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Bandoma Išdirbt
Pasaulinei Taikai Planas
PARUOŠTA TAIKOS PROGRAMAS, TIK AN

GLIJA NORI LIKT GLOBĖJA JURIU.

Ji Siūlo Savo Laivyną Pasitarnauti kaipo Policija, 
Kas Reikštų kad Anglijos Turi Bijoti Mažesnes 

Valstybes, kaip Buvo ir iki šiolei.

Daug Žmonių Žuvo Že
mės Drebėjime

Konstantinopolis. — Erzeru- 
me, Armėnijoj, žemės drebėji
mas sunaikino 102 kaimu ir už
mušė šimtus žmonių.

Raudonasis Kryžius pasiuntė 
pagalbą į nukentėjusią sritį.

DARBAI
TR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstowno dist rikte plieno 
ir geležies industrija eina su 75 
iki 80 nuoš. pilno saiko. Išdir
bėjai negamina daugiau negu 
tik reikalaujama, ir pirkėjai ne
siskubina su didesniais užsaky
mais kaip tik tiek kiek reikalin
ga greitam panaudojimui.

Akron, O., General Rubber & 
Tire Co. statys prie savo bud in
kų dar $100,000 vertės budavo- 
nę padidinimui dirbtuvės. Biz
nis visose guminėse nujaučiama 
geras. Didėjanti produkcija au
tomobilių duoda drąsos ir gumo 
dirbtuvėms imtis daryti dau
giau automobiliąms ratui

East Liverpool O., padidėjo 
reikalavimai indų ir abelnai tos 
rūšies reikmenų, skelbia puodi
ninkystės darbų vedėjai. Sako, 
darbai eis gerai per sekančius 
du ar tris mėnesius.

Pomeroy, O. — Angliakasiai 
ir kasyklų savininkai šiame dis- 
trikte neįstengė išdirbti naujų 
sutarčių ir delei to kasyklos sto
vi be darbo. Klausimas išėmi
mo akmens iš anglies sako bu
vo didžiausias kaulas del kurio 
konferencija turėjo skilti.

Dar rado 35 lavonus. Kem
merer, Wyo. — Kasykloj kuri 
pereitą savaitę užgriuvo nuo 
eksplozijos su apie 50 darbi
ninkų, kasantis jieškotojai su
rado dar 35 lavonus. Viso žu
vusių bus 53.

.Jeigu automobilių indutsrijoj 
padėtis gerės kaip gerėjo per 
pereitas kelias savaites, sako 
automobilių korporacijos, gali
ma laukti kad šį rudenį ir visi 
darbai pagerės. Šįmet automo
bilių kompanijos padarė dau
giau automobilių rugpjūčio mė
nesyj negu tuo mėnesiu pernai. 
Taip numato bus ir rugsėjo mė
nesyje, ir to tikisi spalių bėgiu.

Iš 8,081 streikų nuo 1910 me
tų, apie kurias gauta tikros ži
nios, iki 1923, darbdaviai išlai- 
mėjo 4,237 streikus ir darbinin
kai 3,844 streikus.

Brady, W. Va., angliakasių 
unijos skyrius pasibudayojo sau 
svetainę kurią negali sunaikinti 
nei ugnis nei peršauti kulkos. 
Pirmiau į jų budinką darbdavių 
špiegai šaudydami sužeidė du 
darbininku ir uždegė budinką.

Suv. Valstijų darbų biuro bu- 
letnias leidžiamas Washnigtone 
rodo jog Ohio valstijoj darbai 
palengva gerėja ir bedarbių 
skaičius nyksta. Daug dar an
gliakasių New Philadelphia dis- 
trikte nedirba. Clevelande, iš
skyrus audinyčių, siuvyklų, ir 
maisto industrijų, beveik visos 
kitos industrijos dirba nepilną 
laiką, sako buletinas.

420 dirbtuvių Clevelando in
dustrijose šįmet turi 4,300 dar
bininkų mažiau negu pernai.

Taikos Ruošimas Eina 
Sunkokai

Geneva, Šveicarija. — Ketvir
ta savaitė kaip posėdžiauja Tau
tų Sąjunga, bet jos nuoveikiai 
dar toli nuo konkrečių pasek
mių, nors, iš vienos puses, vedą 
prie ko nors. Posėdžiai buvo už
imta kalbomis apie pavojus ir 
negalimybes, Anglijos kaip ir 
Francuzijos delegatų užsivari- 
nėjimais — kas lygiai yra pa
vojingi taikos reikalams.

šią savaitę manoma priimti 
programą kuris užžymės naują 
epochą pastangose padaryt ka
rus prasižengėlių darbu.

Svarbiausiu ginčų dalyku bu
vo Anglijos delegacijos pirmi
ninko Lordo Parloor pareiški
mai. Atvykęs į posėdžius jisai 
buvo tos nuomonės kad tik ta
da nebus karų kada nebus gin
klavimosi. Už desėtko dienų jis 
pareiškė kad Anglija kada pa
sirašys sutartį užlaikyti taikai 
prisidės su savo laivynu “palai
kymui taikos” priduodama pa
galbos narei-valstybei prieš iš
laukinius priešus ir užblokuo
dama sutartį peržengiančią ša
lį. Kada MacDonald ir visi na
mie esanti Anglijos darbiečiai 
turi nuomonę kad taika galima 
bus tik nusiginklavimu, čia pa
sirodo jog Anglija nori laikyti 
savo laivyną kaipo policiją ant 
vandenų. Prancūzai ant to su
tiko, bent nekurie, turėdami vil
tį kad ir jiems nereiks nusigin- 
kluot, nes ir jie nori pasitar- 
naut “taikai” taip pat kaip ir 
Anglijos laivynas.

Nutarta šaukti tarptautinę 
konferenciją nusiginklavimui 15 
d. birželio, 1925 m., kurion bus 
kviečiama ir prie Tautų Sąjun
gos nepriklausančios valstybės 
kaip Suvienytos Valstijos, Rusi
ja ir kitos.

Buvo užkviesta Vokietija pri
sidėti į Sąjungą, ir ji galutinai 
sutiko. Ruošiasi paduoti apli
kaciją įstojimui, tik tas atidėta 
iki Vokietijai bus duota tam ti
kros garantijos kaslink jos po
zicijos ir priderysčių, o tas vis
kas turės būti padaryta Tautų 
Sąjungos valstybių.

Vokietija reikalauja garanti
jų kad jai butų suteikta lygios 
teisės Sąjungoje su kitomis di- 
dčsėmis valstybėmis, kad jai 
butų duota nuolatinė vieta są
jungos taryboje ir turi gauti 
balso militario kontroliavimo 
klausimuose kurie ją ypač pa
liečia. Kad jos nereikalautų vėl 
pasirašyt Versalio sutarties su 
jos formaliu pasisakymu jog ji 
viena yra kalta už pasaulinį ka
rą.

Naujas Rusijos Caras 
Jieško Paskolos

Berlinas. — Did. kunigaikštis 
Cyrilius, kuris tik ką pasiskel
bė Rusų caru, bet kurio sostas 
kolei kas randasi Paryžiuje, no
ri gauti Amerikoje paskolos fi
nansavimui jo populiarizavimo 
Rusijoje kaipo pradžiai jo dar
bo atsteigimui Romanovų mo
narchijos. Aleksandras Stoly
pinas, brolis nužudyta Rusijos 
premjero caro laikuose, patvir
tina Cyrilio pastangas sukelti 
Amerikoje pinigus. Stolypinas 
yra ypatišku Cyrilio atstovu ir 
randasi Belgrade, kur Rusai mo- 
narchistai dar palaiko savo or
ganizaciją iš likučių “baltosios” 
Rusų armijos.

Badas Filipinuose
Manila. — 40,000 žmonių pa

tekę į bado nagus dviejose pro
vincijose Filipinų salose kur žio
gai ir tvanas ir gyvulių ligos 
išteriojo veik viską. Tukstan-1 
čiai žmonių gyvena maitinda
miesi šaknimis ir žievėmis.

REPUBLIKONAI LA
BAI ATAKUOJAMI
New York. — Prasidėjus po

litiškoms prakalboms pačių kan
didatų ant prezidento ir vice
prezidento, Demokratai ir Pro- 
gresistai turi ko užmesti Re- 
publikonams. ^Demokratų kan
didatas Davis plačiai kalba apie 
Republikonų partijos prasižen
gimus prieš visuomenę, ir kad 
ta partija pastatė kandidatu tą 
žmogų prie kurio tie prasižen
gimai papildyta. John W. Davis 
sako: “Tikrieji Suvienytų Vals
tijų konstitucijos priešai yra ne 
bolševikai, bet ‘sukti ir netei
singi valdininkai ir jų draugai”.

Šiose dienose buvo kilę ginčai 
tarp buvusio valstybės gynėjo 
Daugherty, atstatyto iš kabine
to sąryšyje su įvairiomis šmu- 
gelystėmis, ir Davis, kuris nuo
lat apie tai kalba.

Wheeler taipgi neduodą ra
mybės Daughert’ui, nes tas pats 
Wheeler iškėlė aikštėn jo visus 
darbus del kurių Daugherty tu
rėjo apleist Coolidge kabinetą.

Daugherty, apsigindamas sa
ve, apšaukė Wheeler’} paprastu 
melagium, gi tuo tarpu Wheeler 
ir Davis pradėjo dar plačiau sa- 

I vo prakalbose apie Republikonų 
darbus kalbėti.

Davis kaltina Daugherty už 
tai kam jis net neėjo į senatą 
kur buvo svarstoma skundai ant 
jo.

John W. Davis savo prakalbo
se nori kąd Suvienytos Valsti
jos prisidėtų prie Tautų Sąjun
gos, kam visi kiti kandidatai 
nepritaria.

Rusai Užėmė Vrangel 
Salą

Maskva. — Rosta pranešimu, j 
bolševikų laivyno laivas “Kras- 
ny” priplaukė Vrangel salą ir 
sovietų jūreiviai iškėlė savo vė
liavą. Jie ten rado vieną Ame
rikoną ir Eskimą.

Sovietų valdžia pasiuntė savo 
laivą paimti visus ką ras ant 
tos salos į nelaisvę ir padaryti 
tą salą Rusų savastimi. Ją sa
vinos! Suv. Valstiojs, Anglija, 
Rusija ir Japonija.

Suv. Valstijos laikė ją savo 
savastimi nuo 1881 metų.

Francuzija Nenori Mo
kėti Amerikai Pilnai
Paryžius. — Francuzijos lai

kraščiai pradėjo plačiai rašyti 
apie tai kad Suvienytos Valsti
jos negali reikalauti iš Francu
zijos visų savo pinigų paskolin
tų karo reikalams. Jie sako jog 
tie pinigai buvo išleista bendrai 
kovai už demokratizmą, o ne 
Francuzijos reikalams.

Iš Romos ateina žinios parem
tos pranešimais iš Belgrado kad 
Budgarijos karalius Borisas li
ko nužudytas. Pranešimas ne
patvirtinta. Sakoma jog nužu
dę karaliaus priešininko Vasil
jevo pasekėjai.

Bulgarijoj siaučia betvarkės 
ir susirėmimai, ypač tarp Ma
kedoniečių kurie susiskaldę ko
munizmo klausime.

JO MEILUŽĖ 1R Lietuvos žemes Ūkio Paroda
Mt. Vernon, Ill. — Metodis

tų kunigas, Lawrence M. Hight, 
iš Ina miestelio, areštuotas ir 
tardymuose, po ilgo gynimosi, 
prisipažino prie dvigubos žmog
žudystės prie kurios jį privedė 
meilė prie kitos moters.

Kunigas buvo paimtas tar
dymams po jo žmonos mirties. 
Jis tuoj prisipažino davęs jai 
nuodų palengvinti jai numirti, 
nes ji buvo apsinuodinus nuo 
valgio ir buvo besikankinanti.

Paskui tuoj imta tyrinėti ne
tikėta mirtis vienos moteries vy
ro su kuria to kunigo vardas 
buvo painiojama ir apie kurių 
draugiškumą parapijoms net 
peratvirai kalbėjo.

Tas vyras irgi mirė nuo nuo
dų. Šiose dienose kunigas pri
sipažino kad jis nunuodino savo 
žmoną ir kad davė nuodų anai 
moterei nunuodyt savo vyrą, nes 
jis baisiai tą moterį mylėjo ir 
norėjo kaip nors abudu likti 
laisvi ir paskui apsivesti.

Nabagai, vargu beragaus sa
vo svajotos saldybės šiame pa
saulyje.

Lankantis šių metų žemės 
Ūkio ir Pramonės parodoje visų 
pirma metėsi į akis skirtumas 
kuris ją skyrė nuo pereitų dvie
jų metų parodų. Tas skirtumas 
reiškėsi tame kad parodoje pir
mą vietą užėmė Lietuva, paim
dama daugelį užsienio pozicijų, 
o kas svarbiausia kad ypač ryš
kiai pasireiškė šioje parodoje 
musų žemės ūkis. Įvairių gy
vulių gausingas skyrius parodė 
kad jau ir Lietuvoje esama ge
rų gyvulių, ir palyginus su pra
eitų dvejų metų parodomis, bu
vo matyti kaip sparčiai pas mus 
einama prie gyvulių pagerini
mo.

Neapsakomai džiaugiausi ra- Į 
dęs parodoje perstatyta musų 
žemės ūkio pramonę, kurią pa
rodė, kaipo savo ‘darbo vaisių, 
Lietuvos žemės Ūkio Koperati- 
vų Sąjunga. Šios Sąjungos pa
viljone kiekvienas galėjo įsiti
kinti, viena, kokios begalinės, 
reikšmės musų žemės ūkio kul
tūrai kelti turi koperativai, an- Į 
tra, kad musų žemės ūkio |

Berline iš 1,000 aktorių ir ak- 
torkų beveik 900 šią vasarą bu
vo be darbo. Daugybė teatrų 
per vasarą buvo uždaryta. Ju
damų paveikslų dirbimas irgi 
silpnas.

Berline nusižudė viena ban- 
kierio moteris kuri važiuodama 
automobiliu sužeidė žmogų po 
ko jis mirė. Ji negalėjo dalai- 
kyt širdies graužimo.

Chinijos Karas
Mukdenas, Mandžurija. —Di

ktatorius čang Tso-Ling pra
nešė Amerikos ir .Anglijos kon
sulams persergėti jų piliečius 
mieste Cinwangtao, nes jis ren
giasi tą uostą bombarduoti. Vi
sus svetimšalius prašo miestą 
apleisti.

Taipgi patarė kitų šalių ka
riškiems laivams pasišalinti iš 
tų vietų kur stovi Pekino laivai, 
nes bombarduos juos. Čang- 
Tso-Ling pasikvietęs konsulus 
išdėstė savo planus ir pasakė 
jog esąs pasiryžęs mirtinan mu- 
šin ir nenori sustot pusiaukelyj.

Daugelyje vietų atsibuna su
sirėmimai.

Tarp Chinų laivyno nėra ga
lutino susitarimo. Vieni jūrei
viai nori eiti su Mandžurijos va
dais, kiti užstoti Pekino valdžią, 
ir patįs tarp savęs susipešė.

Pekino valdžia mobilizuoja 
200,000 kareivių ir turi skadro- 
ną orlaivių gatavai pulti Mand
žurijos vadą. Gen. Wu Pei-Fu 
tiki sutruškinti savo priešinin
kus.

Baisi Audra ir Nelaimės
Chicago. — Nedėldienyj pra

ėjus smarki audra per Wiscon
sin ir Minnesota valstijas pa
liko savo liūdnas pasekmes — 
Wisconsin valstijoj užmušta 55 
ypatos, Minnesotoj penkios, Ir 
padaryta dideli nuostoliai. Ko
munikacija buvo dailinai suar
dyta, vielos sutraukyta.

Grand Rapids, Mich., nuo au
dros žuvo trjs ypatos, daug pa
daryta nuostolių.

Pasirodė Nauja Kometa
Cambridge, Mass. — Harvar

do obzervatorija skelbia jog ne
toli saulės seka nauja pleneta, 
matoma po saulės nusileidimo, 
bet kadangi yra septinto didu
mo žvaigždė, jos nuoga akia ne
matyt. Ją pirmiausia patėmijo 
astronomas Finsler Vokietijoj.

Sakoma jo ji nuolat darosi 
didesnė. Gal neužilgo pradės 
būti matoma ir be žiūronų.

Daug Užmušama Auto
mobiliais

Suv. Valstijose yra apie 16 
milijonų motorinių vežimų. Šį-
met, kaip apskaitliuojama, au
tomobilių nelaimėse Suv. Vals
tijose bus užmušta 14,000 žmo
nių. Francuzija turi apie 475,- 
000 automobilių. Bet tenai kas 
metai nelaimių buna tik į 200.

Aurora, TU., gimė vienai mo
tinai trynukai,
davė po vardą dabartinių kand 
datų ant prezidento. Bet jeig 
prezidento rinkimai nueis į se 
natą, vistiek jų vaikai nei vie 
nas neturės garbės.

Kiek Kainuoja Kaizerio 
Užlaikymas

Berlinas. — Skelbiama jog po 
karo, kada kaizeris liko atsta
tytas, Prūsija išmokėjo jo šei
mynos užlaikymui apie aštuo
nis milijonus dolarių.

Prūsijos valdžia nori paimti 
iš buvusio kaizerio nuosavybių 
kelis jo dvarus už nuostolius. 
Bet kaizeris nori juos laikyti sa
vo nuosavybėj, prie to dar pra
šo kad valdžia jam žemių ir pi
nigų užlaikymui tų jo dvarų.

Greenville, O. — Tūlas 51 m. 
vyras, gelžkelio darbininkas, 
nušovė savo pači asu kuria bu
vo vedęs du mėnesiai, ir pats 
nusišovė. Paliko raštelį paaiš
kinantį kad susipyko su pačia 
už langų užtiesalus nuo saulės.

pramonei, ypač pienininkystei, 
jau padaryta puiki pradžia, ku
ri žada puikių vaisių; ir trečia, 
kad musų žemės ūkio produktų 
gamintojai puikiausia gali ap
sieiti bo tarpininkų.

Lietuvos žemės Ūkio Kopera- 
tivų Sąjunga kartu su Lietuvos 
Koperacijos Sąjunga taip pui
kiai pasirodžiusios parodoje da
vė pamato tvirtai tikėti kad ne
trukus jos Lietuvos gyvenime 
užims vyraujančią rolę vesda
mos musų sodiečius iš ekonomi
nio skurdo į kultūringesnę, 
šviesesnę ateitį.

Įvairių mašinų skyriuje taip 
pat teko matyti dideliausių 
“grozdų” — viskas buvo parin
kta dabartiniam musų ukiui.

Lyg ir atjausdami šįmetinės 
parodos veidą, musų ūkininkai 
lankė parodą ne tūkstančiais, 
bet dešimtimis tūkstančių. Tei
sybė, čia daug prisidėjo Dainų 
Diena, bet retas apsilankęs Kau
no liko neapsilankęs parodoje. 
O Kaunas tikrai dar nebuvo 
matęs savo gatvėse tiek daug 
svečių iš sodžių pirmomis paro- 

|dos dienomis ir negirdėjęs tiek 
I žemaitiškos, Dzūkiškos, Aukš- 
I taitiškos ir kitų šnektų.
Į Gražus ir gausingas šįmet

simokyti galime, reikia tik kad 
tas kraštas tikrai kuogreičiau- 
sia, organiniai sutaptų su visos 
Lietuvos kurni, kad Klaipėdos 
kraštui butų duota galimybė 
toliau plėtoti savo ūkį ir pramo
nę ir rodyti visai Lietuvai pa
vyzdį.

Smulkiai visos parodos neiš- 
rokuosi — ji ne tokia menka.

Pakanka apsibrėžti tuo kas 
aukščiau pasakyta, pasidžiaugti 
kad musų žemės ūkio paroda 
virsta tikru Lietuvos žemės ūkio 
veidrodžiu, nuolatos tobulėja. 
Apie tokios parodos naudą pla
čiai kalbėti netenka. Kiekvie
nas ūkininkas sugryžęs iš paro
dos į savo ūki priverstas bus 
pagalvoti apie savo ūkio page
rinimą tuo keliu kuris buvo at
vaizduota parodoje.

Baigiant, negaliu nutylėti vie
no menkniekio. INežinau kaip 
kam, o man tai bendrą gerą įs
pūdį galino eilė visokių budelių 
su “pigiais” stiklui rėžtukais, 
viską lipinančiais klijais, cukri
no vata ir panašiai, ^šitokiems 
“eksponatams” rimtoje parodo
je, mano išmanymu, neturėtų 
būti duodama vietos, nes tai yra 
tik pinigų iš sodiečių bereikalin
gas traukimas. Parodos komi
tetas labai gerai padarytų kad 
kitais metais panašių “stebuk
ladariu” į parodą visiškai neįsi
leistų!.’ V.—-“L.U.”

Suv. Valstijų Skolos
Suvienytos Valstijos dabarti

niu laiku turi apie $21,500,000,- 
000 skolų. Vienok tikima jas 
pilnai galės atmokėti bėgyje 25 
metų.

Clevelande buvo Amerikos 
investment!! bankininkų suva
žiavimas kame tas paaiškinta 
vieno iždinės viršininko.

Kiti dalyvavę viršininkai pa
reiškė jog dalykai Europoje ei
na geryn ir kad Suv. Valstijos 
gales pradėt prekiauti su Euro
pa.

Lakūnai Pabaigė Kelio
nę Aplink Žemę

Suv. Valstijų kariški lakūnai, 
du dar išlikę iš keturių orlaiviai, 
pasekmingai pasiekė Pacifiko 
pakraštį tuomi oficiališkai už
baigdami savo kelionę aplink že-

ir visiems jiems i me

buvo liaudies dailūs dirbinių 
skyrius. Pirmiau mes tik jau
tėme, žinojome gerų rankų dar
bų pas mus esant, žinojom dar 
nemirusį liaudies meną, o šioje 
parodoje visa tai savo akimi pa
matėme.

Iš šių metų parodos pamatė- 
kuom prisidėjo prie musų

alstybes Klaipėdos kraštas. 
Visi tie puikus eskponatai tiek 
iš žemės ūkio srities, tiek iš pra
monės srities sakyte sakė kad 
iš Klaipėdos krašto daug ko pa

mę oru. Su jais parlėkė tre
čias orlaivis, kuris užėmė vietą 

i sudužusio jūrėse netoli Islandi- 
■ jos. Jiems truko pusė metų lai- 
I ko.

Mergos turės barzdas. Ame- 
’ rikoj tūli žinovai sako kad mer
ginos kurios kerpasi plaukus su 

Į laiku turės skustis barzdas, nes 
joms pradės barzdos augti kaip 

j vyrams užtai kad neaugina ilgų 
jplaukų ant galvos. Pradės jos 
i žymiai ir plikti kaip vyrai, sako.

