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MacDonaldo Miniterijai
Matosi Pavojus

IMPONUOS UŽSISPY
RIMAS GENEVOJ
Geneva. — Rugsėjo 30 d. 

prie taikos plano protokolo 
priėmus keletą priedą, Japo
nija sutiko, ir planas bus pa
vestas visoms Valstybėms ap
svarstyti ir užtvirtinti. 

* * *

NORS PADARĖ DAUG TARPTAUTINĖJ PO
LITIKOJ, BET, KAIPO DARBO PARTIJOS 
NARYS, NIEKO SAVO DARBININKAMS.

Darbininkai Priešingai MacDonaldo Pastangoms 
Atgaivint Rusiją ir Vokietiją.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, Ohio, plieno ir 
geležies industrijoje laiks nuo 
laiko atidaroma stovėję dirbtu
vių dalis. Vienur paleidžiama į 
darbą tarpyklos, kitur kitokių 
išdirbinių įstaigos.

Akrone, O., gurno išdirbystės 
jaučiasi pasitenkinusios, net ir 
mažos dirbtuvės kurios manė 
jog rudenį turės apstoti veiku
sios, varo darbus kaip reikiant.

Tuzinas Zeppelinų inžinierių 
atvyksta į Akroną spalyje pra
dėti ruoštis prie budavojimo 
naujos rūšies orlaivių kurie bus 
parduodama valdžiai.

Darbai ir bedarbiai. Pelikių 
metų protarpį ištyrinėjus, pasi
rodo kad Suvientytose Valstijo- 
jose abelnai kas metai; gerais ir 
blogais laikais, nuo 10 iki 12 
nuošimčių darbininkų buna be 
darbo, kas reiškia keliolika tūk
stančių vyrų ir moterų visu lai
ku neturi užsiėmimo. Jeigu vie
ni dirba, kiti nedirba, jeigu vie
na industrija eina gerai, kita 
ne, ii' taip metas iš meto.

Valijoj žemės drebėjimas iš
gąsdino angliakasius. Drebėji
mas prasidėjo jaustis Rhymney 
klonyje ir eidamas per kasyklų 
distriktą sukėlė sujudimo kada 
nuo drebėjimo ėmė griūti ka
syklų lubos.

Clevelande, statant naują di
delį miesto knygyną, nukritęs 
nuo 40 pėdų aukščio palaipų už
simušė vienas darbininkas. Ki
tas sunkiai susižeidė nuo ten 
pat krisdamas.

Cleyelando miesto darbinin
kai vos vos išlaikoma nuo strei- 
kavimo iš priežasties nelygių 
algų mokamų miesto ir šiaip įs
taigų darbininkams. Yra įneš
ta bilius padidinti miesto darbi
ninkams algas iki lygių su kitur 
dirbančių tokius pat darbus dar
bus algų.

Huron Ežere pereitą savaitę 
nuskendo prekinis laivas su 28 
žmonėmis. Laivo likučių po il
go jieškojimo rasta, bet lavonų 
dar nerandama.

7---------Francuzija uždraudė ekspor-1 
tavimą žuvų su tikslu sumažin
ti pragyvenimo kainas.

Iš Austrijos atvyksta Ame
rikon tūlas kunigaikštis jieškot 
sau “karalienės”, su pinigais 
merginos, paskui mano atsiimt 
iš bolševikų Ukrainą ir pasida
ryt Ukrainos karalium.

Bavarija ir alus. Bavarija iš
gėrė daugiausia alaus — jai iš
puola 61 gorčius nuo galvos per 
metus. Holandija išgeria po 54 
gorčius nuo galvos. Anglija iš
geria po 39 gorčius per metus 
nuo kiekvieno gyventojo. Iši- 
ėmus negeriančius ir vaikus, 
ant girtuoklių išeina po daug 
daugiau gorčių.

MacDonaldo Kabinetui 
Gręsia Pavojus

Londonas. — Iš lauko žiūrint, 
Anglijos Darbo premjeras, Mac 
Donald turėtų būti laimingiau
sias žmogus. Jis užėmė prem- 
jerystę virš pusmetis atgal ne
turėdamas nei trečdalio balsa
vimo spėkos atstovų bute. Pa
sinaudodamas Liberalų parama 
jis sustiprino savo partiją ir žy
mią rolę lošia tarptautinėj poli
tikoj. Vokietijos mokesnių klau
simas buvo kapais puses tuzi
no pažymiausių politikierių re
putacijoms. Bet MacDonald už
sispyrė ir priėjo prie šiokios-to- 
kios išvados.

MacDonald sutaisė Anglijos- 
Francuzijos griūvančius santi- 
kius; Europos komercija gavo 
atsipeikėt kada atsiekta Pran
cūzų apleidimas Ruhro; Dawes’o 
planas įvesta veikmčn, ir, tur
būt svarbiausia visko, Europa 
vėl pamatė praktišką Amerikos 
suslžingeidavimą jos reikalais.

Tiek MacDonaldui atsiekus 
išlaukiniuose dalykuose, vienok 
nieko nelaimėta Darbo partijos 
naudai prieš kitas senesnes par
tijas.

Nors užrubežyje jis dalykus 
taikė, vienok namie viskas be
veik kas liečiasi jo partijos pa
matų prastėjo. Nuolat daugiau 
ir daugiau radosi Anglijoje be
darbių. šįmet Anglijos bedar
bių skaičius yra didesnis negu 
buvo pereitais metais. Apie mi
lijonas du šimtai penkiasdešimts 
tūkstančių darbininkų neturi ką 
veikti ir keliolika šimtų tūks
tančių dirba tik dalį laiko.

Angliakasiai jau reikalauja 
savo valdžios paaiškinimo kokią 
įtekmę ant Anglijos darbų pa
darė atgaivinimas Vokietijos, ir 
manoma duoti Rusijai paskola. 
Kada kitose šalyse blogai, Ang
lijoj geriau; kada Vokietija at
sipeikės, Anglijos eksportas ap- 
mažės. Tas su anglimi ir gele
že. Abelnai yra mintis ar ver
ta organizuot Anglijos kapita
lą atgaivinimui ir pagerinimui 
Vokietijos ir Rusijos prekybos, 
ar ne geriau butų tiesiai gaivin
ti ir stiprint Anglijos industri
jas kurios kenčia nuo apshigi- 
mo ir jų darbininkai neturi dar
bo.

Darbo partijos vadai tiki kad 
jų partija pralaimės del Airijos 
rubežių klausimo ir siūlomos 
Rusijai paskolos. Nauji rinki
mai Anglijoje įvyksta lapkričio 
menesyje.

Ant padarytos su Rusija su
tarties MacDonald rizikuoja vi
są savo partiją.

Zeppelinas Tuoj Skris 
per Atlantiką

Amerikos kariškai žinybai pa- 
budavotas Vokietijoje Zeppeli
nas ZR-3 darė ilgus skraidymo 
bandymus, apsilankė net Balti
jos jūrių srityj, ir pasirodė ga
lįs ilgai išbūti ore. Jis bile die
ną gatavas pasileisti per Atlan
tiką į Suv. Valstijas. Koman- 
dierius jau užsisakė kariškus 
laivus jūrėse kurie paseks or
laivį kelionėje.

Rusai Nori Susidėt su 
Japonija

Maskva. — Sovietų organas 
“Izviestija” ragina daryt Rusų- 
Japonų sąjungą ir prisikviesti 
Francuzija jon priešingai Ang- 
lijos-Amerikos unijai. Tas laik
raštis sako jog ateityje taika 
prigulės nuo Hughes ir MacDo
naldo ir sovietų valdžios, bet pir
mieji du susijungę, o Rusija 
stovi viena. Taigi nori prisivi
liot Japoniją ardyt pasaulyje 
ramybę.

Brazilijoj Sukilėliai 
Vis Bruzda

Buenos Aires, Argentnia. — 
Brazilijos valdžios kariumenė 
Parana valstijoj liko sumušta 
susikirtime su revoliucijonie-
riais kurie pasiskelbė savo ne
priklausomybę. Taigi Brazili
jos revoliucija, nors garsinta 
nuslopinta, vėl užsiliepsnojo.

Nelaimė Leningrade
Leningrad. — Siaučiant aud

rai ir užsiliejus vandenims per
eitą savaitę Novos pakraščiais 
žuvo 19 ypatų. Petrogradas — 
dabartinis įLeningradas — nuo 
1824 metų nebuvo panašiu budu 
tokios nelaimės užkluptas.

Mieste apšaukta karo stovis. 
Labiausia nuostolių padaryta 
dirbtuvėms ant Vasiljevo salos.

* * *
Odesa. — Banditams nušokdi

nus nuo bėgių Maskvos-Odesos 
trūkį penkiolika ypatų užmuš
ta ir 43 sunkiai sužeista.

Vokiečiai virš Paryžiaus
Paryžius. — Francuzai nusi

gandę kalba kad apie vidurį rug
sėjo keletas Vokiečių orlaivių 
nakties laiku skraidę virš Pa
ryžiaus. Sakoma net kad val
džia turi raportą kuriame pri- 
rodoma jog Vokiečių orlaivių 
skadronas, skrisdamas aukšty
je 5,000 ir 6,000 metrų, atlėkė 
virš Paryžiaus ir paskraidęs pa
sileido atgal. Prancūzams de
dant pastangas užvesti pasauly
je nusiginklavimą, šis Vokiečių 
žygis, sako, yra gąsdinantis, ne
žiūrint kas tai daro, ar civiliai 
lakūnai savo iniciativa ar mili- 
tariai orlaivininkai.

Audroj Žuvo 15 Žm.
Audrai prašlavus šešias pa- 

Atlantiko valstijas žuvo 15 ypa
tų. Apsemta 18 angliakasyklų. 
Vanduo apsėmė daugelį mieste
lių, dirbtuvių ir gelžkelių.

Gandai apie nužudymą Bul
garijos karalius skelbiama esą 
be pamato. Bet esą buvę pasi
kėsinimai jį nužudyti.

Londone gauta žinių kad su
kilėliai nori užimti šventą Mo- 
hametonų miestą Mekką. nuo ko 
tikintieji labai nerimauja. Gal 
Anglijos valdžia įsikiš į tai.

Geneva. — Kada jau beveik 
viskas Tautų Sąjungos posėdy
je taikos klausime buvo aptvar
kyta, pakilo Japonijos delegatas 
Adachi ir padavė įnešimą kad 

i iš taisyklių butų išmesta punk- 
Į tas nustatantis kad prasižengė- 
j lė valstybė bus paskaityta ta 
kuri, po pasaulinio teismo nu
sprendimo klausimo bandys im
tis ginklo prieš, kitą valstybę, 
kuriai iškilęs dalykas išrodys 
esant grynai naminiu, o anai 
užsispyrėlei nepatiks toks tos 
valstybės nusistatymas.

Tame Japonų, pasipriešinime 
| visi suprato štai ką: Amerika 
uždraudė Japoniečiams įvažiuo
ti. Tas klausimas yra grynai 
naminis Suv. Valstijoms, bet 
Japonijai nepatinka. Japonija 
tarptautiniam teisme .neras už
tarimo tame reikale, vienok jai 

i neturi būti uždrausta kibti į S. 
! Valstijas ir statyti reikalavi
mus. Japonai sako jog toks 
patvarkymas uždaro visus ke
lius taikiam (susitaikymui.

(Dar pavyzdis: Jei tarptau
tinis teismas išspręstų kad Lie
tuva būtinai turi leisti Lenkus 
naudotis: Nemunu pagal Klaipė
dos atidavimo išlygų, Lietuva 
hutų skaitoma prasižengėlė at
sisakydama Lenkus leisti, kaip 
dabar yra atsisakius.)

Japonai griežtai laikosi savo 
nusistatymo, kas grasina net

Išnirimu taikos planui. Angli
jos ir Francuzijos atstovai dir
ba isšijuosę kaip nors tą kivir- 
čių išvengti ir užganėdinti Ja
ponus. Reikia išdirbti kas nors j 
kam pritartų ne tik kitų šalių 
delegatai, bet sykiu kad užtvir
tintų visų valstybių seimai tai 
kas bus Genevoj padaryta.

Kita Meiles Tragedija
Marion, III. — Savaitės bėgiu 

Illinois valstijoj iškelta aikštėn 
kita nuodų tragedija del meilės.

Tula moteris, Tate, sėdi kalė
jime, o milicija su durtuvais 
saugoja kad minia neužpultų 
ant kalėjimo ir jos nenulynčiuo- 
tų. Šiame atsitikime meilė bu
vo tarp šeimininkės ir įnamio. I 
Moteris nusprendė pašalint vis- j 
ką kas butų kelyje tarp jos ir 
jos mylimo vaikino. Ji pasiry
žo ir nunuodijo savo vyrą įpil
dama nuodų į pasukas (mas- 
lionkas), kurias jos vyras išgė
rė. Pirmas bandymas, kurį ap
siėmė pats jaunikis įvykint, ne
pasisekė. Jis susišnekėjo su ta 
motere kad darbe įdės jos vy
rui nuodų į valgį kada jis eis! 
praustis, nes jie sykiu dirbo ka
sykloje. Bet ten nepasisekė nu- j 
nuodyt. Moteris tada namie už
taisė vyrui mirtį sudėdama į j 
bonką pasukų pusantro šaukš
tuko aršeniko, kurį pasivogė 
vienoj vaistinėj. 

* * *
Carbondale. Ill. — Kunigas 

Hight, kuris suimtas su kita 
motere už nunuodijimą savo pa
čios, o moteris savo vyro, liko 
oficiališkai paskelbtas išmestas 
iš kunigystės Metodistų Epis- 
kopalų bažnyčios.

LIETUVIAI IŠTRAU
KĖ SAVO KLAUSIMĄ

Wasington. — Lietuvos De
legacija Tautų Sąjungai parei
kalavo kad dabar posėdžiaujan
tis plenumas išaiškintų per Nuo
latinį Tarptautinį Teismą ar 
Tautų Sąjungos Tarybos Statu
tas Tarybai suteikia teisės iš
nešti rezoliuciją del ginčo tarp 
dviejų valstybių, jeigu nei vie
na iš tų valstybių nėra prašius 
Tarybos tokios rezoliucijos iš
nešti, juoba jei viena iš tų dvie
jų valstybių prieš tą rezoliuciją 
protestuoja.

Šį juridini klausimą Lietuvos 
Delegacija iškėlė atsižvelgiant į 
Tautų Sąjungos Tarybos nuta
rimą iš 1923 metų vasario 3 d., 
pritarti taip vadinamam Sauros 
pranešimui, sulyg kuriuo neut- 
ralinė zona tarp Lietuvos ir 
Lenkijos kariumenių panaikina
ma ir į jos vietą pravesta de
markacijos linija. Toji Sauros 
pasiūlyta demarkacijos linija 
davė inspiracijos ambasadorių 
konferencijos nutarimui Lenki
jos sienai nustatyti.

Lietuvos iškeltą klausimą ap
svarstyti plenumas pavedė nuo
latinei Politinei Komisijai kuri 
yra žinoma kaipo šeštoji komi
sija. šeštos komisijos sub-ko- 
misija buvo nusistačius svars
tyti Tarybos Statoto interpre
tavimo klausimą be Lietuvos 
atstovo dalyvavimo. Lietuvos 
delegacija pareikalavo sub-ko- 
misijos papildymo Lietuves at
stovu. šeštoji Komisija išsita
rė prieš' sub-komisijos papildy
mą ir tos komisijos posėdyje 
Belgų Užsienio Reikalų Ministe- 
ris Hymans pareiškė kad jis 
esąs asmeniškai tame klausime 
užinteresuotas ir todėl atsisakęs 
dalyvauti sub-komisijoj. Len
kai pareikalavo sau vietos sub- 
komisijoje, pareikšdami kad jie 
skaito tą klausimą politiniu, lie
čiančiu Lenkijos sienas.

Del susidėjusių apistovų Lie
tuvos delegacija nutarė išimti 
klausimą iš dienotvarkės ir kar
tu rugsėjo 13 d. pareiškė kad 
Lietuva pasilaiko teisę tą klau
simą iškelti ateityje.

L. P. A.

Anglija kals Lietuvai pini, 
gus. Vario-alumino monetų da
rymo varžytinės, rašo “Lietu
va”, įvyko rugs. 10 d. Dalyva- 
vavo 14 rimčiausių pinigų ka
limo įstaigų. Jų tarpe treji val
stybiniai monetų rūmai: Belgų, 
Holandų ir Danų. Dalyvavo ir 
Vailokaičių metalo išdirbinių įs
taiga. Pigiausią pasiūlymą pa
darė Anglų firma, Kings Nor
ton Metal Works. Aukščiausią 
kainą pastatė Kauno Vailokai
čių fabrikas.

Iš Mariampolčs kalėjimo pro 
pamatą prasikasę pabėgo ketu
ri kaliniai: Petras Nenortas, 
Jurgis Dainauskas, Jonas Pet
raitis ir Juozas Skrinskis.

Komunistai iš Visuomenės i kariumenę
Naujai susidariusios valsty

bės Rusų komunistų nepatenki
na. Ypač jiems netinka mažo
sios Baltijos valstybės, kurios 
neleidžia Rusams susisiekti su
jūrėmis. Šį reiškinį Rusai bu
vo įvertinę jau 1919 metais, kai 
vedė su šiomis valstybėmis grie
žtą kovą. Bet šios nedidelės 
valstybės Rusus nugalėjo. Ru
sai turėjo, padarę su (Baltijos 
valstybėmis taiką, parodyti vi
sam pasauliui jog jie moka su 
gretimomis valstybėmis sugy
venti. Bet, padarę su Lenkais 
taiką, jie tuojau kreipė dideles 
domės į komunistų judėjimą

Mangum, Okla. — Motina nu
žudė savo keturis vaikus ir ma- 
ti nusižudė, žudystė papildyta 
britva.

tai jog bolševikų kariumenėj ir 
labai smarki drausmė, ir sun
kios, žiaurios bausmės, kai kur 
net rykštėmis, ir draudžiama 
dalyvaut politikoj, draugijose,
susirinkimuose, ir tt. Toliau 
kariai gundoma kad savo virši
ninku nuolatos prašinėti; įvai
riausių pagerinimų — viską tai 
rišant su nuolatinės kariumenės 
panaikinimu.

Kad kariumenėje daugiau bu
tų komunistų, kiekvienas komu
nistas nieku budu neprivalo ša
lintis iš kariumenės. Gali slėp
tis nuo kariumenės tik toks jei
gu komunistų komitetas jam tai

Baltijos valstybėse. Rusai ypač j leis. Kiekvienas karys komu- 
susirupino plėsti savo agitaciją ,nistas privalo būti pavyzdingas
Estijoje. Estams jie visą laiką karys, visais atžvilgiais draus- 
neduoda ramiai valstybinį dar-' mingas, akylai klausąs visų vir
bą dirbti. Nėra to laiko kad ne-Į šininkų įsakymų kad užimtų 
butų su Rusija nesusipratimų puskarininki! vietas, ir tokiu bu
dei komunistų agitacijos. Lat-|du butų savo darbe savistoves- 
vijoj buvo veik tas pat, bet tikjnis ir daugiau įtakos ir reikš- 
mažesniame maste. mės turėtų. Puskarininkai pri-

Rusai šiose valstybėse savo J valo drausmingai ir griežtai el- 
agitacijai išleido daug pinigų, i?Hs su kareiviais. 'Vėliau, kai 
bet jokių rezultatų visuomenės atsiranda nepatenkintų karių, 
gyvenime nepasiekė, todėl ko- puskarininkai komunistai priva- 
munistų kominternas yra nuta-'D jiems prie keturių akių nuro- 
ręs šiose valstybėse kitaip vesti i ^yti į visas kariumenės netobu- 
propagandą. Būtent, įnešti į lybes ir tuo budu pradėti komu- 
šių valstybių kariumenę ardymo ,nistų agitaciją. Iš šių nepaten- 
propagandą, nes tik tokiu budui^*r.tu kareivių jie privalo jau 
jie mano pasiekti teigiamų re-įtverti komunistų kuopeles, ir tt.
zultatų. Jau yra ir rimtų iro- į Iš šių instrukcijų reikia sprę- 
dymų jog tai ne gandai bet tik-1 st i jog komunistai nori daug pa
ri kominterno nutarimų faktai. I siekti, nes galų gale nurodyta 
Nesenai vienoje gretimoje vals-įjog tik atsargiai galima prieiti 
lybėje žvalgyba surado jaunuo- prie to kad su laiku butų gali-
menės komunistų kuopą su vi-, ma panaikinti tos valstybės ne- 
somis instrukcijomis. Iš instru-j priklausomybę, prijungti ją prie 
kcijų matyti jog dabartiniu lai-; Rusijos.
ku Rusų komunistų veikimas j Kominterno posėdyje žymus 
labiausia varoma kariumenėje. | komunistas Bucharinas išsirei-

Svarbiausia jiems rupi kariu-Iškė jog Baltijos valstybėse agi- 
menėje vesti anti-militarizmą, Į taeija reikia varyti kitokia pras- 
užtylint, žinoma, apie pačių bol-lme, nes iki šiol jis matęs jog 
ševikų militarizmą ir jų norą I ten nieko del komunizmo idėjos 
kuodaugiausia svetimų kraštų' nėra pasiekta, todėl Bucharino
užgrobti, prie Rusijos prijungti. Į “prasmė” kaip tik ir buvo nu- 
Agitatoriams pavesta kariams . kreipta į tai kad pradėtų veikti 
aiškinti jog savistovi valstybė Į kariumenėje. (“Karys”)
yra tik didžiosioms valstybėms i  
prieš Rusiją įrankis, jog karo
metu tokia ir tokia valstybė lik
sianti tik kautynių lauku, jog 
daug geresnė butų ūkio padėtis 
jei susidėtų su Rusais. Tokia 
tai valstybėlė Rusams, girdi, vi
sai nereikalinga, o tai valstybė
lei esanti reikalinga Rusija, ir 
tt., todėl kariumenės visai ne-, 
reikalinga turėti, arba kad ka- 
riumenė sutvarkyta Rusų caro 
pamatais, ir tt. Čia nurodyta 
net kai kurios, smulkmenos, kaip 
dainų dainavimas, kareivių tam 
tikra tvarka karininkams atsa
kymai, drausmės bausmes, kad 
kariams užginta dalyvauti įvai
riuose susirinkimuose, draugijo
se, ir tt.

