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Anglijos Sutartis su
R

® ® ® 1 ®

usija Panaikinta
Remdamiesi Zinovjevo Laišku, kuris Sakoma Bu
vęs Tikras, Naujas Anglijos Premjeras Baldwin 

Panaikino MacDonaldo Padarytą Sutarti.

RUSAI GALĖS UŽVEST NAUJAS DERYBAS, 
JEIGU NELYS SU SAVO PROPAGANDA.

DARBAI 
fR DARBININKŲ ŽINIOS

Gruodžio 2 d. bus apeliacijų 
teisme iškelta Clevelando gat- 
vekarių darbininkų algų klausi
mas, su tikslu panaikinti pir- 
mesnio teismo nuosprendį kad 
darbininkai turi laikytis savo 
kontrakto su kompanija ir ne
gali gauti reikalaujamo 12c. pa
didinimo į valandą. Kompanija 
irgi apeliavo prieš to teismo 
nuosprendi, nes jai uždrausta 
priimti į darbą ne-unijistus dar
bininkus.

West Virginia valstijoj ang- 
liakasyklose vėl atsinaujina ko
va tarp unijinių ir nę-unijinių 
kasyklų. Kompanijos išsistpro- 
ja uždraudimus unijoms ’ Jcištis 
i kasyklų operavimą su ne-uni- 
jistais. Dieną naktį tokias ka
syklas saugoja ginkluoti sargai 
nuo unijistų užpuolimų.

Columbus, O. — Industriškai, 
1923 metas buvo gausiausias O- 
hio valstijos metas. Tą skel
bia valstijos industrinių šauti- i 
kių direktorius, iš raportų su
rinktų iš visų 88 apskričių šio
je valstijoje.

Daviniai rodo jog plieno ir ge
ležies išdirbystė buvo ir yra vy
riausia industrija, o važmos da
lykai (automobiliai ir jiems rei
kmenis) užima antrą vietą. Gu
minių ratų išdirbystė stovi tre
čia, kuri užėmė vietą nuo popie- 
ros išdirbystės, kuri laikė ją iki 
1921 metų.

Raportai yra nuo 25,995 iš- 
dirbysčių arba darbdavių, kurie 
bendrai išmokėjo savo darbinin
kams algomis $1,272,411,929.

1921 metais, kurie irgi buvo 
gausybės metai, 23,562 darbda
viai išmokėjo algomis $1.125,- 
884,681.

Pernai, geležies ir plieno in
dustrija išmokėjo $449,926,132, 
per 1,647 dirbtuvių.

Columbus, O. — Darbininkų 
samdymo biurai užlaikomi vals- 
tijos-miestų pastangomis, rodo 
jog per juos darbus gauna vie
nas iš keturių jieškančiųjų už
siėmimo. Taip buvo bėgyje spa
lių menesio.

Wilburton, Okla., penki ang
liakasiai nuteista kalėjimai! ir 
po $500 baudos užsimokėti už 
vadovavimą pereitą vasarą ka
syklos riaušių ir užpuolimo.

Sutartis su Rusija Panai
kinta

Londonas. — Anglija panai
kino MacDonaldo padarytą pre
kybos sutartį su Rusija, naujai 
valdžiai inėjus į gale.

Kolei kas nematoma ar bus 
greituoju užvesta naujos dery
bos sudarymui kitų sutarčių. 
Jeigu jos bus pradėta, be abejo 
Baldwin eis į derybas su dides
niais reikalavimais iš Rusijos 
negu reikalavo .MacDonald.

Santikiai tarp Rusijos ir An
glijos pasilieka nesutraukyti ir 
po senovei, ir jie tokie liks jei
gu sovietų Rusijos agentai ne
sikėsins Anglijoje savo propa
ganda užvesti su atnaujintomis 
spėkomis.

Sovietų atstovas Rakovskis 
gavęs iš Anglijos užrubežių mi
nisterijos laišką apie panaikini
mą prekybos sutarties persiun
tė tą notą Maskvai, pats visai 
nieko apie tai nepareikšdamas.

Anglija sutartį panaikino pa
matuodama andai paskilbusiu 
Zinovjevo laišku, kuris, valdžia 
tikrina, yra tikras, ne suklas- 
tuotas keno kito, kaip norėjo 
Rakovskis išrėdyti. Anglijos vi
sa spauda valdžios pasielgimą 
už gyrė.

MacDonaldas, kuris gavo tą 
vadinamą Zinovjevo laišką pra
šantį darbininkų valdžios vado 
padėti skleidime bolševikų pro
pagandos Anglijoje, atsisako ką 
nors apie Anglijos valdžios pa
sielgimą kalbėti.