I EXTRA
j “Dirvos” Knygyno J
į Katalogas 1925 ne
< Su naujausiomis knygomis ir gaidomis išleistomis §
į Amerikoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse 5
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BROOKLYNO ŽINIOS
Pas mus žinios iš politikos ne

labai gražios, bet iš kultūros tai 
geros girdis. Rugsėjo 11 d. tau
tininkai veikėjai turėjo konfe
renciją politikos reikalais. Mat, Į 
sugryžo iš Lietuvos gerb. Jonas 
Liūtas, ■ Sandaros pirmininkas, { 
kuris papasakojo įdomių žinių 
iš Lietuvos politiškų partijų ju
dėjimo. Partija tai partija, ji 
daugiau rūpinas savais reika
lais, o ne valtsybės. Taip daro Į 
visos partijos visur, taip ir Lie- Į 
tuvoje. , 
jo liūdną 
rysi kad 
kančiais 
Partijos

ma nauda.
J. Ambraziejus papasakojo 

kaip jo vienas giminaitis pada
re didelį žingsni pirmyn per me
tus laiko, kada jis pradėjo gau
ti iš Amerikos laikraščių.

Gerb. Liūtas išpasakojo kadį, 
i Lietuvos inteligentai neskaito I į’, 
Amerikos Lietuvių laikraščių J 

i nes jie mus nemyli ir su mumis i į 
j nesiskaito. O Lietuvos liauc" 
Į trokšta Amerikos 
kaip žuvis vandens.

Aš sakyčiau kad Lietuvos in- j 
. jteligentai tik nori pinigu iš A-J. W. Liūtas papasako-{ 

i žinią, bet ką gi pada- 
Lietuviai dar nėra at
gavo tautos gerbėjais, 
kožną nori valdyti ir 

viršų gauti, o gavę nesistengia 
skaitytis su šalies piliečiais.

. Kalbėta ir apie kultūros daly
kus Lietuvoje. Lietuvos žmo-|to: 
nės dabar daug sunkiau verčias Isirinkimą rugsėjo 12 d. 
su pinigais nebuvo kaip prie ca- [ 
ro buvo, taigi jiems labai sun-j 
tai nusipirkti koks laikraštis bei j 
knyga, o skaityti nori, taigi, sa-Į siėmė Pr. Bajoras ir P. Svetka 
ko, Sandariečiai visi turėtų pa-'.iii padėjėjais — J. Ginkus 
sįrupinti kuodaugiausia siųsti j Stankevičius. V 
Lietuvą saviškiams laikraščiu: 
užrašyti pažangiuosius laikraš- Į 
čius giminėms ii- kaimynams. Į 
Tas mums visai nesunku pada- jon inūjo K. Karpiut 
ryti, o Lietuvoje bus neapsako- čiuniutė, K. širvydiene ir O. Į ka, i

Širvydiene. Visos smarkios vie
tos veikėjos.

Toliau, nutarta rengti paskai
tas ir diskusijas. Labai butų 
gerai kad visi 3-čios kuopos na
riai kurie jau nebesilanko susi
rinkimuose kreiptų domės ir at
naujintų savo narystę ii- pradė
tų darbuotis T. M. D. labui, nes 
tai yra prakilnus kultūros dar
bas kuris neišnyks per amžius.

Meskim mes tą savo neran
gumą ir tuščias kalbas kad tas 
ir tas yra nerangus, nemoka at
likti gerą darbą. Prisiminkim

..1 mes patįs nerangus esam.
Sukruskim visi darbuotis Tč- ros širdies,

gera knyga, nes mokslas yra vi
siems' vienodas, ir reikalingas. 
Kuo daugiau žmogus skaitys 
gerų knygų tuo jis bus laimin
gesnis. Taigi visi Į eiles TMD. 
narių, ir darban šviesos labui!

Narė.

SCRANTON, PA
Po Scrantoną pasidairius.

miestas yra ahgliakasyklų cen
tras, darbininkai visi paišini, 
negražus, nors ne visi negeri. 
Miestas gražus ir švarus, yra 

Įkas pamatyti. Žmonės irgi ge- 
......... . .  __ ___ _____ , ypač .Jąetuviai biz- 

laikiaščių vvngg j\/[yĮetOjų Draugijos rei-! nieriai. Kiek teko sueiti, šitie 
kainose ir įsigykim patįs knygų Lietuviai yra gana pasiturinti: 
ir duokim kitiems progą jas įsi-, P. Kudirka, P. Račinskas, M. 

, gvt prikalbinant juos prie drau- Stirna, M. Meškiunas su Klin- 
menkiecių tai viskas. Bet pasi- ,rijos Dabar gausime visa eilę 
dalinti mintimis tai Amerikie- knygu> kaip Wells’o’“Pa
čiai jiems perprasti. 'šaulio 'istorija”, kuri privalo

Nepaisytam (Lietuvos inteli- j buti kiekvien0 Lietuvio namuo- 
gentų, o šviestam kaimiečius kaipQ butinai reikalinga kny. 
tada mes laimėsim. 2 - ... ......

šis

piitiniiutfiiDiiiiiiiiiiiiii9iiiiiiiiiiiniiiu2£BBiiiiiuiuimuuuiiUHiniMU£mrauiii>2ko didelę ūkę, užvardijo Vilnius, 
kur bus priimama seneliai ir 
našlaičiai. Ūkė yra gražioj vie
toj, derlinga. Tos parapijos ko
mitetas pasakoja kad ir farma 
jau baigiama išmokėti. Taigi 
matos žymus skirtumas tarp 
Romos parapijom! ir neprigul- 

Imingųjų. Romos parapijonai 
deda pinigus ir deda, bet jų sa- 

Į vastimi bažnyčia nesiskaito, ir 
kada parapijonai nori pažiūrėti 
parapijos knygas kunigas jiems 
parodo duris, kartais pašaukia 
policiją, ir pakeikia kad kišas į 
bažnyčios reikalus.

Tuo tarpu neprigulmingą pa
rapiją veda ir tvarko parapijo- 
nų komitetas; viską ką jie su
deda tai tik sau, nes jiems ne
reikia užlaikyt dykaduoniai ku
rie nieko neveikia, o tik keikia 
savo parapijomis gąsdindami 
pragaru, kurio jie patįs nebijo, 
tik nori gerai gyventi ant šios, 
žemės.

Taigi matot kaip gudresni an- 
gliakasyklų darbininkai nesi
duoda save išnaudoti Romos a- 
gentams, bet patįs apie save rū
pinasi, ir Dievą garbina sava 
kalboje. Jų klebonas, Kun. Gri- 

; lenas, kuris rugpjūčio 17 d. ta
po įšventintas neprigulmingų 
vyskupu neprigulmingų Lietu
viu kunigų, darbuojasi čia gana 
atsidavusiai. Jam 
buvo sėbravimas

, dėlto kad ikišiol 
Į Lietuviai kunigai 
j kų vyskupo globa.
dos kad Romos bažnyčios kuni
gai dar arčiau bičiuliaujasi su 

j Lenkais, ir beveik sulenkino vi- 
is:j Suvalkų apskritį ir patį Vil-

i n'l.L
Kun. Gritenas užtai su buvo 

su Lenkais kad nebuvo Lietuvio 
vyskupo. Bet dabar pats būda
mas vyskupu nieko bendro su 

{musų tautos priešais neturi, ir 
kiti neprigulmingi Lietuviai ku
nigai laikysis išvien. Po Grite-. 
no globa yra jau kokia dešimts 
Lietuviškų parapijų.

Jeigu žmonės .nori, melstis,-ir 
girdėti kunigų maldas savo kal
boj, kam niekinti juos? Romos 
kunigai nors sako, nejieškok 
svetimų dievų, bet patįs sveti
mam dievui tiki ir svetima kal
ba garbina.

Scrantonc Buvęs.

S" GERB. |
PRAGILO KAMPELIS^ |
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tiktų žiemą, iba ir sniegas 
baltas. Jeigu pamatytų ta
ve žiemą su šiaudine tai vai
kai ne tik sniegais bet ir ak- 
menais numuštų.

Ale su moterimis visai ki
taip. Viduryj žiemos jos 
jau pradeda nešiot vasari
nes skrybėles ir viduryj va
saros žiemines, ale joms nie
kas nuo galvos jų nenumu- 
ša.

Dar durniau su
yra ten kur ant pusryčių 
reikalauja vienokių skarma
lų, ant pietų kitokių, o va- . 
kare ir ant balių kitokių.

Jei tu busi iš veido ir gra
žiausias, ale jeigu neturėsi 
tuksedo arba ilga uodega 
švarko ir kitų prie to reika
lingų zababonų tave neįleis 
nei į reštaurantą nei į kitą 
vietą kur kiti pilnai išsirėdę.

Į tokias vietas moteris ga
li eiti pusnuogės, ir visos ei
na su sukniom visai be ran
kovių, ir joms tas pritinka. 
Jei vyras pasirodytų tenai 
švarke be rankovių, tikrai 
palaikytų už beprotį.

Nueini kur į “parinktą” 
vietą, randi pilna žmonių — 
visi vienodai pasirengę ('kal
bu apie vyrus), visų švarkai 
juodi, čeverykai žiba, keli
nės dar apsiūtos juoda juos
tele abiem šlaunų šonais, ir 
atlapi kalnieriai, o prie jų 
po kaklu parišta juodi raik
ščiai. Žiuri į visus ir rodos 
reiktų apsidžiaugti, ale pa
žiūri paskui į veidus'visų tij 
kurie su tavim dalyvauja.'

Vienų žandai kreivi, kiti 
raupuoti, kiti pašiurusiam' 
barzdom, kitų po akim pa- 
juodęĮ kitų dantis išpuvę, ki
ti dar kitaip sudarkyti, tik 
kelefąš yra gražių. Ale ten 
su paniška Į tave žiūrės jei- 

■Įgų neturėsi tokių paviršuti- 
inių Skarmalų kaip kiti, nors' 
Dievulio busi apdovanotas 
ir skaisčiausiu veidu, žavė- 
tiniausiom akim ir puikiau
siais plaukais.

Dar nauja mada atsirado 
pas moteris apie kuyią tik 
gerb. Spragilas ištyrė.

Kada užeina raupų epi
demija ir reikia moterims 
čiepytis nuo tos ligos, jos 
atrado kad čiepų ženklas su
gadina jų rankos išvaizdą, 
ba moteris nori nuogom 
rankom būti. Jos nuo da^__ 
bar reikalauja kad čiepytų 
jas į šlaunį augščiau kelio, 
o nesudarkytų jų rankų iš
vaizdą.

Ale jeigu neduok die ateis 
dar kokia netikėta mada 
kur bus matyt ir ta čiepiji- 
mo sudarkyta koja, nežinau 
kur daugiau jos išmislys 
šiepus draskyt duoti.
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ga. 'Šie turi “Vienybės” sky
rių. Kiti taipgi yra svetingi ir 
pavyzdingi Lietuviai biznieriai.

Dirbtuvių darbininkai kai ka
da pašiepia angliakasius, bet 
prisižiūrėjus angliakasiams nė
ra ko iš jų juoktis, nes nors jų 
veidai paišini, bet sielos prakil
nios.

Scrantone yra dvi Lietuviš
kos parapijos, viena Romos, o 
kita neprigulmingą. Romos ba- 

keletą centų, Įžnyčia jau senai gyvuoja, bet 
iųskime jiems Į Lietu- tos parapijos Lietuviai nieko 

, ---- I....t...... . nickas jiems nepri-
Įgą ir išnaikinsim tamsybę ir ne-Į klauso, o parapijom! ji turi apie 
vangumą musų žmonių žengime < 1200. O neprigulmingą parapi- 
prie augštesnės civilizacijos. Į ja turi tik 400 parapijom), bet 

Kultūros darbas nėra politi- jų bažnyčia jau išmokėta, kapi- 
kožnam. yra reikalinga I nes irgi išmokėtos. Dabar pir-

ga. Gausime ir kitas, kaip štai 
tuoj jau dalinamą “Iš Tamsios 
Praeities”, paskui Dr. Kudirkos 
paminėjimui “Varpo” knygą ir 
kitas. Prisidėkime taipgi prie 
kultūrinimo savo brolių Lietu

voje, nes tas knygas gausim iš
Draugijos tik už 

irI kurias si
pasižadėjo va, o padarysim darbą naudin- Į neturi — 

Į darbuotis kiek katras galės.
Nutarė surengti kokį vakarė

lį prieš visus šventus. Komisi-
U. Krau-

TMD. kuopos darbuote. Vie- 
s 3-čia TMD. kuopa laikė sti- 

Prisi- 
3 du nauji nariai — P. Svet- 
ir K. širvvdienė.

primetama 
su Lenkais, 

neprigulmingi 
buvo po Len- 

Bet man ro-

UOMET

pra-

kickkaip

per mė-

pasigel-

ainio namų 
užsidirba pinigų su tuo 
laiku. Kodėl jus negalit, daryti taip pat?

Gal jus neturit tiek liueso laiko ka

ter kaip Mrs. Unger, nes 
viena pašvenčia tiek daug laiko ir 
energijos savo darbui, bet visame 
nasaulyje moterįs taip išriša savo 
“ekstra” pinigų klausimą be aplei- 
einant dirbti kitur. Vyrai, taipgi, 

megstuvu savo liuosu

lėtą miliutų. Bet, kaip Mrs. Unger išrodinėja, 
darbo galima imtis bile kada, megst tol kol nori

Aš pradėjau mąstyti ką. 
bejimui. Ištiesę, turėjo Kt 
ti kur buvo negalima, nes aš turėjau užžiurėti ke
turių mėnesių kūdiki.

surinkdavau sągk 
gėlę, ir atsilygindavom su visais. Mes vadinda 
Tose dienose būdavo užtektinai pinigų apmokė 
užtektinai del poros teatro tikietų arba šiaip 
mogčeli.

Paskui laikui bėgant mes patėmijom kad 
tai mes nesusidedam jokio perviršio. Kainos
ir mano vyras pradėjo žiūrėti rimtai kada reikėjo 
išrašyti čeiys. As taipgi susi rup irau.

Musų išlaidos nuolat didėjo. Mano vyro uždarbio 
vargiai buVo užtenkama namų išlaidoms, nekalbant 
nieko apie drapanas. Ir taip dalykai ėjo 
nešiu;', mums besi vežant ir besižvalgant

Nekurtais Menesiais aš Uždirbau 3106 ir Daugiau

pasiimdavo čekiu knj 
toblyčios

.skaitlį,

Man buvo tik vienas išėjimas. Aš turiu rast ko
ki nors namų darbų kuris atneštų man gerų už
mokestį. Ką aš galėjau daryti ?

Aš pradėjau žiūrinėti po magazinus ir laikraščius 
jieškodama kokio nors užsimokamo naminio darbo. 
Labai nusimindavau bežiurinčdama, nes nieko iš to 
neišėjo.

Bet vien:} dienų prasklcidžiau laikraštį jieškoda- 
nia darbo, kaip paprastai. Ir ant vieno puslapio 
aks užkrito ant sekančio antgalvįo: “Kaip Pasi
daryti Pinigų Namuose”. Suprantama, aš pradė
jau skaityti, ir tuoj visai sujudau. Tai buvo apie 
moterį kurios vyras, mažai uždirbo — vargiai už
tenkamai abiem pragyventi tokiame brangumyne. 
Ji norėjo pasidaryt daųgiatu įėnigtji taip labai kaip 
ir aš. Bet ji turėjo du mažu vaiku, taigi negalėjo 
dirbti jokio apmokamo darbo jeigu tas darbas nėra 
namuose. Tai buvo tokia pat padėtis kaip mano.

Toliau ten buvo apsakoma kaip ji pagaliau rado 
pelningą naminį darbą — dirbant pančiakas su pa
galba rankines mezgiamos mašinos, ir kaip kom
panija mokčjd jai už mezgimų, ir pristatė daugiau 
siūlų už. kiekvienų jos, pasiųstų gala; 
pančiakų siuntinį. Vardas tos firmos 
Knitter Hosiery Company, 
New York.

buvo Auto 
radosi Buffalo,

parašiau laišką kompanijai prašydama pri
kalėto dienų aš 

paaiškinanti apie tą mašiną, ir 
namuose.

siusti man dykai informacijų. Ūž 
gavau ' . , 
smulkmenas apie jų propozicijų dirbimo 
Ir tada aš buvau entuziastiškiausia negu kitados 
kada.

Mano vyras abejojo apie tai. Bet pagaliaus jis 
sako: “Tavo sprendimai paprastai Mina geri. Jei 
tikrai tiki kad galėsi pasidaryt pinigų su ta /kuto 
Knitter, kodėl neužsisakyt vieną?”

Ir štai ką aš padariau. Aš pasiunčiau užrašymą 
kaip greičiausia galėjau. Ir neužilgo mano Knitter 
(Megstuvas) atėjo. Aš tankiai pamanau kaip pa
prasta buvo išniokt; operuoti tą Auto Knitter kada 
atsisėdau prie jo turėdama po ranka Nurodymų 
Knygų. Jeigu bučiau tą darius dar atsargiau ka
da pirmiausia gavau tą mašiną, bučiau padarius 
pilnai gera pančiakų daug greičiau negu padariau. 
Knyga viską taip aiškiai nurodo.

Pirma teisingai padirbtą pančiakų pristačiau j 
Auto Knitter Hosiery Company. Jie 
ji yra atsakanti ir kad jie pirks nuo 
kiek tik aš padarysiu tokių kaip ta.

pasakė kad 
manęs visas 

Aš buvau

linksma kaip 
paukštė! Pa
gavaus ra
dau būdą pa
sidaryt pini
gų be išėji
mo iš namų 
ir palikimo 
kūdikio.

Na ir tada aš pradėjau dirbti su tikru atsida- 
vimU; našvęsdama kožną minutą kuri atliko nuo 
naminio dbrao. Pirmutinę savaitę aš padariau 
tiktai vieną tuziną 'porų, bet sekančią savaitę 
padariau jau du tuzinu, ir vis daugėjo. Ir visu 
tuo laiku čekiai ateidinėjo iš Auto Knitter Hos
iery Company už kožną siuntinį padarytų pan
čiu ku. As manau kad užmokestis už tokį nami
nį darbą yni puiku. Aš mėgstu savo darbą kas

5 puikumas to yra 1; 
reguliarių valandų.

jimo kūdikio ir apžiūrėjimo namu.
$2538.30 per 37 Mėnesius

Mano nuniegstas pančiakas visada noriai ta 
kompanija priėmė ir užmokėjo, išskiriant keleto 
kurias lengvai galėjau perdirbt. Keliolika šim
tu. porų pardaviau savo draugėms ir draugams. 
Kuomet parduodu vieną porą šeimynai, neužil
go visi vyrai iš. tu namų perka nuo manęs po 
dvi iki šešių poru. Aš parduodu jas po $1.00 po- 
ra. (raudamu gražų pelną.

Su šiais pinigais uždirbtais su Auto Knitter, 
mos įmokėjome ant savo namo ir manome išsi
mokėti visus likusius tuo pat budu. Prie to 
daug karių daugiau užsipelniau negu man k 
navų la mašinėlė.

Tik pamislykit ką reiškė mums gauti $70 
daugiau “ekstra” pinigų kiekvieną mėnesį, 
dabar mes atsiekčm savo gyveninio sapną — 

savą namelį, 
galimu.

ar 
Ir

nu
sipirkdami savą namelį. Musų Auto Knitter 
tai padare ąalimu. Tiems kurie nori užsidirb
ti ekstra pinigų namuose aš nuo širdies 
menduoju Auto Knitter. Nėra nieko kito 
šaus jam.

MRS. FRANK UNGER, New

Kaip Jus Irgi Galit Pasidaryt 
Pinigų Namie 

Tai yra Mrs. Unger’s apsakymas 
žodžiais. Ji pasako kaip bėgyje 37 
užsidirbo 82,533.50 — abelnai apie 
nosyje bėgyje pilnų trijų metų!
sa tai pagal Auto Knitter Work Purchase Con
tract, ir šalip to patėmykit kad ji pardavė dali 
savo darbo už gerą kainą. Ir tai namuose kur 
turėjo apžiūrėt vyro reikalus, ir kūdikį ir atlikti 
n/hių ruošą!

Mes paprašėme Mrs. Unger pasakyt jums jos 
patyrimus su Auto Knitter, nes mes norime kad 
jus žinotumei ką ištiesų galima, atsiekti namie 
turint hiskelj liuoso laiko. Jos apsisprendimas 
pagelbėjo jai suprasti svarbą Auto Knitter ir 
koki pasiūlymą gauna ir greit apsispręsti.- Ne 
kiekviena gali padaryti tiek daug su Auto Knit-

reko- 
pana-

York.

jos pačios 
mėnesių ji 
$70.00 mė- 

Ji užsidirbo vi-

Auto mezgimas užmokės jums tiesiog proporcin
gai pagal laiko kiek ant jo praleidi.

Aiškiai ir trumpai štai musų propozicija. 
Auto Knitter Hosiery Company padaro sutarti 
pirkti visus Senos Mados abelnai vartojamas 
pančiakas kokias numegsit ant Auto Knitter, ir 
nasiųsit jiems, ir mokės jums nustatytą garan
tuotą kainą. Siūlus taipgi pristato jums už vi
sas prisiunčiamas Gide Tyme pančiakas. Taip 
tai jus turit siūlų dirbimui kitų pančiakų.

Patyrimo prie rankinių ar mašininių mezginių 
iš pirmiau nereikia. Su šia pažymia pasaulyje 
Champion Auto Knitter ir Auto Knitter Self- 
Instructor, nemokėdama ypata tuoj išmoksta iš
dirbti Senos Mados Vilnones Pančiakas.

Visos Informacijos Lykai
Suprantama, jus norit žinot daugiau apie tą 

ypatingą mašiną kuri pagelbėjo Mrs. Unger ir 
daugybei tūkstančių kitų žmonių šioje šalyje. 
Kreipkitės tuojau reikalaudami iš kompanijos 
dykai literatūros ir paskaitykit apie smagius pa
tyrimus Auto Knitter savininkų. Patirkit apie 
pinigų pasidarymo progas kokias jums duoda. 
Atminkit kad Mrs. Unger negaišavo išgavimui 
fakj,u. Jus esat jos pozicijoj šiandien. Ar pa
seksi t jos pavyzdžiu! Tik parašykit savo vardą 
ir adresą vietoje apačioje. Pilnos informacijos* 
luoj bus jums prisiųsta. THE AUTO KNITTER 
HOSIERY COMPANY, INC., Dept. L, 630—638 
Genesee Street, Buffalo, N. Y.

“Pionieriai Nameinės Mezginio Industrijos— 
vienatiniai išdirbėjai Tikrųjų Auto-Knitter— 
neturi bendro su jokibni kitom Įstaigomis.”

PASI&SKIT KUPONĄ DABAR PASITEIRAVI
ME! APIE MUS V LIBERALI PASIŪLYMĄ

Thc Auto Knitter Hosiery Co,, Inc.
Dept. L, 680-638 Genesee St., Buffalo, N. Y.

