantis toj ligoninėj jokiu ki
tokiu budu nebuvo pasveikęs.

MacDonald ir Herriot — 
ir kaip Jie Veikia

Tautų Sąjungos posėdy j Ge- 
nevoj Anglijos Premjeras Mac
Donald pasmerkė militąriškus 
susivienijimus (kokius turi pa
darius Francuzija) ir pareiškė 
jog visi tarptautiški nesusipra
timai turi būti sutaikinta tary
bomis, o ne griebimus! už gink
lo.

Francuzijos premjeras Her
riot, kalbėdamas po MacoDnaldo 
sutiko jog tarybos yra vienati
nis pageidaujamas būdas susi
taikymui, panašiai.kaip teisinasi 
yra vienatinis būdas susitaiky- j 
mui ar išrišimui nesusipratimų 
tarp paskirų ypatų. Bet, priro
dinėjo Herriot, teismo išspren
dimai yra priverstini; bile pa
skiras žmogus pasielgia savotiš
kai ir palieka kriminalistas, ne-1 
paisydamas ar yra teismas ar 
ne. Taigi premjeras Herriot 
reikalauja priverstino taikymo
si. Jo nuomonė išeina tokia: jei 
su Vokietija negalima gražumu 
susikalbėt, reikia ją priverst 
taikytis (pildyti Prancūzų no
rą). MacDonald kalbėdamas a- 
pie taikymosi tarymas neužsi
minė apie priverstinumą.

MacDonald ir Herriot yra so
cialistai. Bet Herrioto socializ
mas yra tiek skirtingas kiek jo 
šaliai reikalinga išgauti iš Vo
kietijos pinigų. Anglija nesi- 
varo prieš Vokietiją, todėl Mac
Donald neturi ko kalbėti apie 
prievartas, ir jo socializmas so
cialistams patinka.

Kaipo socialistai, abu tie di
delių valstybių vadai turi daug 
bendro savo idėjose. Bet pama
tinis skirtumas yra tarp jų to
dėl kad Francuzija turi tykoti 
ką galės išgrobti iš Vokietijos, 
o Anglija nuo to nepriklauso. 
Ir komunistas Francuzijoj val
dydamas kitaip nesielgtų, o tas 
parodo kad ar nacionalistas, ar 
klerikalas ar socialistas Francu
zijoj nepremjeraus, jis vistiek 
elgsis taip kaip elgėsi militaris- 
tas Clemenceau ir kiti po jo.

Francuzijos socialistai nema
to dar laiko nusiginklavimui — 
dar tam laikas neatėjo, sako, ir 
jie nepasitiki niekam, nes ne
gąsdindami šalies žmonių prieš 
Vokietijos užpuolimus negalėtų 
užlaikyti didelių armijų kurio
mis kasdien gatavi pernaują 
Vokietiją pulti.

Bolševikai Sušaudė 24 
Savo Priešus

Tiflis, Georgijos Respublika. 
—Dvdešimts keturi vadai bol
ševikams priešingų pažiūru par
tijų, intartų surengime pasikė
sinimo sukilti prieš sovietų val
džią, liko sušaudyti Georgijos 
čekos pasmerkimu.

Bolševikai tik šaukia kiek ga
li jeigu juos kur “buožės” su
ima ir pasodina kalėjiman, bet 
patįs elgiasi aršiau negu krau
geriai.

Pašto ineigos penkiasdešim
tyje svarbesnių Suv. Valstijų 
miestų pasirodė mažesnės ant 
§79,201 rugpjūčio mėn. šių me
tų negu buvo pereitais metais. 
Del darbų silpno ėjimo ir biz
nio per paštą nebūna tiek daug.

TAUTU SĄJUNGA 
PRIEŠ KARUS

Geneva. — Tautų Sąjungos 
suvažiavimas priėmė vienbal
siai rezoliuciją išreiškiančią pa
matinę mintį kad visus kilusius 
tarp tautų nesusipratimus butų 
stengiamasi išrišti taikos keliu. 
Ta rezoliucija priimta po dra
matiškų kalbų Anglijos prem
jero MacDonaldo ir Francuzijos 
premjero Herrioto.

Keturiasdešimts šešios .vals
tybės, kurios turėjo savo atsto
vus atsiuntusios, sutiko steng
tis bendromis pastangomis pa
daryti karus ateityje negali
mais.

Žinoma, jeigu to laikysis. Da
bar Chinijoj jau prasideda nau
jas karas.

* * *
Tautų Sąjungos posėdyje nu

tarta šaukti tarptautine nusi
ginklavimo konferencija, prie 
to darbo nutarta kviesti ir Suv. 
Valstijas. (MacDonald pageidau
ja kad tokia konferencija butų 
laikoma Europoj, ne Amerikoje, 
kaip yra Suv. Valstijų preziden
to manoma. Tokioje konferen
cijoje galėtų dalyvauti daugelis 
Europos valstybių, kurios nega
lėtų pasiųsti savo atstovų i A- 
meriką, o taipgi apsunkintų Eu
ropos premjerams, ypač didžių
jų valstybių, atvykti, nes jie pa
prastai turi reikalų namie ku
riuos gali apleisti tik porai die
nų. Genevoj jie dalyvauja tik 
del kelio artumo.

Lermas Sutinkant Italą 
Lakūną

New York. — Pribuvus čia 
Italijos leitenantui, Locatelli, 
kuris bandė skristi aplink žemę 
ir sudužo su savo orlaiviu netoli 
Grenlandijos, miesto Italai atė
jo stotyje jį pasitikti. Bet po
licija turėjo pasitikimą išardyti, 
nes kada vieni atėjo jį pasvei
kint, kiti Italai atėjo ĮĮ pasmer
kti. Vieni šaukė: “Lai gyvuo
ja Locatelli!” Kiti iš kitos pu
sės rėkė: “Šalin su Locatelli ir 
fašistais!”

Mat, Locatelli yra valdžios 
žmogus, todėl jį patriotai Italai 
norėjo gražiai priimti, bet bol
ševikai suėjo su savo obalsiais 
ir kėlė lermą, tada policija turė
jo visus išvaikyti bijodama kad 
nekiltų muštynės.

Zeppelinas Rengiasi per 
Atlantiką Amerikon 
Friedrichshafen, Vokietija. —

Vokietijoj, Zeppelino įstaigoj, 
yra pabudavota didelis gazinis 
orlaivis ZR-3, Suvienytų Valsti
jų valdžiai, kurį neužilgo žada 
atgabenti skersai Atlantiką ir 
atiduoti Amerikai. Dr. Hugo 
Eckener, pasižymėjęs prie tų 
orlaivių žmogus, rengiasi pats 
Zeppelinu atskristi į Ameriką. 
Ant jo pečių guli atsakomybė 
to orlaivio tinkamo subudavoji- 
mo ir pristatymo saugiai į Suv. 
Valstijas. Jis rengiasi pasilei
sti kelionėn rugsėjo 15 d., jeigu 
oras bus geras.

Šis Zeppelinas yra budavotas 
toj pat vietoj kur budavota ne
laimingas Francuzijai skirtas 
Zeppelinas Dixmude, dingęs su 
keliais clesėtkais žmonių kelio
nėj Į Afriką, ir kiti pirmiau su
dužę ar sudegę.

Kelionė imtų keturias ar pen
kias dienas ir išviso reiks pra
lėkti į 4000 mylių.

AMERIKOS LAKŪNŲ 
KELIONĖ

New York. — Rugsėjo 8 d. 
atskrido į New Yorką Suv. Val
stijų lakūnai skrenda aplink že
mę. Jie atvyko iš Bostono. Už 
kelių dienų mano jau būti va
karuose, Pacifiko pakraštyj, iš 
kur pradėjo kelionę.

Iš Labradoro jie atskrido į 
Nova Škotiją pereitą savaitę; 
iš ten tuoj leidosi į Bostoną, bet 
negalėjo Bostono pasiekti, nes 
virš jūrių buvo didelės miglos 
kelyje iš Nova Škotijos. Rug
sėjo 5 d. jie nusileido Maine 
valstijos pakraštyj, jau S. Val
stijų teritorijoj, ir apsistojo ant 
salos. Ant rytojaus leidosi Bos
tonan, kur juos pasitiko 30,000 
žmonių minia, valdžios viršinin
kai ir kiti.

Juos pasitikti iš Bostono iš
lėkė skadronas orlaivių, bet pir
mą dieną nesulaukė, paskui vėl 
leidosi pasitikti kada antru kar
tu jie išsirengė Bostonan.

Iš New Yorko jie dar apsi
lankė Washingtone. Su susto
jimais vienur ir kitur jie galu
tinai atsidurs ten iš kur išlėkė.

I

Kandidatai Girdint per 
Radio

Radio žinovai štai kaip sako: 
Kandidatai šįmet pirmu kar

tu kaip prezidentų kampanijos 
eina, panaudos radio savo agi
tacijoms. Jų. balsai per radio 
atsiduoda šitaip: Demokratų 
kandidatas Davis turi pirmeny
bę ant kitų dviejų kandidatų iš 
radio pusės. Davis yra aiškus, 
tyru balsu kalbantis. Jo balsas 
yra gilus ir skaidrus. Tokį bal
są žmonės mėgsta girdėti. Jis 
turi savyje magnetizmo, kas 
patrauks jam daug balsų pirm 
kampanijos pasibaigimo.

Coolidge tuo atžvilgiu labai 
negiliukingas. Jo balsas yra ne
išskiriamas ir plokščias. Klau
sytojui nesinori žinoti kas tas 
kuris tuo balsu kalba. Jis skam
ba kaip nuvargintas tarškėji
mas.

La Follette Senate yra vienas 
iš geriausią intekmę darančių 
kalbėtojų. Jis parodo spaudimą 
ii dramatiškumą. Jis gal but 
geriausias aktorius senate. Jam 
reikia pamest lošimą, o moky
tis kalbėt į radio megafoną. Jis 
turi pamest tęsimą savo balso, 
nes nors šiaip tas daro intekmę, 
per radio girdisi tik girgždėji
mas arba griežimas.

Romos, pereitą savaitę buvo kė
sintas! nušauti Italijos premje
ras Mussolini keliaujant auto
mobilyje. Jin paleista keli šū
viai, bet nei vienas nepataikė.

Naujas orinis rekordas. Ju- 
| rinis orlaivis padar ėrekordą ar
ti Philadelphijos, ant Delaware 

I upės, kur skraidymuose perlėki 
I po 196 suvirs mylias į valandą.

Amerikos paštas įrengė ban- 
I ditams neprieinamus pašto va
rgonus ant gelžkelių, po keleto 
didelių pašto apvogimų pastaru 

' laiku.

Milijonieriai žmogžudžiai Chi- 
cagoje — Leopold ir Loeb — 
nuteisti amžinu kalėjimu, vietoj 
mirties bausmės, kaip papras
tai buna už žmogžudystes.

Ruhre. Francuzų-Belgų kariu- 
menėms traukiantis, biznis pra
deda atgyti.

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

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.
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Plaquemine Point. Louisiana 
valstijoj, rinkimų peštynėse už
mušta keturi žmonės.

Lenkų žiaurumai
-------------------------------------- * Birželyje karo teismo spren-
Lietuvių Delegacija pas 

Prezidentą
Chicago. — Chicagoje sutver

to Vilniaus Vadavimo Komiteto 
delegacija, J. Elias, S. Kodis ir 
S. Komaiko lankės Washingtone 
ir rugsėjo 4 d. buvo priimti 
Prezidento Ccolidge, kuris pa
sižadėjo pasirūpinti Vilniaus 
klausimu.

Taipogi tapo pasiųsta telegra
mas Tautų Sąjungai kuri dabar' 
posėdžiauja.

Norėta Nušaut Mus
solini

Londonas. — Pranešimu iš

dimu Švenčionyse sušaudyta S. 
Kavaliauskas iš Linkmenų vai., 
Švenčionių aps. Jis buvo slap
tos policijos Įskųstas kad daly
vavęs puolimuose kuriuos esą 
organizavę šauliai. Kaltės jam 
įrodyti negalėjo, nes visi liudi
ninkai teisine pasisakė nieko ne
žiną, tik vienas, matyt papirk
tas, tvirtino Kavaliauską esant 
kaltą.

Naktį į liepos 26 d. Ceikinių 
v., Kniceriškės vienkiemyj buvo 
žiauriai nužudytas Jurgis Mar
tinkėnas su žmona. Lenkai pa
skelbė kad čia buvę šaulių dar
bas. Betardant pasirodė kad 
šią žmogžudystę padarė Lenkų 
policininkai iš Ceikinių mieste
lio, kurie (penki asmenis) tuoj 
buvo suimti ir pasodinti kalėji
mai!. Yra liudymų kad tie pa
tįs policininkai jau keliose vie
tose užpuldinėję ir žudę žmones.

Lenkai leido per Šv. Trejybes 
atlaidus (pirmą sekmadienį po 
Sekminių) žmonėms iš Lietuvos 
teritorijos atsilankyti Linkme
nų bažnyčioj, kuri stovi tik ke
liolika žingsnių nuo demarkaci
jos linijos. Tuo leidimu pasinau
dojo Jononis, Saldutiškiu liau
dies mokyklų vedėjas, buvęs 
pirmiau Linkmenų vargoninku. 
Lenkai, nepaisydami duoto lei
dimo, suėmė Jononį kaltindami 
jį kad jis 1923 m. Želigovskija- 
dos laikais agitavęs prieš Len
kus. Nežiūrint visų Lietuvių vi
suomenės protestų kad jis yra 
nekaltai suimtas, nes yra sveti
mos valstybės pilietis ir jam bu
vo leista Įvažiuoti, jis yra laiko
mas Švenčionių kalėjime kuo- 
sunkiausiomis sąlygomis.

“L. Ž.”

Nuotikis Nemuno Mau
dyklėse

Rugp. 16 d. Aleksote prie Ne-Į 
mune, ties vyrų maudymosi vie- j 
ta, teko daug kam matyti tokis I 
atsitikimas. Tą dieną buvo ap
siniaukęs dangus ir Nemune I 
maža kas maudėsi, tik vyrų pu- j 
sūj buvo trejetas plaukikų, o j 
moterų pusėje buvo tuščia. Vie-1 
nas vyrų bebraidžiodamas pri
siartino prie tos vietos kuri yra 
skiriama moterims (Lietuvoj, j 
mat. maudosi visai nuogi.—R.), j 
Staiga iš artimiausių namų at
bėga moteriške Į vyrų maudy
mosi vietą ir paėmus nuo kran- j 
to drabužius to piliečio kurisI 
buvo įžengęs Į “moterų teritori-Į 
ją” bėga atgal. Drabužių savi
ninkas pamatęs nešant jo dra-i 
liužius roko iš vandens prie tos 
moteriškes. Įvyko nelygi kova j 
tarp miegaliaus , ir moteriškės. I 
Nuogalius būdamas daug stip-į 
resnis permušė moteriškę i smil
tis ir atsiėmė savo drabužius.' 
Vėliau paaiškėjo štai kas. Ta, 
moteriškė norėjo nubausti tą 
vyrą už nusižengimą viešai do
rai, ir bausmei Įvykinti nutarė I 
paimti iš to vyro drabužius. O [ 
vyras, pamatęs nešant jo dra- Į 
bužius, pamanė jog vagies esą-j 
ma, ir todėl taip negailestingai 
permušė moteriškę. (“L.”) i

Marsas Neatsiliepė
San Jose, Cal. — Astronomai 

kurie tšmijo Marsą per telesko
pus Liek observatorijoj kolei 
kas negavo jokių prirodymų ar 
ant Marso yra kokia nors gyvy
bė, skelbia Dr. Aitken, observa
torijos direktorius.

Mama gavo trynukus — tė
vas dingo. Washington. — Tū
las vyras nekantriai laukė žinių 
iš ligoninkės ką jo žmona pa
gimdys. Nuolat telefoną vo ir 
klausė: vaikas ar mergaitė? Bet 
galiaus gavo atsakymą kad try
nukai gimė. Nuo to sykio nie
kas nežino kur vyras dingo.

Greensboro, Pa., tūlas advo
katas apkaltintas ir prisipaži
no net 269 prasižengimuose nu
sukant savo klientus, už ką nu
teistas nuo 25 iki 59 metų kalė
jimo.
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f Iš Lietuvių Gyvenimo. I
WORCESTER, MASS.

Visko po biskį.
“Aušrelės” šokiai su Įvairiu 

programų pavyko puikiai, atsi
buvo rugpjūčio 28 d. Klubo va
sarnamyje, kur publikos susi
rinko užtektinai. Klubas davė 
savo vasarnamį be jokio atlygi
nimo, prijausdamas dailės ir 
dramos draugijos “Aušrelės” 
veikimui, šiame parengime da
lyvavo kaipo svečias artistas iš 
Lietuvos, J. Olšauskas, kuris šo
ko visokius Lietuviškus šokius, 
net linksma buvo žiūrėt. Nuo 
šio parengimo “Aušrelei” likos 
gražaus pelno.

Plėšikų gaujos kaskart čionai 
dauginasi ir jokiu budu policija 
negali jų sugaudyt. Pabaigoje 
rugpjūčio men. apiplėšta tryli
ka namų ir daug krautuvių, su
laiko jie žmones ant gatvių už
puldami, atimdami pinigus ir 
brangius daiktus.

Gatvekaris užmušė moterį ir 
dviejų metų vaiką. Atsitiki
mas buvo maždaug toks. Iš 
Millbury, Mass., netoli nuo Wor- 
cesterio, atvažiavo pas savo se
serį pasisvečiuoti N. Alger, po 
num. 34 Barclay st.< ir atsive
žė du savo vaiku. Popietyj N. 
Alger rengėsi namon; einant 
skersai Grafton st., vaikutis pa
sileido bėgt vienas per gatvę, ir 
tuom kartu atėjo gatvekaris. 
Motina persigando kad vaiko 
nepagriebtų gatvekaris; turėda
ma ant rankų dviejų metų vai
ką vijosi bėgantį vaikiuką gel
bėti nuo mirties. Tas vaikutis 
spėjo perbėgt, o motiną gatve
karis pertrenkė ir nuvilko 93 
pėdas tolumo, kur ji su mažes
niu vaiku ir buvo sutrinta.

Dabar miestas turi varžytines 
su gatvekarių kompanija; mies
to taryba nori uždraust gatve- 
karius leidžiamus su vienu žmo
gum, nes vienas vyras, sykiu ir 
motormanas ir konduktorius, 
negali tramvajaus sukontroliuot 
ir dėlto pasitaiko nelaimės.

“Aušreles” draugija pradėjo 
rengtis prie veikimo, dainavimo 
ir teatro mokinimosi. Aušrelie- 
čiai šįmet turės geras pasek
mes, kas jau išanksto matosi. 
Kaip jau visiems žinoma, atva
žiavę iš Lietuvos žymus teatro 
artistai apsistojo Worcesteryje. 
A. Vanagaitis mokina “Aušre
lės” chorą, o J. Olšauskas teat
ro skyrių. Linksma mums tu
rėti tokius prakilnius meno sri
tyje vyrus.

Jie patįs žada trumpoj atei
tyje parodyti mums scenoje sa
vo ruošiami“ “Dzimdzi-Drimdzi 
Vodevilių”. Visi Worcesteric- 
čiai tik ir laukia tos dienos. Pa
tariu visų kolonijų Lietuviams 
nepraleisti progos neatsilankius 
į jų parengimus kur tik jie at
važiuos. Skroblas.

$1 KNYGA už 5()c

“Algis ir Giedrute”
Kurie pasiskubčs su užsira- 

šymu didelės knygos — “Algis 
ir Giedrutė” — paveiksluotos, 
200 puslapių didumo, gaus ją 
tik už 50 centų. Tai yra retas 
atsitikimas kad galima gauti 
didelę knygą tik už tokią mažą 
kainą.

“Algis ir Giedrutė” yra tra
gedija iš Lietuvos krikštijimo 
dienų kada dar krikščionis su 
baime po Lietuvių kraštus vai
kštinėjo, ir kada jų musų pra- 
tėviai jau pradėjo baimintis gir
dėdami apie jų baisius darbus 
kaimyniškose šalyse.