Savaime aišku kad agitatoriai 
nei puse žodžio neprasitaria apie

Marksizmo Švente
Maskva. — Sovietų Rusija 

irugs. 28 d. šventė šešiasdešim- 
| ties metų sukaktuves nuo su- 
i tvėrimo pirmo internacionalo 
darbininkų suvažiavime Londo- 

I ne po vadovyste Karolio Mark
so. Paminėjimą darant, Zinov- 
jev pasakė jog Lenino interna
cionalas atsieks užduotis kokias 
užsidėjo pirmasis internaciona
las. šešių dešimtų metų sukak
tuvėse raudona vėliava plevė
suoja ant šeštos dalies pasaulio. 
Nereiks laukti kitų šešių dešim
tų metų — už GJ mėnesių rau
dona vėliava plevėsuos ne tiktai
virš Rusijos, bet ir daugybėje 
kitų žemių, — tiki Zinovjcv.
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VAIČKAUS VAIDINI
MAI ŽAVI VISUO

MENĘ
NEWARKE PADARĖ GERĄ 

PRADŽIĄ.
Pasitraukus iš Vaičkaus Dra

mos Teatro p. Bikiniui, kai ku
rie manė kad Teatras neturės 
tokio pasisekimo kaip turėjo 
pereito pavasario sezone. Ta
čiau dabar paaiškėjo kad Teat
rui prisikvietus naujų pajiegų, 
su jomis pirmi bandymai tiesiog 
nustebino net patį direktorių p. 
Vaičkų. Tos naujos pajiegos 
yra: Jonas Kemėšis, Marijona 
Jakavičaitė ir kt.

Vaičkaus Dramos Teatras ru
dens sezono gastroles pradėjo 
nuo Newarko, N. J., kur buvo 
suvaidinta rugsėjo 21 d. šie vei
kalai : “Pietro Caruso”, vieno 
veiksmo drama, “šalaputris”, — 
vieno veiks, komedija, ir “žva
kutė Užgeso” — vieno veiksmo 
komedija. Žmonių prisirinko 
pilna svetaine ir su nekantru
mu laikė pažymėtos valandos 
kurioje prasidės vaidinimas.

Tyla ir ašaros. Prasidėjus 
vaidinimui, publikoj užviešpata
vo visiška tyla, nežiūrint to kad 
publikoj buvo nemaža vaikų — 
visi buvo užhipnotizuoti “Piet
ro Caruso” dramos atvaidinimu, 
nes artistai ne vaidino bet tie
siog gyveno paskirtose rolėse, 
iš kurių svarbiausias vaidino 
pats Vaičkus Caruso rolėje, ii’ 
Teatro žvaigždute, Tendžiulytė, 
— Margaritos rolėje. Artistų 
gabumai, temperamentas-artis- 
tiška ugnis, uždega publiką vie
na liepsna, kuri žiūrėtojams at- 
šviečia tikro meno brangenybes. 
Gi Pietro Caruso sielos kova 
tarp gero ir blogo žmogaus dau
geliui ištraukia ašaras iš akių, 
o kai kurios scenos juokais-jas 
vėl nudžiovina.

Juokai begalo. Vaidinant ko
medijas — “šalaputris” ir “žva
kute Užgeso”— juokams nebu
vo galo. Juokiasi visi: seni ir 
jauni, dideli ir maži. Publikos 
Įsismaginimas juokuose kartais 
pertraukia artistams. Ir gerai. 
Juokas yra sveika, o 'Lietuviai 
juokus mėgsta. Gi Vaičkaus 
Dramos'Teatras kaip tik ir tu
ri priruošęs toki repertuarą ku
ris duoda ir rimtų, įspūdingų, 
pamokinančių veikalų ir juokin
gu komedijų, kurios publiką pri
juokina iki soties. Užtaigi Vai
čkaus Dramos Teatras pilniau
sia patenkina visus. Tat geisti-, 
na ir patartina visiems Lietu
viams tų kolonijų kuriose Teat
ras gastroliuos, kuoskaitlingiąu- 
sia lankytis, nes panaši proga 
gal negreit pasitaikys, kadangi 
Teatras ilgesniam laikui išva
žiuoja Chicagon. Reporteris.

CHICAGO, ILL
Reikšmingas mitingas. Spa

lių f) d. Chicagiečiams bus ne
paprastai svarbi. Visi Lietuviai 
be skirtumo pažiūru ir partijų 
dalyvaus mass mitinge, kurį 
rengia Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas. Mitingo tikslas yra 
musų sostines reikalai ir jos lai
svė. Susirinkę aptarsim kaip 
geriau Amerikos Lietuviai ga
lėtų prisidėti prie Vilnijos va
davimo; taipogi savo atsilanky
mu, o gal ir rezoliucijomis, pa- 
rcikšim pasauliui protestą prieš 
nežmonišką pasielgimą su Lie
tuvos sostine.

Nemažai svarbos mitingui 
priduos ir kalbėtojai, atstovau
ją visas Lietuvių sroves. But 
taipgi ir Lietuvių ištikimi drau
gai Baltgudžiai, Ukrainiečiai ir 
kiti. Jie drauge su mumis da
lyvaus mitinge. Sutiko kalbėti 
taipogi ir žymus Amerikiečiai, 
kongresmonai ir gubernatorius. 
Ar turėjo kuomet nors Lietuviai 
taip svarbų mass mitingą? Var
giai.

Mitingas įvyks spalių 9 d., 
7:30 vai. vakare, šv. Jurgio sa
lėj. Busiantis.

AKRON, OHIO
Kunigas priešingas Lietuvys

tei. Rugsėjo 14 d. vietos Lie
tuvių parapijos klebonas, Kun. 
M. Cybelis, surengė vakarienę, 
rodos paminėjimui pertaisymo 

į pobažnytinės svetainės. Vaka
rienė kai vakarienė, svečių su- 
'sirinko suvirs 300. Visi buvo 
j Lietuviai, apart tuzino svetim
taučių. Laike vakarienes buvo 

; sutaisyta neva programas. Pro- 
| gramo vedėjai ir tvarkytojai 
buvo du broliai Alijošiai, čia 
augę vaikėzai, nežinanti Lietu
vių budo, dvasios nei kaip susi
rinkimuose tvarką vesti, taigi ir 
įvyko tikras kermošius — rėkė, 
kalbėjo kas sau, ir publika labai 
nerimastavo. Mat, apart kelių 

! Amerikonų biznierių, kiti sve
timtaučiai buvo nuo gatvių kam
pų suvesti, ir tie pildė neva pro
gramą.

Žinoma, viskas ėjo (Angliška 
{kalba — dainavo, kalbėjo Ang
liškai, prie to buvo nekurie gir- 

Iti, kas darė nemalonų įspūdį į 
publiką. Pats klebonas čevere- 
no ^Angliškai, o (Lietuviškai nei 
žodžio. Nekurtos moteris buvo 
pamokinusios savo vaikučius de
klamacijų, bet klebonas neleido 
sakyti, kam Lietuviškai. Buvo 
vienas moksleivis kuris norėjo 
Lietuviškai pakalbėti, Alijošius 
liepė jam virtuvėj būti, o ne 
prakalbas sakyti Lietuviškai.

Prie valgio svečiai irgi buvo 
į labai neužganėdinti tvarka: vie
ni gavo po keletą porcijų, o kiti 
nei vienos. Kurie gavo perdaug 

: rugojo susirgę iš persivalgymo, 
j o kurie negavo nei vienos porci
jos rūstavo kad alkį kentėjo 
nors po dolarį įžangos vakarie- 

) nūn turėjo mokėti. 'Ir abelnai 
I Lietuviuose buvo didelis nepa- 
sigančdinimas kad del apie tu

lžiui svetimtaučių Lietuviu va- 
| karėlyj suvirs 300 Lietuvių bu- 
I vo ignoruota. Svetimtaučiai gi 
j užėmė kalbas, kalbėjo nesu- 
į prantama Lietuviams kalba, ir 
1 musų žmoneliai niekaip nega
lėjo išsiaiškint kodėl Kun. Cy
belis liko toks išgama ir ką ma
no tuomi atsiekti?

Eina kalbos buk Clevelando 
klebonas Kun. Vilkutaitis taip 
Kun. Cybelį mokinęs daryti pri
žadėdamas jam nuo vyskupo iš
maldauti didelį paaukštinimą jei 

i tik kuogreičiau Lietuvius ištau- 
tins. Kun. Vilkutaitis savo ais- 
kryminėj turi seseris-mokytojas 
kurios mokinančios’ Lietuvių 
vaikus vien tik Angliškai; ais- 
kryminės rusyj įtaisęs vaikė
zams klubą ir tie ten taip šau
niai išdykauja kad laike vysku
po atsilankymo dirmavoti vir
šuje, jie apačioj laike pamaldų 
gembleriavę, lošė kortomis, bo
les stumdė ir kitokį trukšmą kė
lę. Kun. Vilkutaitis, sako, pa
vėlinąs jiems tai daryti kad jie 
tik, būdami Lietuvių vaikais, 
nekalbėtų Lietuviškai bet Ang
liškai. Kun. Vilkutaitis rinkęs 
nuo žmonių pinigus bažnyčios 
pastatymui, o tepastatęs tik ais- 
kryminę kurioj pamaldas dabar 
laiko, o kadangi Clevelando Lie
tuviai .katalikai neatskiria juo
do nuo balto, jis galįs su jais 
kai su kačiukais žaisti, ir užtai 
liepiąs Kun. Cybeliui Akrone 
taip daryti, ką pastaras ir pra
dėjo vykinti. Bet tegul Kun, 
Cybelis žino kad Akrono Lietu
viai katalikai yra ne Clevelan
do katalikai, tegul žino kad Ak
rono katalikai atskiria juodą 
nuo balto. Akrono Lietuviai dė
jo pinigus bažnyčiai, ir bažnyčią 
turi, o ne aiskryminę. Cleve
lando varlamušiai (vyčiai) ir 
kunigą (Halaburdą) iš bažny
čios metė, o Akrone ne tik ne
išmetė (Janusą), bet ir patįs 
pranyko. Mat jiems čia nėra 
dirvos kur Lietuviai susipratę.

Clevelande Kurį. . Vilkutaitis 
rado parapijos namus, bažnyčią 
išmokėtą, ir naujai bažnyčiai 
statyti žemę nupirktą rupesniu 
patrioto Kun. Halaburdos, ir jis 
šiandien kitų sutaupytais pini-

gaiš gali tarp Lietuvių pasilai
kyti. Akrone nėra pinigų, jų 
niekas nepaliko, ir jei iš Lietu
vių kunigas padarys Ameriko
nų parapiją tai 

į kunigą vyskupas 
Į ton pasodins, ir 
vėl gali prisieiti 
nūs mieruoti.

Gi dabar, Lietuvių trusas ________  ________ = _. __
padėta, Lietuvių parapija, Lie-1 la nustoti Lietuvaitės kuri nu- 
tuviškas kunigas, Lietuviams irisitolina nuo musų į Amerikonų 
tarnauk, Lietuvių duoną valgai tarpą. 
Lietuviams ir dirbk. Ir apart j 
Amerikonų kalbos, tegul buna 
parapjjos reikaluose vartojama 
ir musų brangi Lietuviška kal
ba, tegul skamba Lietuvių va
karuose musų puikiausios dai-

Tegul programai musų pa
būna musų prigim- 
Tegul auganti vai-

ir Amerikoną 
Lietuvio vie- 

Kun. Cybeliui 
mainerių kal-

Dr. Bernotaite rug- 
apsivede su tulu A- 
žurnalistu, iš New

yra suvirs 40 draugijų, kodelgi 
neįsirašyt j vieną ir būti Lietu
vių tarpe?

Dentistč
sėjo 27 d.
merikiečių
Yorko. Vestuvių ceremonijos 
atsibuvo Protestonų bažnyčioj, 
amžinu ryšiu juos surišo jos su
žieduotinio sesuo kunige. Gai-

noje.
Visų spektaklių pradžia ly

giai 8 vai. kavare.
Visuose veikaluose dalyvau

ja pats Direktorius Vaičkus, vi
siems žinoma Lietuvos artistė 
P. Tendžiulytė ir keletas naujų 
artistų.

Apie kitas maršruto vietas 
bus pranešta kiek vėliau.

= C? GERB. =
| JsOPRAGILO KAMPELIO^ i

nos.
rengimuose 
toj kalboj.

{kilčiai buna savo motinos kalba 
(mokinami.
je tvarka, 
pasitenkinimas kunigu, žmonė
se meilė prie vienas kito. Te
gul tvarką veda Lietuvis pat
riotas, o ne ištautėjėliai vaikė
zai. Svečias.

Tada bus svetainė- 
užsiganėdinimas ir

“Amerikos Lietuvio” piknikas 
įvyko rugsėjo 21 d. žmonių pri
važiavo iš visų apielinkių. Pik
nikas buvo linksmas. Lietuvių 
Benas grojo ir Rusų armonikų 
orkestras pamargino programą, 
dvi Rusės šoko kazoką, kas vie
nus pralinksminp, kitus nepa
tenkino 
maišėsi 
me.

užtai kad svetimtaučiai
Lietuviškam parengi-

Skroblas.

WORCESTER, MASS.
Lietuviu Biznierių Sąjunga, 

čia susitvėrė musų vientaučių 
Biznierių Sąjunga — krautuv- 
ninkai, mėsininkai, barzdasku
čiai, dailydės, agentai, mašinis
tai, kas tik kokį biznį turi ir 
kas kokį amatą moka visi susi
liejo j krūvą ir mitingauja kas 
vakaras. Tai dar turbut pir
mutinė tokia organizacija susi
tvėrus Suvienytose Valstijose. 
Bet kokiam tikslui susitvėrė dar 
nežinia.

Dr. Zurvilas, dentistas, nuo 
Millbury St. nusikraustė su sa
vo ofisu į miestą, pareikšdamas | 

nenorįs tarpe ]

inten- 
iš pa

Eliza-

Phila-

c
VAIČKAUS DRAMOS 
TEATRAS LANKYSIS 
ŠIOSE KOLONUOSE:

Brooklyn, N. Y. — Vaičkaus 
Dramos Teatras pradeda 
siviai veikti, kas matyt 
skelbto maršruto.

Rugsėjo 27 d. vaidino 
both, N. J.

Rugsėjo 28 ir 29 d. — 
delphia, Pa.

Tolimesnis veikimas
Spalių 4 d. bus Paterson, N, 

J., Šv. Kazimierio parap. salėj, 
147 Montgomery St.

Spalių 5 d. (Brooklyn, N. Y., 
Šv. Pan. Apreiškimo salėj, kam
pas North 5th gat. ir Haveme- 
yer st.

Spalių 7 d. — Easton, Pa., Šv. 
Mykolo parap. salėj, 114 Spring 
St.

savo draugams nenorįs tarpe j Spalių 18 d. — Detroit, Mich. 
Lietuvių gyvent, esą Lietuviai šv. Jurgio parap. salėje, 1313 

j labai nešvarus. Bet klausimas, {Westminster Ave.
Į kasgi pakėlė tamistą, daktare, i Spalių 19 d. —- Detroite, toj 
aukštai kad jau dabar Lietuviai [pačioj salėje, “Laisvės Kovoto- 
perprasti? Ar ne tie patįs pur-i jai”, keturių ,veiksmų drama, 
vini Lietuviai? Juk jtipusdola-! Į repertuarą' ineina sekanti 
riai už danties ištra'u'kTrrią buvo i veikalai:

“Pietro Caruso” — vieno vei-
[ ksmo drama,

“Susimildamas”,
“žvakute Užgeso”,
“Vagis” — vieno veik, drama, 
“Gaila Ūsų” — vieno v. dram. 
“Laisvės Kovotojai” — ketu- 

Lietuvos

taip švarus kaip tikras sidab- Į 
ras.

Dr. Zurvilas ir aptiekorius D.
Budrevičius yra tikri Lietuvys- Į 
tės žudytojai ir tautos ignoruo- 
tojai — kaip tik jiedu susieina

| gatvėje 'tuojau Lenkiškai baga- 
slovijasi, o su Lietuvių kalba ir Irių veiksmų drama i: ___
su Lietuviais jokio bendro ne-{valdžios ir kaHtimenės kurimo- 
nori turėti. Vistiek reiktų ne- j si laikų, šis veikalas yra išleis- 
užmirtši Lietuvius, nes tik iš i tas šiais metais ir bus vaidina- 

i Lietuvių baltą duoną valgo, čia Imas pirmu kartu Lietuvių sce-

žindyk savo kūdikį, 
bet jei del kokiu 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nesi tikra.

Borden’s Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikių maistas per 
virš 60 metų. Jis yra 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen
duoja jį motinoms 
sunkiausiuose atve
juose.

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, • 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas. Kū
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai,

BE
Borden

Kolei nedažinosite apie n. uąj ir greitą patarnavimą kuris 
kaštuos Jums tik pusę tiek kiek mokat dabar.

Galite siusti ;
$50S2 ’’®

Lietuvon už
Mes pasiųsime pinigus Lietuvon Amerikos 

Dolariaįs šia pigia kaina ir Tamistos giminės ir 
draugai Lietuvoje gaus pinigus greičiau negu 
pirmiau gaudavo.

Siųskit pinigus dabar. Kaipo susipažinimui 
musų Banku duodam sekančias pigias kainas:

Siunčiant iki $25 persiuntimas $1.25
Siunčiant iki $50 persiuntimas $1.90
Siunčiant iki $100 persiuntimas $3.00
Siunčiant virš $100 persiuntimas 3%

Kiek mokate dabar už persiuntimų? Jeigu 
mokat daugiau — permokate. Sutaupykit tą 
skirtumų ir duokit mums progų pasiųsti jūsų 

pinigus.
STIPRUS VALSTYBINIS BANKAS
Iždinė New Yorko Valstijos Turto 
Specialia Paštu Taupymo Skyrius.

Laivakortes Užsieniniai Bondsai

su

Šis New Yorko Bankas, pirmiau žinomas kaipo Henry 
J. Schnitzerio Bankas, pasiųs jūsų pinigus Lietuvon ’ grei
čiau ir pigiausia kaina ir prisius kvitą greičiau negu kokis 
iki tas bankas.

Siųskit savo Įsakymus delei pinigų persiuntimų čia, o 
•nes pasiųsime Amerikos Dolariais jusli draugams ir gimi
nėms.

. Šis yra tvirtas ir tikras bankas. Turi leidimą nuo New 
Yorko Valstijos priėmimui depozitų. Yra po priežiūra Valsty
bės Bankinio Departmcnto. Mes esame Lietuviai ir supran
tame kaip vesti reikalus su Lietuviais. Mes turime ryšius su 
keturiolika didelių Banku Europoje, kurios pagelbsti mums iš
mokėti perlaidas saugiu budu ir greitu laiku.

Jeigu siunčiate pinigus per koki kitą bankų 
malonėkite mums prisiųsti šią iškarpų, o mes 
paaiškinsim kaip siųsti pinigus per mus pi
giausia kaina su greitu patarnavimu.

Parašykit savo vardą, iškirpkit šį prane
šimų ir įdėkit koportan ir prisiųskit mums.

Universal Exchange Bank
141 W ashington Street

.^New York, N. Y.

St.,New¥)rk Į.

kuris man. išeis pigiau negu kitur.

Universal Exchange Bank 
141 Washington Street 
New York, N. Y.
Tamistos: Aš noriu siųsti pinigų Lietuvon. 
Malonėkit išaiškint budo kuriuo jus siunčiat 
pinigus,
Vardas 
Adresas

Miestas 
Valstija

GERB. SPRAGILO SLAP
TAS ATSILANKYMAS

LIETUVOJE
Skaičiau, skaičiau vieną 

vakarą musų Amerikos laik
raščius, kurie visi dvokia 
Amerikoniška dvasia, ir vi
si tik skundžiasi ant Lietu
vos, tai ant valdžios, tai ant 
veikėjų, tai ant laikraščių, 
tai ant partijų, manau sau 
gerai butų tą patyrinėt.

Slaptai atlaikęs slaptą su
sirinkimą vienbalsiai nuta
riau slaptai nuvažiuot į Lie
tuvą ir ištirt visą teisybę.

Pasisamdžiau slaptą tra
ki į Na Jorką ir slaptu laivu 
paslaptomis atsidūriau Lie
tuvos muitinėj Virbalyje.

Misliu sau, mano tyrinė
jimai nuo čia prasidės: žiū
riu ir klausau. Nei vienas 
valdininkas nereikalavo ky
šio ir visi labai mandagiai 
apsiėjo. Traukinyje, kada 
pajuto kad čia važiuoja A- 
merikantas, visi atsistoję 
skubinosi duot savo sėdynę, 
kad nereiktų stovėt.

Atsidūriau Kauno stotyj, 
ir visi gizeliai tik ištolo žiu
rėjo kuriam paduosiu savo 
valizas, iš rankų negriebė ir 
netampė viens j save, kits į' 
save.

Slaptai sau vaikščioju po merikiečių. 
Kauną, nesakydamas nie
kam kas esu, išskyrus slap
tiems Spragilaičiams iš Sla
bados, kurie buvo atėję sto
tyje pasitikti.