Manoma kad sovietų komisi
ja pasiliks Londone ir stengsis 
atnaujini derybas su Baldwino 
valdžia. 

» » «

Maskva. — Krassin, kuris pa
skirtas sovietų* ambasadorium 
Francuzijon, pareiškė jog ne
žiūrint Anglijos valdžios atsi
sakymo duoti Rusijai paskolą, 
Anglijos Bankas suteikęs Rusi
jos kreditui $88,000,090. Kras
sin taipgi pasakė jog sovietų 
valdžia veda plačias finansines 
derybas su kitais Anglijos ir 
Amerikos bankais, ir kad se
kantį metą Rusija turės kredi
tų iki 1,000,000,000 aukso rub
lių.

Su v. Valstijos Tikisi 
$600,000,000 iš Vo

kietijos
Washington. — Jeigu alian- 

tai leis Suv. Valstijoms gauti 
$600,000,000 už nuostolius ii' ki
tokias karo lėšas iš Vokietijos, 
įvedus Dawes planą, Suv. Vals
tijų kongresui bus rekomenduo
ta atgrąžinti visas Vokiečių sa
vastis šioje šalyje, paimtas ka- 

■ ro dienose. Viso to Vokiečiams 
[prigulinčio turto Amerikoje yra 
$300,000,000 vertės.

Revoliucijoniškos Lai
dotuves

Paryžius. — Prieš karą liko 
nužudytas garsus Francuzų so
cialistas, Jean Jaures, kuris ta
da palaidotas paprastai Albi ka
pinėse. Lapkr. 23 d. Jaures 
antru kartu palaidotas su di
džiausiomis iškilmėmis. Jo li
kučiai buvo iškasti iš anų kapi
nių, atgabenti į Paryžių ir su
deginti, o jo pelenai padėti sa
le kitų pažymių Francuzijos 
žmonių. Vežant Į''paskutinę at
ilsio vietą, socialistai ir komu
nistai nešė raudonas vėliavas 
ir giedojo “Internacionalą”.

Laidotuvių procesija prasidė
jo iš atstovų buto, kur Jaures 
pirm nušovimo buvo pasižymė
jęs kaipo internacionalistas ora
torius.

I ISPANIJOS KARA
LIUS LAIKOSI

Paryžius. — Ispanas rašyto
jas Ibanez paskleidė savo pro
pagandą prieš Ispanijos karalių 
ragindamas žmones jį nuversti, 
ii' išrodinėdamas visokius blo
gumus karaliaus papildytus vi
suose atsitikimuose kur Ispani
jai nepavyko. Kaslink laisvės 
šalyje, Ibanez skelbia jog “Is
panijos burna užrišta ir rankos 
surištos. Jeigu žmonės nesu
kils'prieš tokią vergovę, tai tik 
dėlto kad hijo. Armija turėda
ma visus naikinimo įnagius lai
ko žmones po savo kulnu, ir len
gva su kanuolėmis ii- kulkosvai
džiais beginklių minią nutildy
ti. Ispanijos laikrąščiai yra tik 
diktavimas Primo Rivero, kuris 
įsako ką gali -rašyti, ką ne.”

Karaliaus šalininkai sako jog 
iš Ibanezo ir kitų užsigeidusių 
karalių nuversti yra tik juokai. 
Tą propagandą reikia perstatyt 
publikai savo šalyje, o ne užru- 
bežyje, o antras dalykas, reikia 
padaryt kad žmonės tam tikėtų 
ką revoliucijonieriai sako, tada 
gal karalius butų nuverstas.

Paskola Francuzijai
New York. — Morganas ir jo 

draugai sudėjo $100,000,000 pa
skolą Francuzijai. Francuzai 
dabar vėl galės švaistytis iki 
tuos pinigus pralpis.

Miami, Fla., keturios ypatos ■ 
užmušta ir 14 sužeista susimu- i 
šus traukiniams.

Gordonsville, Va., buvo varnų 
šaudymo kontestas. Vienas vy
ras laimėjo pirmą dovaną $100 
nušaudamas 60,000 varnų, ų

Brangus Skandalas
Londonas. — Kokis tai neno

rintis išsiduoti jaunas Indijos 
kunigaikštis užmokėjo $750,000 
norėdamas išvengti skandalo ir 
kad jo vardas nebūtų įmaišytas 
į persiskyrimo sensaciją tūlos 
moteries. Tos moteries vyras 
užvedė teisme bylą gavimui tų 
pinigų iš banko, kuriuos vėliau 
jam užlaikė, nes matyt dalykas 
buvo surengta pasinaudoti.