Veikalas tinka lošimui ant bi
le scenos, ims apie tris valandas 
laiko perstatymui.

Draugijoms užsirašant iškal- 
no 12 knygų atiduodama už $5, 
Prenumeratorių vardai bus pa
talpinta knygoje.

Prenumeratas siųskit “Dir- 
von”.

Ao Kranauskas apie Lietuva
Clevelandietis A. Kranauskas 

rašo sekančiai, tik ką parvažia
vęs Lietuvon:

Devyniolik metų turėjo praei
ti, ir per tuos ilgus metus kiek 
truso ir pasišventimo turėjau 
panešti sulaukimui ir prisiren
gimui sutikimui tos garbingos 
dienos — tai buvo birželio 28 
diena, 1924 m., 8:30 vai. ryte. 
Iš Vokiečių į Lietuvių muitinę 
žengdamas, akis apvalai išplė
šiau, ranka kišeniuje susispau
džia tai vėl liuesai paleidžia ko
kius tai žalnugarius, ir tik žiū
riu kada čia man švilptelės ar 
mirktelės kas duodamas ženklą 
žalnugarius (dolarius) iškelti. 
Mano bagažo valizas viršininkai 
akia peržvelgė; išsipirkau bilie
tą sau ir skrynutėms (mat Eu
ropoj nieko neveža prie tikieto 
ant bagažo), pasus peržiurėjo — 
niekas jokio kyšio nepareikala
vo. Amerikoj mums taip buvo 
bubnijama: “Nei žingsnio Lie
tuvoj nežengsi be kyšio.” Mįs
lių sau, pradžia gera, bet toliau 
bus visko.

Sustojau Kaune, čia viskas 
Lietuviškai. Pasiteiravau apie 
biznį, sveikų patarimų čielą 
pluoštą gavau. Užsiregistravau 
pas Amerikos konsulą, šešių 
vakaro sulaukus išvažiavau Pa
nevėžin. Teko susidurti su rei
kalais valdžioje keletą sykių, 
bet nei mažiausio kyšio nerei
kalavo. Kyšių ėmimas matyt 
sparčiai nyksta pas Lietuvius. 
Gal kur ir randasi tokių, bet su 
laiku turės visi išnykti. Turi 
žmonės tureli mintyje skirtumą 
tarp valdininkų ir patarnauto- 
jų-gizelių. Gizelis iš to duoną 
valgydamas, jei jis nepasipelnys 
iš plunksnuoto tai iš pliko nei 
tiek — visada ir visur jų ama
tas laukti pinigėliu į delną.

Per tiek metų ilgėjęsis, ir ar
tinantis valandai pamatymo sa
vo prigimtos žemelės, žmogus 
jautiesi lyg bangose, linksmas, 
su nušvitusiom akim, tai vėl lyg 
graudumas apima bežiūrint į 
tuos žmonelius besitrusiančius 
del kąsnio duonos, žaibo grei
tumu mintis persikelia į užjurį 
nušviesdamos neapkainuoto di
dumo ir brangumo gelžkelių 
stotis, tūkstančius mylių gelžke
lių vagonais nutiestų, su darbi
ninkais priderančiai aprėdytais. 
Bet vis tas nemiela. ‘ Ten var
dai kompanijų, o čia yra visų 
musų brolių, tėvelių savastis, 
vardan Lietuvos juda, Lietuvos 
vardu žymisi. Išvaizda ir tos 
visos mintįs žmogaus stovį kei
čia kas valanda.

Devyniolik metų atgal, prie 
svetimų valdžios, kiekvienas 
žvilgsnis, o ypatingai šūktelėji
mas, perkūno smarkumu trenk
davo žmogų. Dabar tikras kai
mietis eina aplink truki, ir iš
girsi: “Važiuojam 1” na, broliai, 
ir važiuojam. Taip iš Virba- 
liaus ir išvažiavom.

Dar prieš išvažiavimą susiti
kau su buvusiu Clevelandiečiu 
Apšega, kuris yra laisvės sargų 
viršaičiu. Mes važiuojanti iš 
Amerikos buvom trįs; vagone 
susitikom kunigą, vyrą ir mer
giną, gimnazijos mokytoją. Lin
ksma buvo kalbėti, tik gaila kad 
neilgai važiavo sykiu.

Bevažiuojant, tarnautojas ant 
gelžkelio išpasakojo patį užsi
mezgimą Lietuvos kariumenės 
ir kokius vargus pernešė. Jis 

mat buvo pirmu karininku. Tuo 
pat laiku vaizdai pro langus 
vienas po kitam šmėkštelėja, 
stubelčs tūlos sugriautos, rūsiai, 
kiemelis pusiau atstatytas; mo
teriška basa, ar piemenėlis ma
tosi. Nors vėjas pučia, bet aša
rų nespėji šluostyti. Važiuoji 
pilnas jausmų, jautiesi smagus 
kad tai yra musų.

Apsistojus Kaune, paėjęs ga
tve žiuriu, ant iškabos didelio 
muro rašo: “šalies Apsaugos 
Butas”, na aš ir marš į vidų žiū
rėti ką sutiksiu. Sargybą pra

dėjau, sutinku tūlą ypatą, sako: 
i “Kur tamista eini, atsiprašau, 
[ar nori ką matyti?” Pasiaiški
nau, ir neturėdamas reikalo su 
niekuo matytis, pamatęs sodną 
paklausiau ar valia pasivaikš
čioti, ir pasileidau sodnam Ten 
sutikau kareivį, pasikalbėjom ir 
iš ten nutraukiau Karo Muzc- 
jun. Muzejus buvo uždarytas. 
Bekalbant su kareiviu kuris ten 
stovėjo sargybą, ir be rankos, 
pasirodė turįs brolius Mozorai- 

Ičius Clevelande. Dažinojęs kad 
esu keliauninku, išrodė jis man 

Įmuzejų, išpasakojo visus atsiti
kimus, ir persiskyrėm. Gražių 

; reginių muzejuje yra, ir labai 
i puikus draželis puošia visą re
ginį.

Bevaikščiojant po Kauną, ga
lima pastebėti, daugiausia ma
tosi bankų. Pamatęs Chevrolet 
automobilį paklausiau kiek kai
nuoja ; atsakė 1050 dolarių už 
paprastą touring karą.

Vakare išvažiavau į Panevė
žį. Kelionėj isšikalbėjau su ka
rininkais — net .malonu, jie to
kie mandagus. Traukinis labai 
išlėto eina, ypatingai prieš kal
ną kuris kelyje pasitaikė. Va
gonai nedideli, pasažieriniai ir 
prekiniai.

Panevėžin atvažiavus, pasi
ėmiau vežėją ir traukiau tiesiog 
gimtinės link. Kelias biskį šla
pias ; trečia valanda ryto, saule 
jau tekėjo, ir buvo sekmadienis, 
todėl laukuose nieko nebuvo. 
Pakelėj kaimai buvo pamena
mi, trobos nekaip išrodo, bet žo
lynai ir gėlės viską puošia. Va
žiuojant, vėliau sutikom žmones 
einant į bažnyčią, mat Senamie
styje šv. Petro diena; žmonės 
visi saulės indegti, senesniais iš
rodo.

šeštą valandą ryte birželio 
29 d. įvažiavau kiemeliu kuria
me radosi mano gimtinis name
lis. Pasveikinau močiutę, kuri 
mane augino, ir seselę su kuria 
augau.

Parvažiuoti Tėvynėn ima ilgą 
laiką prisirengti, bet parvažiuo
ti netrunki. Kiekvienam patar
tina kas tik išgali aplankyti 
gimtinę. Tai yra didžiausia do
vana kokią gali suteikti tėve
liams, o ir pats pasivieši. Jei 
kas turi brolius ar seseris apsi
gyvenusius, geriausia išreikšti 
jiems savo mintį pirm laiko, k. 

it. apie dalį ar apsigyvenimą. Ir 
reikia apgailestauti pasielgimo 
tų kurie pargryžę j ieško pilnos 
dalies iš brolių ar seserų kurie 
tiek vargo perleido ir sau šiokį 
tokį lizdelį įsirengę turėtų ar
dyti. Ir nedyvai kad pargryžu- 
sius Amerikiečius giminės su
tinka šaltai kurie tokiais tiks
lais parvažiuoja.

Kaip Amerikoj yra kaltini
mų Lietuvos valdžiai už nusmu- 
kinimą Amerikiečių 'Lietuvoje

LIETUVOS ARTISTŲ 
‘DZIMDZI-DRIMDZI’ 

VODEVILIS i
Musų laikraštija ėmė gvil-j 

denti teatro klausimą. Spaudo- , 
Ije paplito to turinio straipsnių,' 
korespondencijų ir laiškų. Iš
sitarė ir Lietuvos artistai. Mu-; 
su laikraštyje tilpo artistų žodis I 
ir kiti paaiškinimai. Tai įrodo 
kad teatro klausimas mums ne-j 
besvetimas, todėl juo taip rūpi
namasi.

Lietuvos Dramos artistai J. 
Dikinis, V. Dineika, J. Olšaus
kas ir A. Vanagaitis atsišauki
mu “Musų Teatras“ sukėlė di-1 
delio susidomėjimo Amerikos 
meno mylėtojų ir aplamai vi
suomenės tarpe. Meno bei dai
lės organizacijos sukruto, bet i 
neprabilo, dūmoja ir svarsto.1 
Gera butų nugirsti ir jų žodis. 
Artistai pasisakė ko jie nori iri 
kaip savo darbo liniją mano va
ryti; jie pridūrė kad Amerikos 
Lietuvių Teatras tik tuomet su
sikurs kai to darbo kunytojais 
bus patįs Amerikos Lietuviai ir, 
kai jie eis kartu su artistais tą 
darbą varyti. Jie laukia ką pa
sakys Amerikiečiai; nuo to pri
klausys tolimesnis jų veikimas.

Vienok, kad negaišinus bran
gaus laiko, Lietuvos svečiai eina 
arti meno dirvonų. Jie pradeda 
iš mažo, bet tikisi augti. Nese
nai iš minėtų artistų kvarteto 
susidarė “Dzimdzi-Drimdzi” vo-, 
devilis, kurs nuo rugsėjo 29 d. 
ims važinėti su vaidinimais po 
Lietuvių kolonijas. Vodevilio Į 
programas mišrus. Čia randa
me Lietuviško “Jovalo”, patrio
tišką misteriją “Laisva Lietu- j 
va”, ubagų vargelius “Lietuvos 
Ubaguose”, ir tikrą Ameriko
niškos prohibicijos žiedą “Mun-i 
šeiną”. Visas programas pa
įvairinta liaudies motivų daino
mis, Lietuviškomis kanklėmis,' 
gražiomis deklamacijomis ir 
vaidinimu. Jeigu ir gilesnių 
“Dzimdzi-Drimdzi” tikslų ne-1 
jieškotume, ir be to pakanka! 
jų pradžios darbais pasidžiaugti.

“Dzimdzi-Drimdzi” artistų j 
grupė pažada didesnių vaidini
mų ateityje; jie sako: “Kas bu-1 
vo arba bus vaidinta Valstybi
niame Dramos Teatre Kaune, 
tas bus vaidinama čionai.” Pir-Į 
moję eilėje minima grynai tau-Į 
tiniai veikalai: S. Čiurlionienės 
“Aušros Sūnus”, Maironies “Kę- i 
siūčio Mirtis”, Putino “Valdovo i 
Sūnus”, ir kt. Susilaukę kaip ir 
dviejų spalvų vaidinimų sparčiai 
pažengtume kulturinimosi lin
kui. “Dzimdzi-Drimdzi” vode
vilis butų kaip ir priruošiamos 
stadijos faktorius, kurs perfil
travęs ir nuvalęs ištautėjimo 
raugą paskatins liaudį prie sa
vojo teatro, o rimti vaidinimai 
turės baigt tą pradėtą darbą, 
skiepys kultūros pažibų, teiks 
sielos peno, ir pagaliau stiprins 
Lietuvystės idėją. Kad pirmo
jo, t. y. juokų, pobūdžio vaidi
nimai turės daugiau pasisekimo 
negu pastarojo, įimti, nei abe
joti nereikia. Pirmasis, juokų, 
teatras be pastarojo, grynai 
rimto, apsieiti negali, bet užtai 
pastarasis be pirmojo jokiu bu
du įsikurti negali, nes liaudis 
užsikrėtus Amerikoniško vode
vilio dvasia, ir ją, liaudį, atpra
tinsi tik tokio pat pobūdžio vai
dinimais, tik suprantama Lietu
viškoje dvasioje, kaip tat tikri
na patįs artistai. Iš artistų 
darbo ir taktikos matosi kad jų 
labai gilinamasi į liaudies ūpą, 
tas yra sveika, ir regis jie ne
klysta. “Dzimdzi-Drimdzi” ir 
mąsto ir dirba, to kaip tik reikia 
Amerikoje. Ir jei “Dzimdzi- 
Drimdzi” ir toliau taip sparčiai 
veiks tai mes netrukus galime 
susilaukti gražių pasekmių me
nui. Neabejojame kad šis be
siartinąs teatro sezonas duos 
galimybės “Dzimdzi-Drimdzi” 
pamatyti musų padangėse. Kul
tūros idėją ir darbą mes bran
giname, tat negalime nepritarti 
gražiems siekiams.

*» ■■
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Su naujausiomis knygomis ir gaidomis išleistomis
Amerikoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse >

Siunčiama Dovanai! Reikalaukit Tuoj! į

tas yra tiesiog minkštaprotys- 
tė. Kuomet ostmarkės Vokiečių 
išleistos Lietuvai žuvo, Lietuvos 
valdžia negalėjo jų užlaikyti ir 
ji nekalta, ir jei Amerikiečiai 
steigė, ar nori įsteigti, fabriką 
kamuojantį penkis šimtus tuks- 

itančių su šimtu tūkstančių vai
zdžia neis ir nedraus jų. Sulyg 
1 kelio ir vežimą krauk. Kiek- 
j vienam turi būti žinoma kad su
sisiekimas ir gavimas įrengimui 

’ įrankių Lietuvoje yra sunkus. 
IO kad reikia paskolos storotis 
[tai jau neišsimokėsi. Kredito 
(baisiai stoka, tuo pasinaudoda- 
1 mi kreditoriai didelius nuošim- 
įčius lupa. Ūkininkai labai nu- 
[siskundžia kad vargas gyventi. 
Teisybė, ir vargas, bet jei įsi
vaizdinsi keturis metus atgal, 
kuomet pusėtinas ūkininkas tik 
vieną arklį turėjo, dvi karves, 
vieną avį, pusę kiaulės, pakuli
nį užvalkalą, sulužusius ratus, 
nedirbtą lauką, ir pusiau apsė
tą, o dabar galvijų ir visokių 
gyvulių ikvaliai, apsirengę pu
sėtinai, geležinėm ašimi vežny- 
čios ir visokiu budu pažengę 
stebėtinai pirmyn, jie to nero- 
kuoja. Su laiku išdirbs ir už
ties ukes, javų bus, ir vienu žo
džiu, tvirtai stovės visos ūkės į 
kokią dešimtį metų po išnaiki
nimo.

Lietuvos valdžia ir ūkininkai 
turėtų rūpintis vandenio nulei- 

(dimu. Neapsakyti plotai žemės 
vandenyj paskendę, medžiai ne- 

[gali augti, žolė neauga ar užau
gusią vargu paimti; javai prigė
rę. Valdžia tuo visai nesirūpi
na ir laiko neturi; kaimiečiai 
nevisi tą supranta. Kad tuos 
politikierius agitatorius ir sro
vių mylėtojus kas pamirkytų 
baloj ir parodytų kam rinkti au
kas ir kaip ūkę pagerinti tai 

i šimteriopai butų geriau ir nau
dingiau.

Toliau daugiau parašysiu. 
Meldžiu “Dirvos” paagituoti už 
ėmimąsi nuleidinčti vandenis 
nuo laukų Lietuvoje.

A. Kranauskas.

Anglijos Sosto Įpėdinis 
ir Lietuviškos Dainos
Roslyn, L. L, N. Y., rugs. 7 d. 

— Tik ką apleidau milijonie
riaus C. H. Mackay palocių ant 
Harbor Hill, kur buvo vaišina
ma Valijos kunigaikštis (Prince 
of Wales) ir apie 1200 užprašy
tų svečių. Apie patį balių ir 
priėmimą nei neminėsiu, nes 
spaudoj apie tai bus tiek ir tiek 
pripasakota.

Pokilyj griežė Paul White- 
man’o orkestras, ir tarp įvairių 
melodijų turėjau džiaugsmą gir
dėti Lietuvišką “Jazz”. Šitas 

į “jazz” yra tai mišinis kompozi- 
torių Miko Petrausko, Stasio 
Šimkaus veikalų ir šiaip Lietu
viškų liaudies dainelių motivų. 
Žinoma, tas veikalas buvo surė
dyta Whiteman’o ir pritaikinta 

| Amerikoniškam skoniui, t. y. 
[šokiams. Na ir šoko. ... net iki 
, 4 vai. ryto.

Mat, ir (Lietuvių muzika pra
deda rasti mėgėjų pas svetim
taučius. Whitemano orkestras 
juk pagarsėjęs savo išimtinu 
ypatingumu, ir ištikro šokikus 
kelte kelia.

Valijos kunigaikštis šį kartą 
šoko nedaugiausia, bet visgi iš
buvo salėje iki trijų ryto. Kaip 
tik Lietuvišką “jazz” užtraukia 
tuoj kunigaikštis pasigavęs pa-
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^Spragilo'kampeliS^

Į šventvagiškai pasistiprino 
: dvasiška duonele, bažnytėlėj 
prie altoriaus. Paskui buvo 
pasičestavojimas iš visų A- 
merikos kampų suvežta na
mine.

Paskui buvo raportai apie 
nuveiktus didvyriškus dar
bus. Svarbiausias raportas 
buvo Klyvlando varlamušių 
delegato, kuris išpasakojo 
kaip jie laimėjo iš “Dirvos” 
batalijoną dolarių, ir seime 
tuos pinigus garbingai pa
aukavo jų tolimesniems dar
bams varyti. Paskui papa
sakojo apie antrą didvyriš
ką darbą kurį jie rengiasi 
organizacijos labui atlikti — 
tai paaukauti jai pinigus 
gautus kaipo procentą už 
parduotas paskutines keli
nes.

Buvo ir kitokių garbingų 
atliktų darbų, sumanymų ir 
nutarimų.

Nutarta ant toliau nepri- 
imt kunigų ir jų gaspadinių 
Į savo organizacijos ir kuo
pų vadus. Tėvą Fabijoną 
nutarė išmest iš savo tarpo 
užtai kad jis pabėgo nepa
laukęs nei seimo.

Nutarė kelti lermus baž
nyčiose ir per sumą nedėl- 
dieniais važiuot Į piknikus.

Paskui sukalbėjo poterius 
ir išsiskirstė nežinodami ar 
daugiau dar galės susirinkt 
ar ne.

Kitas ženklas tai federo- 
kų ‘kongresas’ De Troite su 
pusketvirto tuzino delegatų 
iš visų Amerikos kraštų.

Slaptas Spragilaitis ir De 
Troito praneša šitaip:

Baisiausias strokas dele
gatams buvo kad Į jų mišias 
atvažiavo net vyskupas!

Nuarta visuose miestuo
se naikint šiaudinius kata
likus ir subombarduot visus 
tautiečius.

Nutarta atnaujint užbai
gtą keli šimtai metų atgal 
inkviziciją ir inkvizitoriais 
paskirt visus klebonus.

Vyčių gvardiją užtvirtino 
kaipo tinkamiausią šiaudi
niams katalikams žvejoti ir 
atgabenti i inkvizicijos teis
mą.

Nutarė išmest iš visų ka
talikiškų organizacijų šiau
dinius katalikus kurie nebi
jo kalbėt ir bizniavot su be
dieviais.