Pradedu slaptai tyrinėt.
Pirmiausia apie pirkėjus 

Lietuvos bonų. Nueinu į 
Valstybės Iždinę — ten už
tinku visų bonų pirkėjų var
dus ir pavardes ant sienų 
aukso raidėmis išrašyta.

Bonų pardavėjų ir komi
tetų paveikslai, kuriuos Vi
leišis ir Čarneckis į Lietuvą 
pargabeno, auksuotuose rė
muose įdėti kabo virš vardų 
pirkėjų.

Paskui nueinu į našlaičių 
prieglaudas kurioms mes 
aukavdm — ir ten amžinai 
ant sienų Įrėžyta vardai au
kautojų, ir užžiurėtojos su
sisodinę našlaičius ant suolų 
aiškina apie Amerikiečius, 
aukotojus kokie jie geri bu
vo, kaip duosniai davė išgel
bėjimui našlaičių nuo bado 
ir mirties, ir mokino kaip 
reikia gerbti ir atminti tuos 
Amerikiečius ant visados.

Sekantis žygis buvo į Lie
tuvos inteligentų, veikėjų ir 
redaktorių susirinkimą. At
radau juos labai paprastai 
ir nesididžiuojančiai užsi
laikančius, moterims ranki] 
nebučiuoja ir nesitursuoja 
prieš jas, ir moterįs sako 
kad tai yra persena mada 
rankų bučiavimas.

Nustebau pamatęs vieną 
dalyką: veik visi inteligen
tai turi kišeniuje po Ameri
konišką laikraštį ir su atsi
davimu juos studijuoja, se
ka Amerikos Lietuvių gyve
nimą, mokinasi jų partijų ir 
organizacijų vardus ištarti 
ir teisingai parašyti; o A- 
merikos Lietuvių veikėjų ži
no teisingai ne tik pačių 
vardus, bet ir jų tėvų var
dus.

1 Amerikos Lietuvius dak- 
į tarus, advokatus, redakto
rius ir kitus profesionalus 
(pripažįsta mokslo žmonė
mis ir su pagarba jų vardus 

1 ir nuopelnus mini.
Paskui tyrinėju partijas.
Demokratiškų Krikščio

nių susirinkime buvo ginči
jamasi kaip teisingiausia 
reikia užsilaikyt visokiuose 
rinkimuose, seime nevarinėt 
politikų, negrust kunigų į 
valdžią ir dirbt del labo tė
vynės.

Kunigai laikė savo posėdį 
ir tarėsi kaip nesikišt į val
džios reikalus, nesiųst aukų 
rinkėjų į Ameriką politikos 
varinėjimams, ir rūpintis 
tik bažnyčia ir dūšių išga
nymu.

Atsilankiau ir Liaudiškų 
Valstiečių susirinkime, kur 
radau socializmą visai nu-, 
smerktu, rezoliucijas išneš-" 
tas nieko bendro neturėt su 
Amerikos socialistais ir ne- 
bendradarbiaut po slapivar- 
dėmis Amerikos socialistiš- 
kuose laikraščiuose nors ir 
brangiausia apmokėtų.

Jie užlaiko klesas ir mo
kina savo veikėjus pažint 
savo vienminčius Amerikoje 
ir aiškina kas reikia parašy
ti jų laikraščiams Ameriko
je, bet visuose skiepija min
tį kad nereikia prašyt pini
gų iš savo vienminčių.

Po to nužingsniavau į po
sėdį Naujos Litanijos stu
dentų, kurie jau baigia sta
tyt sau bendrabutį. Jie su 
pasigerėjimu džiaugėsi gau
ta Amerikoje parama ir la
bai aukštino visus aukotojus 
ir veikėjus kurie jų atstovus 
Amerikoje 7 rėmė.'

Visų aukotojų vardus nu
tarė aukso raidėmis išrašyt 
ant sienų savo bendrabučio 
atminimui geros širdies A-

Patyriau kad visa valdžia 
ir valdininkai labai prielan
kiai paremia Amerikiečių 
sumanymus steigti kokias 
Įstaigas, ir tikrino kad tas 
padės Lietuvai pažingėti Į 
geresni, kulturingesnį gy
venimą, mažiau galės sveti
mi musų žmones išnaudoti.

Valdininkus ir pišorėlius 
visur užtikau mandagius — 
nereikia laukti visą dieną 
kol prieisi prie ponaičių ir 
kolei jie su panelėmis pa
baigs arbatą gerti ir tauzy- 
tis. Nei vienam įprasčiokė- 
liui niekur nepasakė: netu
riu laiko, ateik rytoj, bet 
griebėsi už darbo, atliko ir 
paliuosavo žmogelį linksmą 
ir pasitenkinusį.

Paskui apsilankiau Sla
bados apielinkių kaimuose 
ir tyrinėjau kaimiečius kaip 
jie žiuri į Amerikiečius — 
jie labai nekenčia tokių gi
minių, vaikų, dukterų, vy
rų ar tėvų, kurie perdaug 
pinigu siunčia jiems, ir la
bai džiąugiasi tokiais kurie 
parvažiavę nori atimt iš jų 
dalis, ba, sako lengviau bus, 
mažiau reiks dirbt.

Kaimiečiai labai nekenčia 
Amerikos Lietuviškų laik
raščių, ir graibsto tik Lie
tuvoj leidžiamus.

Išgirdau skambinant var
pus, ir staiga kas gyvas šo
ko ir ėmė rengtis bėgti į 
bažnyčią, ba, sako, Lietuvoj 
visi klauso kunigų ir yra la
bai ištikimi katalikai. Ma
ne irgi pradėjo tempt reng
tis bažnyčion, ir net nuver
tė nuo suolo kada pasakiau 
eisiu ant vėlesnių mišių, ir 
pajutau kaip gerb. šonkau
lis traukia mane iš lovos ant 
pusryčių, ba jau buvo laikas 
rengtis į darbą.

Išsiblaivęs iš to sapno, net 
nustebau esąs savo kamba
ryje, o jie Lietuvoj.
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daug atkaklus, o dabar net per-KLERIKALAI ŠĖLSTA
L!Sk Mokytojų Profesi- 

nes Sąjungos Cent. Val
dybos vardu rašo B. Žygelis 
atsišaukimą Į pažangiuosius 
Amerikos Lietuvius išdėsty
damas Lietuvos “krikščio
nių” užsimojimą viską pa
versti ant savo. Tarp kitko 
sako:

“Šią vasarą ypač 'pasirei
škė mokyklų pertvarkymas 
klerikalų naudai: pažangieji 
mokytojai mėtoma iš moky- 
klų-gimnazijų, direktoriai 
keičiama, o ryškiausias žy
gis kuri klerikalai dabar at
liko tai nebuvusios klerika
lų Įtakoje Realinės Mariam- 
polės Gimnazijos griovimas. 
,. ..Apsimesdami gimnazijos 
geradėjais jie pasiūlė laiky
tojams (Liet. M. Prof. Sąj.) 
Realinę Gimnaziją atiduoti 
valstybės laikymui neva gai
lestaudami kad gimnazija 
skursta del lėšų stokos, o iš- 
tikrųjų jie norėjo gimnazi
ją suklerikalinti. L. M. P. 
Sąjunga atsisakė atiduoti 
klerikalams mokyklą, o su
valstybinti prieš laikytojų 
norą draudžia konstitucija. 
Tuomet pykčio pagauti jie 
atėmė pašalpą, kurią iki šiol 
gimnazija gaudavo iš val
džios.... Realinė Mariam- 
polės Gimnazija yra pirmu
tinė mokykla iš kurios atim
ta pašalpa: ši gimnazija yra 
Lietuvių gimnazija, o pašal
pas valdžia duoda Vokiečių, 
Žydų ir net Lenkų gimnazi
joms.... Lietuvos visuome
nė yra grietžai nusistačius 
atremti klerikalų nors bjau-■ 
riausius puolimus; ji yra 
nusistačius visomis jiegomis 
ginti Lietuvos švieįiiųą —t 

Lietuvos mokyklą.... ' Visi 
Amerikos pažangieji Lietu
viai kuriems visuomet rūpė
jo Lietuvos likimas, Lietu
vos šviesi ateitis, visi priva
lėtų padėti”.

Mariampolės Realinė gim
nazija yra ogranizuotas kū
nas kuri gali Į mus prabilti, 
o kiek dar nuo ‘krikščionių’ 
smaugimo nagų kenčia kitų 
tikros šviesos šaltinių!

Reikia šviest Lietuvos vi
suomenę prieš klerikalus ir 
rengti jų valdymui galą.▼ ▼ ▼
Klaipėdos Kraštas Kleri- 

_ kalų Atstumiamas _
Klaipėdos krašte eina bruzdė

jimas. Bruzdėjimas keistas — 
gyventojai ir gražiuoju ir pro
testuodami prašo kad Lietuvos 
valdžia pravestu rinkimus Klai
pėdos krašto atstovų į Lietuvos 
Seimą.

Keista ar ne kad per šešis su 
virš šimtus metų Klaipėdos Lie
tuviai išsilaikę savo tautystėj ir 
pripažinę Lietuvą savo motina, 
nutarę prie jos glaustis, dabar 
nepriglaudžiami kaipo tikri jos 
vaikai, bet kaip kokie nepagei
daujami. Gerai Lietuvai kad 
kraštas prie jos prisidėjo, bet 
jam neleidžiama turėti suaugu
sio piliečio teisių.

To priežastis gerai žinoma: 
Klaipėdos krašto gyventojai yra 
protestonų tikybos, ne Rymo 
katalikai. Jų musų klerikalai- 
viešpačiai ir baidosi.

Keistas pasakymas: viešpa
čiai ir baidosi. Bet taip yra: 
musų “krikščionis” turi Seime 
valdančią didumą tik iš dviejų! 
atstovų. Jie ką nori gali daryti 
su visa 'Lietuva: dviem balsais 
daugiau jie gali Lietuvą nutar
ti parduoti Lenkams ar kaip ki
taip jsu ja pasielgti.

Bet kitaip ta diduma gali pa
virsti kada bus Seime Klaipėdos 
atstovai: gali pasitaikyt kad di
duma gali pereiti Į kitą pusę — 
į “krikščionims” priešingą.

“Krikščionjs” turbut nori lai

kyt Klaipėdiečius “tvarte” iki 
sekančio Seimo rinkimų, o tada 
padėję pastangas pravaryti di
desnę didumą savo atstovų Sei
man, nesibijos nei šešių ar kiek 
Klaipėdiečių, kurių spalvos vi
sai nežino, o bijo kad jie gal bus 
bedieviai....

V ▼ ▼

Tautų Sąjungai Reikia 
Vokietijos

Vokietija, nežiūrint savo ka
tastrofiško pralaimėjimo, vis 
yra didelė ir svarbi tauta. Kai
po tokia, ji reikalinga Tautų Są
jungai. Karui pasibaigus, Vo
kietija tuojau pareiškė noro įs
toti Tautų Sąjungon, bet dabar
tiniai jos priešai atmetė jos pra
šymą. Francuzija ypač spyrėsi 
kad tokia prasižengėlė valstybė 
nebūtų prileista, ir kad tik tada 
prileis Vokietiją į Tautų Sąjun
gą kada Vokietija išreikš apgal
ia savo nuodėmių.

Bet pastarose dienose vėl ki
lo noras prikviesti Vokietiją į 
Sąjungą. Net Francuzija ati
traukė savo prieštaravimus.

Ką padarė Vokietija? Ji su
galvojo ir pastatė valstybėms 
tulus savo reikalavimus kuriuos 
reikalauja priimti pirm negu ji 
sutiks sįtoti.

Pirmiau aliantai buvo per-

daug nusižemina prašydami Vo
kietiją prisidėti sąjungon. Jų 
noras yra sąjungą sustiprinti, o 
be Vokietijos ji nebus stipri ir 
naudinga. ,

Vokietijos du reikalavimai y- 
ra jai svarbus. Vienas, kad jai 
butų išsyk duotai, nuolatinė vie
ta sąjungos taryboje kaip turi 

'kitos didėsės valstybės. Kitas, 
kad ją neverstų patvirtint per- 
naują jos nusilenkimą Versalio 
sutarčiai.

Pirmas dalykas yra klausi
mas tautinės garbės: Vokietija 
negali stoti eilėn su mažomis 
valstybėmis, ji turi būti lygio
mis su Francuzija, Anglija, Ja- 

. ponija ir Italija.
I Antras dalykas dar reikšmin- 
igesnis. Tautų Sąjungos planas 
į yra dalis Versalio sutarties, ir 
iki šiol tautos įstojančios į są- 

1 jungą buvo priverstos patvir
tint tos sutarties išlygas. Vo
kietija per kelis metus jau ban
do išmušti Versalio sutartį iš 
pamato, ir jai daug pasisekė. 
Jau ir dabar ji gatava paleisti 
pareiškimą atšaukiantį jos pri
sipažinimą prie kaltės už pasau
linį karą, kas yra dalimi jos pa
sirašyto dokumento Versalyje.

Kiek matoma, abu tie reika
lavimai bus aliantų Vokietijai 
pavelyti. Aliantams dabar lie
ka tik apgailauti kodėl nepri
ėmė Vokietijos keli metai atgal.

“Geograpic” apie Musų 
Kaimynus Latvius

“The National Geogrpahic 
Magazine”, pažymiausias savo 
srityje Amerikos žurnalas, lei
džiamas Washingtone, spalių m. 
numeryje talpina didelį, 43 pus
kapių straipsnį apie musų kai
mynę Latviją. Straipsnis gau
siai iliustruotas paveikslais iš 
įvairių Latvijos gyvenimo sri
čių, miestų, biednuomenės, ka- 
riumenės, dailos, ukininkystės, 
girių, sporto, žuvininkystės, ir 
tt. Yra net fotografija poros 
Lietuvaičių dirbančių Liepojuje 
prie krovimo anglies į laivus.

Straipsnio autorius, Maynard 
Owen Williams, keletu atvejų 
rašinyje pamini ir Lietuvą bei 
Lietuvius.

Savo buletinuose siuntinėja
muose laikraščiams perspaus
dinti “Geographic Society” jau 
daug sykių turėjo aprašymus 
ir apie Lietuvą.

Senatorius Brookhart parei
kalavo Republikonų partijos 
pirmininko kad butų atmesta 
kandidatūra Dawes’o ant vice
prezidento, nes jis kaipo bankie- 
rius turi negerą rekordą akyse 
ūkininkų ir netinka visuomenės 
tarnu būti.

SPAL1U MENESIO 
ŽVAIGŽDYNAI

SPALIŲ mėnesio bėgiu mato
si dar žvaigždes žibėję mu

sų erdvėse vasaros laiku, ir at
eina tos kurios matysis per žie
mą.

Iš planetų aiškiai matosi mu
sų kaimynas Marsas, ir sutemus 
jį kiekvienas gali užtikti tiesiai 
pietuose, didelę rusvą žvaigždę. 
Jis jau dikčiai apmažėjo, arba 
pusiau kiek buvo kuomet buvo 
susiėjime žemės su Marsu, rug
pjūčio 23 d. Jis tada buvo pri
siartinęs iki 34,000,000 mylių, 
o dabar jau nutolęs iki 50,000,- 
000 mylių, o apie galą metų bus 
net už apie 100,000,000 mylių ir 
matysis toli pietų vakaruose po 
sutemai nedidoka žvaigždutė. Į 

Jupiteris dabar jau siekia va-j 
karus ir po sutemos leidžiasi — 
jis yra balta žvaigždė, skaistes
nė dar už visas pietvakariuose, 
matomas žvaigždes.

Kodėl tos planetos mažėja ir 
pereina į vakarus? Todėl kad 
musų žemė greičiau už jas ke
liauja aplink saulę. Iš pavasa
rio todvi planetos rodėsi tiktai 
vėlai naktį, nes jas žemė vijosi. 
Kas vakaras vis anksčiau ir an-j 
ksčiau jas patėmijome, arba 
mėnesio bėgiu dviem valandom ( 
anksčiau. Nors Marsas bėga 
aplink saulę daug greičiau negu' 
Jupiteris, bet žemė yra greites
nė už abi tas planetas. Visos 
planetos bėga į rytų puse musų 
supratimu persistatomų rytų. 
Kuri greitesnė ta pralenkia ki
tas planetas ir palieka jas užpa
kalyje.

Kurie atidžiai Marsą tėmijo 
kaip jis stovėjo su kitomis žvai
gždėmis, dabar patčmys jog jis 
paliko jas užpakalyje, prie kitų 
prisiartino. Nes Marsas keliau
ja, o žvaigždės stovi.

Beveik virš galvos, apie 9 va
landą vakare matosi Šiaurinis 
Kryžius, arba Gulbės konstelia
cija, kurios uodegoj (kryžiaus 
viršūnėj) yra puiki balta-mėly- 
na žvaigždė Deneb. Vakarų šo
ne nuo jos randasi Lyros kon
steliacija, taipgi turinti baltą- 
mėlyną žvaigždę, Vega, o pietų 
linkui nuo jų abiejų, matosi Al
tair, tokios pat spalvos, tarp 
dviejų mažesnių žvaigdžučių ke
liaujanti. Ta konsteliacija va
dinama Erelio.

Dabartiniu laiku jau aiškiai 
matosi keletas konsteliacijų ku
rios neturi pirmo didumo žvaig
ždžių, bet yra garsios savo pa
sakomis. Jos yra žiemines gru
pės.

Apie 9 vai. vakare meridia
ne (pusiaudienio linijoje) buna 
didelis keturkampis, tai yra Pe
gaso konsteliacija, arba spar
nuoto Žirgo, ant kurio Persėjus 
jodinėjo ir išgelbėjo vargšę ka
ralaitę nuo smako prarijimo.

Paskui Pegasą iš rytų seka 
konsteliacija Andromedos, tos 
nelaimėn patekusios panelės, ir 
po jos ateina Persėjus.

Karalaitės motina Kassiopeja 
matosi W raidės pavidale rytų 
šone netoli šiaurinės žvaigždės, 
o netoli tos karalienės randasi ir 
paties karaliaus konsteliacija, 
dar nežymesnė konsteliacija, — 
jos veik visai paprastas žiūrė
tojas negali pažinti, — lyg ka
ralius visai butų neturėjęs reik
šmės. Taipgi pats smakas, kuris 
norėjo Andromedą praryti ran
dasi toli nuo jų, nes per tarpą 
yra dar žuvų konsteliacija. Bet 
pasaka “šventos Panos Karalai
tės” ir visi dalyviai žvaigždėmis 
pilnai perstatoma. Kantiškose 
giesmėj apie tą “šventą paną” 
ąakoma jog ji laukdama smako 
meldėsi ir šventas knygas skai
tė, kas visai neatatinka teisy
bei, nes kiek susekama, ta pa
saka prasidėjo daug pirm krik
ščionybės laikų kada nebuvo nei 
“šventų knygų” kurias butų ga
lėjus rankose turėti, nei svietas 
mokėjo skaityti, išskyrus kelis.

Vėliau į naktį šiaurryčiuose 
suspingsi graži grupelė Plejadų, 
kurios išsyk, kai akis į tą vietą 
patenka, išrodo lyg debesėlis — 
mažas debesėlis, bet užtektinas 
patraukimui domės. Tuoj paai
škėja kad tai yra grupė žvaig
ždžių, šešios išviso, kurios vadi
nasi Plejadomis.

Paskui jas atseka žiaurus Bu
lius, Taurus, kurio akyje žiba 
rusva žvaigždė Aldebaran. Ta 
konsteliacija paprastai yra lyg 
skelbėja ateinančios garbingos 
žieminės grupės, Oriono, sykiu 
su Šunimis, kurios konsteliaci
jos sujlaro žymiausią žiemos ir 
visų metų laikų dangaus vaiz
dą. Nieko nėra taip aiškaus ir 
tiksliai surėdyto kaip Oriono 
konsteliacija kuri žavėjo žmo
nes amžiais praeityje ir nenu
stoja savo įdomumo ir po šiai 
dienai.

VISOS PARTIJOS 
SERGA VIENA 

LIGA
Partijų ligos yra labai pavo

jingos, jų net negalima išgydy
ti, nes labai įsigeria į kaulus.

Tik pamanykit apie partiviš- 
kumo ligą. Pavyzdžiui paim
kim Krikščionis Demokratus — 
kai jų vadai padaro klaidą tuoj 
suserga visi katalikai, keikiasi 
iš skausmo bjauriausiais žo
džiais. Primink Liaudininkus 
kad ir jie moka klaidų daryti, 
tuoj susirgs visi Sandariečiai ir 
šauks, ooo skauda! kad randasi 
tokių Sandariečių kurie pasako 
Liaudininkams jog jie nėra ne- 
klaudingi. Pasakyk kad socia
listai irgi padaro klaidų, jie tuoj 
šaukia: givalt 1 skauda 1 tie bur
žujai kraugeriai baigia proleta
rus čiulpti, neduoda jiems išva
duoti. Pasakyk komunistų va
dams kad jie klysta, tuoj visi 
nuo mažiausio iki augščiausio 
sustaugia prieš, y.isus ir keikia 
kiekvieną kuris protingiau ma
no apie darbininkų gerovę nepa
klausydami žydų diktatūros ku
rie nori visą pasaulį savo vals
tybe padaryti.

Taigi visos musų partijos ir 
jų pasekėjai serga vienoda par- 
tiviškumo liga ir visi šaukia pi
liečius eiti pas juos, nes tik jie 
išgelbėsią žmonjią, tautą, darbo 
klesą. Bet prie jų priėjus pa
matai jų kauke padengtą veidą.