Prisiuskit man pilnus paaiškinimus apie tą 
Champion Pinigų Dirbėją. Aš noriu tikrai žinot 
kap aš galiu užsidirbt pinigų namie liuosu laiku 
su Auto Kntter. Pr i siunčiu 2 centų štampą už 
persiuntimą. Suprantama kad aš niekame ne
darau sutarties ar imu atsakomybę.

RACINE, WJS.
T. M. D. Apskričio Wisconsin 

Valstijoje TMD. kuopoms pra
kalbu maršrutas. Atsilankius į 
musų padangę gerb. A. B. Stan
kevičiui, “Vienybės” atstovui, 
paprašius kad jis pasitarnautų 
Tėvynes Myl. Draugijai kaipo 
kalbėtojas, jiš noriai sutiko, ir 
ta. proga naudojasi Apskritis 
paruošdamas kuopoms prakal
bas.

Racine prakalbos jau įvyko 
rugsėjo 21 d. (apie pasekmes 
pažymėsiu atskirai. Pavyko ge
rai) .

Kenosha, Wis., TMD. 119 kp. 
ruošia p. Stankevičiui prakal
bas rugsėjo 28 d., įvyks Shlitzo 
svetainėj, 3 vai. po pietų.

Waukegan, Ill., varde apskri
čio taipgi ruošiama tam kalbė
tojui prakalbos spalių 12 d., 3 
vai. po pietų, Liberty svetainėj. 
Tikimės Waukegane sutverti T. 
M. D. kuopą, nes ten yra daug 
Lietuvių kurie myli apšvietą.

Varde apskričio, kviečiu pa
minėtų kolonijų Lietuvius susi
eiti paklausyti gražių p. Stanke
vičiaus prakalbų. Kurie esate 
TMD. nariai visi būtinai atei
kit, nes yra prisiųstos knygos, 
kiekvienas atėjęs gaus knygą 
“Iš Tamsios Praeities į šviesią 
Ateitį”.

Prakalbų Maršruto Rengėjas 
M. Kasparaitis,

1420 Howe St. Racine, Wis.

Name

Street and Number

Post Office State

RED. ATSAKYMAI
Klevo Lapas (Lietuvoje). — 

Ačiū už prisiųstus straipsnelius 
apie tas ar kitas tautas. Pa- 
naudojame juos “Artojui” ir 
žineles “Dirvai”, žinias meldžia
me siųsti tik origanales, ne iš 
kitur imtas. Galit aprašyt savo 
apielinkes, derlių, ir tt.

GERE. SPRAGILAS APIE 
MADAS

Laimingas buvo musų pir
mutinis tėvas gerb. Adomas 
rojuje, ba jam mažai kašta
vo užlaikyt musų pirmutinę 
mamą. gerb. Jievą, Kada ji 
užsinorėjo naujos suknios, 
viskas ko Adomui reikėjo 
tik palenkt šaką, o Jie va iš
sirinko kokią suknią tik no
rėjo, ir galėjo jas mainyti 
su kožnu vėjo ipaputimu. Ir 
pačiam Adomui to užteko, 
ir nereikėjo prakaitu kaktos 
savo rūpintis apie apdanga
lą ir vaikytis naujas madas.

Kada jiems reikėjo val
gyt, jie tik priėjo prie me
džio ir prisiskynė apelsinų, 
slyvų, bananų, gružių, obuo
lių ir kitokių vaisių, o ant 
žemės rado uogų, ir daržo
vių jeigu kada norėjo apeti
tą pajvairint.

Tik tas geismas apetitui 
pajvairint privedė syki Jie
vą prie negero medžio, nuo 
ko ir stojosi šalti vėjai, ru
denini ir žiemos, ir prisiėjo 
rūpintis apie išradimą nau
jų madų kad. visada neišro- 
dytų tokia pat jeigu vieno
kio audeklo maišą užsigau- 
bus nešios.

Nuo to laiko persivertė 
visokiausios madų mados— 
gražios ir negražios, ir dar 
kitokios. Ir pasiliko madų 
papročiai kokių mes tankiai 
ir nekenčiam, ir kurie mus 
dapykina iki kietam kaului.

Reikia visokių drapanų — 
pradedant nuo pat nuogy
bės kūno iki storiausių vir
šutinių kailinių. Apatiniai, 
viduriniai ir viršutiniai — ir 
taip pas vyrus ir pas įno
ris.

Dar su apatiniais kaip ten 
nebuvo, niekas nieko nesako 
jeigu jų ir nenešioji, ale vir
šutiniai turi būti j madą.

Ateina vasara, moteris 
apatinių visai nenešioja, ir 
per jų viršutinius gali ma
tyt tas vietas kur apatiniai 
turėtų būti prisiglaudę.

Gerai dar kad vyrai sto
rus marškinius Į madą įve
dė, ir jiems butų taip kaip 
moterims kurie apatinių ne
turi užsidėję.

Paskui vėl 'kitokie nege
rumai. Moterjs vasaros lai
ku gali vaikščiot vienu ora- 
tinklio audimu apsidengę ir 
niekas joms nieko nesako. 
O vyrai, kad ir karščiausia, 
turi turėt švarką arba žipo- 
ną ant pečių, 'ba visi sakytų 
kad jis neturi švarko. Va
žiuoji su motere ant pikni
ko ar i kitą miestą, arba j 
miestą ant špacero, moteris 
eina apsivilkus tik iš vardo, 
ir niekas jos nepadyvina; o 
jei vyras be švarko važiuo
tum visi mislytų kad švarko 
neturi iš ko nusipirkt.

Moteris važiuoja ir vaik
ščioja vienplaukės už kelių 
mylių nuo namų; o jei vy
ras tik antroj gatvėj pasi
rodai be skrybėlės, tuoj vi
su sužiūri ir mislina kad tau- 
skrybėlę automobilis suva
žinėjo.

Paskui vėl, (.vasarą žmo
gus turi nešiot ^šiaudinę 
skrybėlę, nors ji geriau pri-

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas. 
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prišiu'suaml I5c.
‘‘GYDYTOJAS’’

4454 So. Western Ave.- 
Chicago. 111.

PAJIEŠKOJIMAI
Iš Lietuvos atsišaukė žmona 

Juozo Lielingio kuris gyveno 
Chicagoje, 2131 W. 24 St. Jie- 
škomasis, ar kas žinantis apie 
jį prašomi atsiliepti, pranešant 
Konsulatui jieškomojo dabarti
nį adresą.

Lithuanian Consulate,
S. Dearborn St. Chicago, Ill.608

JIEŠKOMA
Oną Astreikienč, iš Sag Har

bor, L. L, N. Y., vėliau gyvenus 
60 E. 109th St., New York City. 
Prašome pranešti prieglaudos 
vardą ir adresą kur vaikai pa
dėti.

Lithuanian Bureau 
Foreign Language Inf. Service 
119 W. 41 St. New York City.
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DIRVA 3

Nuo Redakcijos
VILNIAUS JAU NIEKAD NEATGAUS1M?,TU° klausimu galima vi- 

1 1 saip kalbėti. Mums ku
rie norim Vilnių atsiimt ne
malonu apie tai net mąstyti, 
bet kad neturim gana spėkų 
Lenkus sumušti, laukiam 
lyg kokio stebuklo kada at
eis laikas vėl į Vilnių per
kelti Lietuvos sostinę ir val
džios archivus.

Dabartinė Lietuvos val
džia, musų “krikščionis”, 
pareiškė kad Vilniaus neiš
sižada, bet kartu pareiškė 
tylą kokiu budu jie mano jj 
atvaduoti ir kada.

Tautų Sąjungoj Vilniaus 
klausimo nepriima svarsty
mams, nes ten laiko ji už
baigtu.

Dar daugiau, dabar ruo
šiamu Tautų Sąjungos pro
gramų, Lietuva spėka atsi
imti Vilnių nei negalės, nes 
ji yra Tautų Sąjungos narė 
ir pritvirtinto  j a to progra- 
mo, ir ji galėtų būti dvejo
pai baudžiama visų valsty
bių — kaipo laužytoja savo 
pasirašytos sutarties ir kai
po puolike ant kaimynės ša
lies karo tikslu, už ką Lie
tuvą visos valstybės užblo
kuotų. Tai butų visų vals
tybių stojimas už Lenkiją, 
nors Lietuviai norėtų atsi
imti savo gryną savastį.

Kai tūli turėjo vilčių, da
bar net kilus karui Lenkų 
su Rusais Lietuva negali pa
sinaudoti proga.

Žįnoma, Lietuvai nebūtų 
blogų pasekmių iš užbloka- 
vimo jeigu pasinaudodama 
proga griebtų iš Lenkų na
gų Vilnių, nes Lietuva mais
to turi namie, vienok tūli 
Lietuvos interesai , tijrėtų 
nukentėt, valstybės' šulaiky-' 
tų Lietuvai kreditus, per
trauktų diplomatiškus ry
šius, ir tt.

Viena ką Lietuva gali tai 
neužvert jokių ryšių su Len
kija, nepripažint Lenkams 
užimtų teritorijų nors visas 
pasaulis tai pripažintų. Ga
li laikyt Lenkiją tokiame 
stovyje kaip Lietuvą laiky
tų kitos šalįs jeigu Lietuva 
užimtų Vilnių kaip dabar tu
ri Lenkai.

Bet ką tas gelbės? Len
kai gabena sau Lietuvos gi
rias i užrubežius ir pelno 
sau milijonus.

Tuo tarpu vis labiau kįla 
nepasitenkinimų Vilnijos 
gyventojuose, pačioj Lenki
joj partijos veda smarkiau
sią kovą prieš viena kitą, ir 
yra jau jų seime žmonių ku
rie nepritaria Vilnijos lai
kymui.

Gal but, kada Lenkams 
Vilnius pastos kai 'kaulas 
gerklėje ir kada jiems pri
reiks Lietuvos draugiškumo 
tada tik Vilnių atgausime.▼ ▼ ▼

Lietuva Mokės Skolą
Wasingtone, Kongreso sieno

se vėl praskambės Lietuvos var
das iš lupų šimtų atstovų ir gir
dės juos šimtai suėjusių pasi
klausyti žmonių.

Amerikoniškų laikraščių pra
nešimu, rugsėjo 12 d. Iždo Sek
retorius Mellon, kaipo pirminin
kas skolų komisijos, užvėrė su
tarti atgrąžinimui skolų kurias 
Suv. Valstijoms Lietuva turi. 
Ta sutartis, lygiai tais pat pa
matais kaip duota Did. Britani
jai ir Finlandijai, patvarko iš-1 
mokėjimą $6,102,472 skolos bė
gyje 62 metų.

Planas buvo perduota Balta
jam Namui ir prezidentas ren
giasi perduoti jį kongresui tuoj 
kaip tik kongresas susirinks.

'Lietuva turės sumokėti Suv. 
Valstijoms po apie 100,000 do- 
larių j metus per 62 metu, arba 
dar musų vaikų vaikai bus Dė
dei Šamui skolingi.

Sėja Neapikantą prieš 
Mus Amerikiečius

Vietoj apie Amerikos Lietu
vius gerai kalbėjus — kurie tiek 
vargdami davė, aukavo, skolino 
ir siuntė pakėlimui Lietuvos — 
ir ant galo vietoj tylėjus jeigu 
nemoki gerai kalbėti, Lietuvos 
laikraščiai pradeda rašinėti šį tą 
keliančio blogą ūpą Lietuvos 
žmonėse prieš mus. Ir tą ne 
kas kitas pradeda kaip tik val
diškas laikraštis “Lietuva”.

Viename “Lietuvos” numery
je (198), po,antgalviu “Iš laik
raščių” deda tokią pastabą prieš 
perspausdinimą žinelės iš “Am. 
Lietuvio”:

“Iš amerikos spaudos.
“Amerikos lietuvių laikraš

čiai yra didelėj bandrai Ame
rikos spaudoę įtakoj ir visa 
telegrafo ir šiaip ‘naujienų’ 
medžiaga ten yra iš ameriko
niškų šaltinių. Be to viso, ir 
šiaip lietuvių laikraščių kryp
tis ten yra amerikoniškos 
dvasios.”

(Patėmykit, amerika su ma
ža ja a yra jų.)

Ir paduoda pora perspausdin
tų žinelių kuriose nieko iš tos jų 
bijomos ‘amerikoniškos dvasios’

nematyt. Kad perkūnas kur iš
kasė šulinį, tas yra gamtiškos 

i dvasios žinia, o ne Amerikoniš
kos, ir kad kur menkutis vyras 

i sumušė milžinišką savo pačią 
I irgi labai naturališka žinia, ir 
ypač labai paprasta Lietuvai, 

! nes Lietuvoj pačių mušimas la
bai madoje.

Kas svarbiausia “Lietuvos” 
j iškelti tai kad Amerikos Lietu
vių laikraščiai yra netikę — 

j Amerikoniškoj dvasioj....
Reiktų jiems patiems pirma 

’ atsikratyti Rusiško raugo (ne 
dvasios).

Nr. 202 ta pati “Lietuva” 
i perspausdina kitą žinelę užvar
dindama savu antgalviu:
“Musų molio Motiejai Amerikoj, 

į “Mums, Lietuvos lietu- 
I viams, sąvoka ‘Amerikos lie

tuvis’ reiškia daugiau, negu 
paprastas Lietuvis. Mes kaž 
kodėl vaizduojamies, kad mu
sų tautietis, patekęs aukštai 
kulturingon Amerikon, tuoj 
prisigeria ten tos kultūringu
mo dvasios ir patį jau tarti iš 
kito molio lieka sulipintas.”
Paskui paduoda ilgą-ilgą iš

trauką iš Chicagos "Naujienų” 
apie vieną pikniką, kuriuos jie 
Lietuvoj vadina “gegužinėmis”, 
kur įvyko muštynės.

Tam laikraščiui svarbiu paši

ATRADO SENOVĖS
ROMĖNŲ MIESTĄ

jpASTAROSE dienose atkasta 
* vienas senoviškas 'Romėnų 
miestas vardu Leptis Magna, 
per šimtmečius buvęs po smė
liu Lybiškuose tyrynuose šiau
rinėj Afrikoj. Atradimai tame 
mieste rodo jog jis bus bene to- 
kis pat, jei ne žymesnis istoriš
kai ir artistiškai kaip Pompeii, 
atrastas jau keliolika metų at
gal. Taip sako Dr. Bruno Ro
selli, Itališkos kalbos profeso
rius Vassar kolegijoj Amerikoj.

Jau iki dabar ten atjieškota 
stebėtinai gražios stovylos auk
ščiausio Romėnų tipo, atkasta, 
puikus palociai, bazilikos, mau
dynės ir griuvėsiai Romėnų uo
sto — pirmutinis tokios rūšies! 
atradimas.

Dr. Roselli sako jog darbas, 
vedamas su 200 Arabų nelais-; 
vių po užžiura Prof. Bartoccini, 
truks dar pora metų iki viskas 
bus atskleista musų akims, ži
novai tikrina jog tas miestas [ 
kitados turėjo nuo 100,000 iki 
300,000 gyventojų, ir kad jis' 
tęsėsi per pora Angliškų mylių 
į vieną pusę ir apie tiek pat į, 
kitą nuo centro.

Leptis Magna buvo (keturiosI 
ar penkios mylios nuo jūrių ir 
yra apie 100 mylių į rytus nuo' 
Tripoli, sako Dr. Roselli. Jisai 
buvo gimtinė imperatoriaus Se- i 
ptimus Severus, kuris valdė Ro- | 
moję 300 metais po Kristaus. 
Jo palociai jau atkasta pastaro
se savaitėse.

Iškalta giliai į didelį granito 
balkį, paremtą kolumnais ties 
svarbiausia ineiga, žodžiai “Im- 
perator Caesar Augustus Lu
cius Septimus”.

Leptis Magna palengva atka
sama, veik čielas koks buvo, ir 
po apačios keturių iki penkioli
kos sieksnių tyrų smėlio po ku
riuo jis guli. Daug sienų įgriu
vo nuo smėlio spaudimo, bet jas 
lengvai galima atstatyti j jų se
nas vietas. Nei vienas akmuo 
nedingęs.

Nekurtos stovylos yra sudu
žusios, bet Prof. (Bartoccini turi 
vilti, darbui toliau tęsiantis, at
rasti visus trupinius. Tikima 
kad kaip kurie dailos dalykai bus 
tokios vertės kaip bile kas<lai- 
komo Louvre ar kur kitur.

Leptis Magna pradėjo nykti 
pirm Romėnų galutino žlugimo 
penktame amžiuje, sako Dr. Ro
selli. Po to tuoj jis patapo mi-

lusiu miestu. Gyventojai išmi
rė arba išsidangino kitur. Me
džiai kurie kitados buvo miestą 
apsupę buvo nukapoti ir nieko 
neliko kas galėtų sulaikyti nuo 
tyrų smėlio užgulimo ir .smėlis 
palengva pradėjo užplūsti.

Tūlais periodais ten buvo že
mės drebėjimai ir tas kiek ap^ 
gadino sienas. Kuomet tas mie
stas buvo savo aukščiausiame 
žydėjimo laipsnyje jis buvo 
centru didelės ir derlingos agri
kultūros srities kuri buvo Ro
mos javų aruodu.

Apie 800 metus užėjo Arabai. 
Ne kaip barbarų gaujos kurios 
perėjo Italiją, jie nenaikino nei 
neužėmė griuvėsių. Ta vieta 
buvo “trefna” jiems kadangi 
ten kitados gyveno krikščionis. 
Arabai pasiėmė keturiasdešimta 
milžiniškų akmeninių piliorių, 
tai viskas. Tie pilioriai buvo 
pergabenta 80 mylių į vakarus 
per tyryną ir panaudoti buda- 
vojime moskos Tagiuroj, kuri 
ir dabar stovi.

Buvimas to užputo miesto pir
miausia atrasta Francuzo ar
cheologo apie 80 metų atgal.

’ Vienas iš žingeidžiausių atra
dimų iki šiol, iš artistiško at
žvilgio, yra stovyla Euskulapio, 
medicinos globėjo. Galvos jo 
nėra, bet ji be abejo randasi už
kasta smėlyje ten pat ir bus ne
užilgo sujieškota.

Visi budinkai ir stovylos iki 
dabar atrastos yra pažymaus 
Romėnų tipo su linksniu prie 
rytiečių ir Egiptėnų. Tūli de- 
korativiški darbai yra stebėti
ni. Keturios savaitės atgal at
rasta didelė galva visai puikia
me stovyje.

Nekurie atkastų piliorių yra 
iki devynių metrų aukščio. Nie
ko jiems panašaus nėra rasta 
kituose Romėnų miestų griuvė
siuose ir jie yra didesni už vi
sus kitus išskyrus esančius Pan
teone Romoje. Puikiausi ir ne
suardyti palociai jau iki šiol at
kasta.

Tai buvo kitados Romėnų jū
rių ranka, vienatinis kada nors 
atrastas Romėnų uostas. Ke
liai ir laiptai vedą žemyn į van
denį yra beveik visoje čielybė- 
je. Kitados ten turbut stovi
nėjo valtis pergabenimui javų 
į imperialį miestą.

Net sandėliai kurie užlaikė 
grūdus rasta stovį. Nieko pa
našaus nėra atrasta kituose už
kastuose miestuose iki šiolei.

Šitaip apsakė Dr. Roselli, ku
ris šią vasarą tą miestą aplan
kė.

'rodė pradėti apie Amerikos 
Į Lietuvius kalbėti kaip jie žiau
rus ir nekulturiški, nors kultū
ringoj šalyj gyvena. Bet jiems 
visiems abelnai Lietuvos laik
raščiams labai sunku ir net ne
galima perspausdint žinelės ką 
Amerikos Lietuviai gera pada
rė: kiek toj pat Chicagoj užlai
koma dykai knygynų, kiek ten 
yra chorų, teatralių grupių, ki
tokių visokių kultūriškų įstai
gų. Kiek yra nuveikus Tėvynės 
Mylėtojų Draugija, kiek kitos 
Amerikos Lietuvių organizaci
jos padarė pakėlimui tų Lietu
vių kurie, jei Lietuvoj butų, ir 
dabar po mišių išėję ir smuklėj 
prisigėrę kas nedėldienis vieni 
kitiems galvas daužytų, ir kaip 
dabar daužosi tie kurie ten gy
vena.

Nebūtų taip ypatinga jeigu 
ta Chicagos žinia butų sakius 
kad va ten ėmė ir susipešė vi
sas piknikas, bet dabar, tik du 
žmogeliai. O iš to “Lietuva” 
išvedžioja kad visi Amerikos 
Lietuviai yra nekulturiški ir kad 
“dar mažiau ‘kulturingumo’ pri
vilegijos prieš mus, Lietuvos 
lietuvius, turi musų tautiečiai 
Amerikoje. ...”

Nusibodo mums, Amerikos 
Lietuviams, kęsti Lietuvos laik
raščių ignoravimas musų, na tai 
jie ir pradėjo apie mus kalbė
ti. ... 

▼ ▼ ▼
Kipras Lieka Lietuvoje 

“Rygos Balsas” rašo: “Dai
nininkas Kipras Petrauskas, 
kaip girdėti, neisiąs į Čikagos 
operą nežiūrint į siūlomą dide
lį atlyginimą. Jis žada likti 
Lietuvos operoje. Laukiama jo 
atvykstant ir Rygos operon su 
gastrolėmis”.

Taigi mums Amerikoje nepa
sitaikys Kipro Petrausko girdė
ti, bent kolei kas.

▼ ▼

Dr. Bernotaitė „Apsiveda 
Dr. Biruta Bernotaitė, gyve

nanti Worcester, Mass., Tėvy
nės Mylėtojų iždininkė, rugsėjo 
27 išteka už yyro, Ę. L, Stowe 
iš New Yorko. Sutuoktuvės at
sibus Worcester jj’e, Green Hill 
koplyčioje.

JONAS BUTĖNAS SU- 
GRYŽTA AMERIKON

Plačiai Amerikoje žinomas 
dainininkas baritonas J. Butė
nas rašo “Dirvai” sekančiai iš 
Milano, rugs. 6 d.:

“Nors didžiausia nenoriu per
traukti mano mokymąsi, vienok 
turiu, ir jau gryžtu į Suv. Val
stijas del dviejų priežasčių: vie
na kad imigracijos teisės reika
lauja to—jei nenoriu likti nauju 
imigrantu ir eiti į kvotą, todėl 
turiu tuojau sugryžti; antra, 
svarbiausia priežastis — truku
mas pinigų. Mano artimi drau
gai rėmė mane visą laiką, ant 
galo ir jiems pritruko skatikų, 
nes visi darbo žmonės; nors ne
atsisako remti ir toliau, bet aš 
gerai suprantu kad iki galo ma
no mokslo jie neištesės, nes jų 
yra tiktai keli,, o man dar reikia 
čia išbūt kitus metus kad pada
ryt karjerą geruose Italijos te
atruose. Ilgai mąsčiau, galų ga
le nusprendžiau parvažiuot A- 
merikon ir prašyt iš Amerikos 
Lietuvių paramos, kitaip aš tu
riu padėt savo darbą šalin, ku
ris jau kaip ir užbaigtas. Da
bar lieka teatruose išsidirbt var
das, tą turiu padaryt Italijoj.