Po to persižegnojo, su
kalbėjo “amžiną atilsi” ir 
apleido seimą, pasitikėdami 
kad kitas seimas bus dar 
mažesnis, ir taip prieis sau 
galo patįs, niekelio nesmau- 

i giami.
Suėmus visus tuos atsiti

kimus pasidaro aišku kaip 
šašas ant plikos kaktos kad 
jau prisiartina dangaus ka
ralystė ant žemės, ba varla
mušiai ir federokai baigia 
gyvent savo dienas; iš jų 95 
procentų visų Lietuvių A- 
merikoje tik trįs ar pusket
virto tuzino delegatų teat
važiuoja, ir jų galybė pra
deda smukti. Sandarokai 
kuriems jie priskaito mažą 
dalelę — tik 5 procentus — 
visų Amerikos Lietuvių be- 
dievukų, atlaiko seimus to
kius ar didesnius kaip varla
mušiai arba federokai; ir 
sudėjus į vieną visų jų or
ganizacijų narius — Juozo 
stalioriaus, varlamušių, fe- 
derokų, kunigų ir davatkų, 
narių yra mažiau negu Slap
toj Spragilų Sąjungoj, ba ji 
turi kuopas ne tik ant že
mės ale ir ant Marso.

Kada išnyks visai visi mo
liniai katalikai ir puodyn- 
galviai fanatikai, tada pra
sidės Dievo karalystė ant 
žemės. Su bolševikais bus 
lengva apsidirbti, ba jie pa
tįs save terioja, o dabar at
eina teriojimosi gadynė ir 
tarp klerikalų.

ŽENKLAI KAD DIEVO 
KARALYSTĖ ANT ŽE

MĖS JAU PRISI
ARTINA

Šitaip sako gerb. Spragi
las, vyriausia galva Slaptos 
Spragilų Sąjungos:

Armogeddonas jau prisi
artina — ir po to visi žmo
nės liks geri kai avelės, visi 
vienas kitą mylės ir dalinsis 
broliška meile; vilkas nebi
jos avies, ir telyčia nespar
dys levo.

Vyčiai paliaus daužę gal
vas vieni kitiems, ir Aušros 
Vartų bobos nerodys liežu
vius viena kitai susirinki
muose.

Salės bendrovės direkto
rių pirmininkas neduos per 
nosi fanatiškam moliniam 
katalikui už koliojimąsi.

Parapijos susirinkime ne
bus peštynių už mokyklos ir 
vaikų ištautinimą, ir para- 
pijonai piknike kunigo ir pa
rapijos sekretoriaus niekad 
daugiau nedaužys nei per 
žandus nei per akis.

Bolševikų piknike vieni 
kitų peiliais nepjaustys ir 
razin'kine' nečestavos.

Biblistai nekalbės kad bi
le vienas žmogus gal yra 
Kristus atėjęs antru kartu 
ant žemės, ir pradės mylėti 
daugiau savo artimus.

Ir užviešpataus tarp visų 
žemės genčių brolybė ir su
tikimas, o nei vienas neno
rės kito skriaudos.

Kunigai nelups nuo žmo
nių už mišias ir krikštą ir 
vestuvei ir laidotuves.

Bolševikai nerinks aukų 
neva ant revoilucijos ir ka
linių, ir nepraleis jų pasigir- 
tuokliavimui.

Lietuvos klerikalai neno
rės užvaldyt savivaldybų, ba 
jas visai norėjo panaikint ir 
dar likusiomis visai nesiin- 
teresuoja.

Viso to ženklai yra se
kanti:

Pensilvenijoj atsibuvo di
delis varlamušių gvardijos 
seimas, kur dalyvavo apie 
tris tuzinai delegatų iš visų 
Amerikos kraštų.

Slaptas Spragilaitis, kuris 
buvo delegatu iš Omštedo 
kuopos, raportavo vyriau
siai galvai gerb. Spragilui 
iš seimo sekančius dalykus:

Pirmiausia varlamušiai

nelę ir sukasi.
Asmeniniai aš labai bučiau 

geidęs kad kurie iš musų muzi
kų, ypač Mikas Petrauskas, bu
tų girdėję kas iš jų kompozici
jų padaryta. Nors tiesa White- 
man ir Hoffmanno pasakas pri
taikė prie “jazz”. Ką jisai Mac
kay- salone padarė buvo tai tas: 
orkestras pradėjo Hoffmanno 
pasakas ir nedabaigus vienu 
kartu pradėjo Lietuvišką “jazz” 
ir “pasiutęs” Lietuviškai jis vėl 
sau Hoffmanno pasakas bevaro.

Kaip kam ta muzika nepati
ko, bet aš ja buvau neišpasaky
tai užganėdintas, tiesiog neat
sigerėjau. Litas.

National Cash Registers
Nauji ir Vartoti — Visokių 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjhnais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.
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(reikalai negu jums; mes sten
giamės darbininkams ka nors 
duoti, o jus iš jų tik imat. Mes 
juos mokiname, o jus tik mul
kinai visokias mulkijadas su-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

KAIP LIETUVOS ‘'“KRIKŠČIONIS” KALBA
T IETUVOS klerikalų dar- 

. bo federacijos laikraštis 
‘Darbininkas’ Kaune sekan
čiai šaukia didelėmis raidė
mis išklotomis ant -pirmo 
puslaipio apie ateinančius sa
vivaldybių rinkimus:
Ruoškitės, ruoškitės, ruoškitės! 
Draugai ir draugės! Ruoškitės 

į savivaldybių rinkimus!

meryjo telpa La Follette pavei- 
sklas, o sekančiame tilps Whee
ler paveikslas ii- “tirada”, kas 
išrodytų kad tas “geltonlapis” 
turi būti arba visoms partijoms 

j parsidavęs, arba nei vienai — ir 
lai “Vilnies” vyrukų smegenyse 
nekjla revoliucija: mes neparsi- 
davėme nei vienai.

Per savivaldybes Jus apsirū
pinsite savo vietos reikalus. Sa
vivaldybių komisijos taria kam 
duoti ir kam neduoti žemės. Sa
vivaldybės skirsto mokesnius. 
Geros savivaldybės nuo kai ku
rių mokesnių biednuomene gali 
atleisti. Savivaldybės gali pa
rūpinti darbo bedarbiams ir su
šelpti neturtėlius. Geros savi
valdybės duoda veltui gydymą 
neturtingiems darbininkams. 
Savivaldybės rūpinasi švietimu 
ir sveikata. Bet viso to, Drau
gai ir Draugės, galite netekti jei 
neišrinksit į savivaldybes savo 
atstovų kurie rūpinsis šitais ir 
kitais jūsų reikalais. Tad ruoš
kitės — nesnauskite.!!

Savivaldybių rinkimai bus 
rugsėjo mėn. 19 ir 20 d. Kan
didatų sąrašai reikia paduoti iki 
rugpjūčio m. 28 d.

Tokiu tai lakštingalos bal
su apie savivaldybes čiulba 
Lietuvos klerikalai vos nak
tį permiegoję po to kaip jų i 
buvo griežčiausia užsivary
ta .savivaldybes panaikinti!

Kiek pas juos veidmainy- 
bės! Kiek prigavystės!

Reikia, ištiesų reikia kad 
Lietuvos darbininkai gerai 
prisiruoštu — ir išrinktu 
TIKRAI SAVO atstovus į 
savivaldybes, o ne kunigų 
“.pateptus”, pąro^ydarpi kle
rikalams 'kaip yra jiems dė
kingi už jų pastangas panai
kinti savivaldybes išradus j 
jas nereikalingomis, kuomet! 
jos taip svarbios yra kaip jie 
vėl patįs tikrina.

Tas parodo kaip klerikalai 
stengiasi viską valdyti, ko 
negali išnaikinti.

Bolševikų Besąmoningi 
Išmislai

Bolševikų ‘Vilnis’ plačia bur
na kalba ir prirodinėja buk tau-
tin'inkų laikraščiai remia darbi
ninkų priešus ant prezidento ■— 
Wallstrycio kandidatus. Ji sa
ko:

“Dabar jau turime ir pa
vyzdžių. Tautininkų ‘Dirva’ 
indėjo demokratų kandidato 
Davis dideli paveikslą ir para
šė apie ji ilgą tiradą. Tasai 
geltonlapis nekaltai nuduoda 
kaip ir informacijų teikia, bet 
tai yra riebiai apmokamas 
apgarsinimas.”
Kada mes kalbame jog bolše

vikų laikraščiai gauna pinigus 
savo pasilaikymui iš Maskvos, 
gali būti teisybe, nes kitaip jie 
iš darbininkų aukų verkdami 
niekaip neišgyventų.

Bet kalbėti tokias nesąmones 
kad “Dirva” gavo riebiai apmo
kėti už indėjimą Demokratų 
kandidato Davis paveikslo yra 
tikras “Vilnies” vyrukų burbu
las ir mulkinimas dar daugiau 
savo skaitytojų kad tik jie ne
mėgintų pažiūrėti ir- ką kiti 
laikraščiai rašo, nes tada užtiks 
baisių žinių apie jų garbinamą 
Rusijos rojų ir jų mulkijadas.

’“Vilnies” vyrukai tą savo tik
rinimą apie ‘riebų apmokėjimą’ 
už Davis paveikslą ir “tiradą” 
remia tik ant tokių pat įsivaiz- 
dinimų kaip jie įsivaizdina ir 
rojų Rusijoje, kur yra priešin
gai, tikra pekla.

Antra, “Vilnis” tik svajoja a- 
pie pinigus ir rūpinasi kuodau- 
giausia jų iš darbininkų ištrau
kti už mažiausi pasitarnavimą 
darbininkams, arba už savo “i- 
dejas”, kurias už dolarius par
davinėja, todėl mano kad ir kiti 
laikraščiai už patalpinimų žine
lės ai- straipsnio nuo kapitalistų 
pinigus lupa.

Mes jau senai pasakėme kad 
mums labiau rupi darbininkų

galvodami.
Ką sakysit, “Vilnies” vyru

kai? Kur jųsų faktai?

LA FOLLETTE, NEPRIGULMINGAS KANDI
DATAS ANT PREZIDENTO

J. W. Liūtas Sugryžo
Rugsėjo 1 d. sugryžo iš Lie

tuvos gerb. Liūtas, A. L. T. San
daros Centro Pirmininkas, kur 
jis lankėsi kaipo atstovas United 
States Lines, vadovaudamas di
delę Lietuvių ekskursiją laivu 
“Leviathan”, išplaukusiu liepos 
5 d.

Gerb. Liūtas pereitame San
daros Seime gavo daug Įgaliavi- 
mų susinešinėti su Lietuvos vei
kėjais. Šis jo atsilankymas be 
abejo davė jam progos ypatiš- 
kai pasitarti ir išsiaiškinti dau
gelį dalykų kurie ne taip sekasi 
susirašinėjant laiškais.

Daug nesusipratimų buvo ki
lę pereitą pavasarį tarp musų ir 
Lietuvoj esančių musų vienmin
čių. Reikia tikėtis p. Liūtas tą 
viską sutvarkė kuotinkamiau- 
sia.

Su gerb. Liutu sugryžo ii- jo 
žmona ir šeimyna.

O anot “L. Ž.” pranešimo, tą 
pat dieną su gerb. Liutu išplau
kė Amerikon virš 50 kitų Lie
tuvių tik vienu “George Wash
ington” laivu.

SAKO “DIRVAI”
PAMOKSLĄ

Tūlas J. Pėža, rašydamas 35- 
me “Sandaros” numeryje, pa-
reiškia kad “Dirva”, girdi, turi ‘B 
nustoti rašius nepalankiai ‘apie 
Valstiečius-Liaudininkus, musų 
sąjungininkus 'Lietuvoje. Savo 
tikrinimo parėmimui, tas rašy
tojas cituoja dvi ištraukas til- 1° 
pusių “Dirvoje” straipsnių.

šitokie užmetinėjimai man an

(Tąsa iš pereito num.)
Tas rodės kitu blogu ženklu kalviui; 

nes jis bijojo kad bile valandėlę gali išsi
pildyt Kupriukės baimė.

— Dabar, kada aš atsipeikėjau, — tarė 
Dagobertas, juokdamos, — kalbėkim apie 
reikalus. Ar tu žinai kur aš galėčiau rasti 
adresus visų Parišo notarų?

— Aš nežinau; bet nieko nėra lengves
nio kaip juos rasti.

— Mano reikalas, — pakartojo Dago
bertas, — yra tas kad aš paštu pasiunčiau 
iš Rusijos, pagal įsakymo tų dviejų mergai
čių motinos, tūlas svarbias popieras vienam 
Parišo notarui. Kadangi mano pareiga bu
vo pamatyt tą notarą tuojau ‘kaip tik pri
busiu čia, aš užsirašiau jo vardą ir adresą 
ir įsidėjau į savo krepšį, kurį, vienok, man 
pavogė mano kelionėje; o kadangi aš už
miršau jo velnišką vardą, man rodos, jeigu 
pamatyčiau tą jo vardą tarp kitų vardų, 
galėčiau vėl atsiminti.

Du sykiu subarškinimas į palėpės ka
maros duris Agrikolą sujudino. Jis neno
rėdamas pamisimo apie varantą jo suėmi
mui. . 4

Jo tėvas, kuris ant subarškinimo atsu
ko savo galvą, nepamatė Agrikolos susijau
dinimo, ir tarė garsiu balsu: “Meldžiu į vi
dų!” Duris atsidarė. Tai buvo Gabrielis, 
lis dėvėjo juodą ilgą suknią ir plačiais bry
liais skrybėlę.

Pažinti savo augintinį brolį, ir pulti Į 
jo glėbį, buvo du momentai atlikti Agriko
los vienu sykiu — taip greitai kaip mintis.

rolau mano!” šuktelėjo Agrikola.
— Agrikola! — tarė Gabrielis.
— Gabrieliau! — atsakė kalvis.
— Po tokio ilgo nesimatymo! — karto- 

vienas.
— Vėl sulaukėme tavęs! — džiaugėsi 

iras.

go’bertas tarė:
— Ištiesų gi! kaip tas randas atsirado 

ant tavo kaktos?
— Ir ant rankų, taipgi; žiūrėk, tėve!— 

šuktelėjo kalvis, su panaujintu nusistebėji
mu, ir paimdamas jauno kunigo rankas ro
dė tėvui pats bandydamas apmalšint savo 
nuogandą.

— Gabrieliau, mano vaike, pasakyk 
mums kaip tas atsitiko! — dadėjo Dago
bertas; — kas tave taip sužeidė? — ir vėl, 
imdamas antrą misijonieriaus ranką, išeg- 
zaminavo žaizdą su žaizdų teisėjo akia, ir 
paskui dadėjo: — Ispanijoj, vienas mano 
draugų buvo atrastas ir nuimtas nuo kry
žiaus gyvas, kur jis buvo prikaltas prie iš
statyto medžio kryžiaus ties susiėjimu ke
leto kelių; ten jis buvo paliktas numirti iš 
bado, troškulio ir skausmo. Nuo to pas
kui jam visada buvo rankose žymės, pana
šiai šioms ant tavo rankų.

— Mano tėvas turi tiesą! — šuktelėjo 
Agrikola. — Čia aišku kad tavo rankos bu
vo kiaurai pervertos! Nabagas mano bro
leli ! — ir Agrikola skausmingai susijaudi
no.

— Nemanykit apie tai, — tarė Gabrie
lis, paraudonuodamas iš tokių aplinkybių.
— Būdamas misijonierium tarp laukinių 
Amerikos vakaruose, likau jų nukryžiavo- 
tas, ir jie pradėjo lupti man nuo galvos 
odą su plaukais, bet Augščiausis išgelbėjo 
mane iš jų nagų.

— Nelaimingas jaunikaitis; — tarė 
Dagobertas; — ir tu buvai be ginklo? Ne
turėjai užtektinai palydovų apsaugai?

— Ne man ginklai nešiotis, — tarė ma
loniai Gabrielis, švelniai nusišypsodamas;
— ir mus niekad jokie palydovai nelydi.

(Toliau bus)

Robert Marion La Follette gi
mė sausio 14 d. 1855 m. Prim
rose miestelyj, Wisconsin vals
tijoj. Jo tėvas buvo Josiah' ir 
motina Mary (Ferguson). Jis 
lanke pradines mokslaines ten 
kur gimė ir augo. Po to lankė 
ir baigė Wisconsin Valstijos U- 
niversitetą 1897 m. Baigė ad
vokato mokslą 1880 m. Gruo
džio 31 d. 1881 m. apsivedė su 
p-le Belle Case iš Baraboo, Wis.

Prieš apsivedimą La Follette 
buvo išrinktas Distrikto Advo-

—Iš Cleveland News 

nai prieš ji pasistatyti Wiscon
sin valstijoje niekas negali, nes 
diduma žmonių už ji balsuoja.

Turiu pastebėti jog kada A- 
merika 1917 metais apšaukė Vo
kietijai karą, La Follette balsa
vo prieš karą. Nuo pat savo 
jaunų dienų jisai buvo ir dabar 
yra žmogus be partijos; nors ir 
buvo prie Republikonų partijos, 
bet jai niekados nesitaikė ir la- 

I bai, retai balsavo su Republiko- 
j rų partijos senatoriais.

Tik pastarais laikais Į atsto-

atrodo ne visai teisingai. Argi 
reikia vien girti ir girti save ir 
savo draugus Lietuvoj ? Ar ne
galima laiks nuo laiko suteikti 
laikraščio skiltyse vietos ir 
tiems bendradarbiams kurie pa
reiškia ir dalelę kritikos? Ži-

Tokiais tai žodžiais pasimainė tarp sa
vęs kalvis ir misijonierius, laikydami vienas 
kitą kietai glėbyje.

Dagobertas, sujudintas ir sužavėtas to
kiu jų dideliu meilumu, pajuto savo akyse 
ašaras. Matėsi kas nors tikrai sujaudinan-

RUGPJŪČIO NUM. TELPA:

katu (District Attorney) iš 
Dane county. Pabaigoje 1889 
m., būdamas distrikto advokatu 
jisai gana daug atsižymėjo ko
vodamas prieš dideles korpora
cijas ir prieš visus tuos kurie 
peržengdavo tiesas,, nežiūrint 
kaip didelis ar garsus kaltinin
kas butų. Pabuvus keturis me- 
1 us šioj vietoj, jo vardas buvo 
plačiai žinomas Wisconsin vals
tijoje. Jisai šiuo laiku jau pra
dėjo kovoti prieš senus politikie
rius ir nežiūrint kad jam Repu
blikonų partija ir politikieriai 
priešinosi. 1885 metais jisai ta
po išrinktas į atstovų butą Wa
shingtone iš 3-čio distrikto Wis
consin valstijoje.

Atstovų bute La Follette iš
buvo šešis metus, iki 1901 metų 
pabaigai. Tada 1901 metais ta
po išrinktas Wisconsin valstijos 
gubernatorium. Išbuvęs du me
tu toj vietoj, , tapo išrinktas vėl 
antram terminui. Išbuvęs ke
turis metus gubernatorium, liko 
išrinktas ir trečiam terminui, 
bet trečio termino netarnavo, 

i nes sausio 25 d. 1905 m. tapo 
išrinktas senatorium iš savo 
valstijos. Senatoriaus suole jis 
sėdi jau ketvirtas terminas, ir 

: 1925 metais sausyje sukaks jam 
20 metų kaip tarnauja Suv. Val
stijų Senatui. Išskiriant Sena
torių Henry Lodge iš Massachu
setts, La Follette yra ilgiausia

Viena, “Vilnis” užtyli kad tarnavęs be pertraukos senato, 
“Dirva” patalpino ir Coolidge ir j ar prezidentas buvo Republiko- 
Dawes paveikslus, ir Davis ir nas ar Demokratas, La Follette 
Bryan paveikslus, ir šiame nu- vis buvo išrinktas, ir iki šiai die

vų butą tapo išrinkti keletas jo 
pasekėjų, ir apie penki jo pase
kėjai randasi senate. Pirmiau 
jisai kovojo vienas senate. Ant 
vietos turiu pastebėti kad sena
te yra paprotis nuo senai jog 
naujai išrinktas senatorius pir
mą metą visai mažai kalba, bet 
tik tėmija į dalykus ir “moki
nasi”. Bet kada La Follette ta
po išrinktas jis darė kaip tik at
bulai. Kada senate buvo svar
stoma taip vadinamas Gelžkelių 
bilius, jisai kovojo už tai kad 
valdžia galėtų nustatyt kainas 
už važinėjimą gelžkeliais. Jisai 
kalbėjo pei- tris dienas be per
stosimo. Žinoma, bilių jisai pra
laimėjo, nes jo kiti senatoriai 
nepaisė.