Negerai kad tautininkuose- 
Sandariečiuose įsigyvena tas ne 
demokratiškas paprotis: jei kas 
prasitaria apie Valstiečius Liau
dininkus kad jie neveiklus, ar 
ignoruoja mus (pačius Sanda- 
riečius), tuoj kitas iš kurio nors 
kampo atsiliepia: “Nekabink jų, 
Liaudininkų, nes peržengi San
daros principus”. Taip jie bara 
“Dirvą” ir “Vienybę”, o tik už 
tai kad tie laikraščiai reikalau
ja iš Liaudininkų vadų tikro ir 
atviro skaitymosi su mumis, 
Sandariečiais, kurie juos re
miam finansiškai ir morališkai. 
Nepritiktų jų ant rankų nešio
ti kada jie musų visai nepaiso 
kur neina klausimas apie gavi
mą pinigų iš musų.

Tokie Sandariečių vieni kitų 
“mokinimai” Sandaros principų 
katakizmo juokingi. Dar juo
kingesnį yra jų grasinimai kad 
atitrauksią Sandariečius nuo tų 
laikraščių rėmimo. Tautiniai 
laikraščiai, nors Sandaros dva
sioje vedami, yra skaitomi ne 
vien Sandariečių, bet ir tokių 
žmonių kurie interesuojasi kuo 
kitu negu Sandara, todėl aidėji
mas įvairių žinių ir visiems nė
ra tai bandymas nustatyti San
dariečių nuomonių prieš tai kas 
yra Sandariečių politiško gyve
nimo pamatu. K. š.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa iš pereito num.)
— Tiesa! tik už kelių minutų, ir aš at

eisiu apačion.
— Aš einu prie durų vėl tėmyti. Jeigu 

išrodytų kas nužiurėtino, ateisiu tau pasa
kyti. Bet, meldžiu, negaišuok ilgiau.

— Buk rami, sesute. — Kupriuke sku
biai nužengė laiptais žemyn, vėl tėmyti pas 
duris, ir Agrikola sugryžo savo kambarė- 
lin. — Brangus tėve, — tarė jis Dagober- 
tui, — motina tik ką gavo šį laišką, ir no
ri kad tu perskaitytum.

— Labai gerai, paskaityk ji man, vai
ke. — Ir Agikrola perskaitė sekančiai:

“Madame:—Aš suprantu kad jūsų vy
rui buvo pavesta nuo Generolo Simono di
delės svarbos dalykai. Meldžiu, kaip greit 
jūsų vyras pribus Į Parisą, prašyti jo kad 
atvažiuotų Į Chartres Į mano raštinę be ati
dėliojimo. Man Įsakyta perduot jam, ne 
jokiai kitai ypatai, tulus dokumentus lie
čiančius Generolo Simono interesus.

Durant, Notaras.”
Dagobertas žiurėjo Į savo sūnų su nu

sistebėjimu, ir tarė jam: — Kas galėjo jau 
pasakyti tam ponui apie mano pribuvimą 
Į Parisą?

— Galbūt, tėve, — tarė Agrikola, — 
šis notaras yra tai tas kuriam tu persiun- 
tei vienus popierius, ir kurio adresą tu pa
metei.

— Bet jo vardas nebuvo Durant; ir aš 
aiškiai atsimenu kad jo adresas buvo Pari
se, ne Chartrese. Ir prie to, — tarė karei
vis užsimąstęs, — jeigu jis turėjo kokius 
nors svarbius dokumentus, kodėl jis nepri
statė juos man?

— Man rodosi tu neturėtum gaišuot 
nuvykimui pas jiĮ kuogreičiausia, — tarė 
Agrikola, slaptai džiaugdamosi kad tos ap
linkybės išvestų tėvą porai dienų iš namų, 
ir tuo laiku Agrikolos likimas jau butų ži
nomas vienaip ar kitaip.

— Tąvo, patarimas yra geras, — tarė 
Dagobertas.

— Tas supina tavo planavimus dali
niai? — paklausė Gabrielis.

— Beveik, mano vaikai; nes aš maniau 
praleisti dieną su jumis. Vienok, “pareiga 
pirmiausia visko”. Laimingai ipargryžus 
iš Sibiro Į Paryžių, ne man baimintis nu
vykti iš Paryžiaus Į Chartres, kuomet rei
kalinga svarbiam dalykui. Už poros dienų 
aš sugryšiu. Bet po nogiu aš visai nesiti
kėjau turėsiąs šiandien apleisti Parisą vėl. 
Ant laimės, aš galiu palikti Rožę ir Blanšę 
su savo žmona; ir Gabrielis, jų angelas, 
kaip jos ji vadina, pabus čionai su jom pa
sišnekėti.

— Tas, ant nelaimės, negalima, — tarė 
misijonierius, liūdnai. — Šis mano apsilan
kymas yra sykiu ir atsisveikinimas.

— Atsisveikinimas! Dabar! — sušuko 
Dagobertas ir Agrikola vienu sykiu.

— Ištikro, taip!
— Tu išvyksti vėl ant kitos misijos? — 

tarė Dagobertas; — ištiesų taip negalima.
— Aš negaliu atsakyti nieko ant to pa

klausimo, — tarė Gabrielis, susigraudinda
mas, — bet nuo dabar, per tūlą laiką, aš 
negalėsiu, ir neprivalau, ateiti daugiau j 
šiuos namus.

— Taigi, mano narsus vaike, — pakar
tojo Dagobertas susijaudinęs, — tavo ap
siėjime matos kas nors verstino, priespau- 
dingo. Aš biskelį nusimanau apie žmones. 
Tas kurį tu vadini savo viršininku, kurį aš 
mačiau Kardovilių Rūmuose, turi piktą iš
vaizdą ; ir man gaila matyt tave prisirašiu
si prie tokio komandieriaus.

— Kardovilių Rūmuose! —sušuko Ag
rikola, išgirdęs panašų vardą tai jaunai mo
teriškei su auksiniais plaukais; — ar tai 
Kardovilių Rūmuose jus buvot susiėję po 
tos laivakrušos?

— Taip, mano vaike; kodėl tas tave nu
stebina? — paklausė Dagobertas.

— Nieko tokio, tėve; bet ar tų rūmų 
savininkai tuo laiku ten buvo?

— Ne; nes užvaizdą, 'kuomet aš krei
piausi prie jo prašydamas progos padėko- 
voti už jų geraširdingumą, pareiškė man 
jog ypata kuriai tie namai priklauso buvo 
Parise.

— Koks ypatingas susitaikymas, — pa
manė Agrikola, — jeigu taip ta jauna mo
teriškė butų savininkė tų rūmų kurie' turi 
jos vardą!

Šitas priminė Agrikolai prižadą kurį 
jis advė Kupriukei; jis tarė Dagobertui: — 
Brangus tėve, atleisk man; bet jau ir taip 
vėlai, ir man reikia būti dirtbuvėj ant aš- 
tuonių.

— Tas tiesa, mano vaike. Eikime. Šis 
musų pokilis atidedama iki mano sugryži- 
mo iš Chartres. Apkabink mane dar sykį 
ir gali sau eiti.

Nuo Dagoberto užsiminimo Gabrieliui 
apie priespaudą kokią jis turbut ant savęs 
jaučia, Gabrielis užsilaikė tyliai. Kada Ag
rikola priėjo prie jo atsisveikint, misijonie
rius tarė jam pamaldžiai, giliu balsu, ir to
kiu tonu kad nustebo ir kalvis ir kareivis: 
— Mano brangus broli, dar vieną žodelį. 
Aš čia atėjau tau taipgi pasakyti kad už 
keleto dienų nuo dabar man reikės tavęs; 
ir tavęs taipgi, mano tėve (leisk man taip 
tave vadinti), — pridėjo Gabrielis, susijau
dinęs, kada sukosi prie Dagoberto.

— Kaip! tu šitaip mums kalbi! — su
šuko Agrikola; — kame gi dalykas?

— Taip, — tarė Gabrielis, — man rei
kia patarimo ir pagalbos dviejų teisingų 
vyrų — dviejų vyrų su nusistatymu; ir ar 
aš galiu ant judviejų pasitikėti, ar ne? Bi
le valandą, ar bile dieną, gavę nuo manęs 
žinią, ar pribusit?

Dagobertas ir jo sūnūs vienas į kitą 
pažiurėjo tylėjimu, nustebinti tokiu misijo- 
nieriaus akcentuotu pareiškimu., Agrikola 
pajuto ant širdies sunkumą. Jeigu jis butų 
kalinyje kada jo broliui reikės pagalbos, 
kas tada daryti?

— Bile valandą, dieną ir naktį, mano 
narsus vaike, gali pasitikėt ant manęs, — 
prakalbėjo Dagobertas, sykiu nusistebėjęs 
ir susižingeidavęs, — tu turi tėvą ir brolį; 
pasinaudok jais kada tau rei'ks.

— Ačiū, ačiū, — tarė Gabrielis, — jus 
mane tuomi apraminat.

— Aš tau štai ką pasakysiu, — pakar
tojo kareivis, — jeigu ne tie tavo kunigiški 
rubai, aš tikėčiau, iš tavo kalbos j mus, kad 
tu beveik gatavas eiti dvikovon — mirti- 
non kovon.

— Dvikovon? — tarė Gabrielis, išplės
damas akis. — Taip, gal tai bus dvikova — 
nepaprasta ir baisi — kurioje reikalinga 
turėti du liudininku tokiu kaip judu — tė
vas ir sūnūs!

LTž valandėlės po to, Agrikola, kurio 
nerimastis didėjo, išsiskubino į Kardoviliu- 
tės dvarą.

(Toliau bus)

RUGSĖJO M. NUMERY J TELPA:
MEKSIKIETĖS MEILĖ

Žingeidžiausias iš žingeidžiausių vei
kalų kokio “Artojo" skaitytojai dar ne
turėjo — “Meksikietės Meilė” — roma
nas iš pereito šimtmečio Meksikos re
voliucijos. Tas veikalas eis per dauge
lį numeriu. Nepraleiskit jo!

DAILĖS MILŽINAI
Du viduramžių dailės milžinai, su ku
riais reikia būtinai susipažinti. Kaip 
Michael Angelo pergalėjo Da Vinci ir 
užėmė jo vietą dailės pasaulyje rasit 
aprašyta straipsnvi “Dailės Milžinai”, 
kuris tęsiasi per daugeli numerių.

“ATGIMIMAS”
Paviršutiniai ruožai naujos patrioti
nės tragedijos kurią loš Člevelande T. 
M. D. 20 kuopa spalio 26 d. Veikalas 
ištisai tilps “Dirvoje” pradedant su 
eskančiu numeriu. “Artojuje” jis ap
sakoma vaizdelio formoje. Žingeidus 
skaitymas, su viso puslapio didumo pa
veikslu.

GARI. BALDI
IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI. 

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.
“ARTOJAS”

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Parašė K. S. KARPAVIČIUS

no širdyje.... Nereik žemei nei manęs, 
nes aš nebusiu daugiau žmonėms naudin- 

■gas! [Palengva išsitraukia kardą, atsisto- 
o;ija, pažiūri Į Giedrutę, paskui Į augštį, ir

Įsuveria kardą sau krūtinėn.] Kada man 
'■žmonės siūlė garbę, aš tik tavo meilės no
gėjau. ... aš mačiau pasaulio grožę kitur,

(Tąsa iš pereito num.)
Giedrutė

[Lupą kramto, tolinasi nuo jo]: O aš 
aš tik ką sugryžau nuo Kristijono.... ašį 
apsikrikštijau!.... [Rodo jam ant savo' 
kaklo kabanti kryželi.]

Aou to nusigąsta, vienas nuo kito pa-meį įjj. įavo a^js man nuolat vaizdinos. 
lengva tolinasi. Algis atbulas nusito-l - “ - .......................
liną kairėn, Giedrutė dešinėj suklumpa i 
ant žemės, pečiais Į Algi, verkia. Al
gis akis Į dangų iškėlęs, rankas išskė
tęs lyg stabas stovi.]

■aš sekiau paskui tave in- čionai — ir aš ei
siu su tavim ir j mirties šąli... . Giedru
te... . ir... . aš.... su.... tavimi.... pas
kui.... tave.... ateinu.... [Sugriuva 
ant žemės ir miršta. Kardas šalę jo. Ilga
tyla.]

[Giedrutė palengva pajudina galvą, to
liau ištiesia ranką ii- užmeta ant Al
gio. Palengva suka galvą Į priešakį, 
atsimerkia. Povaliai ima sėstis. Pir
štais narsto sau po galvą, delnais trina 
veidus, akis. Ima dairytis. Pamato 
šalę savęs Algį, kardo galą ant jo kru
tinės. Kardą patraukia, delne pajun
ta šlapumą, persigandus, bet lėtai pa
žiūri i delną — suklykia. Klupščia 
puolasi prie Algio.]

Giedrutė
Kraujas!.... Algi! Tu? Čia? Negy

vas?! Oooo! [Judina jį] Algi! Algi! kas 
tave nužudė?.... Kodėl tu atėjai pas ma
ne numirti kada man pasauli žadėjai.... 
man gyvenimą tvėrei... . Dabar guli tu 
čia negyvas.... kraujuose.... Tavo šir
dis nebeplaka.... tavo lupos nebekalba, ir 
akis nebemato.... Algi! kodėl tu mane 
palikai?.... Pirma tu mane mirtinai kan
kinai savo pasišalinimu.... Kodėl tu nesu- 
gryžai pas mane gyvas, kada aš buvau ga
tava su tavim eiti?.... Kas mane ves da
bar iš čionai? kur aš eisiu?.... [Balsiau] 
Kur aš turiu eiti jei ne paskui tave.... pas 
tave.... ir nors mintyje likti tavo ant visa
dos. ... [Ima jo kardą, palengva, rimtai, 
lėtai, ir akis į tolį ištempus kreipia kardo 
smailgąlį sau į krutinę: toli kiek pasiekia 
paima už kardo ir suneria sau į krutinę.] 
Mirtie.... tu.... buk.... mano.... vado
vė:... vietoj jo.... Vesk.... mane.... 
ten.... kur ... jį.... nuvedei.... ir su
vienyk.... mudu.... amžinai....

[Kardą ištraukus meta šalin, pasiraižo 
skausmuose, dar alpdama pabučiuoja 
Algį, ir sukrinta šalę jo.]

[Uždanga.]

Scena VIII.
Iš užpakalio, po valandėlei, staiga pribėga 

prie Algio Antanas ir Jonas, vienas už
deda skepetaitę jam ant burnas, ir 

tvirtai suėmę už rankų, spėka 
nutempia Algį kairėn.

Giedrutė palengva stojasi, atsisuka Į Algį, 
bet nusigąsta pamačius kad jo nėra.

Bėga kairėn, bet tamsoje nieko ne
matyt.

Giedrutė
Baisybių naktis! paslaptis vienos! O, 

Dieve! o sutvertojau dangaus ir žemės, po 
kurio kojų aš nužemintai puoliau: Sakyk, 
sakyk kas čia dedas? ! Kur jis dingo? Kas 
čia pasidarė? ar jis skradžion žemės nu
ėjo — dėlto kad atsižadėjo savo tikėjimo? 
Ar gal kad aš apsikrikštijau, dievai mus 
baudžia?.... [Žiuri Į aukurą] Užmiršau 
aš tave, Ugnie Amžinoji.... [Skuba prie 
ugnies. Paima saulę žolių, nori dėt, bet at
šoka.] Ne! Ne.... aš neverta paliest tų 
šventų žolių, neverta prieit prie šios šven
tos Ugnies! Suteršiau aš jos šventumą 
savo palytėjimu kryžiaus! Pabėgau aš nuo 
jos —išsižadėjau savo dievų.... del jo, del 
meilės, kuri ji atvedė atgal prie musų die
vų.... Ką aš dabar darysiu?.... Algi! 
Kur tu? kur tu pradingai? Ar dabar tu 
mane palikai už tai? [Laksto j visas pu
ses, daidosi, nerimsta; bėšiblaškėdama su
plėšo, ir išmėto, to nejausdama, savo ant 
pečių turėtą užmetalą.] Prakeiksmas mane 
apsėdo.... Jiegos mano nyksta ... Mir
tis.... man.... vaizdinas.... akis tems
ta.... širdis.... silpnėja.... troškulis... . 
degina.... mane.... man trošku.... ir 
marguoja.... viskas.... [Pasiremia ant 
aukuro.] Ar išvys dar mano akis ryto sau
lės šviesą.... ar jau ras jie mane negy
vą.... atšalusią.... ir niekas negalės iš- 
skaityt mano širdyje to liūdno mano ga-' 
lo.... [Alpdama prisėda ant aukuro laip
to dešinėje, rankas atkišus Į kairę] Algį, 
sugryžk, sugryžk... . kodėl tu mane pali
kai?. ... Man vistiek nors tu ir ne mano 
tikėjimo.... aš eisiu su tavim kur tu ma
ne vesi.... [Palengva smunka žemyn nuo 
laiptelio] ....jei mirtis.... pirmiau ma
ne.... nepaims.... negu tu.... spėsi.... 
sugryžti.... [Nualpsta ir sugriuva tolyn 
dešinėj, beveik už aukuro.]

Scena IX.
Valandėlę ramu. Atsiskubina iš kairės Al

gis, apsitaisydamas supaišiotas drapa
nas po peštynių.

Algis
T Staigiu, suspaustu balsu]: Giedrute, 

giedrute! kur tu? Kodėl aš tavęs čia vėl 
.nematau?].... Ar pasislėpei kur priešą 
pamačius? Jau jų nėra. .. . [Dairosi ne
kantriai, po kairę ir priešakyje. Staiga 
pagriebia nuo žemės sudraskytą Giedrutės 
užmetalą] O! štai! štai suplėšyti tavo ru
bai! Ak, ar ir tave tie žvėris buvo užpuo
lę.... Maniau išsyk kad tai buvo jūsiš
kiai, o tai buvo musų išgamos.... aš dar iš 
jų ištrukau.... vieną sužeidžiau, kitas pa
bėgo.... ir aš pas tave atsiskubinau.... 
bet tavęs jau nėra.... Jie tuoj vėl čia gali 
pribut.... kitur manęs nejieškos.... [Be
sidairydamas, pamato dešinėj už aukuro 
ją.] O! dievai! štai guli ji. .. . negyva.... 
nukankinta tų nevidonų, tų kryžiaus ne
šėjų, meilės priešų.... Kuo ji jums pra
sikalto?.... O pragare, atidaryk savo 
nasrus, praryk visą žemę — ir mane sy
kiu!. ... Kas man beliko be jos?. ... Vi
sas gyvenimas man buš juoda liūdesių be
dugnė. .. . [Paima ją, atneša priešakiu, 
sudeda jos rankas ant krutinės. Širdgėloj] 
Ji.... negyva.... visa atšalus.... ir ran
kos atšalę, ir veidai šalti. .. . Turint jie 
perdūrė ją kardu.... nužudė ją nespėję nei 
sužinot kad ji jau apsikrikštijo... . Nebus 
man jos daugiau kolei saulė danguose ži
bės. ... ir jokia kita neužims jos vietą ma-

TIK PO DU NARIU jr‘l£>ncsi i Tėvynės Mylėtoju Dr- 
I ją atneš jums, seni TMD. nariai, 

Visai menkutis pasi t rusimas gra2ias dovanas — garsią pa- 
prirašymas tik po du nariu Į ‘saulinę knygą “ŠIRDIS”, para

sielą šėtonui ir ją užsimanė sykiu praga
ran nutempti.... [Maldingai žiuri į dan
gų.] Viešpatie, priimk jos sielą prie savo 
dangiško sosto.... Netekom vienos iš nau
dingiausių krikščionių, per kurią tikėjau 
visus jos namiškius krikščionimis padary
ti....
Jonas

[Baimėje]: Mudu palikom ją nepalytė- 
ję, tik jį sugrobę vedėmės.... vedant jis 
smakriai sutrenkdamas mane į medį ištru
ko ir turbut atbėgęs pas ją atgal ir ją nu
žudė už tai kad ji apsikrikštijo. Gerai tik 
kad sau galą pasidarė, nes kitaip, butų ėjęs 
ir apsakęs pagonims viską ką žinojo apie 
mus.
Antanas

Gaila kad mes pervėlai sužinojom apie jos 
apsikrikštijimą — butuone ją išgelbėję iš 
jo pražūtingų nagų. .. . Tuoj sugriaukim 
šį ugniakurį kad jo nei žymės neliktų!....
Kristijonas

Ne.... nepalieskit nieko! Dar ne lai
kas.... [Užsimąsto. Pasigirsta kas at
eina; Kristijonas pastumia vyrus kairėn.]

Atidengimas Trečias 
(Aktas Penktas) 

Kristijono ir Menino Susitikimas.

Ypatos: 
Algis 

Giedrutė 
Jonas

Antanas 
Kristijonas 

Merunas 
Eglitė 
Kadina
Diktys

Vaizdas: Viskas kaip pirma. Skaistus 
rytas. Aukuras be durnų.

Scena I.
Ateina iš kairės Antanas, Jonas, Kristijo

nas, apsidairinėdami.
Antanas

[Scenon ineina pusiau atbulas]: Čia yra 
ta prakeikta vieta kur piktos dvasios gun
dė Algį eiti ir kur jis del mergos iškeikė 
musų tikėjimą!
Kristijonas

[Pamatęs Algį ir Giedrutę negyvus, nu
sigąsta, Jonas ir Antanas krūpteli]: Var
dan Sutvertojo! [Žegnojasi, ir tiedu persi
žegnoja, nusiimdami galvos uždangalus] 
štai jiedu jau negyvi.... [Puola prie Gie
drutės] Kas ją nužudė?.... ‘Ar ne jis — 
tas silpnatikis — kurs atiduodamas savo

Scena II.
Iš dešinės pasirodo Merunas, Kadina, Egli

tė ir Diktys.
Merunas

[Pamatęs Kristijoną, baimingai perširs- 
ta]: O, dievai garbingi! Ir ant šios šven
tos vietos tie išgamos užžengė! [Pamato 
lavonus, susikrato] štai guli nužudyta mu
sų Giedrutė, o štai ir Aglis negyvas šalę 
jos!....