“Parvažiuoju koncertuot, esu 
pilnas energijos ir turiu pasi
rengęs geriausią koncertinį re
pertuarą, bet mano širdis dre
ba kada pafnanau ar bus kam 
klausyti mano dainų, ar daugu
ma atjaus mano sunkiam dar
bui kurį dirbau per pusantrų 
metų čia Italijoj. Vienok turiu 
pasitikėjimo Amerikos Lietu
viuose ir drystu prašyt paramos 
lankymu mano koncertų.

“Italiją apleidžiu rugsėjo 17 
d., vykstu Francuzijon, iš ten 
laivu ‘Paris’ išplaukiu rugsėjo 
20 d. New Yorke pribusiu 27 
d. Tuojau pradėsiu koncer
tuot. Clevelande manau būti 
pradžioj lapkričio.”

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa iš pereito num.)

— Mano noras ir dabar dar yra, — ta
rė liūdnai Gabrielis: — bet ant nelaimės...
— ir tada, lyg norėdamas pabėgt nuo skau
džios minties, ir permainyt kalbą, jis, kreip
damasis į Dagobertą, tarė: — Tikėk man: 
buk daugiau teisingas negu žeminti savo 
drąsą didinant mano. Tavo drąsa turi bū
ti labai didelė — labai didelė; nes. po mū
šio, skerdynių vaizdas turi būti ištiesti la
bai baisus gerai ir jausliai širdžiai. Mes, 
nors tiek, nors mus ir užmuša, nemušam 1

Ant tų misijonieriaus žodžių, kareivis 
išsitiesė, pažiurėjo su nuostaba ant Gabrie
liaus, ir tarė: — Tas yra labai nuostabu!

— Kas yra? —paklausė Agrikola.
— Ką Gabrielius dabar mums pasakė,

— atsakė Dagobertas, — primena man ką 
aš patyriau karo lauke kada jau senėjau. 
Paklausykit, vaikai: daugiau negu sykį, po 
mušiu, nakties laiku, aš buvau pastatytas 
sargyboj — vienas — naktyje — mėnesie
noje, mūšio lauke likusiame musų pusėje, 
kur gulėjo lavonai septynių ar aštuonių 
tūkstančių nužudytų vyrų, tarp kurių gu
lėjo suplėšytos dalis ir tūlų mano draugų: 
ir tada šioj liūdnoj scenoj, kuomet visiška 
tyla atgrąžino mano sąmonę nuo troškimo 
kraujo ir deliriško švaistymo kardo (aš bu
vau apsvaigęs kaip ir visi kiti), aš klausiau 
pats savęs: “Kodėl šie vyrai tapo užmušti? 
kodėl?—kodėl?” Bet tas jausmas, gerai 
suprantamas kaip galima, nevargino ma
nęs ir nesulaikė, kuomet sekantį rytą, tri
mitų garsais, vėl ragino mus eiti į mūšį. 
Bet ta pati mintis vėl atėjo man kuomet 
ranka nuo skerdimo pavargdavo; ir nusi
šluostęs kardą į arklio šoną, aš sakiau sau, 
“Aš žudžiau! žudžiau!! žudžiau!! ir kodėl? 
kodėl?”

Misijonierius ir kalvis pažvelgė vienas 
į kitą girdėdami seną kareivį kalbantį apie 
tokį ypatingą savo pergyvenimą praeityje.

Taip, — tarė Gabrielis, — visos ge
ros sielos jaučia taip kaip tu jautei tuom 
svarbiu momentu, kuomet garbės svaigulis 
praeina, ir žmogus pasilieka vienas intek- 
mėje gerų instinktų esančių jo krutinėję.

— Ir tas turi prirodyt, mano vaike, — 
atsakė Dagobertas, — kad tu esi daug ge
resnis už mane; nes tie prakilnus instinktai 
kaip tu juos vadini, niekados tavęs neap
leido. Bet kokiais stebuklais tu išsigelbė- 
jai iš nagų įsiutusių laukinių kurie jau bu
vo tave nukryžiavoję?

Ant to Dagoberto klausimo, Gabrielis 
ištempė akis ir paraudonavo, taip aiškiai, 
kad kareivis tarė jam: — Jeigu tu nepri
valai ar negali atsakyt mano klausimo, ne
užsiminkime nieko daugiau apie tai.

— Aš nieko neturiu slėpti, nei nuo ta
vęs nei nuo savo brolio, — atsakė misijonie
rius atviru balsu. — Tiktai man bus sunku 
išaiškint jums tai ką aš negaliu išsiaiškint 
sau.

— Kaip tai? — nustebęs paklausė Ag
rikola.

— Ištikro, — tarė Gabrielis, dar labiau 
paraudonuodamas, — aš turbut buvau su
klaidintas savo jausmų netekimu, tuo laiku 
kada laukiau mirties ramiai jiems atsida
vęs. Mano apsilpnintas protas, man neži
nant, turbut buvo iliuzijos apgautas; arba, 
kas iki šiol dar man nėra aišku, butų pa
lengva išsivystę; ir aš bučiau galėjęs žino
ti su didesniu tikrumu kad tai buvo nepa
žįstama moteris-----

Dagobertas, klausydamas misijonie
riaus, labai stebėjosi; nes ir jis niekaip ne
galėjo išsiaiškint nuotikio kuris ipaliuosavo 
jį ir tas dvi našlaites iš kalėjimo Leipsige.

— Apie kokią moteriškę tu kalbi? — 
paklausė Agrikola.

— Apie tą kuri mane išgelbėjo, — at
sakė jis.

— Moteris tave išgelbėjo iš laukinių 
žmonių rankų? —tarė Dagobertas.

— Taip, — atsakė Gabrielis, perimtas 
atsiminimų, — moteris, jauna ir graži!

— O kas ta moteris buvo? — užklausė 
Agrikola.

— Aš nežinau. Kuomet aš jos užklau
siau, ji atsakė: “Aš esu sesuo nelaimėj pa

tekusių!”
— Iš kur ji atėjo? Kur paskui nuvy

ko? — klausė Dabogertas, ypatingai užsi
interesavęs.

— “Aš einu visur kur tik yi*a kentėji
mai”, ji atsakė, — tarė misijonierius; — ir 
ji nukeliavo, vykdama Amerikos šiaurės 
linkui — linkui tų apleistų sričių kur amži
nai esti sniegas, kur naktįs buna be per
traukos. ■

— Kaip Sibire, — tarė Dagobertas, ku
ris dabar jau giliai užsimąstė.

— Bet, — atsiliepė Agrikola, kreipda
masis į Gabrielių, taipgi užsižingeidavęs ir 
susirūpinęs, — kokiu budu ar kaip ta mote
ris tau pagalbą davė?”

ooo
Misijonierius jau buvo gatavas atsaky

ti ant paskutinio klausimo, kaip pasigirdo 
silpnas barškinimas į jų palėpės kambarė
lio duris, kas atnaujino Agrikolos baimę 
kurią jis buvo užmiršęs nuo pribuvimo jo 
augytinio brolio. — Agrikola, — tas švel
nus balsas už durų, — aš noriu pakalbėt su 
tavim kaip greičiausia galima.

Kalvis pažino Motinos Kupriukės bal
są, ir atidarė duris. Bet jauna siuvėja, vie
toj ineiti, pasitraukė į tamsų karidorių, ir 
išėjus ten kalviui ji tarė: “Agrikola, jau va
landa po prašvitimo, o tu dar neišėjai! Aš 
saugojau apačioje, gatvėje, iki dabar, ir 
nemačiau nieko pavojingo; bet jie gali bile 
minutą ateiti tave areštuot. Skubink, susi
mildamas, su nusidavimu į panelės Kardo- 
viliutės dvarą. Negaišuok nei minutos!

— Kad ne pribuvimas Gabrieliaus, aš 
jau bučiau senai išėjęs. Bet negalėjau ap
leisti ir pertraukti savo džiaugsmo pabū
nant nors biskį su juo.

— Gabrielius čia! — tarė Kupriuke, su 
maloniu nusistebėjimu; nes, kaip buvo sa
kyta, ji buvo užauginta sykiu su juo ir 
Agrikola.

— Taip, — atsakė Agrikola, — jau vi
sas pusvalandis kaip jis čia su mumis.

— Koks džiaugsmas man bus vėl jį pa
matyti, — tarė siuvėja. — Jis turbut užli
po viršun man inėjus trumpai valandėlei 
pas tavo motiną, paklaust ar aš galėčiau 
kuo jai pasitarnauti kada dabar čia yra tos 
dvi mergaitės; mergaitės turbut labai nu
vargusios, dar tebemiega; tavo motina pra
šė manęs paduoti šį laišką tavo tėvui. Tik 
ką jį gavo.

— Ačiū.
— Na, — pakartojo Kupriuke, — da

bar jau su Gabrielium pasimatei, neatidė
liok ilgai. Pamislyk koks smūgis bus tavo 
tėvui jeigu jie atėję suimtų tave jo akivai
zdoje!

— Tavo tiesa, — atsakė Agrikola; —- 
būtinai aš jau turiu eiti — nors su Gabrie
lių, nežiūrint mano nekantrumo, mano bai
mė buvo užmiršta.

— Taigi skubink; ir jeigu panelė Kar- 
doviliutė tau tą malonę padarytų, gal už 
poros valandų tu galėsi sugryžti, visai ra
mus, sau ir mums.

(Toliau bus)

' ARTOJAS'
UŽSIRAŠYKIT DABAR!

Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.
Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

“Artojas” yra didelio formato žur
nalas, aiškios spaudos, iliustruotas.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

3515. Istorija Vidurinei Mokyklai. Priešistoriniai lai
kai (pirmykštes kultūros bruožai). Versta iš 
Jakovlevo, Paegli, Vippero ir kt. Vertė A. Bu- 
silas. Varpo B-vės leidinys Nr. 20. Kaunas, 
1922. pusi. 86 ....................... ............... 35c

3550. Pradinė Aritmetika. Su paveikslais ir pavyz
džiais pamokinimas skaitliavimo visų keturių 
dalių, nuo 1 iki 100. Sutaisė ir išleido P. Mi- 
kolainis. Tilžėje, 1909, pusi. 128, apdaryta 40c

3551 . Psichologijos Vadovėlis — Mokykloms ir sava
moksliams. Su piešiniais. Parašė prof. G. 
Celpanovas. Vertė J. Gedminas iš 12-jo leidi
nio. T. M D. leid. 32 Kaunas, 1922, 164 p. $1.00
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V Aktų, VII Atidengimų Tragedija iš Lietuvos Krikštijimo Dienų 
Parašė K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš pereito num.)
Scena IV.

Iš artimos dešinės pavogčia ateina 
Jonas ir Antanas.

Jonas
Tuščia.. . .• [Apsidairo.] Tai čia ta vie

ta kur musų Algi ta ragana traukia, čia 
dega jos ugnis — bet nei jos nei Algio nė
ra....
Antanas

Gal Algio čia nei nebuvo.... Atsargiau, 
čia galim susitikt su Kergailo vyrais, ku
rie, sako, saugoją šią žinyčią nuo krikščio
nių ....
Jonas

Kur kitur jis butų išėjęs.... Matei kad 
Į šią pusę traukė.... Sutvertojas ragina 
mus jo sielą gelbėt nuo pragaro ugnies už 
susidėjimą su pagonais.... Ji jį nuo pat 
ano meto užkerėjus.... Nors tris metus 
svetur išbuvo, neužmiršo jos.... Berei- 
kalo jį ir išleista.... nieko negelbėjo.... 
Jos raganiškos akis jį ant visados pagavo 
ir traukia paskui jos.... Bet eiva sau. ... 
Nebūkim čia perilgai. Atėjus ji prie ug
nies, mus pamačius sukliks, ir subėgs jų vy
rai iš visų pusių....
Antanas

Suardykim aukurą — lai jie čia nieko 
neranda, ir bėgkim!....
Jonas

Dar ne laikas tam, Kristijonas sako.... 
Eiva.... čia rodos kas ateina.... Pasi- 
slėpkim atokiau....

Scena V.
Algis sielgraužoj sugryžta, galvą nuleidęs. 

Eina prie aukuro.
Algis

Negaliu aš nuo tavęs pasišalint! Kojos 
mane neneša toli.... Buvau daėję&iki tos 
eglės kur mudu įpirmose pažinties dienose 
susieidinėjom, ir vėl kas tai atitraukė mane 
atgal pas tave.... [Dairosi, bet nustemba 
nieko prie aukuro nematydamas.] Giedru
te! Gierdute! Kur tu? Atsiliepk.... 
[Pauža.] Nėra jos čia.... Gal nuėjo kur 
valandėlei — tuoj sugryš. [Žiuri į auku
rą, rimtai, nusižeminusiai.] čia žybsi Ug
nis Amžina, kuri yra gyvybė ir laimė vis
ko.... Ji yra dievų duota žmonėms iš 
dangaus. [Prieina arti, užlipa laiptais ant 
aukuro, priešakiu stovėdamas, užsilenkia 
ant ugnies.] Aš gai'binau, savo jaunystė
je, tave šiame elke, ir klūpojau maldingai 
prieš tavo aukurą kada Merunas reiškė mi
nioms dievų valią.... Ir paskui.... as pa
tikėjau kitų žodžiams ir ėmiau neapkęsti 
tavęs.... pasirinkau kitą Dievą, ir gal už
tai tu, Ugnie Amžinoji, mane baudi.... Tu 
davei meilę mano širdžiai, ir aš pamilau 
Giedrutę, bet ji negali manęs mylėti.... 
[Suima sau krutinę. Tuo tarpu Antanas 
ir Jonas pasirodo artimoj kairėj už krū
mo.] O, Didi Ugnie! Kryžius yra tai žen
klas kurį aš pats ant savęs uždėjau, ir aš 
galiu jį numesti kada tik noriu. Bet nega
liu užgesint ugnies meilės kurią man die
vai įkūrė, ir negaliu išplėšt savo širdies, 
kuri myli. ... Tą viską man davė gamta 
— ir davė ją kurią aš myliu.... [Išsitrau
kia kardą, iškelia augštai į viršų, kitą ran
ką uždeda ant krutinės.] O, Perkūne! Gar
bingiausia dievyste! Paliesk savo žaibais 
mano plieno ginklą, nudegink nuo manęs 
tas žymes kraujo kurį aš del kryžiaus pra
liejau nekaltai! [Nuplėšia nuo savo rūbo 
ir nuo kaklo kryžius.] Gal del to man taip 
daug reikia kentėti kad išsižadėjau savo 
tikrų dievų.... Gal dėlto jus ją nuo manęs 
šalinat! [Paslepia kardą, ištiesia rankas 
virš ugnies] Dievai! Amžinieji Lietuvių 
Dievai! Priimkit mane atgal prie savęs, ir 
aš garbinsiu jus, karštai ir širdingai.... 
Nerandu aš ramybės su svetimaisiais. Nors 
plačiam pasaulyj buvinėjau, nebuvo man 
meilesnės vietos kaip šita, kur jus globo
jo! mano širdies parinktą.... mano Gied
rutę, kuri mane myli.... [Apsikniaubia 
aukuro krašte, priklaupęs. Pauža. Stoja
si, apsidairo.] Bet kur ji dabar dingo?.... 
Reik pakurstyt ugnį kad neužgestų iki ji 
^ateis.... Jeigu ateis su savo vyrais apgy
nėjais, aš parodysiu jiems savo krutinę, ty
rą, be kryžiaus, ir jie priims mane vėl J sa
vo brolius.... [Jonas ir Antanas vienas 
į kitą ištempę akis pažiūri.] Bet kur Gied
rutė?.... [Paklauso dešinėn] Ten rodos 
kas krabždą. Tai ji, tai ji ateina!.... Ei-

siu pasitikt.... [Eina Į dešinę, pranyksta 
nuo scenos.]

Scena VI.
i Jonas ir Antanas išlenda scenon, kardus
; išsitraukę.
iJonas
; [Tyliai]: Matai, ar aš nenujaučiau kas
įgalės stotis! Prakeiktas silpnadvasis!....
i Del mergos ir i pragarą žengtų.... O taip 
prisiekavo kryžiui!....
Antanas

Nevidonas! Išdavikas! Pavojus mums! 
mes turim jį nužudyt! Jis pameta, atsito
lina nuo musų! Jis žino visus Kristijono 
planus, jis išduos pagonims viską, arba pats 
ves juos ant musų, ir mes liksim sunaikin
ti. ... Aš jį nudėsiu kai šunį kada jis vėl 
čia pasirodys! Ir ją sykiu....

[Nugirsta ką iš dėžinės ateinant.]
Jonas

Palauk: be Kristijono žodžio mes nega
lim nieko jam daryti.... Atsargiau su 
kardu. Turim paduot jį Kristijono teis
mui !
Antanas

Bet greit bus pervėlu! Reik tuojau!
Jonas

Tuoj ir padarysim.... Mudu juk esam 
prie spėkos vyrai..... Kaip tik jis čia su
gryš, bukim šioje pusėje, ir iš užpakalio 
griebsim jį ir nutempsim prie Kristijono, 
lai jis jį apteisia.... jis turi nuo popie
žiaus galę.... Tik turėsim užimt jam bur
ną kad nei ncrikteltų.... [Slepia kardą.]
Antanas

Gerai! Bet kaip bus su ta ragana? Ją 
turim nužudyt!....
Jonas

Jos negalim paliest, Kristijonas sako! 
Algis yra musų, ir jie nesikiš ką mes su juo 
darysim. Jeigu bandysi ją paliesti, ji ims 
klykt, ir galim patekt į priešų nagus....

[Antanas paslepia kardą.]
Antanas

Tegul bus taip. Bet šią naktį paskutinė 
musų proga — ir musų tikėjimas šiame 
krašte žus ar išliks!

TMD. Centro Valdyba:
Pirmininkas - - K. S. Karpavičius 

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
Vice-Pi rm. - - - - P. A. DSdynas

96 Millbury St., Worcester, Mass.
Sekretorius - - - Vyt. Sirvydas

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkė - - Dr. Biruta Bernotaite

65 Endicott St. Worcester, Mass.
Knygius ------- J. Solis

903 West 33rd Street, Chicago, Ill.

KLAIDINIMAS TMD. 
NARIU

Iš Dayton, O., 61 kuopos sek
retorius J. Urbonas rašo jog te
nai kalba buk, sako, buvę at
plaukę iš Lietuvos kelios skry
nios knygų “Iš Tamsios Praei
ties 
jas 
tos 
but

butų reikalas siųsti jas atgal? 
Tada, ar yra reikalas duoti ki
tiems taip kalbėti ir demorali
zuoti narius?

Dar prieš TMD. Seimą, mes 
girdėjome kalbų iš ne-narių, ar
ba iš nemokėjusių už kelis mo
tus, kad jiems tas ir tas Drau
gijoje nepatinka, ir jie tą ir tą 
smerkia. TMD. nariams pata
rėme pasakyti tokiems “kriti
kuotojams” pirmiausia užsimo
kėti duokles, liktis nariu, o tik 
tada kalbėti apie Draugijos rei
kalus, duoti Seimui įnešimus, 
balsuoti už ką patinka. Kurie 
nemoka mokesnių, o tik kalba 
ant Draugijos, jie jai svetimi, 
ir jų nereikia klausyti. Kiek
vienas darbas turi savo rėmėjus

bet ir vėl 
O 

tur-

i šviesią Ateitį’ 
nuvežę atgal į Lietuvą. 
Istorijos, sako, vargiai 
sulauksią.

šitaip gali kalbėti tiktai tie 
kurie atsiskubino Į Draugijos 
narių tarpą išgirdę apie leidimą 
“Pasaulio Istorijos”. Jie tik at
bėgę nori už dolarį gauti tris 
dideles knygas ir paskui eiti sa
vo senais keliais. Taip buvo lai
ke išleidimo Dr. Kudirkos Raš
tų, taip buvo leidžiant ir dides
nius kitus veikalus.

Kada TMD. pradėjo ruoštis 
Pasaulio Istoriją leisti, apie tai 
prasidėjo ir kalbos ir agitacija. 
Ir atėjo i Draugiją tokie pigių 
svarbių knygų jieškotojai.
dabar nerimsta. Jiems nesv 
bu kad Draugijai reikia visaip 
apsirūpint su tuo leidimu, o ne 
tik imtis atspaust ir atiduot 
jiems knygas kad jie galėtų ei
ti sau nuo Draugijos vėl.

Tokių neišvengsime, kaip ne
išvengėme seniau. Jų mes ir 
neatitolinsime nors daugelio ir 
aiškiai tokį prisirašymo tikslą 
matome. Bet tikrieji TMD. na
riai neprivalo duoti jiems save 
klaidinti. Draugija duos jiems 
knygas su tokiu pat noru kaip 
ii’ kiekvienam senam patriotui 
nariui. Bet reikia saugotis jų, 
nes jie viena, atėję, pasinaudoji
mui, gali pakenkti Draugijai ir 
tuo tarpu pasinaudos ja. Tik
rieji TMD. nariai turi klausyti 
daugiau Centro, o ne pašalinių 
kalbų, ir pagelbėti Centro Val-[ir ardytojus. Tikrieji TMD. na- 
dybai darbą stumčti prirašant iriai privalo turėti mintyje tą, 
daugiau narių ir keliant didesnį [ir mokėt nuo ardytojų apsiginti 
kapitalą davimui daugiau kny-iir apginti savo Draugiją.
gų, o ne leistis kitų kalboms! Centro Valdyba nereikalauja 
kenėti Centro Valdybos dar-i vien tik gyrimo, bet nariai pri- 
bams ir puklyti narių ūpą. 'valo žinot kokis elgimasis yra 

Kelis sykius kartojome kad [kritika, nurodymai, patarimai, 
klausime tūkstančių dolarių lč-'o kokis yra ardymu.
šų veikalo išleidimui reikia at-į~ 
sargiai su pinigais apsieiti, o ne j 
skubintis bile tik pinigus išmes
ti ant nieko.

Taip pat kelis sykius sakėme 
kad darbas jau daugiau pusės 
atvarytas. O tie “atėjūnai” jau 
pernai norėjo knygas gauti ir 
atsisveikint su Draugija. Nie
kas panutimu nesistoja.

Kaslink ‘Iš Tamsios Praeities’ 
irgi jau buvo pranešta kad, po 

j to kaip žadėjus išleistuvė kny- 
Jie gų neišsiuntė, jas išsiųsti pasi

rūpino pats Lieuvoj buvęs TMD. 
Centro Sekretorius J. Sekys.

Jas TMD. gauna už dyką, ar
ba tik už pavelijimą “Kultūros” 
Bendrovei dasispausdint sau Is- 

' tbrijos platinimui Lietuvoje. Ar
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Tveriantis, remiantis, palai
kantis darbas, naudinga kritika 
ir patarimai Valdybai gali paei
ti tik iš kuopų susirinkimuose 
apsvarstymų, o griovimas iš pa- 
kampinių kalbų.