La Follette ir dabar yra be 
partijos; jisai yra kandidatas 
ant taip vadinamo Progresistų 
tikieto.

Turiu pastebėti kad Senato
rius La Follette yra gana senas 
žmogus, turi jau suvirs 69 me
tus amžiaus. Dabartiniu laiku 
jis jau yra gerai žinomas ir gar
sus žmogus visoje šalyje. Ga
lima sakyti kad jisai yra gan 
garsus kalbėtojas ir didelis ko
votojas už savo mintis ir idėjas. 
Jis yra autorius keleto knygų 
Angliškoj kalboj. Iš žingeidžių 
yra tai “Autobiografija” ir ke
letas knygų apie politiką po var
du “Personal Narative of Politi
cal Experiences.

La Follette visą savo gyveni
mą kovojo už pagerinimą prastų 
žmonių būvio, gal tik už tai ir

noma kad taip. Jokia politinė 
partija nėra neklaidinga ir gali 
daryti klaidas, o kodėl tų klai
dų, jei jos keno nors pastebia- 
mos, neiškelti spaudoj ? Musų 
Sandariečiai yra jau pribrendę, 
ne taip kaip klerikalų rėmėjai, 
kuriuos reikia tiesiog laikyti 
pririšus prie virvutės ir gąsdin
ti ne tk bedievukais ant žemės 
bet ir pekla kitame sviete kad 
nenubėgtų pas pažangiuosius- 
Ncpatartina 'Sandariečiams da
ryti taip kaip nekurie musų 
priešininkai daro — giriasi, gi
riasi, o darbo žymaus nepadaro.

Mano nuomone, “Dirva” nei 
kiek neužsipuola ant Liaudinin
kų. Kritikos žodis, kurį pasa
ko koks nors bendradarbis, dar 
nereiškia nieko blogo. Tas tik 
verčia skaitytojus galvoti ir pa
tiems jieškoti teisybės.

Suprantama kad visi tie pa
mokslai pasakyti Sandariečių 
organe liekasi be pamato, ka
dangi “Dirva” nėra oficialiu or
ganu ir todėl turi daugiau lais
vės, ir paskiau nurodinėti klai
das galima ne tik draugui, bet 
taipogi ir savo tikram broliui. 
Tikrenybėj gi ir panašių nuro
dinėjimų labai mažai “Dirvoje” 
pasitaiko. J. C.

yra vadinamas bolševiku arba 
komunistu. Turiu užtikrint kad 
jisai niekados nepriklausė jo
kiai kairiųjų partijai ir nebuvo 
socialistu.

La Follette turi vieną sūnų, 
Robertą, kuris irgi seka tėvo 
pėdomis. Buvo delegatu Cleve- 
lando konvencijoj kuri nomina
vo jo tėvą kandidatu ant prezi
dento, ir dabar dirba kiek gali 
agitacijoje del tėvo.

Antanas Žukas.
(Sekančiame num. tilps pa

veikslas Senatoriaus Wheeler su 
jo aprašymu, kuris yra kandida
tu su La Follette ant vice-prezi- 
dento.)

•io tų jaunų vyrų prisirišime vienas prie 
eito — jų labai panašiose širdyse, nors la
bai skirtinguose pobūdžiuose — nes vyriš
ka išvaizda Agrikolos žymiai skyrėsi nuo 
lelikatnos ir angeliškos išvaizdos Gabrie- 
lio.

— Man tėvas jau pranešė apie tavo at
vykimą, — ipagaliaus tarė kalvis;. — Aš ta- 
zęs tikėjaus pamatyti; ir mano džiaugsmas 
buvo šimtą sykių didesnis, nes aš turėjau 
visą laisvę tikėtis to.

— O mano geroji motinėlė? — užklau
sė Gabrielis, širdingai griebdamas už rankų 
rankų Dagobertui. — Tikiu atradai ją ge- 
.'oje sveikatoje.

— Taip, mano narsus vaike; — atsakė 
Dagobertas; — ir jos sveikata paliks šimtą 
sykių geresnė, kada dabar mes esam visi 
krūvoje. Niekas nėra taip sveika kaip lin
ksmumas. — Paskui kreipdamasis į Agri
kolą, kuris, užmiršęs savo baimę apie areš
tą, Dagobertas pridėjo:

— Bet atsimink, kad, nors tokiais švel- 
liais veidais kaip mergaitės, Gabrielis turi 
'.into drąsą; aš tau jau esu minėjęs kokiu 
narsumu jis išgelbėjo gyvastis Maršalo Si
mono dukterų, ir bandė išgelbėt mane taip
gi-

— Bet, Gabrieliau, kas yra tavo kak
tai? — staiga tarė Argikola, kuris per ke-

LEONARDO DA VINCI
Garsus 15-to šimtmečio dailininkas-ar- 
tistas, kuris nupiešė “Paskutinė Vaka
rienė” paveikslą ir per suvirs metus 
laiko jieškpjo tinkamo veido Judošiui 
atvaizdinti. Stebėtinų gabumų vyras, 
skulptorius, išradėjas, poetas, ir tt. — 
Apie jį skaitysit straipsnyje “Dailės 
Milžinai”.

PETRARCHAS
14-to šimtmečio poetas, kuris įsimylė
jo į kito moterį, ir kurią garbindamas 
visą amžį išgyveno, niekad savo meilės 
neatsiekdamas, nes negalėjo su ja susi
eiti. Straipsnis “Petrarchas ir Laura” 
tą apsako.

REPETITORIUS
Tai gražus Čechovo aprašymas iš stu
dentų gyvenimo — kaip jie kitus mo
kina ir vargsta.

MARSO PRISIARTINIMAS
Ar Marsas mus dabar mato, kada mes 
jį matome, kada žemės tamsi pusė at
sukta į Marsą? Kaip Marsiečiai gali 
pataikyt signalus mums paleisti? Tą 
rasit apsakyta specialiame straipsnyje.

leį.ą sekundų atidžiai misijonierių egzami
navo.

Gabrielius, inėjęs ir numetęs skrybėlę 
į šalį, dabar stovėjo stačiai ties stoge lange
liu jų palėpės kambarėlio, ir pylėsi skais
ti šviesa ant jo malonaus, blyškaus veido: 
taigi apvalus randas einąs iper visą jo kaktą 
buvo aiškiai matyt.

Tarp tokių aplinkybių ir didelio susi
jaudinimo kokie apsireiškė staiga po sudu
žimo laivų skaluotame pakraštyje netoli 
Kardo vilių Namo, Dagobertas, laike trum
po pasikalbėjimo tenai su Gabrielium, ne- 
patėmijo ženklo kuris ėjo per visą kaktą to 
jauno misijonieriaus. Dabar, patėmyda- 
mas, prie nusistebėjimo savo sunaus, Da-

MILŽINAS HERAKLIS
Tai yra vienas iš garsiausių Graikų 
pasakų gadynės karžygis gimęs iš mer
gelės susinėsimo su dievu Jupiteriu — 
kurį Jupiterio (arba Zeuso) žmona no
rėjo visada sunaikinti, o danguose ap
vesdino su savo duktere. “Artojuje” iš
pasakota jo didieji darbai ant žemės. 
Taipg i

IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYKIT DABAR I
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



V Aktų, VII Atidengimų Tragedija iš Lietuvos Krikštijimo Dienų 
Paraše K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš pereito num.)
Algis

Giedrute! Giedrute! ką kalbi?! Nejau-j 
gi tu neapsikrikštysi? Aš negaliu gyventi 
be tavęs! [Nori paliest ją, ji bėga už au-! 
kuro.] Aš prašau tavęs, vardan mano di- i 
džios meilės prie tavęs! Vardan visų di-;' 
džiausiu galybių! Trokštu aš tavęs labiau j 
negu ši ugnis sausų šakelių, negu žemė ra-į 
sos... . Išgirsk tu mane — eik su manim 
— su tikėjimu!
Giedrutė

Pasitolink! pasitalink nuo šios šventos 
vietos! Pranyk tu man iš akių! Aš baisy
bes regiu! [Užsidengia alkūne akis.]

Atidengimas Antras 
(Aktas Penktas)

Algis išsižada savo tikėjimo, Giedrutė 
apsikrikštija. Abiejų mirtis.

Algis
Beprotė tu! Negaišinsiu — tiek to — šią 

naktį. Bet pasakyk man kada vėl tu čia 
viena busi kad aš galėčiau ateiti.... Nors 
tu pagonė, bet aš turiu vilties.... Aš ti
kiuosi ....

Ypatos: 
Giedrutė 

Algis 
Jonas 

Antanas

T. M. D. VAJUS
Vienos kuopos jau turi suor

ganizavusios savo Vajavadus, 
kitos dar tik turės susirinkimus 
ir suorganizuos. Visose kuopo- 

'se matosi susižingeidavimas pa
skirtomis dovanomis ir noras 
kad kuodaugiausia Lietuvių ap- 
laikytų “Pasaulio Istoriją”. Iš 
to nebus pelno nei Draugijai 
nei nariui, bet tam kuris prikal
bintas gaus “Pasaulio Istoriją”.

šeši menesiai laiko vajui pa
skirta. Tik po du nariu ant mė
nesio prirašant kiekvienas na
rys gaus dovaną “Kultūros Isto
riją”. Kožnas savo dovaną ga
lės pasiųsti saviškiams Lietuvon 
jei pats jau tą veikalą (trjs to
mai) turi. Naujiems TMD. na
riams gera proga įsigyti Kudir- 

Ikos Raštus už nrirašyma 25 na-• nu, “Kultūros Istoriją uz pri
rašymą” 10 narių. Antra dova
na yra pati “Pasaulio Istorija”, 
kurią kiekvienas galės pasiųsti 
saviškiams Lietuvoje.

šti teatrą. Gruodžio mėnesio 
pradžioje manoma ruošti teat
ras ir šokiai. Apie tai smulk- 
meniškiau bus pranešta vėliau.

Kuopos Koresp.

Giedrutė
Aš čia hunu kas trečia naktis... . Eik, 

skubėk, prasišalink iš mano akių, kuogrei- 
čiausia.... [Užkniumba ant aukuro.]
Algis °

[Nusilenkdamas jai]: Laimingos ir ra
mios tau nakties, Giedrute.... [Nenoro
mis atbulas traukiasi, nueina kairėn.]

Scena V.
Giedrutė viena. Ilga pauza.

Giedrutė
[Palengva pakelia galvą, trina akis]: 

Baisi man ši naktis — baisi.... [Apsidai
ro, susima širdį] Algi.... aplankei tu ma
ne netikėtai, kada aš jau buvau beprade
danti tave užmiršti, ir sudrumstė! mano 
mintis pernaują.... Tu dabar dar dides
nis užsispyrėlis.... bet.... kas tai sudre
bino mane iš pat sielos gilumų.... Kad tik 
dievų bausmė ant manęs neužeitų. .. . [Ty
la.] Aš prisiekiau išsižadėti vyro, ir pa
skyriau savo gyvenimą Amžinai Ugniai... 
Bet jis lygkyržiaus šmėkla, užėjo Į mano ta
kus ir vėl sudrumstė mano širdį.... Ką 
pasakys kitos sesutės, sužinoję, ir ką pasa
kys tėvelis Meninas patyręs, iš kurio akių 
niekas negali pasislėpti?.... Nekenčiu aš 
jo kaipo krikščionio, vienok pasakiau ku
riomis naktimis aš čia buvinėju.... Jis 
vėl ateis pas mane.... Ir ką aš jam saky
siu?. ... Nekęst jo mano širdis neleidžia, 
o savo tikėjimu jis yra pražūtis musų kraš
tui. O dievai garbingi! Suteikit mano 
dvasiai stiprybę ir neleiskit jo pasakoms 
apie pasaulio gražumą mano ausis apkerė
ti.... Diena! ateik tu greičiau, ir Meni
ne, atsiskubink, tuojau čia ateik, ir kalbėk 
man apie galybę ir garbę musų dievų, šven
tumą musų tikėjimo, ir laimę musų tautos! 
[Suklumpa ant žemės.]

[Uždanga]

Scena I.
šešios naktis vėliau. Tamsu. Giedrutė 

viena prie ugnies.
Giedrutė

Širdį man ilgėsis plėšo iš pasiilgimo 
jo. ... Nuo ano jo apsilankymo, jau šešios 
dienos kaip aš jo nemačiau.... [Bailiai] 
Aš veidmainiauju didiems musų dievams ir 
Merunui su mano sesutėmis.... Jos tėrųi- 
ja Į mane ir užsimena aipie tą didelę eglę... 
Mano akis rodo joms permainas mano min
čių, ir jos ką slaptingo mano... O prakeik
ta buk ta diena ir tas takas km* aš jį suti
kau! Nėra baisesnio skausmo už meilės 
skausmą, ir nėra liūdnesnio likimo kaip ma
no — būti pasišventusią tarnauti dievams, 
jų Ugnį sergėti, ir mylėti širdyje ir jaus
muose išsigimėlį — Algį — tą musų tikė
jimo ir žmonių priešą.... Trokštu, gei
džiu, laukiu aš jo.... Jis klausė kada aš 
čia vėl busiu, ir aš jam pasakiau.... * Bęt 
pereitą manąją naktį aš jo nesulaukiau... . 
[Pasigirsta subraškėjimas. Ji sujunda, 
pristoja rami prie ugnies.] Čia rodos kas 
eina.... Ar tai butų jis.... ar taip kas 
pro šalį eina.... [Tėmija kairėn.]

Scena II.
Iš kairės ateina Algis, nuogu kardu.

Algis
Giedrute, čia aš. Ar viskas čia gerai ir 

ar pavojaus nėra?....
Giedrutė

[Skubiai puldama link jo]: Tu, tu.... 
Algi.... čia? Viskas čia gerai, ramu, šven
ta. Ateik, ateik prie manęs greičiau..-.. 
Laukiau tavęs aną vakarą....
Algis

[Slepia kardą]: Buvau ir aną vakarą at
ėjęs, bet, mano nelaimei, negalėjau prie ta
vęs prieiti. Maniau buvus jūsiškių sergė
jusių piliakalnį. Maniau net kad tu pasta
tei vyrus sargybei tavęs. Baisiam neramu
me gryžau atgal. Pargryžęs, ilgai kieme 
stovėdamas, pamačiau pareinančiu du vyru 
iš šios pusės. Tai buvo mūsiškiai, kurie vėl 
mane sekioja. Jie įpirma manęs čia buvo 
atėję... . Kristijonas baiminasi kad aš ga
liu juos suvilti.... Bet, Giedrute, aš noriu 
juos nustebint....
Giedrutė

Gerai kad atėjai, gerai.... Aną naktį 
baisiai geidžiau išvysti tave vėl.... Nak
ties glūdumoje, kada nutilę paukščiai mie
gojo, kada vėjai išsilakstė į šalis ilsėjos, aš 

lilgėsuosie apie tave mąsčiau ir tikėjaus ta- 
vc'ateisiant....

NAUJA KUOPA
So. Milwaukee, Wis. Rugsė

jo 7 d. White Eagle salėj, 2 v. 
po pietų, susirinkęs būrelis ge
ros valios Lietuvių sutverė savo 
mažutėj kolonijoj šviesos žibin
tuvą — TMD. kuopą — iš šių 
tėvynainių:

Boleslavas Pūkis, 
Juozas Urlakis, 
Domininkas Urlakis, 
Pranas Jurkus, 
J. šilenskas.

I Dar kiti pasižadėjo priduoti 
I mokesnius Pranui Jurkui vėliau.

Valdyba išrinkta iš šių: pir
mininku Boleslavas Pūkis; sek
retorium — Pranas Jurkus; iž
dininku — Juozas Urlakis.

Buvo atvykę svečių paaiškin
ti apie TMD. reikalus— M. Kas
paraitis iš Racino ir “Vienybės” 
įgaliotinis A. B,. Stankevičius, 
kuris šioje srityj lankosi. Gerb. 
Stankevičius pasakė gražią pra- 
kalbėlę. Iš Milwaukee dalyva
vo TMD. Apskričio organizatorė 
Stasė Beržienė ir jos vyras, A. 
Berželis. Pirm susirinkimo, at
vykusius svečius vaišino parsi- 
vedę į savo namelius Urlakiai. 
Sutverus kuopą, gerb. Pranas 
Jurkus pasikvietė svečius ant 
vakarienės pas save, ir gražiai 
pavaišinęs, savo automobiliu pa
vežiojo po miestelį ir atlydėjo 
prie gatvekario.

Taip linksmai praleista laikas 
ir atlikta didele užduotis trum
pu atsilankymu šioj kolonijoj, 
nes Įkurta nauja TMD. kuopa, į 
kurią susispietę Lietuviai įgys 
daug apšvietos, laisvo pasaulinio 
mokslo. Tegyvuoja So. Milwau- 
kes tėvynainiai ilgiausius me
tus, jų gyvenimą telydi .šviesos 
žiburėlis, M. Kasparaitis.

Iš Wisconsino Padanges 
| Pranešimas Wisconsin Valstijos 
■ TMD. Apskričio Kuopoms, 
į Apskričio yra nutarta kad 
butų rengiama vakarai. Kaipo 

j rengimo komiteto narys turiu 
j sau už garbę šiuomi pranešti 
i šio Apskričio kuopoms jog tas 
! nutarimas yra pildoma. Del pa-į 
j rengimo svetainė apimta, kon-i 
I traktas padaryta, rankpinigiai j 
j Įmokėta. Paimta yra Turner j 
j Hall, Racine, Wis., ant spalių 26: 
j d., nuo 1 vai. po pietų iki 12 v. i 
nakties. Nepamirškit spalių 26 j 
dienos. Visų kuopų prašyčiau į 
iškalno pradėti ruoštis kad bu-į 
sintį programą padarius įvairiu, Į 
gražiu ir įspūdingų. Jei visos į 
kuopos imsimės už to darbo nė
ra abejonės jog ne tik sudary
sime didelį ir gražų programą, 
bet ir nemažai pelnysime.

Milv/aukes 60 kuopa pasiža
dėjo atvykti sulošti scenišką 
veikalą. Kenoshos 119 kuopa ir 
Racino 121 kuopa taipgi šį tą 
dadės prie programo. Visos 
kuopos tikiu lenktyniuodamos 
imsis už darbo. Prašau visų kuo
pų tame reikale kreiptis žemiau 
paduotu antrašu. Praneškite 
man ką kuri kuopa ir su kokiu 
dalyku pasirengus manot prisi
dėti į ruošiamą vakarą, kad vis
ką j laiką butų galima sutvar
kyti ir pirm laiko pagarsinti 
programą į laikraščius.

Dar randu reikalingu primin
ti kaip TMD. nariams taip vi
siems Lietuviams kad Kenosha, 
Racine ir Milwaukee TMD. kuo
pos turi po 10 serijų TMD. Aps
kričio išlaimėjimo tikietų, kurie 
reikia išplatint iki spalių 26 d. 
Yra paskiria didelės dovanos— 
pirma, šeši tomai Dr. V. Kudir
kos Raštų; antra, trįs tomai 
Kultūros Istorijos. Tos dova
nos bus atiduota spalių 26 d. pa- ■ 
rengime Turner salėj, Racine.