[Kadind'Hr Eglitė puola prie Giedru
tės su raudomis. Diktys laiko savo kar
do rankeną ir tėmija Antaną ir Joną.]

Kristijonas
Džiaugkis mus čia radęs, burtų tėve, nes 

amžinai butum nežinojęs kad ši jūsų ištiki
ma dievų tarne ištikro buvo jau krikščio
nė ir jums veidmainiaudama mirė....

[Kadina'ir Egiltė, tą nugirdę, atšoka 
nuo Giedrutės, susikabina, išgąstyje 
gaudo kalbas.]

Merunas
[Giliai, nuostaboj, žvelgia i Kristijoną]: 

Ar teisybę sakai tų kurs tik žmones prieš 
žmones gundai?

i
Kristijonas

Mano žodžių teisingumą patvirtins ta 
diena kada čia gulės lavonai ant lavonų visų 
tų kurie nenori krikštytis ir kurie kelia 
ginklą prieš Kristaus tarnus!
Merunas

Ar tai jus Kristaus pasiųsti subėgę čia 
tą mergaitę nužudėt?
Kristijonas

Ne. Mes tik atėjom jos kūną pasiimt ir 
krikščioniškai palaidot.... Jos siela jau 
danguje pas Dievą.... Ji buvo krikščio
ne, tik dar norėjo nuo jūsų slapstytis iki 
laiko....
Merunas

Ir nubaudė ją dievai!.... O kaip senai 
jau ji apsikrikštijus?
Kristijonas

[Susimaišo, nenoromis]: Šią, šią naktį 
ji buvo atbėgus pas mane ir aš ją apkrikš
tijau, sakė kitaip negalinti, nenori "dar iš
siduoti. ... [Parodo ant jos kaklo kaban
tį kryželį.]
Merunas

Ištiesų!.... O, dievai garbingi! Tai mu
sų Giedrutė taip padarė.... Bet kokia 
priežastis buvo j o mirties? Juk jis irgi 
buvo jūsiškis....
Kristijonas

Ne musų jis bet velnio, nes jis čia pat šią 
naktį nuplėšė savo šventenybes ir prie šios 
pragariškos ugnies išsižadėjo tikėjimo ir 
nusilenkė tavo dievams. ... Tą viską šiedu 
vyrai matė. ... Jis taikėsi prie Giedrutės 
jau keli metai, ir net sugryžo į stabmeldį 
kad tik jai intikus, o kada sužinojo kad ji 
apsikrikštijo, ją nužudė ir pats sau galą 
pasidarė!
Merunas

Tai jiedu tikėjimais apsikeitė — del mei
lės.... vienas kitam to nepasisakę.... O, 
nelaimingi sutvėrimai!.... Mergelės ma
no, sužiurėkit ugnį....

[Kadina ir Eglitė
Kristijonas

Ir ta ugnis jau užgesus.... Jūsų vieš
patavimas čia jau pasibaigė!.... Kryžius: 
jau užima viršenybę.... Štai aš matau į

šytą D’Amici.
Tai yra trečia dovana TMD. 

konkurse, už prirašymą 10 nau
ją nariu į savo kuopą. Penkis 
menesius laiko turim pradėjus 
nuo spaliu mėnesio. Tiktai du 
nariai Į mėnesį! — Ką tas jums 
reiškia!

Gavę knygą “širdis” galėsit

pasiųsti ją j Lietuvą saviškiams 
dovanų, kas pralinksmins ir su
graudins kiekvieną. Tos knygos 
Lietuvoj kolei kas nei už pini
gus negalima gauti.

Nariai kurie prisirašė po iš
leidimo “Širdies”, gaus ją sau, 
ir verta už ją padirbėti prirašy
mui dešimties narių į Draugiją.

Tai tik su maža energija žmo
nėms. Kurie yra dar smarkes
ni ir Vajaus laiku prirašys iki 
20 ir 25 narių, gaus Antrą ir 
Pirmą dovanas.

Pirma dovana yra milžiniškos 
vertės Dr. V. KUDIRKOS RAŠ
TAI. Nauji nariai Įsigys juos 
dykai kurie prisirašė po tų raš
tų išleidimo, o senieji apdovanos 
saviškius ar savo srities mokslo 
Įstaigą Lietuvoje brangiausiais 
musų literatūroje raštais.

Antra dovana yra pati “PA
SAULIO ISTORIJA” už prira
šymą 20 narių. Kožnas turės 
ką pasiųsti saviškiams, nes ša
lip savo gaunamos kaipo nario 
gaus dar viena seta dovanų. 
PENKIS MĖNESIUS TURIME 
LAIKO TAS DOVANAS LAI
MĖTI!

Dirbkime!
DIRBKIME!!
DIRBKIME !!!

kryžių einant per kalnus, ir jie prieš jį su
silygina; kloniai išsitiesia po jo, ir girių 
medžiai iki žemės jam lenkasi! [Išdidžiai 
ir maldingai žiuri į augštį.]
Kadina

[Sušunka, po ilgo pūtimo ugnies]: De
ga! Musų Amžina Ugnis dar dega!
Eglitė

Dar radom kibirkštėlę neišgęsusią! [Abi 
dar labiau ima pusti, deda žolių, užrūksta j 
durnai.] Į

[Merunas tuoj sugyvėja, Kristijonas;
Įširsta, dantimis sugriežia.]

Merunas Į
Garbė Perkūnui! Dar jis mus myli iri 

užtaria!
Mergos

Garbė amžina....
Kristijonas

[Rūsčiai]: Neužilgo viskas pasibaigs!! 
Vietoj šio stabmeldiško aukuro, statysime 
čia maitinami atminimui pergalės ant pa
gony, nes ši mergaitė yra tai ženklas jog 
Dievas pasiryžo šį kraštą paverst į krikš- 
ščionis.... Prisirašė Nauji Nariai

Brooklyn, N. Y. — Rugsėjo 
12 d. “Vienybės” salėje įvyko 
T. M. D. 3-čios kuopos mėnesi
nis susirinkimas kur nutarta:

1. Visi nariai prisidėjo iki 
kitam mitingui prirašyti po 
naują narį arba paaukoti po $1 
del knygų leidimo.

2. Surengti vakarėlį “Dva
sių ir štukų”, pirm Visų šven
tų dieną.

3. Konkursai! naujų narių 
stojo P. Bajoras ir P. Svėtka ir 
jiedu užtvirtinti.

Nutarta rudenį rengti paskai
tų ir pasikalbėjimų draugiškus 
vakarėlius kultūros tikslams.

Prie kuopos prisirašė dabar 
du nauji nariai ir seni užsimo
kėjo duokles už metą ir už du, 
tris, kurie' buvo skolingi. Kuo
poje jaučiama naujos energi
jos ir gyvybės. Kor.

Montello. Mass. — Musų 85-ta 
kuopa turi 32 narius. Iš jų 29 
užsimokėjo už šiuos metus, trįs 
prižadėjo vėliau užsimokėti.

Narių turime visokių pakrai
pų, Sandariečių, socialistų, ka
talikų ir net pora bolševikų. 
Nors mitingai yra laikoma kas 
mėnesis reguliariškai, bet ant 
jų ateina mažai. Nariai rugoja 
kad negauna knygų. Sako, “Jau 
treti metai kaip prižada ‘Pasau
lio Istoriją’, o už trijų metų tai 
gausime.”

J. Medžiauskas, 
85 kp. raštininkas.

Merunas
Bet šis lavonas [rodo Į Algį] yra ženklas 

jog dar toli jūsų laimėjimų dienos ir jog 
už kiekvieną musų nužudytą žmogų pagul
dys savo galvą ir jūsų karžygiai! Už tavo 
Įžengimą musų šventyklon lai nubaudžia 
tave dievai! [Staiga atsikreipia į stabą.]
Kristijonas

Ši vieta nepažino jokios šventybės, nes 
amžiais čia buvo garbinama stabai. Čia 
tik pragaro urvas per kurį tu siuntei žmo
nių sielas šėtonui. Tikras šventenybes mes 
valdom. Neliks tuoj jūsų dievų ir nebus 
kam musų bausti, o visi žmonės garbins tik
rą Dievą per ateities amžius! [Iškelia sa
vo kryžių į orą.]
Merunas

To tavo Dievo atėjimo kelią jus krauju 
ir ugnia nužymit. Ir kolei kryžiaus šešėlis 
ant žemės švaistysis, nematys pasaulis ra
mybės ir taikos — vien veidmainystė ir 
ašaros visur plis!
Kristijonas

Tavo dievai išnyks, ir niekas jų daugiau 
negarbins, o musų tikėjimas žmonių širdy
se gyvens.
Merunas

Bet musų tikėjimą ir dievus ateities am
si?.! minės su pasigerėjimu ir noriai, o tavo 
Dievo ir kryžiaus atmintis liks pagiežos žy
mėmis išraižyta, krauju aptaškyta, ir visi 
per šiurpus minės šiuos jūsų laikus!
Kristijonas

Mes to ir nepaisom — mes tiktai valdy- 
sim!
Merunas

Bet tiktai per ugnį ir kardą tą valdžią 
Įgysit, o ne žmonių pamėgimu jūsų kalbų 
ir jūsų tikėjimo!
Jonas
Antanas

Kunige! neleiskim tam raganiui taip nie
kint musų šventą tikėjimą! [Puola prie 
Menino, traukdami kardus.]

[Diktys staiga savo kardu puola prieš 
juos, ir jiedu nusigandę pasitraukia.]

Kristijonas
[Bailiai pažvelgęs į Diktį, saviškiams]: 

Paliauki t, dar Viešpaties valanda neat
ėjo... . Paimkit ją ir neškit į mano kop
lyčią, prirengsim palaidojimui.... Tai bus 
pirmos krikščioniškos laidotuvės šiame 
krašte....

[Vyrai visi suslepia kardus.]
Merunas

[Dikčiui]: Neškim mes jį į šalį, sureng
sim laidotuvių laužą, ir kai susirinks žmo
nės, atiduosim jį dievams....

[Jonas ir Antanas rengiasi imt Gied
rutę, Diktis ir Merunas Algį. Ant au
kuro užeina saulės spinduliai. Kadina 
ir Eglitė suklaupę, rankas ištiesę virš 
aukuro. Scenai neištųštėjus uždanga 
nukrinta.]

[GALAS]

Kuopų Pranešimai
So. Milwaukee, Wis. — Čia 

susitvėrė nauja TMD. kuopa iš 
keturių narių. Valdyba yra: B 
Pūkis, pir.; Pr. Jurgus, sekr.; 
Juozas Urlakis, ižd. Sekreto
riaus antrašas 417 Marshall av.

Visi apielinkės Lietuviai pra
šomi prisirašyti prie naujos 
kuopos.

Dabar priguli: B. Pūkis, Pr. 
Jurkus. J. Urlakis ir D. Urlakis.

Newark, N. J. — Pasidarba
vus A. Žiugždai prisirašė prie 
41 kuopos šie nauji nariai: P. 
Jasaitis, Aldona Žiugžda, Pov. 
Vaitkus, Birutė Žiugžda, Elzy- 
tė Tribulis, Milda Žiugžda, J. 
Kralikauskas, Petronė Žiugžda.

Taigi kuopa dabar turi 16-ka 
narių. Bet tokiai kolonijai per- 
maža, ir veikėjai žada ją greitu 
laiku padidinti.

Cleveland, Ohio, prie 47 kp. 
prisirašė: F. Bararlhuskas, Jo
nas Žilinskas, Kaz. Žilinskas, J. 
Urbšaitis, J. Montvila.

So. Manchester, Conn., prie 
103 kp. A. Birietis prirašė Au
gustą Tvarijonaitį ir atliko už
duotį del 1924 metų.

Montello, Mass., prie 85 kp. 
pristojo D. Kiela.

TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA St.5O METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAU
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(Iš Wells “Outline of History”.—V. K. R.)
(Tąsa iš pereito num.)
Kunigai ii- žvaigždės

Čia reikia pastebėti labai įdomus fak
tas apie vyriausias Egipto bažnyčias, ir, 
kiek žinome, — nesą griuvėsiai dar nėra vi
sai išnykę — apie Babylonijos; jos buvo, 
taip sakant, rytų linkui statomos — tai yra, 
vienos ir tos pačios rūšies bažnyčios buvo 
statoma taip kad jų šventvietė ir durjs vi
sados turėjo būti nukreipta j vieną pusę. 
Babylonijos bažnyčios dažniausia būdavo 
nukreiptos rytų linkui, veidu j saulėtekius 
21 kovo ir 21 rugsėjo, dienos su nakties su- 
silyginimo laiku; reikia žinoti kad pava
sario susilyginimu Eufrato ir Tigro van
duo išsiliedavo iš savo kraštų. Gizeh’o py- 
ramidos yra taip pat pastatytos j rytus ir 
vakarus; Sfinkso veidas irgi yra nukreip
tas Į rytus; bet daugelis Egipto bažnyčių, i 
pietus nuo Nilo deltos, nėra nukreiptos 
veidu į rytus, bet tan punktan kur saulė 
užteka ilgiausioje dienoje — ir Egipte upės 
Nilo potviniai pasitaiko apie tą laiką. Ki
tos bažnyčios nukreiptos beveik tiesiai Į 
žiemius; kitur vėl — j vietą kur užteka 
žvaigždė Sirius arba kita koki Įžymi žvai
gždė. Šitas bažnyčių “orientacijos” fak
tas supuola su faktu kad senovėje Įvairus 
dievai buvo jungiama tai su saule, tai su 
kaikuriomis pastoviomis žvaigždėmis.. Ne-j 
atsižvelgiant Į tai ką minios manė, bažny
čių kunigai pradėjo jungti tų dangaus kū
nų judėjimą su šventvietės galybe. Jie mą
stė apie dievus kuriems tarnavo ir geidė 
priduoti jiems naujos reikšmės. Tai buvo 
natūralūs dalykas kad jie manė jog tie bliz
ganti kūnai, taip nelygiai išmėtyti aukšty
bėse ir taip iškilmingi ir tylus, privalo tu
rėti koki reikšmingą ryšį su žmonijos li
kimu.

Tarp kitko šitoki orientacija bažnyčių 
pagelbėdavo nustatyti ir surengti didelę 
metinę Naujų .Metų šventę. Vieną rytą me
tuose, ir tiktai vieną rytą, bažnyčioje nu
kreiptoje į Vidurvasario Dienos saulėte
kius, pirmi saulės spinduliai Įsiverždavo 
per visą tamsios bažnyčios ilgį, tarp visos 
bažnyčios piliorių eilės, apšviesdami dievo 
stovylą altoriuje. Atrodo kad siauri ir api- 
tamsųs senovės šventnamiai ir buvo pla
ningai statoma taip kad pritaikius juos to
kiam efektui. Be abejonės, žmonės susi
rinkdavo bažnyčioje tamsoje, prieš aušrai 
užtekėsiant; tamsoje buvo giedama gies
mės ir daroma atnašos; dievo nebuvo gali
ma tamsoje matyti. Žmonės meldėsi ir šau
kėsi prie dievo. Ir štai, prie žmonių akių, 
kurias tamsa padarė labai jautriomis, sau
lė pakįla ir jos spinduliai pirmučiausia ap
šviečia dievo veidą.

Šitokį bažnyčių orientacijos išaiškini
mą patiekė orientacijos tyrinėtojai, kaip 
Sir Norman Lockyer savo veikale, “Astro
nomijos Aušra”. Orientacija yra užeina
ma ne tik Egipto, Asyrijos, Babylonijos ir 
rytų bažnyčiose; ji randama yra ir Graikų 
bažnyčiose. Stonehendžai yra nukreipti į 
vidurvasario saulėtekius; taip pat ir mega- 
litiniai ratai Europoje; Dangaus Altorius 
Pekine yra nukreiptas į viduržiemio saulė
tekius. Cbinų Imperijos laikais, iki nese
nai dar, viena svarbiausių Chinijos impe
ratoriaus pareigų buvo nešti atnašas ir 
melstis toje bažnyčioje viduržiemio dieną, 
prašant dievų kad duotų laimingus metus.

Egipto kunigai suskirstė žvaigždes j 
konsteliacijas ir padalino Zodiaką Į dvyli
ką ženklų apie 3,000 metų pirm Kristaus 
gimimo....

(Bus daugiau)

TIKĖKI.../
Kas trokšta kraujuotų puotų žmogaus, 
Kas jieško tarp brolių kerštingos aukos, 
Tas džiugesio saulės per amžius nejaus, 
Ir pats apsivylęs patamsėj klaojs.
O, broli! Juk tavo šventovė širdyj, 
Sužiebki tat šventąją ugnį sieloj, 
Kad josios audringam liepsnų sukuryj 
Pakiltum prie meilės saulėtoj maldoj.
Tikėki, o žemę atnaujinsi tu, 
Brolyje brolį pasaulis išvys.
Ir jausies laimingu tu tarpe savų •— 
Saulė skaidresnė tavyje nušvis.

Miško Aidas.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

ŽIEMOS NAKTIS
Mėnuo žėri, mėnuo šviečia, 
Nušviesti visi laukai;
Žvaigždės mirga, spiečių spiečiais, 
Išpuoštas dangus aukštai;

O ant žemės baltas sniegas
Blizga mėnulio šviesoj,
Tyli girioj vėjo spiegas —
Viskas išmirė gamtoj;

Tvoros tik nuo šalčio pyška, 
Taipgi rąstai mus troboj;
Ledas upėj trioška, plyšta, 
Ir ant kūdros mus lankoj.

Obelėj apuok’s dejuoja,
Nesibijo šalčio jis,
Savo dainas jis dainuoja — 
Jam meili tokia naktis.

Tiktai žmonės saldžiai miega 
Po dienos sunkių darbų, 
Miegas jiems gaivina jiegą, 
Dirbt juos kels aušra rytų.

Klevo Lapas.
Radviliškis.

w?

VAKARAS KAIMELYJ
Jau pasislėpė saulutė
Už kalnų aukštų,
Vien plaukia vargo dainelė
Iš Lietuvaičių krūtinių karštų.

Kaip gera, širdį traukia
Į gimtą savą kaimelį, 
Tartum močiutė šaukia:
Neužmiršk namų, tėviškės, vaikeli!

Ramu vakare Lietuvos kaimelyj, 
Pasklenda kvapas augalų,
Dainą niūniuoja mergelė darželyj, 
Kiek tai žavesio ant jaunų jausmų.

Vien lakštingala netyli,
Negal užmigt be vakaro dainos, 
Ir ji dainas, kaip Lietuvis, myli, 
Džiaugiasi grožiu gamtos.

Pagalios nutilsta mergaičių dainelės, 
Visi nuvargę po darbo sunkaus, 
Sumigo, tėvynei vargus atidavę, 
Kol rytmečio varpas užgaus....

Argi Lietuvis gal tave užmiršti — 
Tu musų brangi šalele.
Širdis gali apmirti
Kai užtraukia močiutė dainelę.

Juozys Draugaitis.
Alytus.

GANDRAS
Šilts pavasaris atvyksta, 
Sniegas, ledas, tirpsta, nyksta;

Parlekia paukšteliai— 
Skamba jų balseliai.

Gandrai parlekia iš pietų, 
Jieškosi pernykščių vietų

Kur lizdus turėjo,
Gandrukus perėjo.

Gandras vaikščioja po pievą, 
Taiso lizdą sau į jievą,

Su snapu kalena, 
O sparnais plasdcna.

Klevą Lapas, 
j Radviliškis,
1924 m., rugs. 9 d.

Nuo Juokų Red.: Šios gerb. 
Klevo Lapo eilės mus lyg gand
ro sparnais pasiekė — nes rug
sėjo 9 d. rašytos, o jau musų 
rankose buvo rugsėjo 25 d.

Jos taipgi liudija mums kad 
apie pavasarį poetas gali dai
nuot ir rudens laiku, ir žiemą 
apie vasaros gražybes.

Kaip ten nebuvo, smagu yra 
gauti tas eiles ir pasiskaityti — 
nes gal but pirmą sykį jus ir 
mes gauname išgirsti apie ge
rai pažįstamą savo tėvynės pau
kštį, kurių Amerikoje visai nė
ra.

Stebėtina mums tas kad tas 
smailasnapis, ilgakojis ir ilga
kaklis paukštis, kuris tik vasa
ros laiku apsilanko į musų gim
tines apielinkes, turi tiek daug 
vardų: gandras, garnys, gužu
tis ir dar busilas. Trįs pirmu
tiniai vardai prasideda su g, tik 
busilas visai nepanašus.

Atsimename (gal ir jus atsi
menat) kaip maži būdami pie
vose pamatę garnį, arba skren
dant jam oru, visa gerkle šauk
davome :

“Garny, garny, ga, ga, ga, 
“Tavo pati ragana” ir tt.

Adomą ir Jievą Dievas su
tverė, o mus visus garnys at
nešė. Tokia pasaka žinoma vi
same pasaulyje, ir net Ameriko
je, kur garnių nėra. Ameriko
nai tą pasaką gavo nuo Vokie
čių.

Kodėl garniui arba gandrui 
buvo paskirta mus atnešti, ir net 
iš balos, mes ir po šiai dienai 
nežinome. Reikėjo mums ma
žiems atsakyti kada paklausda- 
vome, bet kodėl visas pasaulis 
vienodai išmoko vaikams atsa
kyti ir garniui bėdą numesti?