TMD. VAJUS
Kaip kuopose einasi vajaus 

darbas? Kilos jau turi išrin
kusios savo vajavadus ir jų pa- 
gelbininkus. Iš kitų dar negir
dime.

Didelės ir gražios dovanos 
laukia daugiausia pasidarbavu
sių. Bet nereikia ir daugiausia. 
Iki vajaus pabaigos yra dar pil
ni penki mėnesiai. Kožnas TMD. 
narys gali laimėt dovaną prira
šydamas į Draugiją tik po du 
nariu per mėnesį.

Dovanos yra šios:
1— Dr. V. Kudirkos Raštai — 6 

knygos, už 25 naujus narius.
2— Pasaulio Istorija — 3 kny

gos, už 20 naujų narių.
3— Kultūros Istorija — 3 kny

gos, už prirašymą 10 narių.

: ^APOr'aTE11
! Milk .

t»AP0R*7?

M ILK
^aporatep 
č-MlbK

i^APORATE® 
milk

ORATEf 
ILKI 
tLLjag?

OnsweetenEq

^APORAT^
Milk.

Jonas
[Sujunda]: Bėgkim.... ateina.... pa- 

sišalinkim visai kad nei nejaustų jog čia 
keno butą! Gal ji ateina su vyrais! Už 
valandėlės sugryšim pažiūrėt, jeigu nieko 
priešingo nesigirdės....

[Abu pasišalina artimon kairėn.]

Scena VU.
Ateina iš dešinės Algis.

Algis
Ten jos nėra — visur apžiurėjau. Tikė

jau ateinant. ... O dabar čia ką tai girdė
jau braškant.... [Klauso kairėn.]

[Iš tolimos kairės ateina Giedrutė.]
Giedrutė

[Nusigąsta, nustemba]: Kas tai? Tu 
čia? Algi? Netikėjau.... maniau jog ne
ateisi daugiau.... Gerai kad sugryžai.... 
[Artinasi prie jo] Aš tavo....
'Algis ,

Sugryžau.... Mano kojos neleido man 
toli nuo tavęs eiti.... [Artinasi prie jos.] 
Lūkinėjo tavęs.... Sugryžau paimt tave 
ant visados?... [Abu bučiuojasi visai to 
nejausdami.] Bėgk su manim iiš čionai. 
Mes a pagyvensim Vilijos krašte, toli nuo 
kryžeivių, girių glūdumoj, ir vietoj žudyti 
'savo brolius aš kirsiu medžius ir statysiu 
mudviem bustynę, ir taisysi ulauką, kuria
me auginsimi sau duoną. Tu vietoj baimės 
čionai, galėsi augint narsius sūnūs musų 
žemei ginti!....
Giedrutė

[Jausmų perimta]: Imk, vesk mane, 
brangiausia mano! Negalėjau aš be ta
vęs. ... širdis mano plyšta.... Aš dabar 
tavo.. . . | Pamato ant žemės kryžių, žiu
ri jo krūtinėn, nusigąsta] Kas tai?. ...
Algis

[Dąrsus]: Aš radau būdą.... aš išsiža
dėjau savo tikėjimo — nudraskiau visus 
ženklus kurie mane krikščioniu darė, ir čia 
Amžinos Ugnies, akivaizdoj šaukiau Per- 
no atleisti man ir priimti atgal prie mano 
bočių dievų! Aš eisiu sti tavim, ginsiu sa
vo kraštą nuo pražūtingų kryžeivių — nes 
žinau ką jie mums rengia!

[Bus daugiau]

KODYKLii No. 20
Virimo Receptai

Nėra kito paskiro maisto nuo ku
rio sveikata ir gerovė abelnoo šeimy
nos priklauso kaip gera duona. Duo
na, a be Ina i, yra mo. i Stingas ir ekono
minis maistas. Namie daromos tu
ri saldų skonį ir rūšį kokią kita duo
na negali turėti. Žinant kaip pasi
daryt gerą ducyią pagelbsti išmokt ir 
kitus valgius gaminti. Paprasta 
duona tankiai neturi maistingumo. 
Turit pramokti daryt ją su razinko- 
mis naudojant grynai kvietinius mil
tus ar sėlenas. Sekantis receptas 
parodys kaip padaryt duoną kuri tu
rės skonį kaip pyragas.

I nuvalyt pamerkus juos per naktį ru- 
j gūsiam piene.

Geras gėrimas galima padaryt su- 
į maišius šaltą arbatą ir lemonadą*. 
Padėk kelias riekutes orandžio.

RAZINKINŪ DUONA 
SPONGE—1 puskvortė drungno van 

dens,
1 kvorta (1 svaras) miltų 
šmotas mielių

Vakare sutrupink ir pamerk mie
les per 20 minutų drungnam vande
nyje. Sumaišyk su miltais iki vi
dutiniškos minkštos tešlos (sponge). 
Udžengk. Leisk kilti šiltoj vietoje 
per naktį.
TEŠLA—Sponge kaip viršuj

1 puskvortė drungno van
dens arba užvirinto pieno 
ir atvėsinto
3 šaukštukai druskos
8 šaukštai (J/2 puoduko) 
cukraus
4 šaukštai uždaro
2 puod. stikluotų ra sinkų
2 kvortos (2 sv.) ar t lan

giau sijotų miltų (šiltų 
bet ne karštų)

Ryte sumaišyk tešlą su vandeniu 
ar pienu, druska, cukrum, uždaru ir 
razinkom gerai miltuotom. Dadėk 
miltus ir maišyk iki tešla bus viduti
nė. Minkyk apie 10 minutų. Leisk 
kilti iki padvigubės, per 2V2 valan
das. Suminkyk. Leisk vėl kilti iki 
padvigubės. Kepk 45 iki 60 minutų 
vidutiniam kr.rštyj. Pyragaičiai ga
lima iš tos tešlo: pasidaryti dadėjus 
daugiau cukraus ir uždaro į dalį tos 
pat tešlos.

Virtuvės Reikaluose
Padarymui geros plaktos Smetonos 

galit naudot ketvirtdalį puskvortės 
riebios Smetonos ir dadėt kiškelį ke
pamos sodos ir paskui plakti.

Padarymui geros prosymui lentos 
sudekit kelias eiles Turkiškų abrusų.

Parenkant stoikus naudojimui ant 
stalo goriausia paprastais bryzeliais 
apvedžiotos ir jos turi gerą išžiūrą. 
Amerikos ir Angliškas poreelis turi 
gražius apniarginimus ir yra geros 
rūšies. Gera yra vengti spalvų val
gomose torielkose.
-oįj sopoA^- 3snd oidu jopnnu ąųnfl 

Aprūdiją peiliai galima lengvai

N ’. rr. inia i Pasig ei bėj im ai
Po sunkios dienos darbų turėtumėt 

persimainyt čcverykus tuoj kaip tik 
pareinat namon kad čeverykai gerai 
išsivėdintų ir kojų muskulai atsigau
tų.

Pirm vaškuojant ar liakeruojant 
medines grindis ar rakandus, žiūrėk 
kad medis butų visai švarus, nes vi
sos dulkeles bus žymu po liakeru.

Pirm naudojant (lūžę maliavos ap
verpk ją aukštiemnka. Nusistovėjus 
maliava persisunks per visą ir įsi
leis ir susimaišys su paviršiais.

Jeigu stalo ar komodes stalčiai ne
vaikė* o ja lengvai patrink stalčiaus 
kraštus su muilu ir jie lengvai eis.

Tą reikia daryti ir su langais arba 
kitais nepajudinamais mediniais dai
ktais kurie vienas pro kitą šliaužioja.

Jeigu drapanas gerai suprosysi 
pirm padėjimo ant ilgesnio laiko, jos 
bus liuosos nuo kandžių. Prosijunas 
sunaikina pasislėpusius kandžių pe
rus drapanose.

Grožės Patarimai
Plaukai neturėtų pradėt žilti pirm 

pasiekimo penkiasdešimts metų am
žiaus, jeigu jie bus užlaikomi švariai 
ir sveikai. Abelnai tamsus plaukai 
greičiau pradeda žilti negu šviesus. 
Sausi plaukai linkę, greičiau nustot 
savo spalvos negu turinti savyj alie
jaus. Senu faktu yra jog didesnio 
amžiaus žmogų negalima išgydyt iš 

Ipražilimo. Galima pirkti vaistinėse 
daug produktų kurių išdirbėjai sako 

įgalima jais išlaikyt plaukus nuo pra- 
’ žibino. Nėra nustatyta kaip tankiai 
1 r« ik mazgoti plaukus ar naudoti ge- 

■ą plaukų toniką. Vienok patartina 
pasitart su geru žinovu apie žilimą.

Ypatiška Sveikata
Pasirinkimas ir naudojimas muilo 

yra labai svarbu užlaikyme odos ir 
kūno geroj sveikatoj. Muilai daro
ma maišant alkali ir riebalus. Mui- 

I lai doromi kieti ir skysti sulyg rei
kalo naudojimui. Pigus muilai yra 
iš prastų riebalų ir nukvepinti kad 
nebuitį žymu pigių riebalų. Naudo
dami pigų muilą patirsit jqg jis su
aižo odą. Minkštas muilas reikia 
naudot mazgojimui galvos, o kietas 
valymui kūno. Pardavimui yra dau
gybė muilų ir kožnas turi savo abel- 
ną vertę. Maudymuisi naudot gera 
castile arba glyccrino muilas. Maz
gojimui tūlų dalių kūno reikia nau
doti muilą ant spondžio ar minkšto 
šepečio, nes tas išvalys odą daug ge
riau kadangi atidaro odos skylutes.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kuomet naudojai pieną padary-lyra tyriausias ūkio pienas su pa- 

rnui ptulingu, pajų, sosų ar zupių. likta sm^tona jame. Rutinai pra- 
butinai žiūrėkit kad butų Borden’s Išykit groserninko Borden’s ir ne- 
Evaporated Pienas, nes Borden’s ’imkit jokio kitokio.

I

ū

Tavo
Groseris

Z
 o ino

vertę užganėdinti? pirkėjų ir par
duos jums Borden’s Išgaruodintą 
Pieną jei reikalausi.

Jis žino, kad parduodant jums Bdrdeh’š Pieną, 
jūs nusiperkate geriausj ir gryniausj Išgaruo
dintą Pieną. Jis dažniausia daugiau užmoka už 
Borden’s Pieną, bet jis parduoda jums ji tą 
pačia kaina kaip ir kitų rūšių.

Ir taip yra. Visur Suvienytose Valstijose, j na- 
mus po visą šalį, groserninkai kasdien pristato 
Borden’s Išgaruodintą Pieną savo kostumie- 
riams. Lietuvių gaspadinės pradeda pirkti 
Borden’s Išgaruodintą Pieną nuo savo gro-" 
serninko, nes žino, kad Bordęn’s Pienas už* 
ganėdįną ju reikalavimus,

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra grynas ūkitj 
pienas su Smetona nenugriebta. Jis yra ge-> 
riausias pienas šeimynos reikalams, kur tik 
pieno reikia. Ar esi jį išbandęs su kava? Jei ne, 
tai pabandžius rasi, kad tavo kava turės visai 
skirtingą skonį. Jis puikus kiekvienam virtuvės 
reikalui, kur reiktų pieno ar Smetonos, /

ATMINK
Borden’s Išgaruodintas Pienas yra du syk rie
besnis negu paprastas pienas. Jei nori vartoti 
kaip paprastą pieną, tai turi imt pusę Borden’s 
Išgaruodinto pieno ir pusę vandens. Jei turi ko

■ kį savo receptą kur reikia Smetonos, imk tiek 
Borden’s Išgaruodinto pieno, kiek sako imti 
Smetonos,

Jei nori žinoti kaip virti su Borden’s Išgaruo- 
dintu Pienu, išpildyk kuponą paženklindamas, 
kuriu receptą nori, ir jnes juos prisiūsįm dykai

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

KUPONAS

Duona Rašalai Pajai
Saldainiai Mėsos Pudingai
žuvis Košelės Sriubos

VARDAS — 2
ADRESAS „ (Lithuanian)'
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Oi, dainos, dainos,
jus mus palieka,

Kai nieks neprisiunčia, 
patiems rašyt lieka.

Bet kad negalim 
mes eilių sudėti.

Geriausia tai bus 
visiškai tylėti.

Juokų Red.
Nors tokia “dainele” mes sa

ve suraminam, prisimindami 
anuos senus laikus kada čia žė
rėjo poezija, kada buvo poetų ir 
poečių daugybė, kada kožnas 
turėjo apie ką rašyti, ir mus 
arba linksmino arba graudino.

Nežinome kame dalykas, bet 
pažiurėjus j kitus laikraščius ir
gi tas pats matos. Nei Lietu
vos laikraščiai, kurie pirmiau 
buvo pilni poezijos, eilių neturi, 
nei Amerikos laikraščiai tinka
mų negauna.

“Sandara” dar laiks nuo lai
ko eilių talpina, ir bolševikiški 
laikraščiai turi proletarijošiško 
meno kalvius kurie prisispyrę 
eiles kala, kitaip nemokėdami 
buožiško pasaulio pasmerkti.

A
Su musų poezija ištiko kri- 

zis kaip su Ministerijomis Lie
tuvoje. Atsirado daug rūšių 
poezijų — viena “liuosa”, kita 
“naujos mados”, kita dar kito
kia. Ir kožna nori užimti viršų 
kitą stumdama žemyn. Poetai 
kurie galėjo eiles rašyt, nusekė

GEROVĖS skVRIUS

STRAIPSNIS 91

Siame skyriuje mes laikas 

ano taiko gvildensime rei
kalas piomlas būsiančioms 
motinoKs ir motinoms jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu
rime reguliariškais 
tarpiais atvirai (y fejaval 
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KŪDIKIŲ SVEIKATOS

paskui “naujovišką” jovalą, ir 
jų eilių niekas nepriima, o nau
jų poetų neatsiranda dėlto kad 
jie nežinodami ar senoviškai ar 
naujoviškai rašyti, visai susiga
dino arba susidemoralizavo.

Kol ta jovalienė nusistovės ir 
praskaidrės praeis daug laiko. 
Tada arba visai pasirodys kad 
poezija pasauliui nereikalinga, 
ar poetai imsis eiles rašyti taip 
kaip tikrai eilės turi rašytis.

“Naujienos” rašo kad “Greit 
artistas Vaičkus pradės važinė
tis po plačiąją Ameriką”.

Turbut Amerikos yra dvi — 
viena plati, kita siaura, ir ar
tistas Vaičkus pasirinko plačią
ja-

Lietuvos “Lietuva” taipgi ra
šo su išrodymu buk Lietuvoje 
rengiama statyti dvejopos radio 
stotis, viena silpna, kita galin
ga, nes praneša kad jau “Sta
tys galingąją radio stoti”.

Kada gi statys tą silpnąją?
4^

Cleveland© vyčiai daug vilčių 
dėjo į savo naują “mučelninką”
— laimėję nuo “Dirvos” batali- 
joną dolarių, dabar laukė kada 
galės pasidalint nuošimti už 
parduotas paskutines kelines.

Ale tas “mučelninkas” ėmė 
ir pradingo — net Dėdės Šamo 
slapti spragilaičiai jo niekur ne
suseka, nors labai nori jam su
teikti dykai kvatierą už geleži
nių grotų.

Čarneckio buvęs kūniškas pa
tarėjas Tiltauskas su pagaliu 
kovodamas laimėjo federdkų 
sekretoriaus ciną. Visa bėda 
yra tik tame kad jis nemoka 
Lietuviškai rašyt.

Amerikai gresia naujas karas
— Pittsburgo Sandariečiai nu
tarė niekam nepasiduot, o Wor- 
cesteriškiai mobilizuoja dideles 
spėkas Pittsburgą sumušti.

Pittsburgui Į pagalbą eis Cle- 
velandas; Worcesteriui — Bos; 
tonas; Clevelandui — Detroitas, 
Bostonui — Waterburis; Det- 
j-oitui — Chicaga, Waterbiiriiii
— Baltimore.

Taikos derybos prasidės kitą 
metą Clevclande. ,

(Iš Wells “Outline of History”.—V. K. R.) 
(Tąsa iš pereito num.)

Bažnyčia išaugo iš sukrautinių reika- 
kalų, iš daugybės šaknų; dievas ar deivė, 
viešpataujantieji bažnyčioje, buvo daugy
bės vaidentuvių tvarinis, padalytas iš Įvai
rių impulsų, idėjų ir pusiau idėjų. Šič bu
vo dievas, kuriame išsireiškė vienokios idė
jos; ten kitas išreiškiąs kitokias idėjas. 
Reikalinga yra pgjirėžti didelė Įvairianybė 
ir mišinis dievų tveryboje, bes jau yra la
bai turtinga literatūra apie religijų pra
džias; toje literatūroje vieni rašytojai nu
rodo Į vienokias vadovaujančias idėjas, ki
ti į kitokias — mes pastebėjome keletą jų 
skirsnyje “Ankštybe,ii Mintis” — lyg tai 
butų buvus tiktai vivnintelė idėja. Pavyz
džiui, profesorius M;- k Mueller, savo laiku, 
nuolatos kalbėjo (pasukas apie saulę ir apje 
garbinimą saulės. J'c norėjo kad mes ma
nytume jog senovės žmogus niekados netu
rėjo jokios baimės, negeidė galybės, netu
rėjo sapnų, slogučio ir fantazijų, bet kad jis 
vienval galvojo apie labdaringą šviesybę ir 
gyvybės šaltinį danguje: Tiesa, aušra ir 
brėkšta yra labai žymus faktai dienos gy
venime, bet tai tik du faktu iš daugybės ki
tų. Senovės žmogus, tris ar keturi šimtai 
gentkarčių tam atgal, turėjo tokias pat 
smegenis kaip ir mes. Musų kūdikystės ir 
jaunatvės svajonės yra, galima dalykas, ge
riausias kelrodis prie religijų atsiradimo 
pradžios; kiekvienas kas atsimena savo kū
dikystės proto prityrimus, lengvai gali su
prasti tas pirmųjų dievų Įvairianybes, žiau
rumą ir monstrualumą. Nėra abejonės kad 
ankstyboje bažnyčių, istorijoje buvo clievai- 
saulės, bet buvo taip pat dievai-hipopota- 
mai ir dievai-vanagai; buvo dievai-karvės; 
buvo monstrualiai (siaubimai) vyrų ir mo
terų lyties dievai; buvo dievai žiaurunai ir 
malonės dievai; buvo ir tokių dievų kurie

buvo ne kas kita kaip tik šmotai meteorų 
uolų nupuolusių iš dangaus; buvo dievai pa
prasti akmens šmotai, žymus del savo keis
tos ar įspūdingos formos. Kaikurie dievai, 
kaip Babylono Mardukas, ar Foinikų ir 
Kanaanitų Balas (reiškia — 'Viešpats) ir 
jiems panašus, pačioje savo esmėje galėjo 
būti tokie pat įstabus legendų tvariniai 
kaip ir šioje gadynėje vaikų vaidentuvėse 
išgalvotos įstabios esybės.

Žmonės kaip tik išgalvoja sau dievą 
tuoj suranda jam žmoną; didesnė dalis E- 
gipto ir Babylono dievų buvo vedę. Bet 
nomadų Semitų dievai nebuvo linkę prie 
ženybinio gyvenimo. Stepų gyventojai, 
sunkiai kovoję del maisto, patys nelabai 
tepareidavo vaikų.

Duoti dievui namą, kuriu butų galima 
nešti skirtas jam atnašas, buvo labiau na- 
turališku, negu parūpinti jam žmoną. Ži
noma, tokio namo prižiūrėtoju likdavo žy
nys, burtininkas. Tam tikras išsiskyrimas, 
nuošalumas žymiai didino dievo prestižą. 
Lengvai suprantami yra tie laipsniai ku
riais vystėsi ankstybosios bažnyčios ir ank
styboji kunigija, kaip tiktai žemdirbiai 
žmonės apsisėdo ant vietos ir dauginosi, iki 
to laipsnio kuomet atsirado ilga bažnyčia, 
su paveikslais, su šventviete ir aukuru vie
name gale ir ilga nava kitame gale, kur 
rinkosi maldininkai. Ir toki bažnyčia na
tūraliu. budu virto augančios draugijos pro
to centru, nes ji turėjo savo rekordus, savo 
paslaptis, nesą ji buvo centras jiegos, pa
tarimų, mokslo, nesą ji jieškojo ir traukė 
savo tarnybon gabius ir gudrius žmones. 
Paprastųjų žmonių, dirbančių žemę ir ga
liančių bandas, atsinešimas į bažnyčią pa
siliko pažymėtas tikėjimu. Tenai gyveno 
retai matomas ir vaidentuvėje garbinamas 
dievas, kurio gerumas teikia pasisekimą ir 
kurio rūstybė siunčia nelaimes; jo rūsty
bę galima užmaldauti mažomis dovanomis 
ir taip pat dovanomis galima įsigyti jo tar
nų pagalbą. Jis buvo stebuklingas ir toks 
galingas ir visa žinąs kad bloga tam kas 
[net savo mintyse bandytų negerbti jo. Tar
pe kunigijos gi mintijama buvo kiek pla
čiau ir aiškiau negu šiaip sau žmonių.

(Bus daugiau)

Moterįs Pasidaro Pinigų 
Liuosu Laiku

Ačiū puikiai mažai mašinai 
kuri darbą atlieka labai lengvai 
ir greitai, ir daug smagiau negu 
paprastu senovišku budu ran
kom mezgant, tūkstančiai mo
terų pasidaro sau pinigo liuosu 
laiku namie megzdamos vilno
nes pančiakas vienai iš didžiau
sių vilnonių pančiakų įstaigų.

Dabartiniu laiku moterįs vi
soje šioje šalyje paverčia savo 
liuosa laiką į pinigus šiuo nau
ju budu. Jos tai atlieka be su- 
gaišimo nuo savo kitų reikalų, 
nes jos gali pašvęst tam tiek 
liuoso laiko kiek gali ir nori dir
bti. Ir jos žino iškalno kad kož
na pora jų padarytų pančiakų 
atneš joms tuoj garantuotą kai
ną.

Vardas tos įstaigos kuri per
ka tas namie darytas pančiakas 
yra Auto Knitter Company po 
num. 630-632 Genesee Street, 
Buffalo, N. Y. Ta kompanija 
moka tūkstančiams moterų ga
rantuotą kainą už jų numezgia- 
mas namuose pančiakas su pa
galba šios mašinos.