Visas pelnas kaip nuo paties 
ruošiamo programo taip ir su- 
i inkti kiti pinigai skiriama T. 
M. D. knygų leidimui, arba ki
taip sakant kulturinimui, švieti
mui musų brolių Lietuvių. Ma
tote, musų visa darbuotė pati 
per save verta paramos, ir mes 
nuo visuomenės ne veltui tiki
mės paramos sulaukti.

M. Kasparaitis, 
1420 Howe St., Racine, Mis.

NAUJI NARIAI
20 kp. Cleveland, O.: K. Tam- 

kus, J. Pečkaitis, St. Mežanskas.
▼

121 kp. Racine, Wis.: D. 
Šinkūnas, J. Rusis, A. Vasiliau
skas, J. Balčaitis, P. Samalionie- 
nė, A. Masilionis, S. čiuplinskas, 
M. Baktis.

▼
119 kp. Kenosha, Wis.: J. 

Marcinkevičius, J. Pateliunas, 
St. Ruika, J. Mitkus, F. Povi- 
lenskis.

V
5 kp. Waterbury, Conn.: I. 

Žukauskas, A. Vitas, A. Gran
tas, J. Laskevičius, Zosė Stan
kevičiūtė, V. Zuvišius, G. Ve- 
verskis, J. Ažunaris, St. Baka- 
nas, M. Brazauskas, J. Čepukai- 
tis, Pr. Čepulis, St, Čiapas, K. 
Cvirka, Dr. M. Devenis, J. De- 
linikas, V. Eidukevičius, J. Jak- 
ševičius, J. Jaruševičius, J. Jok- 
ša, A. Jaunžemis, J. Jokūbaitis, 
Pr. Jokūbaitis, J. Jokubėnas, P. 
Karpas, K. Kerbelis, M. Krun- 
gelis, J. Kudlinskas, P. Kušlis, 
Ip. Kutelis, J. Kvaraciejūs, Teo. 
Latvėnas, V. Liutkevičius, Pr. 
Mačiulis, J. Marcinkevičius, T. 
Matas, V. Kenausis, J. Matulis, 
J. Mikelionis, M. Miknaitienė, A. 
Mockaitis, St. Motiejaitis, A. 
Muraška, E. Poškiutė, J. Bačiu
lis, J. Rakickas, A. Raulinaitis, 
J. Ražanauskas, V. Ručinskas, 
J. B. galiūnas, J. Senkuvienė, P. 
Šervinskas, K. Strikulis, J. šul- 
žinskas, S. Tiknius, K. Vasiliau
skas, J. Vilčinskas, V. Vituris, 
S. žiūraitis.

23 kp. New Britain, Conn.: 
Vikt. Vitukinas, Jonas Kąda- 

lis.
Ee to reikia pažymėti Andrių 

Valinčių, kuris užsimokėjo duo
klę užvilktą nuo 1919 metų, tai 
yra penkis dolarius, ir vėl sto
jo burin TMD. narių. Tai sek
tinas pavyzdis visiems seniems 
TMD. nariams kurie išstojo iš 
Draugijos ir užvilko duokles.

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos. Stiklai. VarnIBia!. 
įrankiai, Pjaustvmo Daiktai.

Elektriški Reikmenis.
Plum bėriams ir Stogams Reikmenės 

Namams Padargai.

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

/Gerovės skyqiu§\
DEL APRŪPINIMO « 

MOTINŲ IR J U į| 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.jg

STRAIPSNIS

šiame skyriuje mes laikas 
ano laiko gvildensime rcl«
kalus (domius bosiančioms
motinom Ir motinoms >«• 
n y kūdikių. fl

1 Kūdikių aprūpintoms Ir pe
nėjimas yra dalykas gyvert 
svarbos Šeimynai Ir tautai 
ir mes jaučiame, kad Lai 
yra dalykas, kurį mes tu
rime rtguUariškals

a

tarpiais atvira) Ir tžrzul ASM
8.9

Kondensuotas pienas turi visus 
kaulinius ir mėsinius vitaminus. Ant 
jo galima atsidėti del viendoos jo ko
kybės. Tas tiesa tik kalbant apie ge- 
resnęją rūšį. Kaip ir su kitais mais
tais, yra visokių rūšių. Motinos tu
rėtų vartoti tokį pieną kurio firma 
yra pripažinta. Diduma pasirenka 
Borden’s Eagle Brand dėlto kad jis 
geresnis už kitas rūšis. Patartina 
vartoti tą pačią rūšį visada. Supran
tama, kūdikis turi teisę gauti geriau
sia. o niekas nėra taip svarbu kaip 
maistas, ypatingai šiltame ore.

KŪDIKIO DANTIS
Sveikam kūdikiui dantįs turi pra

sikalti tarp šešių ir septynių mėne
sių. Pirmieji dantįs vadinama “pie
niniais”. Jų pasirodymo laikas labai 
įvairiuoju. Priežiūra tų dantų yra 
labai svarbu. Juos reikia du syk į 
dieną nuvalyti švelniai trinant bovel- 
nos ar vatos gumulėliu, kurį reikia 
padažyti borinės rūgšties tirpinyje, 
padarytam iš pusės šaukštuko borak- 
so atmiešto vienoj puskvortėj verdan
čio vandens. Vaikui augant, reikia jį 
pramokinti vartoti šepetuką. Antrų
jų dantų sveikumas ir stiprumas pri
klauso daug nuo priežiūros teikiamos 
pieniniams dantims.

Antrieji, arba amžini, dantis pa
prastu pasirodo apie še.šlus-ucptin- 
tus n.etuš. Jų yra 32. Labai svarbu 
juos tinkamai prižiūrėti. Daugelį li
gų galima išvesti iš blogų dantų. Ge
rai prižiūrimas dantis retai genda. 
Patartina kūdikio dantis duoti išeg
zaminuoti geram specialistui kas še
ši mėnesiai, taip kad butų galima pu
vimą tuoj sustabdyti pastebėjus.

Atminkite kad “Žiupsnelis išven
gimo vertas svaro gyduolių”.
AR JUS KŪDIKIS NEDAS VERI A?

Labai patenkinamų pasekmių gau
ta nesenai gydant nedapenėjimą mo
kyklos vaikų su Eagle Pienu. Blo
gai maitinami vaikai tuoj pradėjo 
taisytis gavę Eagle Pieno į savo val
gį. Nekurie augo dusyk negu pa
prastai. Visi gi grupė gavo viduti
niškai po septynis svarus daugiau ne
gu kūdikiai penimi paprastu iš bonkų 
pienu. O nuo to laiko mokytojai pa
stebėjo kad vaikai ne tik sveikatoje 
ir vikrume paūgėjo, bęt ir sparčiai 
mokintis ėmė.

. ' ~-------- ’Kaip tik jūsų kūdikio dantis pasi
rodo, pratink kūdikį prie dantų už- 
žiurėjimo. Valyk jo dantis su savo 
pirštu apdengtu minkštu skaruliu ir 
Colgate’s Ribbon Dental Cream. Vė
liau mokink vaikus šveisti dantis re
guliariai po kožno vaikio su Colgate’s. 
Jį vaikai labai mėgsta.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANA—KAI
NA £1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

LietuvlJkai-Anjliik&a ir Aagllilui-Llotuvtfku

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 i 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo noi vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tanai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir Jų atstovais. Kurie patįs neri- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmones 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... 8194K
Tas pats, gera morokko oda, labai drutm<.......... Sli-ŪO

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

3518. Jaunas Matininkas. Pirmoji dalis. Geometri
jos vadovėlis pradodamajai mokyklai. Parašo 
A. Bubilas. II-ras pataisytas leidimas. Kau
nas, 1921, pusi. 56 .................................. 40c

Algis
Tu gludi čia girių gilumose, Perkūną 

garbindama ir jam ugnį kūrendama. Ne
žinai kas yra pasaulis ir ką jis turi....
Giedrutė

Tavo buvimas svetimose šalyse ir maty
mas tų gerybių mane tik labiau kankino. 
Kožnas pralekiantis paukštis man priminė 
tave, ir laukiau žinios apie tave. Puolančio 
lapo subarškėjimąs vertė mane žiūrėt į tą 
pusę a tur neateisi. ... Ir sučiauškėjimas 
svirplio rodės'kad tavo balsas mane kalbi
no....

[Bus daugiau]
3522. Lietuvių l.emcntorius arba geras skaitymo ir 

rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių, Chicago, 1912, p. 84 ....... 85c

Racine, Wis.
TMD. 121 kuopa ruošiasi pa

sitarnauti TMD. Apskričiui ku
ris rengia programą ant spalių 
26 d. Turner Hali. Mat, vieti
niai nujaučia kad suvažiuos į 
svečius visi Wisconsino tėvynai
niai. Vieni ruošia vietas atvy
kusioms svečiams sutalpinti, kiti 
tuo nepasitenkina, sako, sve
čiams neužtenka vien parūpinti 
geros vietos, priderystė juos ir 
pavaišinti, palinksminti. Su
prantama, jei juos šaltai priim
tume, vėliau ir su pyragu jų ne
prisiprašytume. Iš šalies tėroi- 
jant į narių darbavimąsi yra 
vilties kad svečiai bus priimti 
kaip reikia ir neišvažiuos alka
ni.

Gauta iš Apskričio 10 serijų, 
ir imtasi pardavinėti, darbas va
roma sparčiai.

Gauta C. V. Pirmininko K. S. 
Karpavičiaus laiškas reikale C. 
Valdybos išleisto kontesto pri
rašinėjimui narių. Vajaus va
du paskirta M. Kasparaitis, jam 
duota gale pasiskirti sau kad 
ir visą tuziną pagelbininkų.

Kuopa pasikvietė talkon L. D. 
Klubą kad padėtų kuopai suruo

Dabar

gintas 
iki 

$6.33

31 
mė- 
me-

LABM 
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIK RODĖLIS 

Rodo meto 
12. mėnesy, 
7 savaitės 
dienas, 
dieną 
nėšio,
nulio per
mainas, ir 
minutas ir 
sekundas. 
Laiko tik
rai laiką ir 
yra gražus

opsiduoto metalo. Juo kožnas džiaug
sis, ir Jus didžiuosites. Jis vertas 
daug daugiau.

NESIŲSK PINIGŲ. Tik prisiysk 
mums savo vardą ir adresą. Mes ap
luokam persiuntimą. Užmokėsit tik 
$6.35 pastoriui kada atneš. Pinigus 
grąžinsim jeigu nepatiks.
BARGAIN JEWELRY CO. Dep. 2G0 

233 William St. New York City.

Didžiausi Plunksnų įs
taiga Su v. Valstijose 

Mes par
duodame 

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

tas ilgu 
gulėjimu.

.   Plunksnas,
nupešiotas arba išpukuotas. Visų 
pavyzdžius prisiunčiam ant parei
kalavimo. Siunčiam Plunksnas j 
visas Suv. Valstijas. Rašyk šian
dien į didžiausią Lietuvišką Plunk
snų įstaigą. (23)

ALBERT STETZ
138 Passaic Street, Passaic, N. J.

Galim prisiųsti ___
- —arba išpakuotai

čielas

Kiek?
Ar aš išgaliu turėt automobilį? Kiek 
apdraudos turėčiau turėti? Kiek tu
rėčiau susitaupyt? Kiek turėtų šei
mynos maisto lėšos būti?
šie yra tipiški klausimai užklausiami
Namų Ekonomijos Biure užlaikoma
me šio banko kaipo dykai patarnavi
mo Clevelandiečiams.
Kiekvieną dieną šis departmentas pa
gelbsti žmonėms visuose gyvenimo 
laipsniuose išdirbimui biudžetų plano. 
Gal ir jus galit juomi pasinaudoti?

Incorporated IS49 

gocietg for parings ' 
in the City cf Cleveland

PUBLIC LQUARB

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS l TAUPYMŲ BANKĄ”

i

];
r.

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojami, išleidžiant ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
-E

Nei proletarai dainų neriečia, 
Nei nedainuoja -^neilej 

paskendę,
Jiems turbūt saulė šilta 

nešviečia —
Taigi mes sėdim dantis 

sukandę;
Pykstam ir laukiam eilių 

šiam skyriui,
Bet nesulaukiam —kažin 

kas yra
Tiems mus poetams (taipgi 

poetėms),
Neturim šičia nei ką indėti.
Patįs “dainuojam”, bet daina 

musų
Neduok dievuliau.. .
(užbaigti pritruko žodžiu. . .)

Juokų Red.
Didelę klaidą padarėm skelb

dami eilių kontestus — paprato 
musų gerb. poetai ir poetės — 
ir nerašo uždyką, vis kontestų 
laukia.

Palaukit, ateina jums 1925 
metai....

Chicagos “Draugas” aprašy
damas kaip Kun. Fabijonui no
rėjus užsukti Į Angliją, jam ne
davė vizos Anglijos konsuliarėj 
raštinėj koks tai nežinomas as
muo — Fabijonui iš veido ne
matytas, ale žinąs visus Fabijo
no žingsnius ir mintis, paga
liau klausia savęs keno autori
tetu tas vyras Fabijoną egza
minavo? Nagi Slaptos Spragi
lų Sąjungos autoritetu, nes tai

IŠRAIŠKOS GADYNĖ 
(Tąsa iš pereito num.)

Reiktų pastebėti, kad, vadindami Rene
sansą ekspresijos gadyne, mes turime ome
nyje štai ką: žmonės jau nenorėjo vien tik 
klausyti ir tylėti, imperatoriui ar papai sa
kant jiems, kas daryti ir <ko nedaryti. Jie 
patys jau norėjo būti gyvenimo scenos ak
toriais. Jie norėjo patys “reikšti” savo idė
jas. Pavyzdžiui, jei žmogus yra susidomė
jęs valstybės reikalais, kaip buvo susidomė
jęs Florencijos istorikas Mykalojus Makia- 
veli (Niccolo Macchiavelli), tad jis ir “iš
sireiškė” savo knygoje, parodydamas visuo
menei savo idėją apie valstybę ir valdovą. 
Iš kitos pusės, tapytojas stengėsi “išreikš
ti” savo meilę gražių linijų ir malonių spal
vų paveiksluose, kurie padarė garsiais to
kius vardus, kai Džiotas, Fra Andželikas 
(Giotto, Fra Angelico), Rafaelis ir kt.

Jei šita meilė spalvų ir linijų suderin
davo su susidomėjimu mėkanika ir hydrau- 
lika, tai pasekmėje buvo toks, leiskime sau 
Leonardas daiVinci, kuris piešė paveikslus, 
darė bandymus su balionais ir skriejamo- 
mis mašinomis, apdžiovino Lombardijos 
pelkes, ir “išreiškė” savo džiaugsmą ir su
sidomėjimą visais daiktais, tarp dangaus ir 
žemės, savo prozos raštais, paveikslais, 
skulptūra ir įdomiai sugalvotomis mašino-

čiai ir davė išbaigtą triumfuojančios baž
nyčios “išraišką”.

Visoje Italijoje (netrukus ir visoje Eu
ropoje) buvo daug vyrų ir moterų, gyve
nančių tiktai tam, kad pridėjus ir savo ska
tiką prie tų mokslo, žinijos, grožės ir išmin
ties turtų, kuriuos turi musų gadynės pa
saulis. Vokietijoje, Mainco (Mainz) mies
te Jonas Genzenfleisas (Johann Gaensen- 
fleisch), paprastai žinomas vardu Jono Gu- 
tenbergo, išrado naują būdą spausdint kny
gas. Jis tūrinėj o senovės medines klišes ir 
ištobulino systemą, prie kurio minkšto švi
no raides galima taip sudoroti, kad jos su
daro žodžius ir ištisus puslapius. Teisybė, 
jis prakišo visus savo pinigus teismo byloje 
delei spausdinamos mašinos išradimų.' Ji
sai mirė skurde ir varge, bet jo “ekspresi
ja”, arba jo ypatingo genijaus “išraiška” 
pasiliko ir dabar tarnauja žmonijai.

Netrukus po to Venecijoje Aldus, Pa
ryžiuje Etijanas (Etienne), Antverpe Plan- 
tin’as ir Bazelyje Froben’as parūpino pa
sauliui gražiai gotiko raidėmis spausdintą 
Gutenbergo Bibliją; ji buvo taip jau spaus
dinta Italų raidėmis (kaip ir ši knyga), ar 
Graikų, ar Ebrėjų.

Ir štai visas pasaulis galėjo klausyti tų 
žmonių, kurie norėjo ką nors pasakyti 
spausdinto žodžio pagalba. Tie laikai, kada 
noksiąs buvo nedidelio privilegijuotų žmo
nių būrio monopolis, amžinai dingo. Ir 
paskutinė tamsybės užtvąra griuvo, kai 
Harlemo Elzevier’as pradėjo spausdinti pi
gios laidos knygas. Ir štai Aristotelis, Pla
tonas, Virgilis, Horatius ir Plinis — visa 
senovės rašytojų, filosofų ir mokslo vyrų 
draugija — pasisiūlė žmonijai i draugus ir 
mokytojus! Ir akivaizdoje spausdinto žo
džio, humanizmas išliuosavo ir sulygino vi
sus žmones!

buvo Slaptas Spragilaitis.
Slaptų Spragilaičių visur pri

viso — ir klebonijose, ir kito
kiose įstaigose kur tik randasi 

■■Lietuvos priešų.

l’o ilgų tyrinėjimų mes išty- 
rėme kad daugelis žmonių mums 
siųsdami Kalėdinius ar Velyki
nius pasveikinimus siunčia ne 
del to kad jie mus atmena, bet 
kad mes juos atmintume.

Už perdidelį rūpinimąsi dar
bininkė) ų sveikata pasodintas 
kalejiman Dr. Kaškiaučius vis 
užpildo bolševikų spaudą sa
vo aprašymais apie įvairias ly
tiškas ligas, ir andai apsakė kur 
labiausia sifilis platinasi — pik
nikuose, ir tt. Dr. Kaškiaučius 
tą gerai matyt ištyrė, nes “dar
bininkai” (komunistai) pasiima 
daržus ant visos vasaros ir juo
se piknikus rengia kas šventa
dienis.

Zuzana Bartkienė (vietine) 
sako nepyksta kad jau šįmet 
davė Marei Katkienei septynis 
puodelius cukraus, tik sako nori 
kad ji paliautų vartojus žodį 
“paskolink”.

Skirtumas tarp “Keleivio" 
bolševizmo ir bolševikų bolše
vizmo yra tas kad jis rašo apie 
gerėjimą darbų kada dabar be
darbė, o bolševikai net ir ge
riausiame laike vis verkia kad 
darbininkai badu miršta.

P. Akšys (vietinis) papasa
kojo šitokį atsitikimą: Mirė 
vienas Žydas tėvas, palikdamas 
savo dviem sunam turtą po ly
giai padalinęs. Vienas sūnūs gy
veno labai išlaidžiai ir praleido 
viską. Kitas ėjo turtingyn.

Nubiednčjęs brolis ateina pas 
turtingąjį ii’ prašo paskolint 
jam pinigų. Brolis sutinka pa
skolint, bet reikalauja devinto 
nuošimčio palukų.

Biednasis kraipydamas galvą 
sako: “Ui, kaip tu gali reika
laut nuo manęs 9 nuošimčio! 
Tik prisimink, ką pamislys mu
sų geras tėvelis danguose būda
mas, apie tave!”

Turtingasis atsakė: “Musų 
tėvelis tik apsidžiaugs pažiūrė
damas į mus: jam danguje sė
dint ir žiūrint žemėn 9 išrodys 
kaip 6.”

mis. Didelių gi jėgų žmogui, kaip Myko
las Andželis (Augelio), tapybos paleta ir 
šepetys pasidarė persilpni jo galingoms 
rankoms, — jis pakrypo skulpturon ir ar- 
chitekturon, kalinėjo didžiausias stovylas 
ir marmuro, piešė planus Šv. Petro bažny-

•ML?--P '
Bus: DIEVAI IR ŽVAIGŽDĖS, KUNI

GAI IR KARALIAI.