Lietuvoje garniui ta užduo
tis gal paskirta todėl kad jis 
didelis ir tankiai matyt po ba
las vaikščioja ir visada ką nors 
savo snape neša. Bet kad jis 
yra tik sezoninis paukštis, o ne 
nuolatinis Lietuvos gyventojas, 
kaip su atnešimu tų kurie žie
mą bakūžėj samanotoj atsiran
dą ? Mes daug žinome ypatų ku
rios atsirado žiemą — gal pasi
aiškintų kas juos atnešė.

Lietuvos laikraščiai prikaišio
ja mums Amerikos Lietuviams 
apsikrėtimą Amerikoniška dva
sia ir tam panašiais dalykais.

Jie sako mes daug vartojam 
Amerikoniškų žodžių, nesupran
tamų jiems, ir šiaip viskas pas 
mus kvepia Amerikoniškumu.

Bet kaip imi žiūrėt jų laikraš
čius, surandi daug daugiau ne
suprantamų žodžių, kurių JLie- 
tuvos skaitytojai reikšmės vi
sai nežino. Mes čia vartojam 
Amerikoniškus žodžius kuriuos 
supranta nors Amerikoje gyve
nanti Lietuviai, o jų niekas ne
supranta (išskyrus pačių re
daktorių).

“Lietuva”, kuri paskiausia 
suuodė musų Amerikonišką dva
sią naudoja tokius svetinius ir 
nesuprantamus Lietuviams žo
džius: “paktas”, “pasta”, “oku
pacija”, “nota”, “memorandu
mas”, “intelektualis institutas”, 
“proble'mos”, “arbitražas”, “in
terpretacija”, “precizija”, “di
misija”, “faktorius”, “trakta
tas”, “ovacijos”, “tezė”, “krite- 
rija”, “pacifikacija”. Tai tik 
apigraibom surinkti visai sveti
mi ir liaudžiai nesuprantami žo
džiai nuo dviejų puslapių. O 
kur visas laikraštis? Skelbimai 
jų dar keisčiau skamba negu 
musų, nes pas mus kožnas Lie
tuvis supranta ką reiškia “siu
tas”, “dresė”, bet Lietuvos mu
žikėliai niekad nežinos ką reiš
kia “galanterija”, “kolonijaliai” 
“mašastas” ir kiti tai Vokiški,

tai žydiški, tai Rusiški, tai dar 
kitokie žodžiai.

Tegul “Lietuvos” juokdariai 
suskaito kiek liaudžiai nesu
prantamų svetimų žodžių ras 
“Dirvoje” astuoniuose pusla
piuose (išskyrus žinutes per
spausdintas iš Lietuvos laikraš
čių).

Nedykai Lietuvos kaimiečiai 
puolasi ant Amerikos laikraš
čių kai smala, o nuo Lietuvos 
laikraščių bėga.

Clevelando varlamušiai neži

no kas daryti: juo slapčiau ką 
veikia tuo labiau dalykas išeina 
į viršų ir žmonės sužino.

Vienas jų fanatikas nusigan
dęs ėmė šaukti kad jo niekas 
neatitrauks nuo katalikų užtai 
kad pagarsino jo fanatiškus 
darbus. Nei kanibalai jo savo 
tarpan nepriimtų, o jis mano 
kad kam nors Clevelande jo rei
kia.

Iš įšėlimo nežino nei ką daryt 
ir pradėjo kaltint visai ne tas 
ypatas už jų paslapčių išdavi
mą, kada patįs tą išsiplepa ka
da pasigeria.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

RODYKLĖ No. 21

S'®kŪDIKIų
GEROVes skYRIUS

Kūdikių aprūpinimas ir po- 
nijinias yra dalyku gyvoo 
svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jacčlame. kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu
rime reguilarukaia kilo
ta epinis atvirai (y Mfaval

*DCrzvttdC8lLf

Siame skyriuje mes laiku 

nco laiko gvJdenshac rcU 
kales įdomios būsiančioms 
motinoms ir motinoms Jau
nų kūdikių.

DEL APRŪPINIMO lai
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.®

3510, Geometrija. Augštesniujų Mokyklų vadovė
lis. III dalis. Stereometrija. Parašė M. šik

šnys. Vilnius, 1920, pusi. 121 ............... 40c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Doviemastįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 

Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen

tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

“DIRVA"
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

Dėlto turbut gandrui priskir
ta tas geras darbas (nors neku
ria labai ant jo pyksta) kad jis 
yra gero budo paukštis ir nie
kam nedasiėda. Jis nevagia viš
tų kaip vanagas, nenaikina ja
vų kaip varnos, ir yra didesnis 
už varnas ir kitus Lietuvos pau
kščius, išskyrus apuokus ir pe
lėdas, kurios, vienok atnešinėt 
nieko neatneša, tik kaimynams 
pareiškia kad čia ar čia garnys 
ką atnešė....

Mums norėtųsi žinot kode! 
garniai netupia ant medžių ša
kų kaip kiti paukščiai. Kas ži
not apie tai kokią pasaką pri- 
siųskit, arba išgalvoki! jei ga
tavos nėra.

Visi jau užmiršo Bok’o tai
kos planą už kurį pereitą žiemą 
buvo paskirta $100,000. Ne
užmiršo tik laimėtojas dovanos, 
nes pusė pinigų dar jam neati
duota.

ĮVADA
Mes rekomenduojam sekančius “ne

daryk”, manydami kad abelnai moti
na nėra tiek gerai informuota apie 
savo ir savo kūdikio gerovę kiek tu
rėtų būti. Dideli žingsniai padaryki 
tų žinių praplatinimui per valdžios 
įstaigas ir kitur, bet Borden’s Kom
panija suprasdama kad tūkstančiai 
kūdikių penimi su Eagle Brand Pienu 
paduoda šitus nedaryk, užpildymui 
spragos.

Mes tyčiomis apleidžiam patarimus 
apie gydymų, žinodami kad tokius 
paatrimus geriausia gali suteikti gy
dytojas kada reikia.

Nepenėk kūdikio perdažnai ir per
daug.

Neguldyk kūdikio vakare nepape
nėjus.

Neguldyk kūdikio vakare jei nebus 
gerai vidurių liuosavęs per dienų.

Neduok kūdikiui čiulpti tuščią bon- 
kute ar kitką, suraminimui.

Neduok kūdikiui vaistų ar gyduo
lių be daktaro patarimo.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos, al
koholinių gėrimų', šokolado, saldainių 
ir t. p.

Neduok kūdikiui kieto maisto pirm 
metų ir tada tik po truputį ir lengvai 
suvirškomose formose.

Neskupėk vandenio gėrimui; van
duo pagelbsti vidurių judėjimui.

Nepūsk ant kūdikio valgio del at
aušinimo.

Nepadaryk maisto daugiau negu 
reikalinga vienam yskiui. Geriausios 
pasekmės buna kada pieno mišiniai 
lik ką šviežiai pagaminti.

Nevartok jokių kitokių gumų prie 
bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.
Nepasitikėk kam kitam išvalymu 

indų ir bonkučių; prižiūrėk šituou 
svarbius dalykus pati.

Nepamiršk sykį į savaitę kūdiki 
pasverti.

Neleisk kūdikiui čilupti bonkutę il
giau kai dvidešimts minutų.

Neleisk kūdikiui užmigti su čiulpi
ku burnoje. Nežaisk su kūdikiu po 
valgiui. Lai jis ilsisi ramiai neju
dėdamas.

Neleisk vaikui žaisti su maistu; 
nebandyk jų domę -nukreipti ar žais
ti su jais valgant.

Neduok vaikui valgyt tarp valgių. 
Nepavelyk vaikui greit maistą ryti. 

Lai ima užtektinai laiko sukramtyt.
Neapleisk vaiko dantų. Tai svarbi 

priedermė kurios nereikia užmesti.
Naragink vaikų valgyti. Jei jie 

kasdien atsisako valgyti prie stalo, 
pasitark su gydytoju.

Jūsų kūdikio mažas kūnas ir vi
sos drapanos ir kiti dalykai kurie su
siliečia su jo kunu turi būti visiškai 
švarus ir švieži. Saugus muilas kū
dikio odai ir drapanoms yra Colga
te’s Baby Castile Soap. Tyri dalykai 
naudojami jo išdibrimui, saugiai išva
lo ir pilnai.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
nasilaikyk juos ateičiai.

Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: 
Užrašyki! jiems “Artoją’’

Virimo Receptas
Makaronai, spaghetti ir kiaušini- 

niai noodeliai yra trįs maistai ku
riuos kiekviena šeimininkė privalėtų 
naudoti rengiant valgius. Tie mais
tai suteikia stiprumą ir vikrumą ir 
tuo pat laiku budavoja kūną. Jie už
ima vietą daugelio mėsinių valgių 
kadangi jų maistingumo vertė yra 
tokia pat, o jie daug pigiau apsieina. 
Sekantis receptas kuriame kiaušini- 
niai noodeliai (egg noodles) naudoja
ma yra skanus ir lengvai virškina
mas. Pamatysit kad šis pudingas 
turi gražų ir skanų skonį ir galima 
duoti su šutintais vaisiais.

NOODLE PUDINGAS
2 puodukai pieno
1 puskvorte noodles
4 kiaušiniai
U puoduko tarpyto taukų
1 lemonas
% puoduko cukraus
Vi puoduko baltintų ir kapotų 

almondų
U šaukštuko druskos
Sudėk noodelius į verdantį sūdytą 

vandenį ir virink penkias minutas. 
Nukošk per skylėtą blešini indą. Su
plak kiaušinius pilnai ir 'Įmaišyk į 
noodelius. Ištaukuok pudingo skar- 
vadn, sudėk eilę noodelių, apibarstyk 
cukrum, almondais, tarkuota lemono 
žieve ir tarpytais taukais. Paskui 
dek antrą eilę noodelių ir daryk kaip 
pirma, iki viskas sudėta. Dadėk pie
ną ir druską, ir kepk vidutiniškam pe
čiuje valandą. Duok karštą su pie
nu ar Smetona.

Virtuvės Reikaluose
Kuomet kepsnis biskį perkepa, su

dėk jį peršutinimui.
Nuėmimui musių popierio kuris 

prilipo prie stalo, patrink jį su ter- 
putinu ar kerosinu ir jis lengvai nu- 
silu ps.

Frankfurtai buna skanesni jeigu 
perpjaunami ir apkepinami ir duoda
mi su daržovėmis.

Darant salotų uždarą sudaryk sau
sus dalykus pirm dedant šlapius.

Greitam išdžiovinimui salotų lapų 
sudėk juos į retą audimą (cheese 
cloth) ir suk smarkiai ratu ore.

Valant agato indus negramdyk už-

džiuvusį maistą ant šonų nes tas su
raižys. Pamerk tik į karštą vande
nį, arba jei reikia užvirink vandenį.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuvalymui marmuro kuris pasida

ro purvinas ir taukuotas daryk taip: 
Ištarpink unciją sodos % puskvortės 
vandenio ir dėk baltinio iki pasida
rys košele. Trink drūčiai ant mar
muro ir leisk nudžiūt. Numazgok su 
tyru vandeniu.

Nuvalymui baltų plėtmų nuo balto 
palivuoto stalo, naudok šmotą skaru
lio su kerosinu, alkoholiu ar linų alie
jum.

Išvalymui baltų audimų kurie pa
geltonavo ilgai stoėvdami, išmazgok 
juos muilo putose ir paskui išdžiovink 
saulėje, tas atgrąžins jų baltumą.

Indų šluostymo abrusus reikia iš
mazgoti nors sykį į dieną karštame 
vandenyje su muilu ir padžiauti lau
ke. Juos reikia virinti nors sykį sa
vaitėje geram išvalymui.

Grožės Patarimai
Jeigu plaukai pradeda džiūti ir at- 

šiupti, ir neturi naturalio aliejaus tai 
esti del karščio. Galvą reikia tepti 
šiltu alyvų aliejum sykį ar du savai
tėje trinant ir paskui iškaršinant ge
rai naudojant gerą šepetį. Šepetys 
turi turėt pusėtinai storus šerius. 
Metaliniai šepečiai negeri nes jie ga
li užgauti odą. Ištrenk galvą geru 
shampoo aliejum ir įtrink į galvos odą 
per dešimt minutų. Po to naudok 
nestiprų muilą ir išplauk plaukus 
naudojant vandeni kas sykis šaltes
ni, pagaliaus visai šaltą.

Ypatiška Sveikata
Reikalinga užlaikyti akis švariai ir 

geram stovyj kaip ir kitas kūno da
lis. Naturalis šlapumas akyse yra 
viskas ko reikalinga jų užlaikymui. 
Vienok jeigta esat nuolat lauke ir pa- 
juntat kad antakiai ima perštėt, nuo 
vėjo ir dulkių, turit mazgoti akis sy
kį į dieną. Geriausia yra soliucija 
Boric Acido sudaromo sekančiai, iš 
Boric Acid pauderio ir puskvortės 
tyro virinto vandens. Keletą lašų to 
skystimo reikia įlašint į akies kam
puti. Lai jis perbėga paskui Į kitą 
akies kamputį. Patirsit kad tas bū
das pataisys ir palengvins akims.

Mes Rekomenduojame okančius Produktus:
Mes rekomenduojam Borden’s Eva-^žiam pienui. P_’. ' 

porated Pieną nes jis yra patogiau-
Del kavos jis neturi 

sau lygaus. Prašykit savo groser-
sias, tyras ir ekonomiškiausias iš vi
sų pieno formų. Virimui ir kepimui 
jis yra lygus skoniu geriausiam švie-

ninko duoti Borden’s Evaporated Pie
no kada kitu sykiu nueisit pirktis sau 
groseriškų reikmenų.

Incorporated

ANKSTYVŲ 
DIENŲ LIEKANA

The Society turi išstačius ant 
parodos priemenėje seną me
taline dėžę naudotą šio banko 
bėgyje jo pirmu aštuoniu metu 
(1819-8856) laikymui pinigu 
ir brangiu popierių.
Nežiūrint kaip skirtinga ta dė
že yra nuo moderniniu banki
niu šėpų (vaults), savo dieno
se ji suteikė atsakančią apsau
gą, ir pažymėjo pradžią šios 
Society nusistatymo kuris ap
ėmė savo depozitoriu pinigus 
visišku saugumu.

tneorporafeč.

ĮĮjocietg for gamtas
in the City oF Cleveland

FUBLIC SQUAR2

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKA
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THE RISE OF LITHU
ANIA

For many years it was gen
erally believed in Western Eur
ope that the Lithuanians were 
Slavs. A similarly erroneous 
bedief was entertained as re
gards the Estonians and Letts. 
The Union of Lithuania with 
Slavonic Poland, then her de
pendence upon Slavonic Russia, 
have helped to create and foster 
this error.

Actually the Lithuanians to
gether with the Letts and Old 
Prussians form a family of 
Aestians or Balts, who for cen- 
turie.s have preserved their own 
language and customs. They 
are part of the great family of 
Aryan peoples to which the 
Germans and Slavs also belong.

The Lithuanian language, 
however, conclusively proves the 
non-Slavonic origin of the Lith
uanian people as a whole, for 
although it has borrowed indi
vidual words from the Slav vo
cabulary, as also from the Ger
man, in all other respects it is 
an entirely distinct and separa
te etymological unit. 
German 
make it 
our own 
rowings
Greek or Latin.
in fact, one of the oldest, if not 
the oldest, language extant in 
Europe, and as such fully de
serving greater attention from 
philologists. It is indeed very 
closely related to Sanscrit and 
possesses, according to the cel
ebrated Russian philologist For
tunato v, more than 75,000 
words. Intrinsically it is un
questionably a highly developed t 
tongue which lends itself ad
mirably to all nuances of litera
ry ant colloquial expression. No 
less an authority than Elisee 
Rerlus, in his Universal Geo- Į 
graphy, says of it:

“Of all languages of Europe, 
Lithuanian, which lacks augu- 
mentatives, is the one which 
possesses most affectionate and 
caressing diminutives. It has 
more of these than either Span
ish or Italian; it has more of

Slav and 
borrowings no more 
German or Slav than 
Greek 
would

and Latin bor- 
make English 
Lithuanian is,

them than even Russian, and]They gave their lives that we 
can multiply them almost to in-1 might live,
finity, applying them to verbs 1 But we—what can we to them 
as well as to adjectives and give?
nouns. If the value of a nation Those heroes of our noble race 
in the ensemble of humanity Who died while fighting face to 
were to be measured by the 
beauty of its language, then the į 
Samogitians and 'Lityines would Į 
occupy the first rank among the 
inhabitants of Europe”.

A British authority, Benjam- j 
in D. Dwight, in his Modern. 
Philology also writes:

“This (the Lithuanian! 
tongue) is a language of great ] 
value to the philologist. It is' 
the most antique in its form of 
all living languages of the, 
world, and most akin in its sub-' 
stance and spirit to the prime-į 
vai Sanscrit. It is also at 
same time so much like the 
tin and Greek as to occupy the 
ear of the etymologist, and in. 
the multitude of words not, 
otherwise understood, in the 
place of the interpreter, with! 
its face fixed on Latin and its 
hand pointing backwords to the ] 
Sanscrit. It is like a universal 
interpreter, seeming to have the 
gift of tongues, since its tongue i 
is so greatly like the rest in1 
preserving the purse of prime Į 
model, from wliish they are all 
corrupt derivatives, as to seem,' 
in whatefer language you hear, ] 
the chime of that language, j 
ringing loud and clear from an- { 
cient time.”

face,
In France.
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P. Urbšaitis, that tea hounds 
should be much interested in 

į fox trots.
-------- o--------

The only time a man has the 
last word, says A. Jankauskas, 
is when he says, “Go ahead and 
bob it”.

-------- o--------
Is There a Doctor Present?
only kissed her on the cheek,
It seemed a simple frolic,

But I was sick in bed a week—
They called it “painter’s 

colic.”

up-
siu-

have
And Išmazgojam 

.Bob Suraitom 
Manikurinam

MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS 
Dažom 
Garbiniuojant 
Apvalai Suraitom
Baltinam Išimam Gyv-PIaukius
Bobinam Plaukus Gydom Pleiskanas

Veidus Pagražinant

Telefonas Main Gili
P. J. KERŠIS 

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

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

A “smoker” occording to the 
Į modern definition, is not a stag 
party, but a two-legged animal 
with a cigar or cigaret in his 
mouth.

The greatest aid to earning is 
thinking.

VYRAMS IR VAIKINAMS VILNONIAI

Diem Kelinėm Siutai

A Chicago professor says this 
year will pass into history with
out any summer. What 
we had then—winter? 
what will winter be like? 

-------- o--------
P. Akšis says people who get 

Lo the top are not afraid of 
hill work.

POPULIARIŠKŲ
RUDENINIŲ 
PAVYZDŽIŲ
IR VISOSE 

MĖGIAMOSE
SPALVOSE

ir išvaizda sudėta į šiuos
. Kožnas siutas padarytas iš 

aukštos rūšies vilnonės materijos popuriariu spalvų. Kož
nas tvirtai pasiutas, pusiau su pamušalu, jie taipgi turi 
dvejas kelines — micros 32 iki 42. Skiepe po. . . .$29.95

Vyrai—tvirtumas, mada 
tus parduodamus po $29.95.------------ O-------------

HE GOT OFF EASY
She—Yo you believe with the 

doctors that kissing is danger
ous ?

He—I’ll say it is. One kiss 
cost me a lobster supper last 
night.

TURIM VISOKIAUSIŲ VESTUVIŲ 
SUKNIŲ JAUNAMARTĖMS

Ir Suknią 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.

-------- o--------
Most houses would make good 

j homes, thinks John Brazauskas, 
] if it wasn’t for the people 
I lived in them.

-------- o--------
THEY SELDOM DO

— May I kiss you?
— I should say not I 
But she didn’t.

---- o--------  
A Necessary Reform

Mr. Greene came home from 
church wringing wet.

“America”, he informed his 
wife, “will be a nobler land to 

not every Amer- 
: ican thinks he can keep his rel- 
] igion and somebody elsc’s um- 
i brella.

who
-------- o--------

It would be interesting 
know what kind of time an 
ympic runner makes when 
wife calls him.

to 
01- 
his SIŪK IR TAUPYK

asMiSEmEEaBSSE

Naktimis i

Jei jos Pavargą,
Teka, jei skauda, arba Prisinešę 
Raudokit Murine tankiai. Atgaivina, 
ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiem 

Parsiduoda visose vaistinėse.
Rašyk knygeles iš Mnrine Eyo Remudy Co., 9 East Ohio St., Chicago

USE

Dabar

gintas 
iki 

36.35
Geriausi Vatos Siūlai 
SIUVIMO PAMOKAMEMORIAM

Walter R. Baublis. 
they sleep the silent

By 
rows 

dead
] Beneath the stars that shine
j o’erhead,
i Grave sentinels they seem to be 0 7
As they were once across the ! FAMOUS WORDS OF FAM- 

y , OUS CELEBSsen, Ex-Gov. Walton: “I’m the
j guy that put “O. K.” in Okla-

The sacrifice which they have ■ homa.”

In in when

Norėdami naudingos knygeles 
apie siuvimą prisiųskit 4 c. Į 
THE SPOOL COTTON CO., Dept. O 

315 Fourth Ave., New York

e

In France.

made,
The utmost price which they 

have paid,
Will linger in each patriot
Whose heart leaped up at that 

first shot,
In France.

.. UNCLE WIGGILY’S TRICKS

V/bats the. 
, Ynatter ?

Fine! We cart use 
them next 
time !

7 hrow them. 
now,Widdyi

F. P. Adams: “All colyumn- 
ists live on Wheezy street.”

Ma Ferguson — Vox Papa- 
lizing Texas.

Kid M’Coy — A man who’s 
been married nine times fears 
nothing.