The Auto Knitter Company

ANTANAS BARTKUS

3510. Geometrija. Aukštesnių jų Mokyklų vadovė
lis. III dalis. Stereometrija. Paraše M. šik

šnys. Vilnius, 1920, pusi. 124 ...   40c

Reikalaukit “Dinos” Knygyne

Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu Clevelando Lietuvių 
visuomenei jog šiuomi tarpu 
žymiai numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—pasinaudo- 
kit šia proga. Musų padidin- 
toj studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
delėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
119? East 79th Street 
G?W. KLOPFER, O IX 

O P T O M E T R A S
Egzaminuoja 
gydo akis 
priskiria a 

n i u s .
Valandos: 
10 iki 12 ir 
Viršuj Vaisti 
Kamp. E. 79th St. ir St. Clair.

nori išgirsti iš kitų moterų ku
rios nori imtis tokio malonaus 
ir pelningo pašalinio darbo, ne
žiūrint kur jos gyvena ar kaip 
mažai liuoso laiko turi.

Mazgok 
Nebraižyk

Savo Danty
Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas ga
li parodyt greitas 
pasekmes — lėčiau 
jis gali sužeist dan
tų palivą.
Jei nubrozdysi sa
vo odą, Gamta gali 
ją atauginti. Betgi 
net Gamta neatau
gina dantų palivos 
syki ji buna nune
šiota stipriu, žvy
ruotu dantų valyto
jų-
Saugiausias ir ge
riausias būdas už
laikymui dantų šva
riais ir gražiais yra 
vartojant Colgate’s 
Ribbon Dental 
Cream reguliariai. 
Daktarai ir Dentis- 
tai visur rekomen
duoja Colgate’s.

Geri Dantįs 
Gera Sveikata

PIENO PAŠILDYMAS
Pašildymui pieno iki tinkamos tem

peratūros, įdėk bonkutę į indą šilto 
vandens taip kad vanduo apsemtų vi
są pieną. Virink, bet neužvirink. 
Bandant šiltumą, užlašink ant ran
kos Jei jaučiasi maloni šiluma tai 
kūdikiui tiks. Jei pienas perkarstąs, 
atvėsink pakišus po kranu šalto van
dens.
KŪDIKIO LAIKYMAS BONKUTĘ 

PENINT
Kūdikiui čiulpiant reikia jį ant ke

lių laikyti, galvą padėjus ant rankos. 
Bonkutę reikia laikyti per visą laiką 
ir tokioje pozicijoj kad bonkutės gur
ki.v j nuolat butų pieno. Jei taip yra 
tai neleidžiama orui čiulptis per čiul
piką. Duok kūdikiui progą gerai su
kąsti čiulpiką.

PENĖJIMO ILGIS
Čiulpimas turi baigti į kokią dvide

šimts minutų. Jei kūdikis ryja go
džiai, atitrauk čiulpiką valandėlei. 
Jei kūdikis miegūstas neduok snausti 
kol neišbaigs bonkutės. Jei to nežiū
rint užmigtų, atimk bonkutę ir ne
duok nieko iki kitam sykiui.
JEI JŪSŲ KŪDIKIS NEPAPENĖ

TAS TAI PRIEŠ JI STOVI LIGA 
Nežiūrint progreso medicinoje ir 

apšvietos, šeši milijonai musų vaikų 
mokyklose yra nedapenėti. Kaltos 
daugiausia motinos, nes jos nepažįsta 
pavojaus ženklų. Blogas penėjimas 
yra gilus, vidujinis dalykas. Jis pra
deda savo mirtiną darbą pirm negu 
nepastebintieji pamato. Blogiausia 
tai tas kad jis paliečia visus. Neda- 
penetas kūdikis labai tinka ligoms. 
Pavyzdžiu, džiova bujoja tarpe tokių. 
Nebūtų taip sunku išnaikinti taip va
dinamas vaikystes ligas jei butų gali
ma prašalint nedapenėjimą. Kiek
viena motina turi apsaugoti savo kū
dikį del jos pagios labo ir del labo ki
tų vaikų.

Nedapenėjimas yra vaisius blogo 
maisto. Pridedant Borden’s Eagle 
Pieną į vaikų valgį motina gali būti 
tikra kad teikia jiems tikrą apsaugą.

Nelabai senai moksliški bandymai 
daryti su mokyklų vaikais parode 
kad Eagle Pienas atžymetinai pasek
mingas gydant n ėda penėjimą. Vai
kai gavę Eagle Pieną rodė daugiau 
progreso negu penėti su paprastu 
bonkų pienu. Daugelis augo dusyk 
smarkiau. Nes Eagle Pienas turi 
kiekvieną veikėją reikalingą vikriai 
sveikatai.

Kiekviena laukianti molina kuriai 
rupi užsilaikymas geroje sveikatoje 
privalo valyt savo dantis po kožno 
valgio su Colgate’s Ribbon Dental 
Cream. Dantįs sukramto maistą ku
ris priduoda stiprumą motinai ir kū
dikiui. Colgate’s nuvalo dantis sau
giai ir pilnai.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

— Tragedija iš pradžios 13-to šimtmečio, iš Lietuvos Krikti jimo dienų —

5

į

sn

Veikalas jau rengiama spaudon 
bus su daugeliu paveikslėlių ir di
delių paveikslų—dviem spalvom 
visas spausdintas—tikrai gražaus 
Europiško artistiško pavyzdžio.

Dabar kaina tik 50c. už vieną, iš
ėjus iš spaudos kainuos $1 kny
ga. Teatralės grupes dabar gali 
gauti 12 knygų už $5. Imkit da
bar, užrašykit vieną Į iLetuvą.

S

Šiame 5-kių aktų, septynių atidengimų veikale matysit ištisai Kryžeivijos laikų dvasiškuos intrigas — Kristijono, 
vyskupu, klastas viliojimui Perkūno garbintojų prie Krikščionybės; matysit neapikantą dviejų šeimynų 
na ]kitos, tuo pat sykiu neišvengtiną susimylėjimą tų šeimynų vaikų — Algio ir Giedrutės, kuriedu pagaliaus del vieno

kuris vėliau tapo Prusų-Lietuvių 
— pagoniškos ir krikščioniškos — tarp vie- 

meiles, miršta.didžio dalyko, 5

KNYGŲ MĖGĖJAMS

“Algis ir Giedrutė” bus 
papuošimu jų knygynėlio, 
nes tai bus didelė, stora, 
200 puslapių knyga, su 
daugeliu iliustracijų ir 
paveikslų dadėtų iš tikrų 
fotografijų lošėjų. Visas 
knygos vidus bus spaus
dintas dviem spalvom — 
ružava ir purpurine — ir 
viršeliai taipgi bus gra
žiai iliustruoti su Algio ir

Giedrutės atvaizdžiu.
Skaitymui tas veikalas 

bus patraukiantis savo tu
riniu, o iliustracijos ir pa
veikslai visą skaitymą pa
darys maloniu.

Tą veikalą taipgi mylės 
jūsiškiai Lietuvoje — pri- 
siųskit paprastame laiške 
$1 ir gausit dvi knygas— 
vieną pasiųsit Lietuvon.

Viena 50c. Dvi už $1.

Siųskit pinigus dabar.

TEATRU LOŠĖJAMS
Teatralės grupės ras šį 

veikalą lengvu perstatyti 
ir svarbiu patraukimui 
publikos, nes žmonės mėg
sta istoriškus veikalus.

Papiginta kaina — 12 
knygų už $5 — gali kiek
viena grupė įsigyti dabar 
ir nelaukti kol knyga bus 
visas dolaris.
Lošimui reikia 4 moterų

Prenumeravimo laikas bai
giasi su SPALIO mėnesiu— 
skubėkit užsisakyti dabar, 
nes už 50c tokią knygą nie

kad vėliau negausiu 
Pagražinkit savo knygynė

lį nauju gražiu leidiniu.
Užsakymus siųskit ‘Dirvon’

%

ir 9 vyrų, bet tik keli turi 
žymias roles, kiti taip sau 
lengvutes.

Scenų reikia tik trejopų 
— senoviškos Lietuviško 
didžiūno stubos vidaus ir 
dviejų vaizdų girioje.

Tokias scenerijas gali
ma lengvai gauti, kitur ir 
yra, ir galima veikalą pa
statyti be vargo. Imkit 
lošti “Algį ir Giedrutę”.

Veikalas jei butų spaus
dinamas paprastai, užim-

Neužmirškit saviškių Lietu
voje — užrašykit jiems 

“Algis ir Giedrutė”
Kalėdų laikas ateina — pa
siuskit dovanų savo drau

gams Amerikoje knygą 
“Algis ir Giedrutė”

Užsakymus siuskit ‘Dirvon’

puslapių, nes 
iliustracijos,

tų tik į 120 
daug užima 
todėl išrodo lyg perdidelis 
sulošimui, bet ne. Prie to, 
spausdinasi didelėm rai
dėm, dėlto išrodo didelis, 
nors yra Ivpus daugumai 
musų lošiamų didesnių 
veikalų.

Teatrų lošėjams — setas 
12 knygų už $5.

Siųskit pinigus dabar.

it
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The Younger Set įĮ||
and I felt like a balloon. I 
couldn’t drink it for an hour to 
save my life.”

-------- o--------
Using His Own Now

— Do you use Williams’ shav-

GEOLOGY almolst exclusively diluvial ori-!And grasp the light which they

The lakes greatly contribute 
to the beauty of Lithuanian 
scenery. They exceed 2,100 in 
number. Corresponding to the 
two mountainous regions they 
may be divided into two groups. 
The greater number are in the 
Lithuanian Hills, i. e. about 
1,500. The eastern chain, on 
the right bank of the Nemunas, 
is abundantly provided with 
them, notably Lakes Drukšė 
and Narutis (Narocz). On the 
left bank, in the region of the 
south-cestern chain, are Lakes 
Augustavas, Vigriai, Duse and 
Trakai. One of the eleven isles 
of the last-named contains the 
poetic ruins of a castle belong
ing to to the epoch of Keistutis. 
The second group of lakes bor
ders the littoral of the Baltic 
Sea and numbers about GOO. The 
more important are Liepoja, 
Lukštas, Biršulas and Plateliai.

Geologically Lithuanian soil 
is in large measure the work of 
the glacial period. Glaciers from 
Scandinavia covered Lithuanian 
territory, and in their retreat 
left numerous morains and 
blocks of stone which they had 
brought in their course. Even 
today this plain traversed by 
hills affords sufficient proof of 
the diluvian formation of the 
country. The marshes, peat
bogs and valleys have an allu
vial origin. The deeper strata, 
chalk for example, are products 
of the tertiary period.

The province of Vilnius is 
formed by tertiary strata which 
were mostly covered by diluvial 
formations. The quality of the 
soil is extremely variable. It is 
not rare to find sand close to 
the best black earth. Never
theless sandy clay is most fre
quent in this province. Where 
clay, which is impermiable stra
tum, predominates the waters 
remain stagnant and form 
swamps. Such is the case, for 
example, in the districts of Vil
nius and Ašmena. In the dist
rict of Trakai, on the contrary, 
we find a very fertile black 
earth.

The province of Kaunas is of

gin, although in iplaces Devon-1 
ian formation may be found 
(Šiauliai), also Juraissic and! 
tertiary. The soil is in general 
clayey; but block earth exists! 
in some districts of the north I 
(Panevėžis, Šiauliai, etc.), mov
ing sand in the Zarasai dis
trict. In certain places the 
marshes favoured by the clay
soil have formed peat bogs.

The soil of the province of! 
Suvalkai is in general a product 
of the glacial period. The valleys 
and marshes are of alluvial' 
formation. By the side of 
these strata one meets here and 
there with chalk. The soil of 
the northern plains is of supe
rior quality to that of the 
mountains of the of the south; 
it is formed of clay mixed with 
chalk. In general the soil here 
is much less productive than in 
the north.

The province of Gardinas is 
rich in clayey lands of the gen
eral diluvial formation. One 
finds some black earth in the 
south, but this is rather rare. 
It should be mentioned that 
there are moving sands in the 
district of Pružėnai and Vilka
viškis and numerous peat bogs 
in those of Kobrin and Slani- 
mas.

SUCCESS
By Walter R. Baublis.

Men strive to get within their 
hands

That brightest of all burning 
lights

That shines upon celestial 
heights,

Surrounded by.collosal bands 
Of Perseverance; Work and

Will;
Each in itself a migthy wall 
That man must scale, or he will 

fall
And thereby- his chances kill.
There are but few of those who 

fought,
That walk upon that sculptured 

stage
(Some in their prime, some in 

old age),

have sought.
The rest have fallen by the side 
Or of their migthty efforts 

died.

OFFICE CAT
TRADE MARK

BY JUNIUS
COPYRIGHT 1921. BY EDOAPr ALLAN MOSS.

The old game of “all hands 
around” has been replaced by- a 
much more interesting one call
ed, “Both arms around”. 

-------- o--------
The consumer, observes P.

Į Akšis, is always the goat. Still, 
at that a goat can swallow any
thing. /

———o--------
A gentleman, in the opinion 

of J. Brazauskas is a man who 
can talk to a lady in a bathing 
suit and say- what he is think
ing.

-------- o--------
The light of love seldom seeks 

to dispel darkness on secluded 
porches these summer nights. 

-------- o--------
j The endurance contests make 
! little impression on a man who 
j is having his teeth tinkered 
! with, wails A. Bubnis.

-------- o--------
j A soft answer turncth away 
wrath but it encourages bores 

; to call you on the telephone.
I -------- 0--------Fill your job or your boss 
may fill it.

-------- o--------
F. J. Žiuris says there are two 

i things a fellow dreads about a 
I vacation—starting on one and 
'coming back.

-------- o--------
i Croat Moments in a Boy’s Life 

When he is told he may keep

ing cream?
— No, he’s not living with me 

any- more.
--------o--------

There was a time when the 
barbers cast ugly glances at be- 
whiskered men; now, says A. 
Žukas, the same glances are 
sent at the women still wearing 
long hair.

--------o--------
Did you ever notice, queries 

A. B. Bartoszewicz, that it is 
not half as far going out the 
lake to fish at it is coming back 
after you didn’t get any.

-------- o--------
A big store in Ashtabula has 

opened a “barber shop for wom
en only”. Now if the men can 
get all the women to go to it.

--------o--------
A hick town is a place where 

there isn’t anything to do ex
cept watch a widower, murmurs 
Helen Baltrukonis.

-------- o--------
Perishable Stock

Bing: Have you any cold 
chisels?

Bang: No, we can’t keep ’em 
cold this hot weather.

--------o--------
Few things are impossible in 

life. If you don’t believe that 
you can unscramble an egg, just 
try and feed the scrambled egg 
to the chicken and see if she 
don’t lay a new one.

Telefonas Main Gill
P. J. KERŠIS 

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

C. D. A1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisiu reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS 
Dažom Išmazgojam
Garbiniuojam .Bob Surastom
Apvalai Surastom Manikurinam 
Baltinam Išimam Gyv-Plaukius 
Robinam Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinam

TURIM VISOKIAUSIŲ VESTUVIŲ 
SUK N1Ų J A U N A M A RTĖMS

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

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

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

6202 St. Clair Ave.

SIŪK IR TAUPYK

JONAS BALUKONIS
----  Advokatas __________

Naujas ofisas 92 1 Engineers Bldg. Tol. Main 1480

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

Style Shoe Store
6821 SUPERIOR AVENUE

Priešais Lietuvišką Svetainę
B, JOKUBĖNAS, Savininkas.

s

S

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

MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alėja, 60 Kaunas, Lithuania.

5 Lbs. Net “

OS

BU2S

Kuomet Užsisakot

Reikalaukit Kad Jums Duotų 
Tiktai Tiki uosius

Dabar

iki 
$6.36

LABAI
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIKRODĖLIS 

Rodo meto 
12 mėnesy, 
7 savaitės 
dienas, 
dieną 
nėšio, 
nulio 
mainas, ir 
m i nu tas ir 
sekundas. 
Laiko tik
rai laiką ir 
yra gražus 

opsiduoto metalo. Juo kožnas džiaug
sis, ir jus didžiųosites. Jis vertas 
daug daugiau.

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

233 William St. New York City.

Geriausi Vatos Siūlai 
SIUVIMO PAMOKA

MILLING (I Fairchild’s Velvet

31 
mė- 
mė- 
per-

Complete in Itself

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

315 Fourth Ave., New York

., UNCLE WIGGILY’S TRICKS I the outcast dog he picked up in 
. the road and brought home.

When the doctor says he has 
the measles and must be kept 
home from school.

When his little girl friend 
gives him a note containing a 
lock of hair.

When he is presented with an 
air-gun on his birthday. 

-------- o--------
WE SAW HER 

Mary- had a bathing suit, 
’Twas pretty, without doubt, 

For when she climbed inside 
the thing,

The most of her stayed out.
-------- o--------

It isn’t the harmfulness of 
rouge and other beauty aids 
that impresses us, sighs Tony 
Bartkus, but their futility.

-------- o--------
The doctor’s prescription had 

been for the patient to drink 
hot water an hour before meals.

“Doctor”, complained the ail
ing one, after he had tried the 
prescribed remedy, “I drank hot 
water for about five minutes

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

Valet/IūtcrStrop Razor

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

James Pearson, 
Boz 192. Drummond, Wii.

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.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra pinku 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- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantie nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų einales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

W.W/AV.V.V.W-V.W.’.W/AWZ.'.W.V.V/AV.WAVW

Lietuviški Rekordai į
GRAFAFONAI į

Namų Rakandai į
Žiema ateina — rūpinkitės apie < 
pečius — ir eikit jų apžiūrėti ir > 
pasiteirauti apie kainas pas mus. į

į Mes turime daugiausia Įvairių pečių virtuvei į 
ir kambariams, gazinių ir anglinių. >

< Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 5 

£ galima rasti tik musu krautuvei. įį L . 5
> Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų S 

į ir muzikos ir kitokių, rekordų — ateikit pas < 
į mus pasirinkti. 5į Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit

į Cleveland Furniture Co. į
;• 6412 Superior Avenue į
į M. Sacevičius G. Židonis. 5

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

prie kokią neišlavintų daktarių. Tik
ras Specialistas arba profesorius n»- 
siklausinėti kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminuvimo, Daugyba dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jia 
neturėjo užtektinai apsipazbumo ir pa
tyrimo bei neišrado jusu tikros Ilgo*. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggj-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Rakto- 
nelogiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusi} ligos priešaat) 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nuailpneJuslus 
nervus ir kenčiate nuo uinuodljims

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnoo, žai
zdas užsisenčjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešk šj ap- 
garsiniina.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. iO5th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo G Iki I vakar*. 

Nedoldieniaūi nuo 10 iki L

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

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, Jan and tubes 

Hospital sixe, $3.00

USE

flUS ~isir •
- Turėk Tyras, ■

™ < A Sveikas Akis / / n'• Sr
Jei jos Pavargą, / / V*

Teka, jei skauda, arba Prisinešę č - Į
naudokit Murine tankiai. Atgaivina, f * /N,
ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiom \

Parsiduoda visose vaistinėse. (j fl _ \
Rašyk knygelės iŠ 1InrfBe Bye R.medyCo., a Ea.t Ohio Si.. Chlc.ao
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Susekta Didelis Šmu
gelis

“Lietuvos” nr. 194 paduoda 
šitokią žinią:

“Š. m. rugpjūčio 24 d. 7 vai. 
ryto Kauno Apigardos Teismo 
Valstybės Gynėjo Padėjėjas ir 
Politinės Policijos Viršininkas 
užantspaudavo vagoną N. 2640, 
kuriame, kaip susekta, buvo ve
žama kontrabandos keliu pre
kės. Tą pačią dieną komandi
ruotas j Virbaliaus muitinę vai-, 
dininkas ištyrė kad minimas 
vagonas perėjo per muitinę ne
va su dažais ir kad už tariamus 
dažus paimta muito 535 litai. 
Sekančią dieną aukščiau minė
tiems asmenims atidarius va
goną rasta 70 dėžių aukščiausios 
rūšies šveicarų šokolado, 64 dė
žės puikiausio kakao, tris dėžės 
su abažūrais ir 22 lovos. Tokiu 
budu paaiškėjo kad šios prekės, 
susitarus su muitinės valdinin
kais, buvo įvežta į Lietuvą kon
trabandos keliu, nes už tas pra
bangos prekes butų tekę sumo
kėti muito nemažiau 70—80,000 
litų, tuo tarpu užmokėta vos 535 
litai. Prekės sulaikyta, veda
ma tardymas ir kaltininkai

< traukiama atsakomybėn.”
Pora dienų vėliau, “Ryto” 196

• nr., kiek plačiau šiuo reikalu 
pąinformuotąs ir sužinojęs iš 
oficialių šaltinių tos bylos smul-

. kmenas, tą įvykį šitaip nušvie- 
į čia:

Akc. B-vės ‘Transport Union’ 
i Kaune sandėlių užvaizdą Kru- 

kas prašė tos bendroveš viėe-di- 
rektorių Gąlperdą pranešti jam

• ar neraįs jis tokių gešefjmake- 
rių kurie norėtų įvežti prekes

i kontrabandos keliu, nes galima 
esą tai padaryti, latliekant visus 
formalumus ir niekas'negalėsiąs 
prikibti. Galperdas apie visa 
tai papasakojo A. L. Černesui, 
turinčiam atstovybę Šveicarų 

. šokolado firmos “Tobler” ir sa
vo sandėlį Kaune. Tuo tarpu 

*- Černesas buvo tfžpirkęs tos fir
mas šokolado 12,000 kilogramų. 
Dalis to šokolado jau buvo pri
siųsta į Kauną ir sukrauta tran
zito sandėlyje, bet Černesas ai
tai nenorėjo ar negalėjo jį iš
pirkti. Kita gi dalis, 159 dėžės 
su 9,711 klgr. buvo atsiųsta vė
liau per P. Prapuolenio ekspedi
cijos kontorą Eitkūnuose Cen- 
tralinio Žydų Banko vardu in

kasavimui. Prapuolenio konto
ra tas prekes, sukrautas vagone 
SBB45422, persiuntė sulig ad
resu į Kauną. Prisiminęs Gal- 
perdo pasakojimus, Černesas su
sitarė su Galperdu kad šis, tu
rėdamas pažintį su Kraku, kurs 
iš savo pusės turi pažintį su 
Virbaliaus muitinės valdinin
kais ir Ekspedicijos kontoro
mis, pasirūpintų prekių perve
žimu be muito. Galperdas suti
ko ir per Kruką iššaukė į Kau
ną Prapuolenio ekspedicijos 
kontoros įgaliotinį Juozą Gece- 
vičių ir papasakojęs jam visą 
dalyką, prašė kokiu nors budu 
parvežt šokoladą šmugelio keliu, 
žadėdamas “už trusą” gerą už
darbį. Gecevičius sutiko ir pa
reiškė kad tam reikalinga vago
ną persiųsti į Eitkūnus atgal ir 
tuomet galima busią visa pada
ryti. Kadangi juridiniai teisė
tu prekių savininku buvo Cent, 
žydų Bankas, kurio vardu pre
kės buvo prisiųsta, Černesas su 
Galperdu nuėjo į banką, ir jiem 
prašant buvo išduota įgaliavi- 
mas sulig kurio Centr. Ekspedi
cijos kontora Galperdo asmeny
je galėjo išgauti prekes, apmo
kėjus muitą.