W
Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 

Užrašyki! jiems “Artoją”

Mazgok — 
Nebraižyk 
Savo Danty

Kuomet jūsų ran
kos susipurvina ar 
valot jas trindami 
su smėliu? Lauki
niai taip darydavo, 
bet civilizacija Į to 
vietą panaudoja 
muilą.
Kaip ankstyvieji 
laukiniai mazgoda
vosi rankas, ir jus 
šiandien galit pa
imt stiprų, žvyruo
tą dantų valytoją ir 
nušveist nuo dantų 
jų delikatną palivą 
—tečiąu tas yra pa
vojinga.
Colgate’s nuvalo ir 
nuskąidsina dantis 
bet netrina ar ne
suraižo jų. Dakta
rai ir Dentistai re
komenduoja C o ii - 
g a t e’ s. Pirk tū
belę šiandien.

Geri Dantjs 
Gera Sveikata

Virimo Receptai
Smetoninės zupūs yra geras būdas 

dadejimui sykiu daržovių ir pieno 
prie apmažinto valgymo ir yra taip 
maistingos kad su duona ir sviestu 
jos gali sudaryt vyriausi valgį arba 
vakarienę. Jas taipgi galima duoti 
buljono puodeliuose, apibarstant la
bai smulkiai kapotom petruškom. Se
kantis receptas užtenkamas del šešių 
ypatų. Tas receptas buvo toks geras 
kad šimtai šeimininkių ji nuolat nau
doja.

SMETONINĖ ZŲPĖ
2 puodukai daržovių kamblių
2 puodukai daržovių vandens
2 šaukštai sviesto
1-8 šaukštuko pipirų 
biskis babkavų lapų 
2 puodukai evaporated pieno 
2 šaukštai miltų 
J šaukštukas druskos
1 šaukštukas trintų svogūnu.
Sutarpink riebalus skarvadoj, su

dėk svogūnus ir šutink palengva per 
penkias minutas; dadėk miltus, nuo
lat maišyk iki burbuluos. Dadėk pa
lengva pieną, atmieštą daržovių van
deniu, nuolat maišant iki aptirštės. 
Sudek daržovių kamblius ir užskonį ! 
ir plak vieliniu menturiu arba kian- 1 
žinių plaktuvu. Putos susidarę šia
me procese neduos užsidės skūra i 
ant Smetonos ar pieno zupių. Duok i 
stalą tuoj su grūzdai:-, trapiais kre
klais ar džiovinta duona.

Virtuves Reikaluose
Kepant pyragaičius su sviestu rei

kia turėt pečių neperkarštą. Pyra
gai be sviesto reikalauja greito karš
to pečiaus. Kepant pyragaičius pe
čius turi būti užpildytas greitai prie I 
vidutiniškos temperatūros. Jei me
lasai naudojama, pyragai iškeps dar 
greičiau.

Kad nepajuostų obuoliai pjaustant, 
naudok sidabrinį peilį.

Perspaudus lemeną ar orandžį tuoj ! 
nuvalyk spaustuvą. Tas išvengs ne- I 
reikalingo truso vėliau.

Stotk’.j mazgote reikia k:,skalbt kar
štoj sodos soliucijoj ir išplaut karšta
me vandenyj po kiekvieno naudojimo.

Žemvuogių gėrimą paskanink da- 
pilant visgi vynuogių skystimo, 1c- 
inono skystimo, ir arbatos.

Dedant į stiklus rh u barbą’ naudok 
tiek pat ir cukraus ir visai mažai 
vandenio. Ji taipgi galima sudėti 
nevirtą ir nesaldinta.

Naminiai Pasigelbėjimai
Baltas šilkas ir satinas geriau iš

silaikys jei suvyniosi juos j mėlyną 
popietį išvengimui pageltonavimo.

Saugus būdas laikyt nuodus nuo 
panaudojimo vietoj vaistų įkišant 
spilkutę ar fonografo adatą iš vi
daus arba apačios korko kad smail- 
gaiis išlystų per viršų.

Paltą milinę kepurę galima išva
lyt padarius iš arrow root ir magnesia 
košę, sumaišant su šaltu vandeniu ir 
užtepant ant kepurės ar skrybėlės. 
Leisk visai išdžiūt, tada nutrink.

Skalbiant šviesiai gelsvas langines 
krakmo ląreikia nudažyt arbata arba 
kava.

Sidabrinį krepšelį pamerk niaslion- 
kose per naktį, Ryte nuplauk drung
name vandenyj ir nušluostyk sausai 
minkštu skaruliu, ir išrodys gražus.

Nudegus pirštą, uždėk ant tos vie
tos tuoj miltų, ir skausmo nejausi. 
Miltai apsaugo skausmą nuo šalto 
oro.

Tauku plėtmas galima nuimt nuo 
vilnonio patiesalo trinant tvirtai su 
kloforme padažytu skaruliu.

Sveikatos Patarimai
Rouge (veido dažai) galima pirkti 

dviejose formose, pudra ir kietą. Ją 
naudoti reikia prie šviesos, ir reikia 
uždėt biskį pudros ant tų vietų pirm 
tepant. Rouge reikia naudot labai 
mažai. Daugelis mėgsta naudot bis
kį cold cream ant odos pirm rouge 
tepant. Reikia žiūrėti ją pasirenkant 
nes ji skiriasi ir pritaikoma prie na
tūralus spalvos. Visi apsidažymai rei
kia pirma nuvalyt naudojant cold 
cream. Garo maudymas yra gerai, 
nes visai atidaro odos skylutes. Ge
riausia pasitart su vaistininku apie 
tai kuri rouge geriausia jums.

Ypatiška Sveikata
Vanduo yra vienas iš svarbiausių 

dalykų duodančių žmogui sveikatą. 
Žmogaus kūnas susideda iš 70 nuoš. 
svorio vandens. Reikia kasdien su
naudoti bent šešis stiklus vandenio. 
Tas nereiškia kad tai turi būti gry
nas vanduo, galima sunaudot arba
tos, kavos ir sodų pavidale. Faktas 
yra kad skystimai išeina pirmiau iš 
vidurių negu tirštimai. Geriausia 
yra gerti vandenį pirmiausia iš ryto 
ir paskiausia vakare. Daktarai pa
taria išgert šalto vandens stiklą tik 
atsikėlus, ir tiek pat vakare šilto ei
nant gulti. Tas pagelbės užlaikyt 
kūno sis te mą geroje švarioj p a dėty j.

Mes Rekomenduojam** Sekančius Produktus:
Laikyk dėžę Borden’s Evaporated !virtuvėje kur reikalinga pieno. Jūsų 

r). ...u....!.. i,ri„ ; i;- I rroserninkas noriai parduos jumsPieno \ .šilti a ledu šėpoj. J is nepasi- , > » •• . • .1 Bordens nes jis žino svarbą pasiga-
gadina ir atsakys visokiam tikslui liiėdinusio pirkėjo.

B M

unsweetened

M V

nekainuoi?. daugiau kaio kiti oaorastos rū
šies Dienai, bet turi už savęs tyrumo, šviežu
mo ir ?eramo t?arantiia. kuria Boden oalai- 
kč nuo 1857 metu.

Vienas iš parankiinių vaitojime Borden’s 
Evaporated Pieno yra kad galit pirkti bile 
skaičių biešiniu ir turėt vartojimui kada no
rit. Nestirugs atdaroje blešinėje, nepaisant

koksai oras.

Kepime kur reikalaujama Smetona, vartokit 
neatskiestą. Tokiu budu turėsit gardžius 
maistingus valgius pigia kaina.

Laikykit pieną ant ledo, jei atdaras Borden’s 
Evaporated Pienas yra lengviau užlaikomas 
negu paprastas pienas, bet visgi nebūna 

po atidarymui bleši-

\aito.ut .Bordens Evaporated Pieną vietoj 
brangios Smetonos kavai. Yra geresnis ne
gu pienas ir pigesnis negu Smetona.

jei norit dažinoti kaip kept su Borden’s 
Evaporated Pienu, išpildykit kupon 
paženklinant kokiu pamoku norit, i 
mes pasiusim jas visai d

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg. New York

Chicagos Ofisas: 510 N. Dearborn 
Telefonas: Dearborn 3105

Kokios
Penėjimo 

Instrukcijos

Vardas

kuponas---------------
Literatūros Norit

Valgiai del Vaiki;
Vaikų Knyga
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you sit and whine about 
The good chances others get, 
While the most that you hav 

done
Was to fume and frown and

do you lie helplessly 
life’s overcrowded brim?

t) I R V A

The Climate cf Lthuania
The climate of Lithuania va

ries according to the situation 
of the provinces. On the lit
toral it is influenced by the sea 
and becomes more and more 
continental as one advances in
to the interior. The mean tem
perature is 6.6 degrees centi
grade. In July the mean is 18 
dergees. In winter for 
months the thermometer 
below zero. The rainfall is 58) 
millimetres annually, July and 
August being the wettest 
months. Westerly winds pre
dominate, but >in summer they 
blow from the north-west 
in winter rather more from 
south-west.

In the Vilnius province 
climate is fairly continental. 
The summer temperature is 
generally higher than in Lithu
ania Minor (in July, for exam
ple, 18.6, whereas at Konigs- 
bei'g it is only 17.5 degrees). 
In winter, on the other hand, 
is it lower, the thermometer 
during live months (from No
vember to March) falling be
low zero. The rainfall reaches 
605 millimetres annually. 
Cloudy weather is frequent. 
At Vilnius, for example, there 
are on an averag'd during the 
year only 03 bright days, 133 
cloudy and 167 days of rain.

The climate of Kaunas prov
ince is strongly influenced by 
the sea. In July the average 
temperature is 13 degrees, while 
in winter it oscillates in the 
various districts between 3 deg
rees and 6 degrees. The atmos-

BE THE MASTER OF' 
YOUR FATE

By Walter R. Baublis.
Have you ever given thought
To the part in life you play, 

do you let is pass by 
its customary way?

Do you try to forge ahead
Full of vigor, streng’nt and vim,
Or
On

the
Do you envy the success 
That the others have 
Would you take from 
right

To the fortunes they 
gained ?

attained; į 
them

have

Do you live a life of fun, 
And in many foolish ways 
With as many foolish friend: 
Waste your precious nights and

If you do—then make a change I 
To the road of common sense, ! 
So that when old ago arrives j 
You will not do penitence.

least
con-

A secret is what you tell 
I someone not to (ell because you 
I promised no! (o tell it yourself, 
explains Jennie Johnson. 

-------- o--------  
Investigators have at 

demonstrated that birth
trol should have been practiced 
fifty years ago.

-------- o--------
Modern political maxim : To 

the victors belongs the oil 
-------- o--------

There can be no particular i 
(objection to the family skelet-1 
(on, says Mary Baltrukonis, un- 
| less it is permitted to wear a 
i bathing suit. 

-------- o--------
When some men think they 

are at the height of their career 
I they are really only up in the

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.

BANDYK ŠI ant SAVO 
PLAUKU
15 DIENU _ 
LAI VEIDRODIS 
ĮRODO PASEKMĘ 

'YžK'YSa" Jūsų plaukai nepri- 
valo suplonet, neigi 

galva nuplikt, nes štai būdas sunai
kint mikrobus kurie naikina plaukus. 
Ši skirtinga metodą sulaikys plaukų 
plonėjimą ir negyvumą, prašalins 
pleiskanas, niežėjimą, nutamsins ži
lus plaukus ir sulaikys slinkimą, su
stiprinant plaukus vyrų ir moterų.

DYKAI IŠBANDYMAS: Prisiųsk 
o vardą dabar iki dar ne pervčlu, 
15 dienų dykai išbandymo.

J U EI. denn
2 N. Robey Si. 11-82 Chicago, III.

G. W. KLOPFER, O. D
O P T O M E IRAS

Egzaminuoja ir 
gydo akis ir 
priskiria aki

nius.
Valandos: nuo 
10 iki 12 ir nuo
Viršuj Vaistines. 2 iki 8 vakare.
Kamp. E. 79th St. ir St. Clair.
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-------- o--------
USA DANGEROUS 1 HING— |MOTERU 1R MERGINU PLAuKUS 

To tell a doting mother that pai,om
Garbiniuojam

j Apvalai Suraitom
Baltinam Išimam Gyv-Plaukius

10 pci’ cent, divi- Robinam Plaukus Gydom Pleiskanas
Veidus Pagražinam

hut the use oi
Į them counts. A pig has brains, (her boy is to blame.

- I but (hey are chiefly valuable in To trust a man who promises j
, v ' I sandwiches. 'more thanthe | , ,---------o--------  j uends.

I A certain tired business man ■ To put a
I of Superior ave. wonders every (charge of a
' now and then why Mr. Burbank
! hasn’t
grass that will grow
high and the:; quit.

-------- o—---- -
The man who is a

it himself but wants the news-1 capacity.
I paper to take it up called at this
| office the other day, reports an: our wife’s name.
exchange. ', ~ a

cigaret smoker 
kindergarten.
settle a neighbor

given to a weary world I hood quarrel.
I To think that life is only sun-
! shine.

To give your daughter ex- 
afraid to say j pensive tastes and no earning

To try to

inch

. Bob Suraitom
Manikurinam

in !
TURIM VISOKIAUSIŲ VESTUVIŲ

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

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

Del vestuvių mes turim tokių gra
žių suknių kad merginos išrodys gra-

To keep ail our religion in

The only two things that fur-

6202 St. Clair A

A. L. Glaser
ADVOKATAS IR TEISIU 

PATARĖJAS
padarė 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.

Dabar atlieka paveikslų trau
kimą puikioj padidinto.] ir 

pagerint oj galerijoj, su 
visais naujausio išradi

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi

sokių rūšių ir 
visokių gru

pių, vestu
vių ir tt.

ANTANAS BARTKUS 
1197 East 79th Street

KuomeS: Užsisakot

Fairchild’s VelvetEE FAIRCHILD MILLING (L 
CLEVLLAan^O.

Reikalaukit Kad Jums Duotų 
Tiktai Tiki uosius

i t D'iJaį'zfįigf, ‘i'i.T i;',? 
ŽĮ»»

-------- o-
Farmers arc no longer called Tish light without heat are the • • 11.- 1----- --- 1 . 11 .1 1---- 1

clod-hoppers. They have out-, 
lived that poor attempt at ridi
cule. For political purposes they j 
are now dirt farmers. 

-------- o--------
Beauty, said an ancient philo

sopher, is the rarest thing in the I 
world, but that was before it I 
could be bought by the box. j 

-------- o--------
Some people say that prohib

ition is a failure. Well, snaps 
J. Pechkaifis,;■ they might, ,1:3 

[well say the same thing about 
(the Ten Commandments. 

-------- o--------
Doctor: Yes, you are in such 

la condition that you should go 
I to Florida.

Patient: Oh, my! Am I ? !
Doctor: Yes, o Palm Beach. 

-o--------
It is to be hoped this will 

| make things plainer to the boss, 
you see a man with a 

sional ball players wore mus-I far-off look, murmurs John Bra
taches, and the best shortstop į zauskas, it’s the vacation daze, 
he ever saw wore sidewhiskers. 

-------- o---- -—
CYNIC

The only women I can trust
[are the two Kewpies staring at 
me from the mantelpiece; and 
they have glass eyes. 

-------- o--------
Prepare yourself for a shock, 

said the physician to the young 
and beautiful wife of and old 
and very wealthy man. There 
is no hope. I’m afraid your 

j husband is going to get well.

For your prime will then nave 
passed.

Gone will be your pleasures toe, 
As you look with grieving heart 
At the wreck that was once

YOU.

lightning hug and a bald head. 
-------- o--------

Great minds and great for
tunes don't always go together.

So begin your change to-day, 
Hasten, ere it is too late,

I Rise above the common mass, 
pherie precipitation varies from!Be the master of your fate!! 
550 to GOO millimetres. I '

The province of Suvalkai has ' g 
a mean annual temperature ef|Sm b ( 
6.2 degrees. In July the aver
age is 17.7 degrees; from. De
cember to March it is below ze
ro, Suvalkai is not so rainy as 
the other provinces, the fall be
ing from 500 to 550 millimetres. 
The weather is very variable, 
especially in spring. There are 
some 70 wet days in the year.

The province cf Gardinas has 
the most continental climate.! 
The average temperature is in ( 
January 6 dergees, in July 20.9 
degrees. The annual rainfall 
docs not exceed 335 millimetres, 
showing 
driest of 
inces. ■

Here’s to these who would like 
to be,

But do not know when and

--------o--------
You don’t need to worry 

about physical training on a 
trip if you get .an upper berth.

-------- o--------
John Virbickas fears he is 

growing old, because he can re
member when the most profes- ( When

s

prajovęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoronis turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. C) 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

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

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

SIUK IR TAUPYK

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

i®

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

Geriausi Vatos Siūlai 
SIUVIMO PAMOKA
Norėdami naudingos knygeles 
apie siuvimą prisiųskit 4 c. i 
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. O

315 Fourth Ave., New York

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

that Gardinas is the 
the Lithuanian prov-

PENC1LC0MMNY
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Vdet AiiorStrop Razor

!
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Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas —- 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augs.

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta 5248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

I
I

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

The average man usually 
thinks he is above the average, 
rumbles P. Akšis.

-------- o--------
Teacher (examining class on 

flivveroiogy) : Johnny, what is 
a universal joint?

Johnny: A department store, 
Ma'am.

Complete in/Itself

žmogus kuris išrado si? sistemą 
buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
jaugei] metų ligos kankinamas išra- 
Įo naują sistemą išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vaikams. Šimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 
Ižiaugiasi sveikata ir rekomenduoja

sistemą savo pažįstamiems. Delei 
šbandynio atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indėkit už 2 c. 
įtampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

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

Lietuviški Rekordai
grafafonAi

Namų Rakandai
A J ES išpirkome iš Kauno Krautu- 

-1 vės nuo St. Clair Avį. ir E. 23rd 
•Street visus Lietuviškus ir kitokius . 

rekordus ir g r af of onus. Norėdami Lietuviškų dai
nų ir šokių bei abelnai visokių rekordų ir puikiau
sių grafofonų kreipkitės čionai, čia taipgi rasit 
savo vientaučius, o prie rekordų jums patarnaus 
Jenas Gudaitis, dirbęs iki šiolei Kauno Krautuvėj. 
Prie musų rakandų ir grafofonų krautuvės prisi
dėjo dar naujas bendras, visiems gerai žinomas 
GRACIJONAS ŽIDONIS, geresniam musų vien
taučių patarnavimui namų reikiųenų pirkime.
Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit

Cleveland Fumiflor© Co.
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius , G. Židonis.

GEORGE W. LEDDON
:: ADVOKATAS ::

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

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

r than a Mustard Plaster

a 
p BALUKONIS

----- Advokatas -----
Naujas ofisas 92 I Engineers Bldg. Tel. Main 1480

C fl h a _______________ _____ ________;zxgxx.xx;c£xxxjuaz3XxrarxxxgTy.Jxxxaxzxxxxxxxxxxxxxxxxz 
Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: Neužmirškit saviškiu Lietuvoje 
Užrašyki! “Dirvą” ir “Artoją” Užrašykit jiems “Dirva”

Lietuviška Čeveryku Krautuvė
Vyrams, moterims ir vaikams. Gražus, tvirti ir pigus.

Style Shoe Store
6824 SUPERIOR AVENUE

Priešais Lietuvišką Svetainę
R. JOKUBĖNAS, Savininkas,

“SANDARA 
Skaityk “SANDARĄ , Mokslo, Lite

ratūros, Politikos, Žinių Laikraštį.
“SANDARA” yra vienas iš geriausių 

Lietuvių laikraščių Amerikoje.
“SANDARA” Amerikoje metams lė- 

šuoja $2.50. Lietuvon ir kitur $3.
Kas užsirašys “SANDARA” ant metų 
ir prisius mums $2.50, gaus knygų do
vanų vertes $ 1.

“SANDARA”
327 E STREET, BOSTON, 27, MASS

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

VISOSE VA1STINYČIOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size. $3.00
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Pasėliu stovis Lietuvoje 1924 
m. rugpjūčio mėn. 1 d. Liepos 
men. meteorologinės sąlygos pa
sėliams turi svarbios reikšmės, 
nes tą mėnesį pasėlių varpos 
forųnuojasi ir noksta.