Clarence Darrow—I’m so ten
der-hearted I couldn’t even 
string beans.

Mayor Hylan — I just had to 
fling at politics.

Prince of Wales — Ill the 
King’s horses and all the King’s 
men couldn’t get me on an 
equine again.

I Dist. Attorney Crowe — The 
' most gorgeous place I ever saw 
Į was a room full of beautiful 
j hangings.
| Elynor Glyn — The hotter 
they are the better they sell.

-------- o--------
TERRIBLE CRUELTY

They have sent 20,000 fliv- 
! vers to Germany, which is one 
Į heck of a way to relieve a suf- 
j fering people. 

-------- o--------
“Why are you lugging home 

that expensive box of candy?”
“Just playing safe—My wife 

kissed me this morning so I 
think it must be her birthday or 
our wedding anniversary.” 

-------- o--------
It seems quite natural, thinks

LABAI 
STEBĖTINAS 

IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS 
LAIKRODĖLIS 

Rodo meto 
12 mėnesų, 
7 savaitės 
dienas, 31 
dieną mė
nesio, mė
nulio per
mainas, ir 
minutas ir 
sekundas. 
Laiko tik
rai laiką ir 
yra gražūs

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

NESIŲSK PINIGŲ. Tik prisiųsk 
mums savo vardą ir adresą. Mes ap
luokam persiuntimą. Užmokėsit tik 
$G.35 pačtoriui kada atneš. Pinigus 
grąžinsim jeigu nepatiks.
BARGAIN JEWELRY CO. Dep. 260 

233 William St. New York City.

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

Wet AitcrStrop Razor

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wi*.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena dauginus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur
Tabletuose ir kaip skystimas

S 5

£

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
"pAI yra pinku jeigu gali taip 

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

Pavjrzdžiui, 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.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų cmales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacol Co., Saint 
Louis, U. S. A.
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Lietuviški Rekordai 
GRAFAFONAI

Namų Rakandai
Žiema ateina — rūpinkitės apie 

i? ~~""g pečius — ir eikit jų apžiūrėti ir 
* ' pasiteirauti apie kainas pas mus.

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

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pas 
mus pasirinkti.
Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit

CSeve^artd Furniture ©o.
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius * G. Židonis.

fti
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eilcite tikrą Specialistu, o n« 

prie koki') Aeišlavintų daktarių Tik
ras Specialistas arba profesorius ns- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po išegzc.minavimo. Daugybė dakta- 
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jie 

įį: neturgj0 užtektinai apsipazhnmo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros li(įo». 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- 
Spindulių Rocntgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos prieiasti 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnojusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijims 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkut ant viso kūno ir burnos, fcai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaiidnkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų ligi! yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šj ap
garsinimą.

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

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

Nedoldieniais nuo 10 iki 1.

r= Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos I Prižiurėkit juos rūpestingai. Pridabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Goriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta ji. Jie net prašo dauginus. Jis voikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.
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|P0 LIETUVAI
i pasidairius į
| Veda Leonas Žukauskas

Daugiau apie Parodą
Trečia Lietuvos žemės Ūkio 

ir Pramones Paroda prasidėjo 
rugpjūčio 22 d. ir baigėsi rugsė
jo 1 d.

Rengiant pirmą Parodą turė
ta omenyje išaiškinti kas dar 
gero ir naudingo buvo užsilikę 
po pasaulinio karo Lietuvos že
mės ūkio srityje. Po to baisaus 
karo ūkininkai pasijuto labai 
sunkioje padėtyje, jie norėjo 
kelti savo sunaikintus ukius, 
tik nežinojo kur kreiptis kad ga- 

,.į vus geresnį gyvulį veislei ar ją
jį vu sėklai, ar žemės ,ukio maši- 
' nu ir padargų. Jie tik parodos 
' metu teturėjo progos arčiau su 
viens kitu susipažinti ir sužino
ti kur ir ką galima įsigyti. Šis 
tikslas per pirmą Parodą beveik 
atsiekta.

Antroje Parodoje be aukščiau 
minėto tikslo galima buvo lygin
ti, ant kiek Lietuvos žemės ūkis 
suspėjo atsistatyti po karo kurs 
suardė ekonominį gyvenimą. Ir 
tikrai, ši Paroda buvo žymiai 
turtingesnė eksponatais negu 
pirmutinė.

šių metų — trečioji — Paro
da, ant kiek leidžia spręsti eks
ponatų gausumas, pralenkė abi 
pirmąsias.

Prie rengimo Parodų pradžio
je žymiai yra prisidėjus vyriau
sybė suteikdama paskolą, kuri 
jau grąžinta. Ir dabar Parodų 
rengimą vyriausybė labai pa
skatina, teikdama palengvinimų 
eksponatams pervežt gelžkeliais, 
sumažindama tarifus iki 50%, 
paliuosuodama eksponatus nuo 
muito jei šie yra išvežama at
gal į užsienį, taip pat išduoda
ma palengvintas vizas vykstan
tiems į Pirotlą ■'ftžšlėfiJar žksį>5- 
natams.

Parodos komitetas numato 
reikalą ruošti panašias Parodas 
ir toliau, tikėdamasis kad kaip 
vyriausybė, taip ir visuomenė 
parodų idėją palaikys taip pat 
stropiai kaip iki šiolei.

Šiųmetė Paroda buvo paskir
styta į penkiolika skyrių:

1. žemes ūkio mašinos ir pa
dargai.

2. Gyvuliai (arkliai, raguo
čiai, kiaulės, etc.).

3. Pieno ūkis.
4. Laukų, pievų, sodų, daržų 

ūkis.
5. Paukščių, bičių, žuvų ūkis.

6. Miškų ir durpynų ūkis.
7. Statyba ir statoma mede- 

ga.
8. Keramika ir stiklo dirbi

niai.
9. Technologija ir mašinų 

statymas.
10. Audiniai, galanterija, ma

nufaktūra.
11. Odos dirbiniai.
12. Chemijos dirbiniai.
13. Liaudies dailės dirbiniai.
14. Spaudos ir statistikos da

viniai.
.15. Prekių pavyzdžiai.
Paviljonų buvo penkiasde

šimts du.
Kiekvieną paviljoną aprašyti 

skyrium butų perdidelis užsimo
jimas. Gana pažymėti kad mu
sų žemės ūkio Paroda ima virs
ti tikru Lietuvos žemės ūkio 
veidrodžiu, nuolatos kas met di
dėja, tobulėja. Apie tokios Pa
rodos naudą taip pat netenka 
abejoti.. Ne vienas ūkininkas 
sugryžęs iš parodos į savo ūkį 
buą, priverstas pagalvoti apie 
savo ūkio pagerinimą tuo keliu 
kuris buvo Parodoj atvaizduota.

Šįmet Parodą aplankė iki 80,- 
000 žmonių. 

▼▼▼

Šios parodos proga rugpjūčio 
23 ir 25 d. suruošta DAIJįfŲ 
DIENA. Anot “L. U.” 36 nr„ 
Lietuvos liaudis per savo jaunų
jų pasiryžimą parodė tą ko Lie
tuva per amžius dar nebuvo ma
čius. Ar girdėtas daiktas kad 
vienoje vietoje vienu choru dai
nuotų trejetas suviršum tūks
tančių dainininkų minią, gražios 
iš visos Lietuvos, o jų klausytų
si dešimtis tūkstančių žmonių. 
Gražu buvo žiūrėti į trijų tuks- 
tajiči ųdainininkų minią, gražios 
buvo eilių eilės tautiškais rubais1 
pasipuošusių mergaičių; gražu 
buvo klausyti galingos iš tūks
tančių krūtinių plaukiančios dai
nos, ir tūkstantį kartų pasidarė 
gražesnė, įspūdingesnė Lietuvio 
daina kruią jis dainuoja ir be
sidžiaugdamas ir besilinksmin
damas, ir sunkų, kietą vargą, 
nelaimių naštą nešdamas.

Visi kurie turėjo laimės ap
lankyti pirmutinę Dainų Dieną, 
turėjo jausti gilaus dėkingumo 
musų dainininkams, chorve
džiams ir dirigentams kad jie 
vienu žygiu, vienu pasiryžimu 
atgaivino amžiais marinamą 
musų liaudies dainą.

Reikia tikėtis kad panašios 
Dainų Dienos bus rengiama daž
niau, kad musų gražios, pasau
lyje pagarsėjusios dainos daine
lės vėl pradės garsiau skambėti 
visuose Lietuvos kampeliuose, 
išstumdamos pradėjusias skver
btis į mus svetimtaučių dainuš
kas, visokį šlamštą.

Be to, kariu su ž. U. ir Pr. 
Paroda Kaune dar buvo atidary
ta dar dvi kitos parodos, bū
tent:

1. Tapybos, Skulptūros paro
da, kame buvo išstatyta Lietu
vos dailininkų A. Žmuidzinavi
čiaus, J. Mackevičiaus, P. Rim
šos ir kitų kuriniai. «

2. Pedagogine paroda, koi$- 
rativo “Spaudos Fondas” suruo
šta.

Vėl nelaime su orlaiviu. Rug
pjūčio 29 d. pakilo orlaivis iš 
Kauno aerodromo, bet staiga su
stojus dirbt motorui visu smar
kumu nukrito žemėn. Du buvę 
orlaivyje lakūnu vis tik išliko 
sveiki. 

▼▼▼
Pasikorė del mokesnių. Pa-1 

sak “Liet. Žinių”, Antalieptės 
(Ežerėlių apsk.) miestelio krau- 
tuvninkas Kromas Zalmonas tu
rėjo mokėti 300 litų mokesnių. 
Jo krautuve išviso tiek neverta 
ir jis negalėjo sumokėti tiek pi
nigų. Negavęs pasiskolinti, nu
tarė nusižudyti. Rugp. 17 d. 
naktį išbėgo iš miestelio miškan 
ir.... pasikorė. Kadangi be i 
tardymo jį nuo pasikorimo vie
tos negalima buvo nuimti, jis 
porą dienų pasiliko bekorintįs. 
Šis įvykis iššaukė labai didelio 
nepasitenkinimo piliečių tarpe.

Moterų “karas”. Kauno pi- 
lieis V. nesenai vedė vieną Šan
čių panelę. Po vestuvių V. kur 
tai naktimis dingdavo. Jauna 
žmona panorėjus sužinoti kame 
dalykas ėmė “šnipinėti”, ir su
žinojo kad jisai “flirtuoja” su 
panele B.

j Nelaiminga žmona nuėjo j tos 
i panelės butą, kur rado savo vy
rą. Tarp abiejų moteriškių ki
lo rungtynės ir riksmas, ant ku
rio subėgo dar daugiau moterų, 
kurios dalyvavo “kare”. Dau
giausia tapo sumušta V., kuri 
nugabenta net ligoninėn.

Savižudystčs. Klaipėdos kra
šte 1923 m. sulyg valdiškais pra
nešimais nusižudė 14 žmonių 
(11 vyrų ir 3 moteris). 1921 
m. nusižudė 20 žm. (14 vyrų ir 

[6 moteris). Savižudysčių prie
žastis daugiausia esą dėlei fizi- 

| nių ir psichinių ligų. -
Vagių gaujos byla. Mariam- 

! polės Apigardos Teismas rugs. 
| 4, 5 ir 6 d. nagrinėjo didelę va
gių gaujos bylą, kurioje buvo- 
kaltinama 20 suvirs dalyvių ir 
visi Žydai. Mat 1921 m. nuo 
rudens iki tų metų pabaigos 
Mariampolėje ir Vilkaviškyj bu
vo padaryta eile drąsių vagys
čių.

Vagis spiesdavos prostitučių 
butuose Mariampolėj ir Kaune. 
Viena prostitučių, milicijos su
laikyta be paso, nupasakojo vi
są eigą vagysčių. Pas intaria- 
mus asmenis, šitos prostitutės 
nurodymu, rasta buvo vogtų

dalykų likučiai.. Šioje gaujoje dalykus, o penki kaltinamieji 
vyriausi vadai buvo Vilniškiai visai pasislėpė, nes juos teis- 
vagįs. Po trijų metų nagrinė-'mas buvo išleidęs už nedidelius 
jant bylą daugelis liudininkų i užstatus. Kaltinamųjų gynėjais 
aiškinosi pamiršę senai butus1 stojo Adv. Bulota, Galpernas,

Rešiotkinas ir Frenkelis.
Dalis teisiamųjų pripažinta 

kaltais, kita dalis visai patei
sinta.

“Liet. Žinios”)

Kalėdoms Exkursija
į Lietuvą.

Mr. A. V. Bisca nuo Suvienytu Valstijų Linijų rengia special? 
Kalėdoms Ekskursiją i Lietuvą. Pasažicriai išplauks ant milžino 
“Le iathan” iš New Yurko Gruodžio 6 d. per Southampton’:}. Jus 
'pasieksite savo Tėvynę laiku sueit su draugais ir giminėmis del 
Kalėdų švenčių.

Pasiteiraukit apie šią ekskursiją dabar. Jus gausit mažiausio
mis lėšomis švarius, puikius kambarius, gerinusį valgį, didelius ir 
puikius publikos kambarius ir mandagų patarnavimą visu laiku.

Kam neprisidėt prie tūkstančių kurie keliaus Romon, 1925 me
tais dalyvaut šventėse, Šventų metų, kaip proklamuoja jo Švente
nybe, Papa.

Noyėd:(mi pilnų informacijų rašykit arba kreipkitės dabar

UNITED STATES LINES
45 BROADWAY, NEW YORK 

Arba prie vietinio Agento
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, Ohio

Managing Operators for 4
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- tl 

TOJO KAINOMIS!

Radviliškis, Šiaulių aps.
Maži vagiliai. Radviliškyje 

turgadieniais po turgų vaikščio
ja daugybė mažvaikių kurie už
siima vogimu šieno paduoto sto
vintiems turguje arkliams ėsti. 
Tokiu budu atvažiavusiems tur
gui! kaimiečiams iš už 30 kilo
metrų negalima ramiai pasišer
ti gyvulių. Kodėl tų vagilių nie
kas nesuvaldo?

Rugpjūčio 22 d. Keistučio g.! 
vežikas vežė tūlą gryžusj iš A- j 
merikos Lietuvį. Važiuojant pro J 

I S. Citvorienės aludę (slaptas 
I traktierius) išbėgo iš aludės 
j tarnaite ir prisispyrus kvietė 
nepažįstamąjį vidun, bet jis at
sisakė nuo tų “vaišių” ir nuva
žiavo toliau.

I Kokiais tikslais yra viliojami j 
žmones S. Citvorienės aluden, I 

j ypatingai Amerikiečiai Radvi- j 
liškiečiai, jau gerai žinoma. Pa- | 
tartina nei vienam ten nesilan-1 

įkyti. Klevo Lapas.1

A. L. Glaser
i ADVOKATAS IR TEISIŲ t 

PATARĖJAS
I padarė patvarkymą pasimatyti
Į su savo klientais ir tais kuriems 

reikia legalio patarnavimo ir pa
tarimo, ofise .pas

; GEORGE KAUPA & CO. j
6603 St. Clair Ave.

Kas Antradienis ir Trečiadienis l 
j vakaras ipio 7 iki 9 vai. I 
••.dili! iiiiiiii..i|iiiiiii"iiiuiiii..i:..i ;9>*.i.iii:u:.iJ>i>i..illili:-i.uiiiiiii.iiiiUiii:diliiiKilli>IRII.

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 mėnesi, L 
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 Poslapių. Kaina už vieną g j. KjjQ Dvi už $2.00 
Įsigykit 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

SIEKIA 1,000 JARDŲ

B

šautuvo Makštis 
dojama už R

Militaris, Policijos ir M 
džioklčs šautuvas

VKTTI Atkreipia™ atidą į pažymėtiną nupiginimą importuotu 
1 iLl i 2 A.1 1 . Ginklu.—Pirkit DABAR, kolei dar kainos nepakeltos. 

MAUSER PATS UŽSITAISĄS—KOMBINACIJA ŠAUTUVO IR PISTA- 
LIETO — Oficieriu Modelis; 5*/z

zinu

$8.75
9.75

estra Magazinas, 25 kalibro .. 1.50 
estra Magazinas, 32 kalibro 
0—25 kalibro patronų ........
0—32 kalibro patronų ........

IKIŠENIO 
IMPORT! 
106-Iš- 
imamu

MODELIS, KALIBRO 32, 
3TAS AUTOM. PISTOLIS

noj eina 
nai. Ilfi’i: 
viso so 1 
10 uncij1

'M

apsaugos užraktą kada reikia ir yra 
ugus nešiotis kišeniuje.

kalibro pistolis,
Kaina .............
kalibro pistolis

1.50
1.90
2.40

Staiga Paverčiamas
i Karabiną

101—y-Vųki^kas oficieriu modelis, 9 mm kalibro (.354) (ima štandart 9 mm 
Luger automatiškų pistolių kulkas), 5’.į coliu vamzdis, 500 jardų nutaiko
mas, gaunamas pilnai su medine rankena ir kt

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

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

Kaina ....................      • • ■ • ■.

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

Vamzdis—9 šūvių
Naudojamas visame pasaulyj—smar

kus, akuratnas, saugus
Vėiiausis Modelis, siekia 1800 jardų.

AUJAS SECRET SERVICE I PAPRASTAS POLICIJOS MODELI

i Polici-
Departmentams.

$29.95
4.50

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

KAINA 
32 kalibro

jos
mų, išlenkiamas cilinder'.s ir 
Dvigubos akcijos, tvirtų rė- 
naujas užraktas kad netikėtai neiš
šautų. 38 kalibro, 4-colių vamzdis, ir

karbuoto medžio rankena. Mėlynos 
spalis $18.50
100 patronų 38 kalibro ..........S3 10
100 patronų 32-20 kailbro ...........3.60

revolveris

revolveris

38 kalibro revolveris

$13.25
14.50
16.25

“BABY” BE GAIDUKO REVOLV. 
01—Šis yra inažiau- 
ias revolveris: sauja 
2 kalibro trumpus 

patronus; gražiai pa
darytas; turi auto

matišką išmestoją ir sulenkiamą gai
duką; galima nešiotis brusloto kišc- 
niuje ar moteriškoj tarbelūj. 4)5 75 

Kaina .................
Perline Rankena ekstra............
100 patronų 22 kalibro trumpų

107—Luger au
tomatiškas pis- 

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

sakantis visais atžvilgiais kaipo po
licijos ir sporto šautuvas. Paklausk 
karo veterano ką jis mano apie Lu
ger. Jis naudojamas motorciklių po- 
licistų gaudant automobilių banditus 
del smarkumo ir peršovimo per me
talo plotvcs (1 3 colio), jo didelį aku- 
ratnumo ir toli siekimo. Magazinas 
išmetamą 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 koto. Tas pagelbsti 
šovikui nti laikyt toli šaunant. Toks 
šautuvas tinka medžionei, yra leng
vas, tvirtas, akuratnas kaip šautuvas, 
ir turi spėkos numušti briedį, vilką, 
dideles' gyvates, meška, kalnu liūtą, 
ir“-. ' $1.50
100—30 kalibro patronų ...........$3.80

Į Importuotos Karves Odos Mašna 1.50 
į Plokšti Walnut rankena pada- 

. $2.00 : rymui Luger į šautuvą 
• • * Ekstra Magazinas . . . . . .

2.75
3.00

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

2.50

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
siųsim jums šautuvą sekančiu paštu, arba Ekepresu C. O. D. Užmokė
sit likusius kada daiktas bus jums atvežtas.

Dept. A-114.

lt

GARSUS ••MAUSER" PATS UŽSI- 
LIODUOJ ANTIS AUTOMATIŠKAS 

l’IŠTA LIETAS

naudojime.
Šovikas gali žinot kur 
taiko patamsėj tik pa
ko ir patamsėj palytė
jimu ar pistolis užtai
sytas ar ne—kada už
taisytas, užpakalis gaiduko jaučiasi 
viršuje. Tas yra svarbus dalykas, nes 
t onesant prie kitų ginklų pasitaiko 
nelaimės.

Magazinas ima 25 kalibro 9 patro
nu©, o 32 kalibro 8 patronus.
25 kalibro pištalietas $13 95
32 kalibro pištalietas i

Kaina ____________-
Ekstra Magazinas 25 kalibro 
Ekstra Magazinas 32 kalibro 
100—25 kalibro patronų 
100—32 kalibro patronų 

i 22 kalibro revolveris

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

together with. _ cartriges. I anree to pay balance of purchase price, 
plus post or express charges, upon delivery of goods ordered.

NAME

STREET
CITY or

STATE

and No.

TOWN

MUSU GARANTIJA
Mes visiškai gararituojam 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 tikutis; ir kad jis perstato pilną perty- 
bę kainos kurią mokate ėtis; ir kad jis perstato pilną vertyb

Jeigu nebūsit pilnai užganėdintas savo pirkiniu galit jį tuoj grąžinti po 
j qi) j aplaikymo ir per iškelsim ant kito kokį norėsit arba atgrąžinsim pinigus. 

-10. V. A. DANIELS HICKS BUILDING, SAN AN10NIQ, TEXAS



DIRVA

| Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

“MIRTIEČIŲ” VAKARAS
Nedėlioj, rugs. 28 d., Lietu

vių salėje “Mirtos” Choras sta
te šešių veiksmų komedijų — 
“Pirmas Degtindaris”. Pats vei
kalas nekokios svarbos, bet su
lošta neblogiausia, kas pridavė 
jam daugiau vertės. Žinoma, 
neapsilenkta ir be trukumų ; bet 
kur jie išvengiama?

Dainos viską gana gerai da
bino, kaipo pačių velnių taip ir 
jaunimo. Ir podraug gerą Įspū
dį darė jauni velniukai, maži 
vaikai, kurie buvo tikrai natu- 
rališki. Nes mat šių dienų di
duma vaikų mažai ką skiriasi 
nuo velniukų.