Remiantis gautais įgalioji
mais, jiedu pasiuntė vagoną su 
prekėmis atgal į Eitkūnus. Tuo 
tarpu Gecevičius susitarė su 
muitinės buhalteriu Just. Stel
moku ir valdininku — jaunes
niuoju peržiūrėtoju Stungiu 
(abu dabar sėdi kalėjime) per
krauti prekes iš vagono SBB 
45422 į vagoną Nr. 2640, užvar
dinti prekes dažais ir apmokė
jus už tariamus dažus muitą po 
10 centų už klgr. (tuo tarpu 
kiap už šokoladą mokama po 8 
It. klgr,) pasiųsti į Kauną.

Kad apie pereinamas prekes 
nesužinotų muitinės viršinin
kas ir jo padėjėjas-chemikąs 

į kurs butų tariamus dažus tikrai 
į apžiūrėjęs, buhalteris Stelmo
kas padirbo ant ekspedicijos 

| kontoros pranešimo viršininko 
rezoliuciją ir parašą ir chemi
ko, neva apžiūrėjusio prekes, 
parašą. • Machinacija pavyko, 
vagonas perėjo muitinę ir atvy
ko į Kauną. Kad nepulti į akis 
jog vienam ir tam pačiam ban
kui atėjo kitas vagonas neva su 
dažais, j tą patį vagoną buvo 
sukrauta 22 lovos siunčiamos 
Rabinavičiui, už kurias muitas

r

DIRVA s'

buvo pilnai apmokėta, ir visas 
prekes adresavo Rabinavičiui. 
Už visą tą darbą Gecevičius ža
dėjo abiem muitinės valdinin
kam po 500 litų. Iš viso gi jis 
turėjęs gauti 20,000 litų. De
rybos Gecevičiaus su černesu 
buvo vedama per Galperdą, ir 
Černesas buvo sutikęs tą sumą 
užmokėti. Tačiau ta afera ne
pavyko, prekės sulaikyta ir kal
tininkai su černesu priešakyje 
traukiami atsakomybėn.

“Ryto” redakcija priduria kad
Rabinavičiąus ir Ko. firma ir' 
Prapuolenio ekspedicijos konto-j 
ra kaipo tokia nieko bendro su ■ 
šmugeliu neturį. Čia tiesiog esą! 
pasinaudota Rabinavičiaus var
du tik nešvaraus darbo paslėpi
mui.

Natkiškiuose (Klaipėdos kr.) 
Vokiečiai užpuolė šaulius ir ban-, 
de mušti. “Klaipėdos Žinių” ■ 
pranešimu, Natkiškiuose atsiti-1 
kęs visais atžvilgiais apgailėti
nas įvykis. Vienoj svetainėj 
buvo susirinkę 'vietos šauliai 
tartis šventės rengimo reikalu; 
kitoj svetainėj posėdžiavo Vo
kiečiai, dainuodami savo patrio
tinę giesmę, šauliams besiskir- 
stant namon, kai jų beliko vos 
astuoni žmonės, juos puolė Vo
kiečiai, kokių 20 vyrų. įvyko 
susirėmimas. Rezultate: vienasI 
Vokietis, tūlas Peiser, žuvo su-1 
sirčmime, kitas Vokietis smar
kiai sumuštas.

Žuvusio Peiser Vokiečių sve
tainėj esąs kalbėjęs: “Ši progai 
turi būti išnaudota; šauliai 
šiandieną turi būti sumušti, 
nors aš-ir vietoj krisčiau.” 
Na, ir krito, vargšas....

Lietuvos Universitetan šiais 
mokslo metais iki rugsėjo 1 d. 
jau paduota 400 suviršum pra
šymų norinčiųjų stoti Univer
sitetan.

Bet su pasigailėjimu tenka 
pastebėti kad dauguma tų pra
šymų, t. y. 50 nuoš. suviršum, 
yra paduota vien žydų, dažniau
sia kaipo laisvi klausytojai. Pa
sirodo kad Lietuvių abiturientų

lę nelaimingas vaikas įkrito 
upėn.

O tiltų vis tik nemato reika
lo taisyti....

Praturtės Lietuva. “Ryto” nr. 
195 sako: Skuodo vaisė., Šarkės 
kaime pas savo turtingus gimi
nes — Valinskas — gyvena ne
turtingų tėvų duktė Jablonskai- 
tė. Kaž kokios jos “ciocės” jau 
senai gyvena Amerikoje ir mi
nėtai Jablonskaitei dažnai per
siunčia dovanų. Iš patikimų

pasiseks užkariauti marginą tas 
antram duosiąs milijoną litų. 
Bet nežinia ką jaunoji mano. 
Sako kad neištižus esanti ir su 
tokiais mokėsianti apsidirbti. ..

■Atsargiai, paukštele!

GELEŽINIU DAIKTŲ
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikinenės.

Namams Padargai.

PIANO LEKCIJOS <
30 minutę, 75c. Mokinama gera 
muzika. Ėsti du mokinių koncer
tu į metus. (42)

V. GREIČIUS
7503 Myron Ave. Rand. 4644-JX.

šaltinių teko sužinoti kad tos 
“ciocės” nupirkusios jos vardu 
vienos loterijos bilietą kurs yra 
laimėjęs vieną milijoną dolarių! 
Apie tą laimėjimą Jablonskaitė 
jau esanti gavus oficialų prane
šimą ir buk jau persiųstas tai 
sumai gauti čekis. Tas sukėlė 
nemaža sensacijų aplinkinių 
žmonių tarpe. Jau kai kurie 
“kavalieriai” žada “piršliams” 
didžiausias dovanas kad tik iš
pirštų jiems jauną turtuolę. Ki
ti vėl stato fantastinius planus 
kokiu budu galima butų sunau
doti tą milžinišką pinigų sumą. 
Teko girdėti kad net du stu
dentu susitarusiu atakuot “pel
ningą tvirtovę” ir padariusiu 
tokią sutartį: vienas antram ke
lio nepastosiąs — kuriam pirma

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

698 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
Lithuanian Legation 

2622 — Kit if Street, N. W.
Washington, D. C.
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A. L. Glaser
ADVOKATAS IR TEISIŲ 

PATARĖJAS
padarė patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais kuriems 
reikia legalio patarnavimo ir pa
tarimo, ofise paš
GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis | 

vakaras nuo 7 iki 9 vai.

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

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

DR. A. A. IVINSKAS
CHIROPRACTOR

Per 10 metų praktikavęs ligoninėse. 
Norintieji atgauti savo sveikatą per 
sistėmatišką Chiropraktikos metodą 

galite atsilankvti
1 172 East 79th St.

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

. ................................. .
DR. FRANK F. HAPPY

DENTISTAS
Visas darbas garantuojama. 

Beskausmis traukimas, 
atdara nuo 2 po pietų iki 8 vak.

Nedėldieniais nuo 10 iki 12.
VIRŠ PAKELČIO VAISTINĖS 
Kampas E. 20t St. ir St. Clair.

“Panevėžio Balsas”
“Panevėžio Balsas” eina kar

tą Į savaitę. ,
“Panevėžio ..Balse” smulkiau

sia- rašoma anie Panevėžio mie
sto ir apskrities gyvenimą.

Amerikiečiai kilę , iš-' Panevė
žio ir apskrities, užsisakykite

PRALEISK KALEDS
SU SAVO GIMINĖM LIETUVOJ • 

f 4 Suv. Valtsijų i
Linijos ren- j 

| gia Kalėdinę Į
Ekskursiją į Į 
Lietuvą lai- 
vu LEVI A- I 
THAN kuris I

išplauks iš New Yorko gruod. 6 d. ( 
P. Bisca vadovaus šią ekskursiją Į 

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

Savo kelionėj turėsit švarius ir I 
smagius kambarius, gerą valgi, 
mandagų patarnavimą, ir beno į 
koncertai bus kiekvieną dieną. .

Del pilnų informacijų rašyk da- j
Į bar į
I UNITED STATES LINES i I i

45 Broadway New York ’
Hotel Cleveland Cleveland, O. į

į Valdantieji operatoriai del i 
* j United States Shipping Board .

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3351 SUPERIOR AVE.

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

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

★

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

TOJO KAINOMIS’

E

SIEKIA 1,000 jar:

šautuvo Makštis Panau
dojama už Rankeną

Militaris, Policijos ir 
džioklės šautuvas

MODELIS. KALIBRO 32, 
M. PISTOLIS

TPMVk'ITI Atkroipiam atidą i pažymėtiną nupiginimą importuotų 
HA > 1Y11 • Ginklu.—Pirkit DABAR, kolei dar kainos nepakeltos. 

MAUSER PATS UŽŠITAISĄS—KOMBINACIJA ŠAUTUVO IR PIST/
LIETO — Oficierių Modelis; 5*/2 colių vamzdis; ima 10 šūvių antsyk

d Gl£ colių; sveria 
•ijų. Jis yra tvirto 
darbo, nepainus ir 
akuratnas. Turi

QR1CINALIS VOKIŠKAS “LUGER” 
(Taraboiluin) Automatiškas Pistolis 
.30 Kalibro (7.65 mm)—3% colių 

Vamzdis—9 šūvių
Naudojamas visame pasaulyj—smar- 

s, saugus 
kia 1800 jardų.

uigus nešiotis kišeniuje.
25 kalibro pistolis,

Kaina ................ ....
32 kalibro pistolis

Kaina .........................
Ekstra Magazinas, 25 kalibro .. 1.50
Ekstra Magazinas, 32 kalibro ...1.50
IG0—;2o kalibro patronų ...............1.90
100—32 kalibro patronų ...............2.40

Staiga Paverčiamas
. i Karabiną

101—Vokiškas ofiejerių modelis, 9 mm kalibro (.354) (ima standart"9 mm 
Luggi^^tyįęnpątiškų pistoli.ų kulkas.), 5 >2 -coliu vamzdis,-500 j ardą-Elitai luo
mas, gaunamas pilnai su medine rankena ir kt

Šis šautuvas užima žymią vietą pištalietą tarpe, tinka visiems tikslams, 
kaip militariam ginklui (naudoja Vokietijoj, Rusijoj, Italijoj, Turkijoj, Ki
nijoj, Chinuosė, 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-

$8.75
9.75

šįmet yra apie 800, tačiau dau- “Panevėžio” balsą, viską žinosit 
guma jų delei butu didelio fru- kas dedasi iušti tėviškėj, nerei- 
kumo Kaune ir 1--ų stokos ne-IRė-, nei laišku rašinėti. Taipgi 
gali' konkuruoti šiuo žvilgsniu u:.sakykit “Panevėžio Balsą” 
sti žydais. „ I gavo giminėms gyvenantiems

Paduotų prašymų norinčiųjų ■ Lietuvoj. Ncsigailėsit.
daugiausia įstoti į teisių ir me-'1 “p. Į}.” prenumerata Ameri- 

j elitines fakultetus. ko.į pusei ritėtu $1.25, metams
‘ S2.-50. Lietuvoj pusei metų 6 lt.

Jau net prie to prieita! Upy-J metams 12 litų.
nos miestelyje (Telšių apskr.) Pinigus siųskit per Lietuvos 

j eidamas per Upynos tiltą įkrito i Kredito Banką Panevėžyj.
vandenin ir prigėrė dviejų metų “Panevėžio'Balsas”

i vaikas. Pasirodo, tiltas labai j Laisvės Aikštė Nr. 1, Panevėžis 
'skylėtas, ir pro vieną tokią sky-' Lithuania.

O

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 mėnesiu, ir kiekvienas mėnuo 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.

Knygoje yra 420 puslapių. Kaina už vieną$l.S0. Dvi už $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi. 
Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi už 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kūnų kaip pirmoji ap
sako apie tai kas dedasi ant žemės ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšvietai 
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus.
Užsakymus galit siųsti bile kaip, ar pinigais, ar čekiais, ar pašto stampom. 
Agentai gauna paprastą nuošimtį kaip ir nuo kitų “Dirvos“ leistų knygų.

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

rankena tik 11 coliu. Todėl t nka- 
Jj sportmenai naudoja medžioklėse 

'"'■.iajam karo Mauser lošė di- 
iidojamas Vokieti-

mas medžioklei, ____ . . .
briedžiu, šernų, vilku, meškų, stirnų, etc. D>
dėlę rolę, kaip ir LUGER automatiškas pistolis, buvo n:
io* :r kitu karo lauke, delei jo didelio nutaikymo, spėkos ii- ilko siekimo 
Jis laikoma STIPRIAUSIA MUŠAMU ir TOLIAUSIA ŠAUJANČIU pis- 
toliu pasaulyje, siekiančiu apie 2,000 jardų.
Pilstolis pilnai su reikmenimis, rankena,

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

Kaina .................................. .............
“NAUJAS SECRET SERVICE Į PAPRASTAS POLICIJOS MODELI! 

SPECIAL”—Su 5 coliu Vamzdžiu ir

jos Departmentams 
mų, išlenkiamas < 
Dvigubos akcijos,O

$29.95
4.50

au
tomatiškas pis- 

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

105—Šis 5 colių 
vamzdžio Navy 
rankena Re vol v 
ris yra geriausias Automa
tiškas gilžų išmetėjas S. V.
Padarytas iš geriausios medegos ką 
gali pirkti. Visas iš plieno, gražiai 
padirbtas ir puikus. Naudojamas pa
vieniai ir dubaltavai veikmei. Turi 
naują visiško užrakinimo prietaisą 
kad neiššautų netyčia, patentuotą ge
gužes 22, 1917, gilzos automatiškai 
išmetamos kada revolveris atsidaro. 
Garantuotas tokiu kaip iliustruotas,

puliaro 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.

32 kalibro
KAINA

38 kalibro

revolveris

revolveris

revolveris

$13.25
14.50
16.25

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

šautų. 38 kalibro, 4-colių vamzdis, ir 
32 kalibro, 3 1 4 ir 4 i 4 vamzdis, 
karbuoto medžio rankena. Mėlvnos 
spįvos $18’50Kama _____________

S3 10
.3.60

100 patronų 38 kalibro .
100 patronų 32-20 kailbro

10!—šis > ra

22 kalibro 
patronus; £

matišką išmestoją ir sulenkiamą gai
duką: galima nešiotis brusloto kiše
niuje ar moteriškoj tarbelūj. 7

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

šautuvas. Paklausk 
Karo veterano ką jis mano apie Lu
ger. Jis naudojamas motorciklių po- 
licjstų gaudant automobilių banditus 
del smarkumo ir peršovimo per me
talo plotves (I 3 colio), jo didelį aku- 
ratnumo ir toli siekimo. Magazinas 
išmetama paspaudimu sagutės. Kada 
paskutinis suvis iššaunama skylė pa
lieka atdara parodymui kad šautu
vas tuščias.

Nauji modeliai galima tuoj pavers
ti į šautuvą pridėjus parpastą medi
nę rankeną prie keto. Tas pagelbsti 
šovikui hutaikyt toli šaunant. Toks
šautuvai tinka medžionei, yra leng
vas, tvirtas, akuratnas kaip šautuvas, 

įmušti briedi, vilką,
mešką, kalnu liūtą,

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

Mašna 1.50

ir turi spėkos n; 
didelės gyvates, 
ir tt.

1G0—30 kalibro patronų
Importuotos Karves Odos 
Plokšti Walnut rankena pada

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

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

kalno mokesties kaipo liudymo jūsų gero noro, ir pasiuskit mums. Mes pa
siusim jums šautuvą sekančiu paštu, arba Ekcpresu C. O. D. Užmokė
sit likusius kada daiktas bus jums atvežtas.GARSUS “MAUSER” PATS UŽSI- 

LIODUOJ ANTIS AUTOMATIŠKAS 
PIŠTALIETAS

103—Saugus 
naudojime. 
Sovįkas gali žinot kur 
taiko pa tams ė j tik pa
ko ir patarnsėj palytė
jimu ar pistolis užtai
sytas ar ne—kada už
taisytas, užpakalis gaiduko jaučiasi 
viršuje. Tas yra svarbus dalykas, nes 
t ©nesant prie kitų ginklų pasitaiko 
nelaimės.

Magazinas ima 25 kalibro 9 patro
nu©, o 32 kalibro 8 patronus.
25 kalibro pištalietas $ | 3 95
32 kalibro pištalietas 14.95 

Kaina ___________
Ekstra Magazinas 25 kalibi# 
Ekstra Magazinas 32 kalibro . 
100—25 kalibro patronų ........
100—32 kalibro patronų ........
22 kalibro revolveris

$1.75

1.90
2.10

V. A. DANIELS,
HICKS BUILDING
SAN ANTONIO, TEXAS.
Gentlemen:—I enclose $1.00 deposit. Please send me article No---------

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

Dept. A-114.

NAME

STREET

CITY or

STATE

and No.

TOWN

MUSU GARANTIJA
Mes visiškai garantuojant 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 grąžinti po 
aplaikymo ir per iškelsim ant kito koki norėsit arba atgrąžinsim pinigus.

V. A. DANIELS HICKS BUILDING, SAN ANTONIO, TEXAS
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| Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
S

?

Telefonas Prosoect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Molinių Katalikų Slaptas Susirinkimas ‘The Miracle’—Didžiau- 
[ sias Pasaulinis Veika-

Rugsėjo 17 d. bažnytiniame 
rūsyje įvyko slaptas molinių ka
talikų susirinkimas, kurio tiks
las buvo išnaikinti visus bedie
vius, laisvamanius ir podraug 
šiaudinius katalikus. Panašus 
musų fanatikų susirinkimai jau 
buvo keli iš pavasario. Bet apart 
kelių sufanatikėjusių lyderių ir 
keleto davatkų nieko daugiau Į 
susirinkimus nesutraukė, ir rei- 
kėdavo be jokių pasekmių išsi
skirstyti. Laike vasaros visai 
tokie fanatikų susirinkimai ne
įvykdavo.

Bet štai, orui atvėsus, vyčių 
generolams tipui pakilus, vėl 
pradėta panašus slapti susirin
kimai šaukti. Bet pasirodo ir 
šie be naudos, kaip matysit že
miau.

Rugs. 17 d. susirinkimo svar
biausiu tikslu buvo susiorgani
zuoti Clevelande ištikimiems, t. 
y. moliniams, katalikams, ir iš
leisti Clevelande laikrašti ir to
kiu budu priverst subankrutyt 
“Dirvą”, kuri esanti viena iš di
džiausių bažnyčios griovikių--. 
Čia tai jau tikri stebuklai: aš ei
nu Į bažnyčią kas šventadienį ir 
nemačiau nei sykio “Dirvą” nie
kur kasantis po bažnyčios pa
matu su tikslu ją sugriauti. .. . 
Visas blogas tame kad “Dirvoj” 
paminima teisingai visi geri ir 
blogi nuotikiai Clevelando vei
kimo.

Labiausia rūstauja Padegi
mas kam “Dirva” parašė kad 
Stepulionis jam aki iš vietos iš- 
mufino. Tas nors ir grynas fa
ktas, bet jam garbės nustoji- 
mas, ir .dabar jis mat gali nu
stoti generolo vietos. Jisai to
dėl sušaukęs susirinkimą per
statė dalykų stovį ir susirinki
mo svarbą. Žinoma, prasidėjo 
apkalbėjimai. Viena moterėlė 
pasiprašius balso sako, gerai, 
mes išleisim Clevelande katali
kišką laikraštį. Bet kas gali 
užtikrint kad tas laikraštis ilgai 
bus katalikiškas? Anot jos, ir 
dabartinis vietos laikraštis ka
da įsteigta, išpradžių būdamas 
vardu “Santaika”, buvo katali
kiškas, o dabar kuo išvirto? Tas 
galima laukti ir iš kito.

Taip įvairiai bekalbant, atsi
mena. slapukai kad jie redakto
riaus neturi. Paduoda sumany
mą tokį: Mes turim šelpti mok
sleivius Katalikų Federacijos 
parinktus. Dar net vieną įvar
dino, kurį, sako, savo lėšom iš- 
mokinsim ir parsitrauksim į 
Clevelandą, tas tikrai mums tar
naus, ir laisvamaniai bus tikrai 
supliekti.

Bet Kun. Vilkutaičiui išklau
sius visų kalbų, jis pareiškė kad 
žmoneliai eina prie neatsiekia
mo tikslo — laikraščio išleidi
mas nėra toks lengvas dalykas. 
Šiuom tarpu, sako, egzistuojan
ti katalikiški laikraščiai visi sto
vi ant bankruto, ir tik aukomis 
ir taip pašaline parama jie pa
silaiko, o ne iš savo apivartos. 
Taigi nėra nei kalbos kad nau
jai pradėtas laikraštis butų ga
lima išlaikyti kuriam tik ant 
pradžios reikalinga keli desėt- 
kai tūkstančių dolarių mašinom 
supirkti ir tt.

Po kunigo kalbos visų upas 
nupuolė. Bet kunigas pasiūlė 
palikti tuo darbu rūpintis tiems 
žmonėms kurie jau čia ant vie
tos turi mašinėles spausdinimui 
apgarsinimų. Lai tokie žmonės 
išleis apgarsinimo formoj lapą 
kas savaitė kurį kas nedėldie- 
nis prie bažnyčios išdalins dy
kai, o tame lape galės pasigar
sinti visos katalikiškos 'draugi
jos savo visą veikimą, kaip tai 
susirinkimus ir parengimus, po 
draug galės tūli biznieriai pa
sigarsinti. Ant to visi sutiko ir 
pasižadėjo tokio apgarsinimų 
lapo išleidimą remti. Kas toki 
lapą išleis tai dar nenutarta, bet 
greičiausia Šūkis, prie kurio ir 
“Dirva” pavirto bedieviška ir 
tas lapas gal pradės šiaudinių 
katalikų biznierių apgarsinimus 
talpinti... .

Bet štai kame paslaptis tos vi
sos klebono laimėtos politikos. 
Mat, šiuo tarpu Clevelande ran
dasi, skaitant įvairių gyvų, ne
gyvų ir judamų rąžančių, apie 
18 draugijų. Na o kožna tų 
draugijų nori kad kunigas ne- 
dėldieniais užsakytų jų veiki
mą. Tatgi kožną nedėldienį ku
nigui prisieina neštis į “kozau- 
nyčią” visas glėbis apgarsini
mų. Nebūtų bloga jeigu tie ap
garsinimai butų apmokami to
kioj formoj kai užsakymai. Bet 
dabar visos draugijos nori kad 
tą atliktų veltui. O kunigui vel
tus darbas tai jau ne kunigiš
kas. Gi pareikalavus užmokėti

jau pasirodytų aiškus biznis. Ot 
jis ir sumanė tokį gudrų planą 
atsikratyti to nenaudingo, berg- 

' ždžio darbo nuo savęs. O jau 
aišku kaip diena kad draugijai 

i nešant savo apgarsinimą įdėti j 
Į tą lapą bus pareikalauta užmo
kėti.