Pasak Centralinio Statistikos 
Biuro žemės ūkio koresponden
tų pranešimu, liepos mėn. oras 
buvo patogus augalams bręsti 
bei nokti: viso mėnesio bėgyje 
nors retai bet smarkiai lydavo, 
o po lietaus vėl būdavo gražios 
saulėtos dienos.

Prasidėjus birželio mėn. pa
baigoj šienapjūtė nusitraukė iki 
liepos mėn. vidurio, šienauti bu
vo patogu, šieno derlius šįmet 
geresnis kaip vidutinis ir, ben
drai, visai Lietuvai apskaitomas 
taip: dobilų gauta 63.5 centr., 
lankų šieno 47.5 centr., šieno ki
tų pievų 33.0 centr. nuo ha. Šiais 
skaičiais įkainuojama pirmojo 
šieno pjovimo vaisiai. Papras
tai dobilai ir lankų žolė pjauna
ma du kart. Palyginant su pra
ėjusių metų derlium šįmet šie
no buvo suimta 55 nuoš. daugiau 
negu pernai. Pasibaigus šiena
pjūtei, ūkininkai ėmė pūdymą 
dirbti — žieminių javų sėjai že
mę ruošti. Vietomis, ypač kur 
žemė prie molio, pūdymas per- 
sausas, o drėgnesnėse žemėse 
perdaug priaugę piktžolių, ku
rios apsunkina pūdymo įdirbi
mą. Daugiausia piktžolių pasi
taikoma Biržų-Pasvalio, Rokiš
kio, Vilkaviškio ir Alytaus ap
skrityse. Kitose apskrityse pū
dymo įdirbimas lengvesnis. Sy
kiu su pūdymo darbais, apie lie
pos 2Q d., prasidėjo pietinėse ir 
rytų apskrityse rugiapjūtė. Dar
bas sekasi — darbininkų yra už
tektinai. Vakarų apskrityse 
(Tauragėj, Šiauliuose, Telšiuose, 
Mažeikiuose, Klaipėdoj).' rugius 
manoma kirsti tiktai rugpjūčio 
pradžioj.

Kolkas tiksliai nustatyti rygių

apskrityse: Kretingoj, Telšiuo
se, Tauragėj ir Klaipėdoj.

Numatomas rugių nedateklius 
šiais metais bus išlygintas lau
kiamuoju visų kitų javų der
lium. Iš visų pasėlių labiausia 
išsiplatinę yra avižos, paskui 
miežiai, kviečiai ir žirniai. Avi
žų pasėliai visose apskrityse ■— 
išskyrus Biržų-Pasvalio, Pane
vėžio ir Zarasų — Įkainuojami 
geriau negu vidutiniai (3.3— 
3.8), o sakytose trijose apskri
tyse — vidutiniai (3.0—3.1). 
žieminių kviečių pasėliai bloges
ni negu vidutiniai (2.5) tik Kre
tingos ir Zarasų apsk. — kitur 
visur geriau negu vidutiniai 
(3.0—3.8). žirnių pasėliai vi
sur geri (3.5—4.4).

Kitų javų (vasarių kviečių, 
vasarių rugių, grikių ir kitų) 
mažai tesėjama ir per tai jie di
delės reikšmės nesudaro.

Linų ir kanapių derlius že
mesnis negu vidutinis (2.4— 
2.C) tik Biržų-Pasvalio ir Zara
sų apskr., o visose kitose aps
krityse dar pasitaiko ir geresnis 
negu vidutinis (3.0—3.9).

Ūkininkų pranešimais bulvių 
derlius šįmet neblogesnis bus už 
pernykštį.

Draugija kovai su džiova. Lie
pos mėn. pabaigoje Kaune su
sitvėrė draugija kovai su tuber- 
kuliozu (džiova).

▼▼’T

Plės teisių fakultetą. Univer
siteto taryba nutarė išplėsti ju
ridini fakultetą, būtent, įsteigti 
prie jo ekonominį skyrių.

▼▼▼

Degtinės gamyba. Per šių 
metų pirmus septynis mėnesius 
pagaminta 3,192,935 litrai 40° 
degtinės ir 125,714 Itr. 95° spi
rito, iš jų degtinės parduota 
2,938,807 Itr. ir spirito 109,660 

j Itr. Pajamų turėta 18,340,238 
Iii.

Lietuvos finansai; ketvirtame— 
Lietuvos transportas, ir penkta
me — Lietuvos koperacija. Al
bumas spausdinama penkiomis 
spalvomis ir trimis kalbomis: 
Lietuvių, Francuzų ir Anglų. Jo 
kaina 5 litai.

▼▼▼

Finansų Ministerija jau išlei
do Anglų ir Francuzų kalbomis 
brošiūrą nušviečiančią Lietuvos 
ūkį ir koperacija—tą pačią bro
šiūrą apie kurią jau buvo savo 
laiku “Dirvoje” minėta. Bro
šiūroj įdėta pagrindiniai Lietu-i 
vos ūkio ir koperacijos daviniai, i 
Paskutininėsės (koperacijos) 
skyrius iliustruotas. Brošiūra 
busianti platinama užsienyje.

Lietuvos Bankas liepos mėn. 
31 d. turėjo aukso-sidabro litų 
24,481,452.55; dolarių, svarų ir 
kitos tvirtos svetimos valiutos 
litų 49,481.315.09; banknotų a-i 
pivartoje litų — 67,805,370.94.

Prekyba su užsieniais. 1924 
metų pirmų penkių mėnesių Lie
tuvos usžienio prekybos apivar- 
ta siekė 194,696,500 lt., iš jų 
eksportui tenka 104,580,100 lt., 
ir importui — 93,116,400 lt.

šešiti menesių valstybės paja- 
mos-išlaidos. Per pirmus šešis 
šių metų mėnesius Lietuvos 
Respublika turėjo 121,922,000 
lt. pajamų ir 105,661,300 litų 
išlaidų. 1924 m. biudžete drau
ge su papildomaja sąmata nu
matyta 220,602,400 lt. pajamų j 
ir 294,251,000 lt. išlaidų. Tuo 
budu šešių mėnesių pajamos su
daro 55,3 nuoš. ir išlaidos — 48 
nuoš. visų biudžeto pajamų ir 
išlaidų.

derlius negalima. Tai bus gali
ma žinoti tik iškulus javus. Ap-: 
skritai, kaip praneša prityrę j 
ūkininkai, . šįmet rugių derlius! 
vidutiniai siekia 16.8 cent, nuo 
ha — visai Lietuvai apskritai—■ 
praėjusius metus buvo 20.8 cntr. 
Užvis geriausias derlius — (nuo 
20.0 — 22.0 centr.) laukiama 
Šiaulių. Mariampolės ir Vilka
viškio apsk., užvis blogiausias 
derlius (nuo 10.0—11.5 centr.) 
numatomas keturiose vakarų

W V

Minansų Ministerija, kaip 
tenka patirti, netrukus išleidžia 
diagramų albumą, pavadintą 
“Lietuva Skaitlinėse”. Albu
mas turėsiąs penkis skyrius: 
pirmame jų patiekiama bendrų 
davinių apie Lietuvą ir pagrin
dinių apie jos žemės ūkio ga
mybą; antrame vaizduojama 
Lietuvos ūkio vystymąsi sąry
šyje su Lietuvos eksportu ir im
portu ; trečiame nušviečiama

Kainos. Liepos mėn. palygi
nus su birželio m. kainomis ru
giams pakilo 15.7 nuoš., linams 
nukrito 12 nuoš., dobilams — 35 
nuoš., šienui — 35 nuoš., šiau
dams — 27 nuoš.; bendrai ja
vams ir jų produktams pakilo 
2.5 nuoš., bakalerijos gi prekių 
pakilo 9.1 nuoš. Bendrai pa
ėmus, kainos prekėms ir pro
duktams kalbamu laiku paliko 
0.4 nuoš.

Basanavičiaus atsišaukimas į 
Anglų tautą. Anglų literatas- 
žurnalistas Major Owen Rutter, 
šiomis dienomis viešįs Klaipė
doje, kreipėsi Į Dr. Basanavičių 
parašyti į Anglų tautą atsišau
kimą kuriame butų išdėstyta ko 
trokšta Lietuvių tauta iš Anglų 

j tautos. Tą atsišaukimą Rutter 
Ižadėjo išplatinti po visą Angli- 
;ją. Dr. Basanavičius sutikęs 
I tokį atsišaukimą parašyti.

MIKO PETRAUSKO 
NELAIMĖ

Dusmenyse, Lietuvoj, gerbia
mus Petrauskus, Miką ir Kiprą, 
ištiko nelaimė. Rugp. 10 d. per
kūnas sudegino jų tėviškės na
mą; kartu pritrenkė ir gerb. 
kompozitorių Miką ir daininin
ką Kiprą.

Rugp. 14 d. Mikas Petrauskas 
tiek jau buvo sustiprėjęs kad 
nuėjusiam pareikšti užuojautos 
ir pasiteirauti apie sveikatą “L. 
įiinių” bendradarbiui pats tei
kėsi visą įvykį taip apibudinti.

Rugp. 10 d., 6 vai. 50 min. p. 
Mikas stovėjęs prie lango ir 
žiūrėjęs kaip brolis Kipras gel
bėjo įkliuvusį į klojimo vartus 
vežimą rugių. Kipras ištraukė 
iš įkliuvusio vežimo rugių pėdą 
ir----- Mikas atsibudęs pamatė
kada visos trobos jau degė. Jis, 
pasirodė, guli purvyne, lietaus 
lyjamas. Pamėginęs keltis — 
kojos, rankos nejuda, jiegų vi
sai nėra. Jauniausis brolis, ki
tų padedamas, pervežė Miką į 
kaimyno butą.

Pasirodė kad p. Petrauskas 
gulėjo nualpęs be sąmonės apie 
50 minutų. Elektros srovė, jį 
perbloškusi, nuardžius nuo jo 
drabužius, nutraukus pusbačius, 
kurie rasta toli nuo jo numesti. 
Gi pats gerb. kompozitorius la
bai sutrenktas, net esą šonkau
lių įlaužimų.

Perkūnas taip svarkiai tren
kęs kad iš karto uždegė gyve
namą namą, klojimą ir kitas 
trobas, kurios ir sudegė.

Apart to perkūnas parbloškė 
ant žemės gerb. dainininką Kip
rą, kuris taipgi, nors ir lengvai, 
sutrenktas; taipgi numetė nuo 
šieno daržinėj miegojusį Pulk. 
Urboną ; visaf suardė Kipro šau
tuvą ir pritrenkė šunį.

Gerb. Petrauskai, visi susi
rinkę į senus tėvų namus, norė
ję juose nusifotografuoti at
minčiai (ir jau fotografą pasi
kvietę), nes manė tuojau staty
ti naujus.

Tečiau perkūnas, bereikalin
gai prisidėjęs prie senųjų namų 
ardymo, neleido pasilikti atmin
čiai vaizdo ir padarė nuostolių 
bei nelaimių.

Rugp. 13 d. Mikas atvažiavo 
' Kaunan, kur jį gydo ir prižiūri 
jo draugas iš Amerikos, Dr. De- 
venis.

“Tikiuosi,” pareiškė Mikas, 
“kad už poros savaičių pasveik
siu ir sustipčėsiu, o už poros 
mėnesių busiu ir visai tvirtas”.

“L. ž.”

rausko, Dr. Viniko, K. N. Nor
kaus, Dr. Devenio, J. Aukštuo
lio, O. Pocienės, M. Rakauskai
tės, A. S. Pociaus ir J. Vileišio. 
Taigi gerb. Petrauskas sveikė- 
ja jei galėjo net parodoj daly
vauti.)

PAJIEŠKOJIMAI
Sesuo, Elena Masalskienė, iš 

Lietuvos, jieško žinių apie brolį 
Kazimierą Velkonetz (Velkone- 
vičių), kuris gyveno New Yor
ke, Maine ir West Willow, Pa. 
Prašome atsišaukti.

* * #
Norime žinių apie seseris Tek

lę Birgilienę (Rakevičiutę) ir 
Marę Kapčiunienę (vyro vardas 
Kazimieras). Giminės Lietuvo
je nori susinešti.
Foreign Language Inf. Service 

Lithuanian Bureau
119 W. 41 St., New York City.

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

| Louis’ EISENBERG į
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, £ 

Kvarbų, Varnišių, Stogams 
Dangalu. Cinuoja ir Lieja.

t 1 169 Ė. 79th Street j
If Tel. Princeton 1337-K I

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

G08 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

Lietuvos Atstovybės Antrašas:
Lithuanian Legation 

2622 — 16th Street, N. W. 
Washington, D. C.

PRALEISK KALIOS I
SU SAVO GIMINĖM LIETUVOJ j 

Suv. Valtsijų . 
'Linijos ren- I 
gia Kalėdinę Į 
Ekskursiją į j 
Lietuva lai- Į 
vu LEVIA
THAN kuris I

išplauks iš New Yorko gruod. 6 d. ,
P. Bisca vadovaus šią ekskursiją j 

nuo New Yorko tiesiai Į Kauną, j 
Jus pasieksit savo tėviškę laiku i 
ant Kalėdų švenčių.

Savo kelionėj turėsit švarius ir j 
smagius kambarius, gerą valgį, 
mandagų patarnavimą, ir beno ; 
koncertai bus kiekvieną dieną. | 

Del pilnų informacijų rašyk da- i 
bar į

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

Valdantieji operatoriai del 
United States Shipping Board

“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(arabu) bus jusų>geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosaiumą per visus 
metus laiko. Užrąšykit.

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

'”"$147Z90
Yra tai Pasekmė Pa- 
sidė ji mo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5 '4 į

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

GARSUS PASAULINIAI EUROPOS IR AMERIKOS 
ŠAUTUVAI IR REVOLVERIAI, ŽEMIAUSIOMIS 

TOJO KAINOMIS!

S

Militaris, Policijos ir Me 
džioklės šautuvas

Šautuvo Makštis Panau
dojama už Rankeną

TOMVVITI Atkreipiant atidą i pažymėtiną nupiginimą importuotų 
1 Jul 1 Y 1 . Ginklu.—Pirkit DABAR, kolei dar kainos nepakeltos. 
MAUSER PATS UŽSITAISĄS—KOMBINACIJA ŠAUTUVO IR P1STA-

LIETO — Oficierių Modelis;

SIEKIA 1,000 JARDŲ O""

s®

100—25 kalibro patronų . .
100—32 kalibro patronų ..

Staiga Paverčiamas
Į Karabiną

]01—Vokiškas oficierių modelis, 9 mm kalibro (.354) (ima standart 9 mm 
Luger automatiškų pistolių kulkas), 5% colių vamzdis, 500 jardų nutaiko
mas, gaunamas pilnai su medine rankena ir kt

Šis šautuvas užima žymią vietą pištalietų tarne, tinka visiems tikslams, 
kaip militariam ginklui (naudoja Vokietijoj, Rusijoj, Italijoj, Turkijoj, Ki
nijoj, Chinuose, etc.), kaipo atsakantis policijos ginklas (priimtas Vokieti
jos policijoj šautuvas), kaipo čielių pistolis ir medžiojimo šautuvas. Jis 
yra labai lengvas, tvirtas, gero darbo ir saugus naudot. Svoris jo su me
dine rankena tik 3'4 svarų ir ilgis su rankena tik 14 colių. Todėl tinka
mas medžioklei, galima įkišt i kišenių. Jį spor!menai naudoja medžioklėse 
briedžių, šernų, vilkų, meškų, stirnų, etc. Didžiajam kare Mauser lošė di
delę rolę, kaip ir LUGER automatiškas pistolis, buvo naudojamas Vokieti
jos ir kilu karo lauke, delei jo didelio nutaikymo, spėkos ir ilko siekimo, 
jis laikoma STIPRIAUSIA MUŠAMU ir TOLIAUSIA ŠAUJANČ1U pis- 
toliu pasaulyje, siekiančiu apie 2,000 jardu. 
Pilstolis pilnai su reikmenimis, rankena, etc. $29.95

4.50

AUTOMATIŠKI
IMPORTUO- ,,

MODELIS. KALIBRO 32,KIŠENIO 
IMPORTUOTAS AUTOM. PISTOLIS
106-Iš- 
imamu 
maga
zinu 
ranke
noj eina 8 patro
nai. Ilgis pistolio 
viso so colių; sveria 
10 uncijų. Jis yra tvirto 
gero darbo, nepainus ir 
faba i akuratnas. Turi 
apsaugos užraktą kada re 
saugus nešiotis kišeniuje. 
25 kalibro pistolis, 7

32 kalibro pistolis 9 75
Kaina .........................
kstra Magazinas, 25 kalibro 1.50

.1.50 

. 1.90 

.2.40

ORIGINALIS VOKIŠKAS “LUGER” 
(Parahelium) Automatiškas Pistolis 
.30 Kalibro (7.G5 mm)—3% colių 

Vamzdis—9 šūvių
Naudojamas visame pasaulyj—smar

kus, akuratnas, saugus
Ve liausis Modelis, siekia 1800 jardų.

(“Dirvos” redaktorius gavo iš 
Kauno atvirlaiškį išleistą rugp. 
21 d. iš Skulptūros ir Tapybos 

i Parodos su parašais gerb. Pet-

100—9 mm patronų

PAPRASTAS POLICIJOS MODELISRET SERVICE 
colių Vamzdžiu 
Geras Revolveris

vas

mų, išlenkiamas cilinderis ir

naujas užraktas kad netikėtai neiš-

leng- 
gink-

105—Sis 5 colių 
vamzdžio Navy 
rankena Revolve
ris yra geriausias Automa
tiškas gilžų išmetūjas 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
gužės 22, 1917, gilzos automatiškai 
išmetamos kada revolveris atsidaro. 
Garantuotas tokiu kaip iliustruotas,

32 kalibro, 3 1,4 ir 4 1 4 vamzdis, 
karbuoto medžio rankena. Mėlynos 
sią!vos $18.50
100 patronų 38 kalibro .......... <$3 10
100 patronų 32-20 kalibro ...........3.60

PILNAS APRAŠYMAS ŽVAIGŽDŽIŲ KURIAS MES TANKIAI MATOME

Kas yra rašoma knygoj “ŽEMĖS 
KAIMYNAI DAUSOSE?”

Tai be abejo apie dangiškus kunus 
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 menesiu, ir kiekvienas menuo tu
ri tam tikras žvaigždes nuo senovės 
pavadintas “Laimės Žvaigždėmis“. — 
Knygoj rasit savo gimimo mėnesį, ir 
rasit kokis likimas jums lemta.

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

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 
patronai.
22 kalibro revolveris

revolveris

revolveris

32 kalibro
KAINA

38 kalibro
KAINA

100—kalibro patronų .. 
100—32 kalibro patronų 
100—38 kalibro patronų

$13.25
14.50
16.25

...............55

........... 2.50

........... 3.10

BABY” BE GAIDUKO REVOLV. 
104—Šis yra mažiau
sias revolveris: sauja 

i 22 kalibro trumpus 
patronus; gražiai pa- 

_darytas; turi auto
matišką išmestoje ir sulenkiamą gai
duką; galima nešiotis brusloto kiše
ninio ar moteriškoj tarbclėj. 75

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

$2.00Knygoje yra P^lapkl* Kaina už vieną $1.50. Dvi už
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.
Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi už 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kurni kaip pirmoji ap
sako apie tai kas dedasi ant žemės ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšvietai 
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus. 
Užsakymus galit siųsti bile kaip, ar pinigais, ar čekiais, ar pašto stampom. 
Agentai gauna paprastą nuošimtį kaip ir nuo kitų Dirvos leistų knygų.