Po perstatymo dar grojo ant 
smuikos koks tai jaunas vaiki
nas, iš pavardės — Schmidt — 
sprendžiant svetimtautis. Jis 
neblogai smuiką valdo. Bet ma
žai kas ramiai jo klausėsi, visi 
jau buvo sukilę po ilgo sėdėji
mo laike perstatymo, kuris ga
na ilgokai tęsėsi, nes buvo ilgos 
pertraukos. Nežinau ar nebuvo 
galima pertraukų sutrumpint ?

Patėmytini dalykai tai: pro- 
gramo vedėjas buvo netikęs ka
dangi nieko nebuvo girdėt ką jis 
kalbėjo. Jau ta ypata nepirmu 
Sykiu, ir vis taip pat. Patar
tina ateityje ją pakeisti. Laike 
programo keistai išrodė tas ne
pertraukiamas bėginėjimas per 
salę i aktorių kambarį įvairių 
kaip apsirengusių taip vienmar
škinių, didelių ir mažų. Tas tu
rėtų Puti kaip galint mažinama. 
Ne tik prastas įspūdis ant pub
likos, bet ir ramumo ardymas.

Publikos laike perstatymo bu
vo nedaug, ant šokių pasidaugi
no. Priežastis, buvo lietinga 
diena. Taipgi tą dieną buvo ki
ti du parengimai. Kiek teko 
sužinoti ant visų nėperdaugiau- 
sia žmonių atsilankė. 'Bereika- 
lo bažnytiniame rūsyje gaspa- 
dorius barė savo aveles kad visi 
pas velnius nuėjo, o į rūsį ne
atsilankė. Daugiausia žmonės 
namie tūnojo tokiam pre.

Bet kaip sako tai ir Mažeikos 
keršintojams nekaip pavyko — 
jau patįs jo pasekėjai rengiasi 
deportuoti jį iš Clevelando už 
tokį suardymą susipratusių 
darbininkų vienybės ir už sukū
rimą keršto. Permatoma du ku
rie bus deportuojami už tokius 
pat darbus — Padegimas ir Ma
žeika. šokikas.

| PILIEČIAI. REGISTRUOKI
TĖS!

; Lietuviai Amerikos piliečiai! 
j Ateina svarbiausi Amerikos is
torijoj rinkimai! Registruoki- 

' tęs dabar kad galėtumėt bal
suot lapkričio 4 d.

Daugelis jūsų nors turit pi
liečio teises bet jomis nesinau
dojai. Daugelis užmirštat prieš 

j rinkimus užsiregistruoti, tada 
neturit teises balsavime.

I Registravimo budelės randa
is! arti jūsų namų. Registravi
mosi dienos yra šios (atminkit) 

Spalių 2 d.
Spalių 9 d.
Spalių 17 d.
Spalių 18 d.
Balsuokit už ka norit — BET 

UŽSIREGISTRUOKI!' IR BAL
SUOKIT!

SALĖS B-VĖS RAPORTAS
Rugs. 29 d. Salės Bendrovės 

direktorių susirinkime buvo iš
šluota knygų peržiūrėjimo ko- 
I misijos raportas, kuri buvo iš
rinkta pusmetiniame šėrininkų 
susirinkime. Iš raporto, kuris 
apima 19 mėnesių laikotarpį, 
paaiškėjo jog apivarta buvo už 
apie dvidešimts tūkstančiu do- 
larių, ir radosi tik $2.98 truku
mo. Tokiu budu klaida, palygi
nant su tokia apivarta, ir ve
dant knygas nekokiems knyg- 
vedžiams, visa imaža.

Nebuvo nieko panašaus kaip 
buvo tūlų įsisvajota ir leidžia
ma nepamatuoti gandai, net ir 
ypatos įtariamos paglemžime 
keleto desėtkų dolarių.

ščrininkas.

MUNICIPAL CO. BYLA
Toliau vedant teismą The 

Municipal Savings and Loan Co. 
viršininkų, spalių 1 d. liko at
rasti kaltais kaip aną savaitę 
M. A. Vinson, šie du: Baker ir 
Perris, iš kompanijos valdybos. 
Kitų teismas bus šipse dienose.

DR. V. KUDIRKOS DR JOS 
NARIAMS

Bertaininis Dr. V. Kudirkos 
Draugijos susirinkimas įvyks 
nedėiioj, spalių 5 d., 2 vai. po 
pietų, Flynn Salėj, 5311 Supe
rior avė. Visi nariai kviečiama 
atsilankyti ir nauju atsivesti. 
Po naujų metų gal bus sunkes
nis įstojimas į draugiją kuomet 
bus priimta pataisyta konstitu
cija. Dabar proga visiems pri
stoti, skubinkit iki 1925 metų.

'taipgi yra labai svarbių da
lykų kurie reikės apkalbėti šia
me susirinkime. Yra daug ne
gerų antrašų narių, ateikit pa
taisyti, žiemos laiku bus dau- 

Igiau ligonių, reiks lankyti, o už. 
negerą antrašą nariai bus bau
džiami. Yra ir tokių narių ku
rie nežino draugijos sekreto
riaus antrašo, matomai neskai
to nei organo “Dirvos”. Atmin
kit kad liga skaitoma nuo die
nos kada sekretoirus gauna ži
nią. Sekr. K. Rugienius, 

8104 Bellevue Ave. N.E.

Patriotiškas Kunigas
Jis užsiėmė knygų platinimu 

vienoj parapijoj — liko iškel
tas kitur; kitoj parapijoj taip
gi paslaptomis nuo caro žanda
rų užsiiminėjo dalinimu žmo
nėms uždraustų Lietuviškų kny
gelių. Jis gyveno 1903 metais, 
ir jis perstato dvasią keleto Lie
tuvoj buvusių patriotų kunigų 
kovojusių su Rusų užsigeidimu 
Lietuvius visai išnaikinti. Jis 
su slaptu knygų pristatytoju 
tiešijosi kad taip amžinai ne
bus, kad reikia kovoti su prie
šais, gal kada ateis laikai kada 
vėl visi galės laisvai Lietuviš
kas knygas skaityti. Abudu su 
vežiku vienas kitą drąsino. Ir 
jie savo troškimų išsipildant su
laukė.

Tą kunigą matysit perstaty
me spalių 26 d., Lietuvių salė
je, pastangomis T. M. D. 20-tos 
kuopos, veikale “Atgimimas”.

Veikale ineina daug patriotiz
mo, daug meiliškų intrigų ir tik
ros meilės, kuri vienok pralaimi, 
nes niekadėjas smarkiau veikia.

“Atgimimas” yra keturių ak
tų tragedija mažame miestely
je Lekėčiuose. Pas kunigą at
vyksta ant vasaros jo brolduk- 
tė; ten ją pamyli palaidūnas ir 
išdavikas, ir taipgi ji susimyli 
su padoriu vaikinu, moksleiviu, 
su kuriuo puošia gražius atei
ties gyvenimo paveikslus, sap
nuoja apie laimes ir džiaugsmą, 
bet tas negeistinas jaunikis vis 
labiau ir labiau prie merginos 
veržiasi, įskundžia policijai jos 
vaikiną kaipo knygų platintoją, 
ir kada jis buna areštuotas, šis 
vėl prie jos spraudžiasi, o ant 
galo, nieko nelaimėjęs, merginą 
nužudo. Pargryžęs iš kalėjimo 
jos mylimasis randa kunigą kie
me, kuris apsako jam liūdną ži
nią kad “Onutė iškeliavo į am
žinus namus, tarp gyvųjų jos 
jau nėra. ...” ir vietoj perdaug 
sielvartaut, ragina tą vaikina 
dirbti Lietuvos atgimimui prie 
ko jis su savo mylima rengėsi.

Tą veikalą galėsit ištisai pa
skaityti pradedant su sekančiu 
“Dirvos” numeriu, ant pusi. 4, 
ir rengkites dalyvauti tame va
kare — spalių 26 d., LAętųvių 
salėje. Atminkit.

SALĖS B-VĖ LAIMĖJO
Šiose dienose užsibaigė Salės 

Bendrovės teismas su tūla mo
teliu už bendrovės parduodamų 
namų rankpinigių, kuriuos ta 
moteris buvo įdavus ir paskui 
norėjo atsiimti, sutarčiai pasi
baigus. Bendrovė provą laimė
jo. Ją vedė buvęs b-vės pirmi
ninkas J. Stapulionis.

DR. FRANK F. HAPPY
DENTISTAS

Visas darbas garantuojama. 
Beskausmis traukimas.

atdara nuo 2 po pietų iki 8 vak.
Nedeldieniais nuo 10 iki 12.

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

Dr. J. T. Vitkus serga. Per
eitą savaitę turėjo operaciją ant 
appendix. Jau taisosi. Opera
cija daryta Šv. Jono ligoninėj.

Sekančiame numeryje tilps 
protokolas naujai suorganizuo
tos Clevelande draugijų tary
bos.

Statement of the Ownership, Management, Circulation,
etc., Required by the Act of Congress

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for October 1st, 1924 

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared K. S. KARPAVIČIUS, who. having been duly sworn 

according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a time statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., cf the aforesaid publication fcr the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, 1 managing 
editor, and business manager are:

Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
Editor: K. S. Karpavičius, 7210 Melrose Avenue, Cleveland, Ohio.

Managing Editor: None
Business Manager: K. S. Karpavičius, 7216 Melrose Ave., Cleveland, 0.
2. That the owners are:

PERSERGĖJIMAS ŠIAUDI
NIAM KATALIKUI

F. Saukevičius prisiekė žūt
būt gyvą ar negyvą tave suras
ti ir ant kaktos išsvilinti ženk
lą. Kukluksai daro KKK, o ši
čia bus ŠK, reiškia “šiaudinis 
katalikas”. Tuomet bus lengva, 
sako, pažinti kada jis ateis į 
molinių katalikų susirinkimus 
raportus surinkti. Taigi vyreli 
saugokis.... Saukevičiui pri
siekė pagelbėt Padegimas, Sa
dauskas ir štaupienė. Pas pas
tarą, atėjęs laikrodėlio pirkti ar 
taisyti, buk atsargus ir neišsi
plepėk.... ba ji kaip laputė 
moka užvesti kitas kalbas ir no
rės išgauti, o paskui gudbai. . v

Tavo Prietelius.

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
A. B. Bartoszewicz, 14853 Shore Acres Drive, Cleveland, Ohio
K. S. Karpavičius, 7216 Melrose Ave., Cleveland, Ohio
V. K. Račkauskas. London, England
V. S. Jokubynas, W orcester, Mass.
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: i If there none, so state) There are none.

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any o(hcr person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities than as so

MOTERIMS POPIETINIAI
Tarptautinis Institutas prie 

Y. W. C. A. įrengė klesas Ang
lų kalbos svetimtautėms mote
rims ir merginoms. Tos klesos 
atsibuna popiečiais knygynuose, 
bendruomenės namuose ir šiaip 
namuose. Kurios norit daly
vauti kreipkitės prašydamos in
formacijų apie vietą ir laiką į 
International Institute, telefo
nu Prospect 1621, arba atvykit 
į ofisą 1620 Prospect Ave.

Lietuvės moteris turinčios 
laiko privalėtų šiais kursais pa
sinaudoti.

stated by him. . .
5 That the average number of copies of each issue of this publica

tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
dūrino- the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION
1 K. S. KARPAVIČIUS, Business Mgr.

Sworn to and subscribed before me this 2nd day of October, 1924.
" GEORGE W. LEDDON, Notary Public.

My commission expires Jan. 20, 1925.

“Iš Tamsios Praeities į Švie
sią Ateitį” knyga T. M. D. na
riams jau atėjo. Visi 20 kuo
pos ir 47 kuopos nariai dalyvau
ki! susirinkime kada jis bus 
šaukiamas ir gausit gražią mok
slišką 220 puslapių didumo kny
gą su daugeliu paveikslų. Ku
rie skolingi Draugijai, užsimo- 
kėkit, nes kitaip knyga nebus 
duodama.
KEPTUVĖ parsiduoda, nešu ?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)

DZIMDZI-DRIMDZI 
ĮSISIŪBAVO

I “Dzimdzi-Drimdzi’' vodevilis 
j jau įsisiūbavo — pradėjo darbą 
Mass, valstijoje, ir visur kur jie 
apsilanko publiko tižia į svetai
nę. Kitur net nesutelpa ir turi 
gryžti negavę bilietų.

Palengva “Dzimdzi-Drimdzi” 
traukia į vakarus. Lapkričio 

| mėnesyje lankysis Clevelando 
srityje, žmonės jau žingeidau- 
jasi. Sulauks visi tų Lietuvos 
artistų. B. C.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos 
Kreipkitės vėl:

LIETUVIŲ KALBOS MO
KYKLA

SLA. 14 kuopos susirinkime 
laikytame rugsėjo 4 d. buvo pa
kelta klausimas apie reikalin
gumą vakarines mokyklos Lie
tuvių kalbos lavintis. Po apkal
bėjimui likosi išrinkta komisija 
iš šių narių: F .J. Žiuris, B. Kir
stukas ir V. P. Banionis mokyk
los suorganizavimui.

Tat šiuomi kviečiame visus 
norinčius mokytis ir žingeidau- 
jančius vakarinės mokyklos rei
kalais susirinkti Lietuvių salėje 
spalių 10 d., penktadienio vaka
re, 7 :30 vai. Ten bus apkalba
ma visa mokyklos tvarka ir pri
rašoma norintieji mokytis.

SLA. 14 kp. Komisija.

Daytone, O., kur spalių 2 iki 
4 bus tarptautinės orlaivių len
ktynės, manoma bus sutraukta 
į 250,000 žmonių iš visur. Bus 
lenktynės už laimėjimą Pulitzer 
dovanos už greitumą. Iki da
bar padarytas greitumo rekor
das yra 243.63 mylių į valandą 
tokiose lenktynėse.

Detroite kalbėdamas, bolševi
kų kandidatas ant vice prezi
dento, B. Gitlow, pasakė jog jie 
ištikro gauna visus įsakymus iš 
komunistų internacionalo.

Lorainas palengva atsipeikė
ja iš audros griuvėsių. Tris 
jau mėnesiai kaip jis nukentė
jo, kada žuvo virš 70 ypatų, 500 
sužeista ir tūkstančiai liko be 
pastogių. Dar vis jiems teikia 
pagalbą Amerikos' Raudonasis 
Kryžius.

Springfield, Ohio. — Tūlas 
vaikas, 14 metų amžiaus, supy
kęs ant mokytojų už išbarimą, 
nakties laiku padegė savo mo
kyklą. Jis suimtas.

KRAUTUVĖ ant rendos, tinka 
grosernei, mėsinyčiai, su ga- 

radžiu, ant E. 71 St. Prieina
ma kaina. Kreipkitės 1083 E. 
67 Street.

PAJIEŠKAU draugo Antano 
Česnulevičiaus, paeina iš Vil
niaus g., Alytaus ap., Varėnos 
v., Perlojos miestelio. Girdėjau 
gyvena Charles, III. Prašau jo 
paties atsišaukti, arba kas žino 
praneškit, gausit $5 dovanų.

Jonas Ikasala 
7916 Sowinski Av. Cleveland, O.

Stanislovas Vezevičius . .Lt.150 
Morta šukevičienė ..............200
Ona žiburiutč ..................... 300
Katrė Jurgelienė . . .......... 500
Topilius Maižiešius ..............100
Juozas Grinis ..................... 100
Marė Paspirgelvtė ..............100'
Felici jonas Skeivis ................50 j
Liudvikas Skeivis..................50'
Vincas Genius ..................... 200:
Kastantas šiaulys ..............300 |
Mataušas Dobilas .............. 150 i

“Dirvos” Agentūra i 
3352 SUPERIOR AVE. j 

CLEVELAND, O.------------------- .-------------^__.Į
Giminės iš Lietuvos prašo ži-i 

nių arba dabartinio adreso Juo
zo Kavanskio, kuris gyvenąs 
New Yorke arba Chicagoj.

Jieškome žinių apie Adolfą 
Diek, kuris gimė Mariampolės 
apskrityje. Per pereitus de
šimts metų gyvenęs New Yorke.

Prašome žinių apie Antaną 
Vaičių, kuris kadaise gyveno 
Juan et Carriza, Cardoba, Ar
gentinoj.

Jieškome Vladą Aleksandrą 
Kestšickilį iš Graščių kaimo, 
Panevėžio apsk.

Kas turi žinių apie viršminė- 
tus asmenis prašome atsišaukti 
į Lietuvių Biurą, 
Foreign Language Inf. Service 
119 W. 41 St., New York City.

G. W. KLOPFER, O. D.
O M

Egzaminuoja ir 
ir 

a k i -

O P T

gydo akis 
priskiria 

n i u s .
Valandos: nuo 
10 iki 12 ir nuo 
Viršuj Vaistinės.
Kamp. E. 79th

E T R A S

2 iki 8 vakare.
St. ir St. Clair.

ANTANAS BARTKUS

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

Į LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Seredą, 

trejais ekspresiniais laivais
BERENGARIA AQUITANIA 

MAURETANIA
(per Cherbourg ar Southampton) 
Iš Lietuvos į Ameriką

JEI manot parsitraukti gimines iš 
Lietuvos, vietas užsakykit dabar. 
Musų ofisas Lietuvoj suteiks jiem 
pagalbą ir duos patarimą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius. Kuogeriausias šva
rumas ir maistas.
Smulkmenų klaus- ( 
kit vietinio agen- į {j frjjsf 
to arba »j .

CUNARD LINE
1022 Chester Ave. Cleveland, O. Į Į

ANT RENDOS KAMBARIS dviem 
ar ,paiveniui vyrui ar merginai — 
kambaris dilelis, šiltas; Lietuviš
koj šeimynoj. Kreipkitės 980 E. 
76 Street (apačioje.)

> PIANO LEKCIJOS $
30 niinutų, 75c. Mokinama gera 
muzika. Esti du mokinių koncer
tu į metus. (42)

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

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

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- 
t.oj studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
delėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
119? East 79th Street
DR. A. A. IVINSKAS

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

galite atsilankyti
1172 East 79th St.

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

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

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos. Stiklai. VarniSIaL 
įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmcnes. 

Namams Padargai.

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

—Itališki Akordeonai—
Mes išdirbam ir importuojam visokius 
pirmos klesos rankų darbo ITALIŠ
KUS AKORDEONUS

geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
garantuoti. Musų kainos žefnesnės 
negu kitų išdirbėjų. Dykai pamokini
mai groti pirkėjams. Reikalaukit ka
talogo DYKAI. (13)

RUATA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Av. Dept. 19, 

Chicago, Ill.

Pradėjimas
Automobilių išdirbėjai žinojo ir suprato kad sunkiau- 

sis dalykas yra tai pradėjimas automobiliui važiuoti, tai
gi pirmasis greitumas turi tris sykius daugiau spėkos ne
gus trečias greitumas, nes pradėjimas važiavimo — arba 
pradėjimas sukimo — yra sunkiausias dalykas.

Tas pat yra su mumis, kada reikia kas pradėti buna 
sunkiausia 8100,000.00 ant 5,G atneš) jums ineigų po 
$5,000.00 ant metų, kas patvirtina jog sykį pradėjus pas
kui jau buna lengva.

'Diskelis spėkos dabar — biskelis pasiryžimo pagelbės 
jums pradėti taupyti kas gal reikš jums finansinę nepri
klausomybę vėlesniais gyvenimo metai.ą.

Pasirinkit musu įstaigą kaipo savo taupymo vietą — 
ji yra po Ohio Valstijos priežiūra, kuri daro yiską kas ga
lima apsaugojimui jūsų pinigų visu laiku'.' Mes mokame 
5'< — kas yra 25 nuošimčiai daugiau negju A'/t — ir mes 
ypatiškai rūpinamės jūsų pasisekimu ic’’musų viršinin
kai noriai visados patars jums bile reikaluose kuriais j.ųs 
norėtumte su jais pasitarti.

Mes didžiuojamės dideliu skaičium savo depozitorių. Pra
deki! dėti pinigus pas mus ir gaukit 5'<.

SAUGUMAS PLUS 55 REIŠKIA ATEITIES PASISE
KIMUS JUMS. SUSTOKIT RUPIN. .SI APIE ATEITĮ 
ATSIDARĘ TAUPYMO SĄSKAITĄ ČIONAI.

The A B Savings 
& Loan Co.

3354 Superior Avenue

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

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

Kolo'ūijaiiškosios Dienos 
Dienose Washingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos lr karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir . gražiai apsirėdžiusiema 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Pleiskanų mirtinąjį priešą, kuris, jei 
ištepsi juomi galvą kasdien per sa

vaite ar dešimtį dienų ir vyliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo šių erzinančių baltų lupynų ; niežčjimps tuojaus 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normali gražumą.
Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba už 75c. prisiun 
čiume paštu tiesiai iš dirbtuvės.

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

JtmAS BALUKONOS
----- Advokatas -----

Naujas ofisas__ 92 I Engineers Bldg. Tel. Main 1180

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

Style Shoe Store
6824 SUPERIOR AVENUE

Priešais Lietuvišką Svetainę
B. JOKUJBĖNAS, Savininkas.

| DRY CLEANING |
į Išvalom, Sutaisant Visokias Drapanas, Sudedam Naujus % 
į Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis. į

Tesingas Patarnavimas. Paimam iš namų. Telef. Randolph 7906

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

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

I GEORGE W. LEDDON I
! :: ADVOKATAS ::

The A. B. Savings & Loan Co. Bldg.
= 3354 SUPERIOR AVENUE
= Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J.

Prospect 2420 Central 1766

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

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