Ot parapijonai ir “laimėjo”: 
vietoj kad nubausti laisvama
nius, nusibaudė save. Gerai pa
tarlė sako: Nekask kitam duo
bės, nes pats įpulsi. Taip ir 
čia.

Tai vis pasidėkavojant Pade
gimui ....

Buvo dar ir daugiau bėdavo- 
nių kad kuotoliau tuo daugiau 
atsiranka šiaudiniu katalikų, o 
iš tokių išsiperi laisvamaniai, 
čia patiekė, gerą “receptą” F. 
Baranauskas, sako: Reikia kaip 
galint išrast budai uždraust ka
talikams skaityti bedieviškus 
laikraščius, nes dabar nėra nei 
vienos katalikiškos stubos kur 
nerasi kad nebūtų skaitoma ko
kis bedieviškas laikraštis. To
kius žmones, sako, turėtume la
biau varžyti draugijose.

Taigi, fanatikai, su savo to
kiais susirinkimais, vietoj išnai
kinti bedievius, juos tik didina 
kurstydami ir keldami kerštą ir 
neapikantą tarp savo pačių žmo
nelių ir podraug išsiplepa savo 
silpnumus ir spaudos bankrutus. 
Ant galo, dar apsideda save 
įvairiais “padotkais”, kuriuose 
ir taip jau yra paskendę.

Padegimas dar davė pipirų 
moliniams katalikams už rėmi
mą tautininkų viešuose susirin
kimuose. Pavyzdžiui, patįs ka
talikai perstato ir išrenka Salės 
Bendrovės susirinkimo vedimui 
tautininką A. Praškevičių, kuris 
paskui atsimokėjiniui katalikam 
įvairiai išdergiąs. Nenoriu aš 
čia Praškevičiaus ginti. Bet dar 
niekur man neteko girdėti jokio 
dergimo iš jo. Gal tuomi savo 
spėjimus remiat manydami kad 
Praškevičiaus aprašymai tilpsta 
“Dirvoje” — tai klystate.

Tai tiek iš musų slapto moli
nių katalikų susirinkimo.

šiaudinis Katalikas.

las, bus Clevelande
Galutinai patvirtinta gandai kas- 

link perkėlimo j Ohio valstiją didžiau
sio pasaulinio veikalo, “The Miracle” 
(•‘Stebuklas”). Oficialiai skelbiama Į

i jog tas milžiniškas spektaklis bus 
, atitrauktas iš New Yorko perstaty- 
I mui Clevelando $6,500,000.00 vertės 
Publik Auditorijoj trims savaitėms 

I laiko, pradedant panedėliu, gruodžio 
22 d.

Milžiniški pinigai dedama to veika
lo atgabenimui, garantija ir vietinės 
lėšos, kas apima apie trečdalį mili
jono dolarių, ir tas viskas jau sudė
ta. Tveriasi vietinė grupė kuri, no
rėdama pasitarnauti ir parodyti Cle- 
velandui pačią geriausią dailos dalį 
imasi atgabenimu į Clevelandą vei
kalo “The Miracle”. Šis komitetas 
svarbiausia suinteresuotas muzikos 
žvilgsniu savo darbe ir galima sakyt 
susispietė aplink Humperdinck’ą, to 
veikalo kompozitorių, o ne aplink 
Reinhardt’ą kuris ta veikalą pagami
no.

Cleveland iečiai turėjo laimės ma
tyti Metropolitan Opera Company ir 
Chicago Civic Opera Company perei
tą žiemą. Abi tos kompanijos vėl 
užkviesta atsilankyti šį sezoną, kaip 
lygiai ir San Carlo Grand Opera Com
pany. Bet daugiau ir didesnių da
lykų reikia duoti publikai to miesto 
kuris turi tokį milžinišką palocių kur 
Republikonų nacionalė konvencija pa
skelbė nominaciją Prezidento Coolid
ge. Patogios sėdynės skaičiuje 10,- 
221 rya priešais sceną galinčią su
talpinti didžiausi Hippodromo spek
taklį. Tokia milžiniška su Lai pa yra 
viliotoja kur galima duoti publikai 
pati geriausį dalyką už mažą kainą 
r taigi randasi buris piliečių gatavų 

tai padaryti. “The Miracle” (“Ste
buklas”) jų parinkta kaipo atidary
mas jų veikimo. Kaip ir New Yor
ke, Otto II. Kahn prisideda aktive 
kooperacija prie tų kurie pasiėmė 
‘The Miracle” projektą į savo ran
kas.

Daug tyrinėjimų daryta išsprendi
mui ar galima “The Miracle” perkel
ti iš New Yorko ir pastatyt Publik 
Auditorijoj be beveik visiškai perbu- 
davojimo tų baisiai brangių sceneri- 
jų. Inžinieriai paimti to. veikalo ve
dėjų New Yorke pagalinusf ’užtikrino

jnioms studentų tą .spektaklį matyti 
ir gal but bus paskutinė proga da- 

jbartinėj gentkartėj tą veikalą bent 
j kur matyti už bent pinigus, todėl ko- 
jmiteto nariai mano jog bėgyje trijų 
j savaičių bus sutraukta į Clevelandą 
bent 100,000 svečių.

Specialės ekskursijos bus rengiama 
paskiroms sritims kaip buvo daroma 
laike apsilankymo Metropolitan Ope
ra kompanijos pereitą pavasarį, nors 
buvo žinoma kad Metropolitan Operą 

įgalima girdėti bile metą nuvažiavus 
jį New Yorką, kuomet su “The M ir-j 
acle” dalykas yra kitoks. Jis gal bus 
pastatytas kuriuo nors laiku ateityje 
Europoje, bet beveik tikrai Ameriko- i 
je nebus daugiau statomas prie da-1 
bar gyvenančių žmonių.

Iš TMD. KUOPOS VEIKIMO
Susirinkimas įvyko rugs. 16 

d., Lietuvių salėje. Buvo svar
stoma kuopos bėganti reikalai 
ir priimta komisijų raportai iš 
žieminio sezono, piknikų, ir kiti.

Komisija žieminio sezono ra
portavo kad smarkiai ruošiama
si prie statymo didelio veikalo 
“Atgimimas”, iš laikų spaudos 
uždraudimo, caro persekiojimų.

“Atgimimas” bus statoma 26 
d. spalio (October) Lietuvių sa
lėje.

Kuopa taipgi nutarė prisidėti [ 
prie rengimo vakaro “Dzimdzi- 
Dzimdzi” vodeviliui, Lietuvos 
artistams. Paskirta komisija 
iš trijų narių darbą kūnyti.

Musų kuopa dabar laukia vie
nos svarbios knygos, “Iš Tam-1 
sios Praeities į šviesią Ateitį”, i 
kuri jau yra atsiųsta iš Lietu
vos. Kaip greit knyga ateis bus 
parengta prakalbos ir naujai įs
tojant! nariai turės progą gauti 
minėtą knygą. F. J. Žiūrįs, 

Užrašų Rast.

TEISMAI
Prasidėjo kriminališki tardy

mai buvusios The Municipal Co. 
ir Representative Realty Co. 
viršininkų. Pirmiausia atrastas 
kaltu M. A. Vinson, buvęs sek
retorius, ir jam bausmė yra nuo 
metų iki dešimts kalėjimo, bet 
teisėjas dar nuosprendžio neiš
nešė. Paskui imama teismui ki-
ti viršininkai.

Kaip receiveriai skelbia, kolei 
viskas bus sutvarkyta praeis 
keletas metų ir žmoneliai turės 
vis laukti savo pinigų.

Simfonijos Sezono Pro
gramas Paruoštas

Nikolai Sokoloff
Mrs. Adella P. Hughes, Cleve

lando Orkestro reikalų vedėja, 
sutvarkė programą septintam 
sezonui koncertų vadovaujamų 
Nikolai Sokoloff’o — didelį da
lyką, taip kad bus apie 125 kon
certai per ištisą žiemą.

Clevelandas turės virš šešias
dešimts iš jų ir virš šešiasde
šimts bus parengta kituose mie
stuose.

Bus reguliarės serijos užsira- 
šymų susidedančių iš septynio
lika koncertų, prasidedant nuo 
spalių 16 ir 18 ir užsibaigiančių 
balandžio 21 ir 26 d. Dešimts 
nedėldieninių programų ruošia
ma Masonic hall ir bus dešimts 
koncertų vaikams.

Prie trijų pažymių išėmimų, 
simfonijos parengimų dienomis 
bus vyriškų solistų, pianistų, 
smuikininkų, cellistų ir vokalis
tų.

Gal but pažymiausias viso se
zono nuotikis bus kada atsilan
kys Strawinsky, kuris be abejo
nės yra labiausia minimas iš gy
vųjų kompozitorių, sulyginamai 
jaunas žmogus kuris padarė į- 
tekmę muzikos pasaulyje.

Strawinsky kviečiamas į šią 
šalį vieno New |Yorko orkestro 
keletui koncertų. Jis ir kituose

Kaip su Jusu Ateičia?
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 skaitlinės 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 
vietą. 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 netąupyti 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 
25'4 daugiau negu 4 nuošimtis, taigi kam taupyt ir ne- 
gaut visą nuošimtį 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 ar finansų klausimuose kurie jums 
gali pasitaikyti.

Pradek 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

Parapijonų Nepasitenki
nimas Klebonu

Rugsėjo 21 d. prieš sumą, 
kaip paprastai, parapijonims 
dar anksčiau susirinkus, susida
rius būreliams, prasidėjo įvai
rus pasikalbėjimai. Viename to
kių būrelių prasidėjo raginimas 
eiti į bažnyčią, į vidų, nes mat 
jie jau stovėjo ant laiptų. Vie
nas storokas žmogelis atsiliepė: 
Ką čia skubintis, dar ir taip nu
sibos klausytis tų įvairių kuni
go paraginimų duoti ir duoti 
pinigų, tai klioštoriui, tai semi
narijai, tai vargonams, tai mo
kyklos statymui ir jos palaiky
mui, ir visai eilei kitų nepasoti
namų kunigo reikalų, o jis, sa
ko vėl žmogelis, ką tik Išzauni- 
jes susideda ant savo vardo į 
banką, jau reikia, sako, toks ku
nigas vyti, nes jau ramiai nei 
poterių supoteriauti negali už 
tų visokių zaunų.

Kur buvus nebuvus, prišoka 
prie jų davatka su didžiausiu 
Įnirtimu, ir kaip pradės tą žmo
gelį plūsti visiems žinomais žo
džiais, kad tas netekęs kantry
bės, matydamas jog jau geru
mu neperkalbės, užsimojo bobai 
smogti. Bet davatkėlė visai ne
nusigando, pamatė jog jai čia 
atsirado laimė greičiau nuke
liauti į dangaus, karalystę ir at
sisėsti šalę panelės švenčiausios, 
nes kitaip dar daug reikės pri- 
griešyt kad butų kas spaviedo- 
tis ir gauti progos Dievo kūno 
pavalgyti. Tik hnt nelaimės, 
ten pat stovinti kiti vyrai pa
stojo smūgiui kelią, ir davatka 
išliko savo svajonių neatsiekus. 
Tuo tarpu suskambino varpas 
šaukiantis į vidų, ir visi murmė
dami suėjo Dievui garbę ati
duoti.

Panašių murmėjimu prieš ku
nigą beveik iš kožno parapijo- 
no girdima, tik žinoma pasiau
tom, ir ypatiškai kalbantis.

Pusiau-molinis Katalikas.

Salės Bendrovės šokių vaka
ras nedėlioj, rugsėjo 21 d., pa
vyko. Jaunimo prisirinko ge
rokas būrelis. Kaip nereikia už 
salę mokėti rendos, bendrovei ir 
keli dolariai pelno liks.

Šokikas.

Eina kalbos apie reikalą nu
mažinti miesto mokyklų moky
tojoms algas.

jog tas galima padaryti; Clevelando 
komitetas sutiko ant jų nuosprendžio 
ir oficialiai tas projektas paskelbeta 
pereitą subatą, rugsėjo 20 d.

Norman-Bel Geddes, jaunas Ame
rikietis artistas kuris išdirbo vaiz
dus to veikalo, ir kuris nuo to laiko 
pastojo dailos direktorium prie Fam
ous Players, pertrauks savo kratan
čiųjų paveikslų darbą ir imsis darbu 
prirengti Clevelande sceną. Mr. Ged
des atvyks į Clevelandą už trumpo 
laiko galutinam apžiūrėjimui vietinių 
apistovų pirm pradėsiant savo milži
nišką užduoti. Morris Gest, iš Com- 
stoek & Gest, po kurio ypatiška už- 
žiura New Yorke veikalas statoma, 
irgi apsilankys Clevelande su Mr. 
Geddes.

Clevelandas bus devynioliktas mie
stas pasaulyje kur bus statoma vei
kalas “The Miracle” ir antras, ir gal 
but paskutinis Amerikos miestas ku
ris turės laimę tą matyti. Pirmu sy
kiu tas veikalas statyta Olympijoj, 
Londone, 1911 metais, ir Clevelande 
sukanka trylika metų nuo to kai pir
mu sykiu pasaulis paregėjo Max 
P.einhardt’o inspiratišką be žodžių 
dramą išreiškiamą per Engelberto 
Humperdinck muzikos darbą.

Muzikos entuziastai laukia to nuo- 
tikio, nes tai bus puikiausia proga 
parodyti visus ypatingumus Cleve
lando $100,000.00 vertės vargonų, ka
dangi veikale vargonai užima žymias 
vietas. Didelis choras ir orkestras 
naudojami New Yorke bus sutraukta 
čia ir pilnas New Yorko dubeltavas 
lošėjų skaičius, su artistais ir pava
duotojais, bus atgabenta į Clevelan
dą.

Kadangi veikalas turi žymų pamo
kinimo veidą, komitetas nori padaryti 
ij pigiausia prieinamu, tik kad nebū
tų deficito. Visa komercinė persta
tymo pusė norima padaryti apsimo
kanti, arba arčiausia prie apsimokė
jimo kiek galima. Tas sumanymas 
taipgi skaitoma kaipo bandymas de
monstruoti vertybę Clevelando Publik 
Auditorijos šio miesto gyventojams 
ir kaipo bandymai del įsteigimo nuo
latinio būrio geros dvasios piliečių 
kurie pagelbėtų panaudoti tą budavo- 
nę kuotankiausia, atgabenant į Cle
velandą pažymiausius kultūros tva-
rinius ko kitaip del baisių lėšų visai 
negalima atsiekti.

Tikima jog perstatymas “The Mir
acle” švenčių periodu sutrauks į Cle
velandą armijas svečių iš visų vals
tijos dalių, ir taipgi iš aplinkinių 
valstijų. Turistai keliavo pusę Eu
ropos pažiūrėti to perstatymo kada
jis buvo vaizdinama tenai ir staty
mas jo New Yorke trauke žmones iš 
kito krašto kontinento. Clevelande 
pastatymas bus vienatine proga mi-

CIŽAUSKAI DAINAVO PER 
RADIO

Andai atidėtas - Lietuviškas 
radio koncertas atlaikyta ket
verge vakare iš WJAX stoties. 
Dainavo Marijona ir Jonas Oi-

miestuose dalyvaus kaipo kon
duktorius, ir Clevelandas turi 
laimę pamatyti jį priešakyj sa
vo orkestro. Dviejuose koncer
tuose Vasaryje (12 ir 14) jis 
diriguos savo kompozicijas, tik 
dar nenuspręsta kurias, nors la
bai butų geistina girdėti jo “L’ 
Oissieu de Feu” ir “Petrauch- 
ka”.

žauskai viso tris dainas.
Andai buvo suruošta platus 

Lietuviškas programas, dabar 
tik sujungtas su kitų dainomis.

J. čižauskas dainavo “Užmi
go žemė”. Marė Čižauskienė 
“Kur Bakūžę Sajpąnota”.

PARDAVIMAI

Pirk nuo Savininko ir 
Budavotojo

Gerai būdavo ta, nauja, moderne, <5 
kambarių, vieno augšto Stucco Bun
galow, netoli West Blvd, ir karų li
nijos, parinkto aržuolo grindys ir vi
sos medžio dalis, plytų krosnis, ply
tų porčiai, akmens ir plytų laiptai, su 
attiku, skiepas po visu, gražus me
džiai, gatvė bus grysta šįmet. Dabar 
gatava įsikraustyti, ir galima pirkti 
turint $1200 Įnešimui, arba su geru 
švariu Lotu mainais ir biskį pinigų, 
likusi ant išmokesčio. Tai puikus na
mas, tik reikia pamatyt kad apvertint 
jį. Jei norit patogaus šilto namo gy
venti, matykit savininką jo namuose 
7900 Halle Ave. S. W., pirma gatvė 
Į pietus nuo Clark Ove. tarpe West 
73rd ir 82nd Streets.

ATSAKYMAS PADEGIMUI
Štai patarimas A. Padegimui 

kaip išvengti juodų akių. Vie
name iš paskutinių “Darb.”' nu
merių A. Padegimas verkia kad 
“laisvamaniai” nori jį atitrauk-

jjiti iš katalikų tarpo ir kad jam 
net akis juodas padarė. Broly
ti, nesisielok, niekas tamistos

AKRON, OHIO
Aleksandras Lumpickas susi

žeidė dirbtuvėje dirbdamas. Da
bar serga. Esą šonkauliai išlau
žti.

Garnys atnešė didelį ir puikų 
sūnų Jonui ir Barborai Sarafi- 
nam. Rugsėjo 21 d. buvo sū
naus krikštynos. Kūmais buvo 
biznierka p. Apšegienč su Miko- 
lu Puzinu. Kūdikis užvardinta 
Mykolas. Jų namuose susirin
ko sūnaus pažiūrėti puikus bū
relis geriausių Akrono Lietuvių 
ir visi prie gražių pasikalbėji
mų gražiai praleido laiką.

Bolševikas Antanas susipešė 
su kita motore svetimuose na
muose; jis liko areštuotas, ir po 
teismo užsimokėjo bausmę.

Mcižeinis.

Clevelando miesto elektros 
išdirbystės darbininkams buvo 
reikalaujama algų pakėlimo nuo 
$1.25 iki $1.37% į valandą, bet 
miesto manadžeris sako kad pa
kėlimas algų padarytų $100,000 
daugiau išlaidų į metus, todėl 
nenori kad miesto taryba algų 
didinimo rezoliuciją priimtų,

Budavojimo operacijos Cleve
lande ir apielinkėse eina lygio
mis su pereitų metų. Šįmet iki 
rugsėjo mėn. užvesta budavoji- 
mų už $66,428,896 vertės, per
nai buvo už $66,561,893 vertės.

Clevelande, tūlas Marykaz į- 
puolė stačia galva i gazolino ka
tilą kada apsvaigo nuo gazolino 
dujų, bet kiti darbininkai spėjo 
jį išgelbėti nuo prigėrimo.

RAKANDŲ KRAUTUVĖ 
parsiduoda. Biznis gerai išdir
btas, geroj publiškoj gatvėj, ap
gyventa Lietuvių ir kitų tautų 
žmonių. Informacijų klauskite 
“Dirvoje”.

Didžiausias Bargenas
Parsiduoda lotas, gražiausioj ir ge

riausioj vietoj, ant East side, arti ga- 
tvekario, septintas lotas nuo karo li
nijos. Toki pat lotai toj vietoj par
siduoda po $1,500. Tas lotas parsi
duoda kaip dovanai, tik už $650. Rei
kia įmokėti tik $350.

Muro namas arti E. 140 St., 4 šei
mynų, po 6 kambarius, su visais nau
jausiais įtaisais, parsiduoda labai pi
giai, tik už $15,000.

Arti Lietuviškos bažnyčios, 2 šei
mynų namas, po 5 kamb., parsiduoda 
tik už $10.500.
—Šie yra geriausi bargenai šįmet— 
nepraleiskit progos. Kreipkitės pas

Geo. Kaupas & Co.
Pinigą siuntimo ir Laivakorčių 

Agentūra
6G03 St. Clair Ave. Cleveland, O.

KEPTUVĖ parsiduoda, neša $400 sa
vaitėje ineigų, renda $40 mėnesyj 
Parsiduoda pigiai, arba mainais 

ant namo. Taipgi turiu kitas krau
tuves pardavimui. Matykit agentą 
13313 Miles Ave., nuo 1 iki 3 no pie
tų. (41)

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Geriausia vieta Clevelande — anru- 
sas ir muilas duodama tik už 2.5c.— 
921 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St

nepageidauja turėti savo tarpe. 
Jeigu butum rimtas žmogus tai 
negautum juodas akis. Bet kad 
išvengus juodų akių ant toliau, 
kadangi vistiek geresnis nepasi
darysi, aš patarčiau užsidėti 
“muzzles”. Nauda bus dvejo
pa. Tamista nepakenksi kitam, 
nei tamistai kitas.

Clevelando miesto valdžia pri
vertė žmones laikančius tulus 
keturkojus sutvėrimus, uždėti 
ant jų “burnelių” užrišalus, ir 
praktika parodė kad tas išėjo 
ant visuomenės gerovės. V.P.B.

PILIETYBĖS PAMOKOS
Lietuviams patogiose vietose 

pilietybės kursai bus sekančio
mis dienomis, kur kiekvienas 
gali prisirengti prie išsiėmimo 
pilnų pilietiškų popierų: 
Broadway Library, Broadway ir

E. 55th St. — Ketvergais ir 
Penktadieniais.

Collinwood Junior High School, 
St. Clair ir E. 152 st. — An
tradieniais.

East 79th St. Library — 1215
E. 79th St. — Antradieniais.

Goodrich House, 1420 E. 31 St.
— Antradieniais.

Harvard School — Harvard av.
prie E. 71 st. — Panedėliais.

Miles Park Library — E. 93 ir
Miles Park — Trečiadieniais.

St. Clair Library — St. Clair ir
E. 55 st., — Ketvergais ir 
Penktadieniais.

South Library — Scranton ir
Clark Ave. — Antradieniais. 

Citizens Bureau, — Old Court
Houše — Trečiadieniais ir
Ketvirtadieniais.
Klesos prasideda pažymėto

mis dienomis nuo 7 vakare iki 
9 vai.

Kurie dirba naktimis, gali at
eiti į Citizens Bureau, Trečiadie
niais nuo 8 vai. ryte. Moterims 
klesos nuo 2 vai. po pietų tre
čiadieniais.

Noriu Pirkt FORDĄ 1924 metu.
Kas turit tokį parduoti -at- 
sišaukit, užmokėsiu “cash” 

Paul Vasilis 3352 Superior Av.

S DRY CLEANING į

< Išvaloin, Sutaisom Visokias Drapanas, Sudedam Naujus į 
į Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis. į
į Tesingas Patarnavimas. Paimam iš namu. Telef. Randolph 7906 Ji 

į * ROSEDALE DRY CLEANING CO. ★ į 
į 6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin. į
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| GEORGE W. LEDDON I
:: ADVOKATAS :: =

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

= Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J. |
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Prospect 2420 Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

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

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

I