GARSUS “MAUSER” PATS UŽSI-
LIO D U O J A N T LS AUTOMATIŠKAS 

PIŠTA LIETAS

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

Magazinas ima 25 kalibro 9 patro- 
nuo, o 32 kalibro 8 patronus.
25 kalibro pištalietas

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

Kaina _____________

103—Saugus 
naudojime. 
Šovikas gali žinot kur 
taiko pa tamsoj tik pa
ko ir patamsėj palytė
jimu ar pistolis užtai
sytas ar ne—kada už

$13.95
14.95

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

au
tomatiškas pis

tolis vartojamas vi
same pasaulyje nuo 
1900 metų ir pasiro
dė praktiškas ir at

sakantis visais atžvilgiais kaipo po
licijos ir sporto šautuvas. Paklausk 
karo veterano ką jis mano apie Lu
ger. Jis naudojamas motorciklių po- 
licistų gaudant automobilių banditus 
del smarkumo ir peršovimo per mc-

ratnumo ir toli siekimo. Magazinas 
išmetama paspaudimu sagutės. Kada 
paskutinis suvis iššaunama skylė pa
lieka atdara parodymui kad šautu-

Nauji modeliai galima tuoj pavers
ti i šautuvą pridėjus parpastą medi
ne rankeną prie koto. Tas pagelbsti 
šovikui nutaikyt toli šaunant. Toks 
šautuvas tinka medžionei, yra leng-

ir turi spėkos numušti briedį, vilką,
22 J . " kalnu liūtą,

$1.50
..........$3.80

Mašna 1.50
Plokšti Walnut rankena pada

rymui Lugcr į šautuvą ... .2.75
Ekstra Magazinas . ................. 3.00

dideles gyvatos, mešką,

Kaina .......... ..........
100—30 kalibro patronų

KAIP UŽSISAKYTI
Iškirpkit ta šautuvu kurį norit, prisekit prie kupono, sykiu su $1.00 iš- 

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

HICKS BUILDING
SAN ANTONIO, TEXAS.
Gentlemen:—I enclose $1.00 deposit. Please send me article No_____

together will; ---- __ cartriges. 1 agree to pay balance of purchase price,
plus post or express charges, upon delivery of goods ordered.

NAME ________________________________________________

STREET and No.------------------------------------------------------------

CITY or TOWN_______________ _________________ _

STATE ________________________________________________

MUSŲ 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 perstato pilną perty- 
bę kainos kurią mokate ėtis; ir kad jis perstato pilną vertyb

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

V. A. DANIELS HICKS BUILDING, SAN AN10NI0, TEXAS



j Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese

apsivedimo.
Ohio valstijos 
Detroite ir net

DAR MUNICIPAL ATBALSIAI
Neduok Dieve jeigu tai butų 

teisybė. Ir ko tie žmonės ne
prasimano. štai kad ir dabar —

Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki f) vai.

PAKAPIJOS PIKNIKAS
Didžiuojasi parapijonįs skait

lingu ir pelningu pikniku kuris 
atsibuvo rugp. 31 d. Tuo pačiu 
sykiu didžiuojasi ir džiaugiasi

• ________________________________________________________________ i
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- - . - . daržo savininkas, nes niekad dar
davėjų, stengėsi visais galimais to daržo savininkas nėra parda- 
budais pakenkti Sales Bendro-1 VęS svaiginančių gėrimu 
vei, įvairiai ją išnaudojant ir j kiek per šį Lietuvių parapijonų

Nauji Atbalsiai Lietuvių Sales Bendrovės 
Reikaluose

Rugsėjo 7 d. Dr. V. Kudirkos | liūs nuostolius jeigu jam butų 

draugijos paprastų bėgančių rei
kalų buvo išduota raportas nuo 
Dr. Kudirkos Dr-tės atstovų-di- 
rektorių iš Salė 
rektorių to taip vadinamo “r, 
voliucijonieriško susirinkimo’ 
kuris atsibuvo rugp. 28 d. Įdo
mu buvo klausytis apsakymų 
kaip salės bendrovės susirinki
me buvo “verčiamas nuo sosto” 
bendrovės pirmininkas be jokio 
rimto prasižengimo, o tik vien 
už teisybės išreiškimą pusmeti
niame salės bendrovės šėrininkų 
susirinkime jog šįmet bendrovės 
direktorių sąstatoj diduma vy
rų neatatinka savo vietai, nors 
ir geri žmonės, bet mažai moky
ti ir be jokio patyrimo biznyje.

Visas Kudirkinės susirinki
mas gardžiai nusijuokė kada ra
porto išdavėjai paminėjo jog ir 
dar vieną drąsų žygį padarė 
Stapulionis užmušdamas akį di
džiausiam intrigantui kuris prie 
pirmos progos, anot raporto iš-

pavykę taip padaryti, kaip nu- 
tėmijusieji sako.

Pagaliaus dabar sukeltas ker- 
— _____ . ... ! štas prieš pirmininką irgi yra
Bendrovės di- jo vieno darbas. Tatgi perma- 

■e-'tant tokius darbus yra rimto pa
mato jog tokis žmogus nėra ver
tas būti tos įstaigos direktorium 
kuriai duobę kasa visokiais bu
dais. Bet geriau lai žmogelis 
apsižiūri kad pats jon neįkristų, 
kaip tat pasidarė Salmanas.

Kaip matos, kuo toliau tuo 
rimtesnio pavojaus susidaro L. 
Salės Bendrovei iš vidujinių ar
dytojų pusės. Jeigu dasileisi- 
me ir ant toliau tokiems intri
gantams varyti pragaištingą 
darbą, turėsime apgailėtinas pa
sekmes. šėrininkas.

VYČIŲ APAKIMAS
“Dar-ke” vienas vytis, A. P. 

(turbut Adomas Padegimas, 
kuris salės bendrovės direktorių i 
susirinkime panedėlyje, kaip! 
girdėjau, gavo per nosį už me-1 
lavimą ir šmeižtus), rašinėja i 
kad buk Clevelando tautiečių 
korespondentas nepasitenkinęs 
kam tautietės buvęs Aušriečių 
davatkų piknike. O mano tada 
buvo minėta keletas tautininkų 
veikėjų kurie nueina su savo 
pusdolariais pas svetimus, savo 
didžiausius priešus. Taigi tiek 
apakęs tas A. P. kad visai ne- 
įskaito kas rašoma. B.

Kasdien Plain Dealer
Turi Daug Įvairaus

Žingeidumo

net klastas darant drapanų pa- 
sidėjimo kamaroje.

Labiausia Dr. V. Kudirkos dr- 
stė užsigavo tuom kad nebuvo 
visai skaitoma jos užprotesta- 
vimas Salės Bendrovės direkto
riams adresuotas reikale praša- 
linimo pirmininko nuo vietos be 

. jokio prasižengimo. Net papras
čiausiuose sroviniuose susirin
kimuose bile priduotas ar pri
siųstas raštas perskaitoma, o tik 
perskaičius priimama ar atme
tama, ne kitaip. Taigi ir vėl li-

pikniką. Kaip nekurie jau pa
tyrė, daržo savininkas net už 
suvirs tūkstantį dolarių išplati
no savo namie virtų nuodų tarp 
parapijonų. Bet visgi tikros tei
sybes negalima sužinoti, nes tai 
slaptas dalykas. Bet pats fak
tas leidžia tam tikėti, kadangi 
dar aš nesu matęs savo gyveni
me tiek vienoj vietoj girtų vi
sokio amžiaus žmonių kiek ma
čiau šiame parapijos piknike.

Daugelis biznierių buvo su- 
aukavę tos dienos sportams lai

ko Kudirkinėj nutarta parašyti Į mejusiems dovanas. Bet kuris 
tam tikrą rezoliuciją reikalai!-1 biznierius paaukaus dovaną už 
jant Salės Bendrovės direktorių I sumušimą rekordo didžiausiam 
pasiaiškinimo kuomi vadovavos ' skaitliui ‘ girtuoklių, blaivybėsblaivybės 

laikais... . .Visgi tai yra kuo 
pasididžiuoti musų doros gany
tojams — toks progresas doros 
žvilgsniu!

Tas viskas kunigo,akyse yra 
pagirtina, šventa ir dora, bile 
tik parapijenai taip elgiasi, o

ant parapijos vargonų pirmos 
dalies vajaus, kuris prasidėjo 
suvirš metai atgal, surinkti pi
nigai yra sudėti į Municipal ban
ką (tą subankrutijusį banką). 
Nors tai paskalas, bet ir gali bū
ti teisingas. Mat, kadangi to 
banko vieno skyriaus vedėjas 
buvo podraug ir parapijos iždi
ninku, todėl visai galimas daik
tas kad tose kalbose galėjo būti 
daug teisybės.

Bet neduok dieve jeigu tai 
butų teisybė. Tada dar prisiei
tų parapijonims gerokai palauk
ti paki užgirstų savo bažnyčioj 
naujų vargonų balselį. Ir per- 
naują reiktų daryti visą eilę 
parengimų, pakaušio pakrapšty- 
mo ir kišeniaus patuštinimo.

šiaudinis Parapijonas.

Pereitą subatą lankėsi “Dir
vos” redakcijoje pil. Joseph P. 
Sabel iš Youngstown, O., kuris 
čia viešėjo pas savo brolį. Pil. 
Sabelis važinėjo su saov motere 
ant “honey moon” — 25 metų 
sukaktuvėse nuo 
Jiedu apsilankė 
miestuose, buvo 
Kanadoje.
Sabelis važinėjo 
vis patriotas ir

jie pažemindami draugijos var
dą, ir podraug nutarta paduoti 
sumanymą kad direktoriai pa
reikalautų tos draugijos iš ku
rios toks intrigantas yra prisių
stas jį atšaukti kaipo didžiausią 
blėdį darantį Salės Bendrovei, 
kuris laike save kelių dienų dže-į kur parapijonas ten ir dolaris. 
nitoriavimo nuskriaudė bendro-1 Viskas ko kunigui reikia.
vę paimdamas iš jos iždo sau ne-; Man pačiam neteko nutėmyti, 
užsitarnautą užmokestį §90. ir j tik pasakojo kurie matę, kam ir 
dirbdamas prie drapanų priėmi-įaš nenorėčiau tikėti, kad tame 
mo norėjo dasigauti prie dides
nių išnaudojimų, bet nepavyko. 
Paskui keršydamas, padaręs 
klastą drapanų priėmimo kam
baryj, bet prie to ant vietos bu- ____ __ ___ ,._ ___________ _ w ¥V,
vo sugautas — jis norėjo pada- įvyks antradienyje, rugsėjo 16 vesti, 
ryt taip kad prapultų žmonių ’ --------------
padėtos drapanos, o jie paskui d., nuo 7:30 vai. vakare, Lietu- 
skųstų bendrovę reikalaudami | vįų salėj. Nariai malonėkit da-
atlyginimo, ir, žinoma, bendro- j lyvauti, ir norintieji ateikit pri- jaįgŲas'iš Liet uvos 
vei butų prisiėję panešti dide-' sirašyti Vald. ‘ ‘

pačiame piknike gavo biskį ap 
kulti pora parapijos valdininkų, 
buk tai dženitorius ir iždininkas.

Piknike Buvęs.
TMD. 20 kuopos susirinkimas

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

25 metų amžiaus randasi sekančiose aplinkybėse sulaukę 
65 metų amžiaus:

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

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

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

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

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

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

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

The A B Savings 
& Loan Co.

3354 Superior Avenue

su savo žmona 
kovotojas tarp 

Youngstowno Amerikonų už vi
sų piliečių lygias teises nežiū
rint ar jis čia- gimęs ar ateivis.

Jis tenai turi real estate ir in
surance biznį.

Kitas svečias. Rugs. 4 d. lan
kėsi “Dirvoje” p. J. Mosulis iš 
Cincinnati, vedėjas Guaranteed 
Income Savings Club. Jis mano 

j Cldvelande panašią įstaiga už-

Ant pusi. 2-ro telpa gražus ir 
žingeidus Antano Kranausko

, PAVEIKSLAS NUO BAŽNY-
i ČIOS DURŲ
' Molinis ir šiaudinis katalikai 
ką tik nesusikumščiavo prie 
bažnyčios laiptų rugsėjo 7 d. 
Mat jau neateina ten nei San- 
dariečių vaikai nei biblistai ne
dalina apgarsinimų prie bažny
čios taigi karžygiams nėra ant 
ko parodyti savo karžygiškumo. 
Jie taigi surado būdą pakrikšty
ti nekurtuos katalikus šiaudi
niais, kaipo jau ne pilnai ištiki
mus, o ištikimieji pasivadino 
moliniais. Na taip padarius ir 
vėl yra su kuo kovoti. Tatgi ir 
pereitą nedėldienį vienas taip 
pakrikštytas šiaudinis katalikas 
atsiuntė (vaikus nežinau savo, 
ar svetimus) padalinti prie baž
nyčios bizniškus apgarsinimus. 
Pamatė tą molinis katalikas ■— 
dar pilnas kariško ūpo Padegi
mas — ir puolęs pravarė vaikus. 
Bet toliau stovėjo apgarsinimų 
savininkas; jis atėjęs prie kar
žygio paklausė kokią turi teisę 
vaikus vyti šalin, na ir prasidė
jo ginčai. Bet Padegimas dar 
nepilnai atsipeikėjęs po Stapu- 
lionio smūgio, ir podraug per-

$ PIANO LEKCIJOS
30 minutų, 75c. Mokinama gera 
muzika. Esti du mokinių koncer
tu j metus. Š40)

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

PARDAVIMAI
East 74th—1184—1184, dubeltavas 

namas, po 6 kambarius šonuose; 
su visais patogumais, arti trijų ka
rų linijų. Tuoj reik parduoti. At- 
sišaukit telef. Lakewood 493-J.

E. 24th St.—1188—astuonių kamba
rių pavienis. Visi patogumai, tuoj 
reik parduoti. Pirkit tiesiog, nebus 
mokama komišino niekam. Kreip
kitės telefonu Lake\vood 493-J.

PARSIDUODA LOTAS
Šalę Garfield parko, 40x150 pėdų, ne

toli karų linijos. Parsiduoda pigiai 
už pirkimo kainų. Kreipkitės prie

R. Brazinskis, 444 E. 158 Street.

AD būti pasekmingu Amerikonu jums rei
kia žinoti kas dedasi pasaulyje. Jums rei
kia nuolatinai turėti žinias apie dalykų bė

gį CIevelande, kaip lygiai ir visoje šioje šalyje ir 
net sename pasaulyje Europoje.
ir vienatinis būdas kuriuo galit pasilaikyti su laiko 
bėgio žiniomis yra skaitant gerą Amerikonišką 
laikrašti kaip Plain Dealer. Jis pasakys viską kas 
jums reikalbiga žinoti kad galėtumėt būti taip pat 
gerai inform uotas kai kiti veiklus Clevelandiečiai. 
Užsisakyki! Plain Dealer atnešti Į jūsų namus. 
Skaitykit jį kasdien. Leiskit ir savo vaikams jį 
skaityti, taipgi. Neleiskit jiems Luti nežinėje mo
kykloje ir tarp jų draugų nežinant apie kasdieni
nius gyvenimo nuotikius.

Jus ir jūsų šeimyna atras tame Plain Dealer libe
rali mokslą kaip randa tūkstančiai kitų Clevelan- 
diečių kurie ji skaito. O jis kainuoja visai mažai.

Kasdien pristatoma Į Namus Parsiduoda Laikraščių Krautuvėse

PAŠAUKIT MAIN 4500

matydamas savo oponentą stip
resniu esant, pasitraukė.

Regėjęs.

Bolševikų korespondentas ki
birus ašarų išlieja ant manęs už 
tai kad paminėjau ne tą vardą 
draugijos kuri pikniką rengė ir 
kurių nariai mušėsi — ne jų, 
L. D. Pašalpinės Draugijos var
dą, bet Laisvės Pašalpinės Dr- 
još vardą. Korespondentas su 
keiksmais prisiima kad tai jų 
piknikas buvo ir kad jų vadai 
gavo mušti, kam aš tą garbę 
atidaviau kitai draugystei. Ka
dangi vardai visai panašus, to
kia klaida ir įvyko, o ačiū jam 
kad viešai savo laikraštyj prisi
pažino apie kruviną revoliuciją

ir girtuokliavimus, kur sukvie-: akinių pritaikymo praktiką Dr. 
čia žmones neva “tyru oru pa- Geo. W. Klopfer, kur Lietuviai 
kvėpuot”. Piknike Buvęs, ras tinkamą patarnavimą.

Salės Bendrove rengia šokius 
nedėlioj, rugsėjo 14 d., nuo 7 v. 
vakare, savoje salėje.

Vyčių teatras ir prakalbos. 
Pereitą nedėldienį vyčiai turėjo 

. pirmą savo parengimą — ir su- 
__ _ lindo į skylę. Matyt publikos 

Šemoliunas apleidžia nepatraukė nei “Darbininko”Dr. J. ________ .
Clevelanda išvykdamas į Penn- redaktorius kuris laikė prakal- 
sylvania Štate'University toliau !bą jų vakare. Tasai vyčių sve- 
mokintis medicinos. Baigęs sa- = “pu
vo pasiskirtą dalį mano vėl su- 
gryžti į Clevelanda. Linkime 
jam geriausių pasekmių. Lai
kinai Clevelandiečiai nustos vie
no iš rimčiausių savo inteligen
to.

Dr. šemoliuno ofisą užėmė li
ves taip pat akių gydymo ir

^WAV.\WAWAV.Vs,.,.W.,aW>,.T/.w.W.,=W.I.WA,eW<,AV

DRY CLEANING
į Išvalom, Sutaisom Visokias Drapanas, Sudedam Naujus % 
į Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis. C
% Tesingas Patarnavimas. Paimam iš namų. Telef. Randolph 7906 n 

į * ROSEDALE DRY CLEANING CO. ★ į 
5 6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin. £i

Laikas yra Pinigai
Taupykit jį Telefonavimu
IUSŲ telefonas nuneša jus visur kur 

tik jums reiika kalbėtis, greitai ir 
už mažas lėšas.

Jei biznio ar kiti reikalai tolimame mies
te reikalauja jūsų atidos, kodėl neapžiurėti 
juos su pagalba long distance telefono?

Dideliuose miestuose, mažuose miesteliuo
se ir ant farnui, naudojimas long distance 
telefono patarnavimo reiškia sutaupymą 
tūkstančių valandų kasdien del daugiau pro- 
duktivesnio darbo namie arba biznio vietoje.

Greitas stotis nuo stoties patarnavimas 
už žemesnes kainas yra ypač patraukiantis.

Stitaupymui laiko ir pinigu—telefonuokit.

The Ohio Bell Telephone Co

. Tasai vyčių sve
čias kalbėjo apie tai kaip “Dar
bininkas” gerai -stovi, turi tur
to į §60,000, tik po išsigyrimų 
tuoj ėmė melsti aukų pinigų — 
skoloms apmokėti, nes mortge- 
čiai §15,000 didumo juos pjau
na... . Bet mažai ir pelnė.

Ausis Turintis.

Sandaros 18 kuopos susirin
kime pereitą antradienį buvo 
apkalbėta daug svarbių reikalų 
žiemos darbuotėj ir šiaip orga
nizacijos reikalais. Skaityta lai
škai iš centro, ir kiekvienas pa
keltas klausimas atidžiai per
svarstyta. Nutarta trumpoje 
ateityje rengti draugišką va
karienę. Narys.

DR. A. A. IVINSKAS
CHIROPRACTOR

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

galite atsilankyti
1 I 72 East 79th St.

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

i 1924
‘ 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 orderį šiuo adresu:

MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alėja, 60 Kaunas, Lithuania.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
> n«
Tik-

Eikite p*« tikrą Specialistą, 
pri* kokių neišlavintų daktarų, 
ras Specialistas arba profesorius no- 
ciklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 

Sj' tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos- 
Mano aparatas Radio-Seope-Raggr-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakta- 
riologiSkos egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą juaų ligos priešas# 
ir jeigu ai paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuaiua 

c nervus ir kenčiate nuo uinuodijima 
kraujo, turite iibertus veidus, pačkus ant viao kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit 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 atainešit ši 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 S iki t vakam 

Nedėldieniaie nuo U Dd L