Marion, Ohio. — Lapkr. 21 d. 
čia pasimirė Florence Harding, 
žmona nesenai mirusio prezi
dento Hardingo.

Egiptas Papuolė Į Bedą
Kairo. — Bėgyje trijų pasta

rų metų Egipte siaučiant prieš- 
Angliškai dvasiai, šiose dienose 
Įvyko vienas iš didžiausių daly
ku kada Egiptiečiai nužudė An
glijos karininką Majorą Gene
rolą Stack. Anglija tuojau ap
leido kariumene Kairo miestą ir 
pareikalavo atlyginimo $2,500,- 
000 nuostolių bei kitokius rei
kalavimus išstatė, ant ko Egip
to valdžia turėjo sutikti. Jeigu 
laike 24 valandų nebūtų sutikta 
Kairo butų likęs užimtas.

Atsistatydina Vyrai iš S.
V. Karo Laivyno

Washington. — 6,000 vyrų 
pabaigia savo tarnystą kariš
kam laivyne ir pasitrauks civi
liu gyveniman tuojau. Yra dar 
17,000 jūreivių kurių laikas pa
sibaigia šiais metais, bet tikima 
kad bent 11,000 jų vėl įsirašys 
kitam terminui.

Laivyno viršininkai susirūpi
nę dideliu atsistatydinimu že
mesniųjų laipsnių laivyno virši
ninkų, kad laivyno akademija 
nespėja užpildyt jų vietas. Re
zignacijos yra veik kasdieninis 
dalykas.

Iš 24,000 įsirašiusių į laivyną 
kurie šįmet pasitraukia, apie 
4,000 yra pabėgėliai pametę sa
vo vietas.

Plymouth, Pa. — Gaisre čia 
lapkričio 20 d. sudegė penkios 
ypatos.

Massillon, O. — Tula motina 
čia pakorė du savo vaiku ir pa
ti pasikorė.

Greenfield, Ill. — Tris lakū
nai užsimušė orlaiviui nupuolus 
į namo kiemą.

Amerika Reikalaus Sve
timų Šalių Skolų

Washington. — Kadangi Da
wes planas įvestas ir Europa 
stovi ant kelio pasitaisymo, S. 
Valstijų valdžia ryžtasi daryti 
pastangų gauti nors kiek iš tų 
$7,000.000,900 kuriuos Europos 
valstybės skolingos. Jeigu tas 
pavyktų, valdžia galėtų numa
žini gyventojams taksus.

Jeigu Italija, Francuzija ir 
Belgija mokėtų savo skolas, bu
tų galima žymiai taksus apma- 
žint.

Kaip valdžios skelbiama, pen
kios valtsybės jau moka: Did. 
Britanija, Suomija, Lietuva, 
Vengrija ir Lenkija. Anglija 
vėl už mėnesio sumokės $92,- 
060,000. Per 1925 metus mo
kančių valstybių suma susida
rys $183,000,000.

Trylika kitų valstybių, Armė
nija, Austrija, Belgija. Čekoslo
vakija, Estonija, Italija, Fran
cuzija, Graikija, Latvija, Libe
rija, Rumanija, Rusija ir [Ser
bija nemoka. Jos skolingos į 
$7,200,000,000. Belgija, Itali
ja ir Francuzija skolingos per 
visas 99 nuošimčių tos skolos. 
Francuzija skolinga apie $4,- 
000,000,000; Italija $2,000,000,- 
000, ir Belgija $500,000,000.

Anglai Statys Milžiniš
ką Orlaivi

Londonas. — Vickers orlaivių 
kompanija pasirašė kontraktą 
budavojimui orlaivio 5,000,000 
kubiškų pėdų įtalpos, kuris bus 
dusyk didesnis negu dabar Suv. 
Valstijos įsigijo ZR-3.

Suimta už Nužudymą 
Savo Kūdikio

Wooster, O. — šios srities 
prosekutorius atsikreipė į Cle
velando moterų klubus prašyda
mas kad jeigu jos turi gerą mo
terį advokatę lai rekomenduoja 
ją ginti bylą tūlos motinos, To- 
biasienės, kaltinamos už pa
smaugimą savo dviejų savaičių 
kūdikio. Ji kūdikį nužudė už 
tai kad jos vyras po kūdikio 
gimimo sakęs jog tai ne jis 
yra to kūdikio tėvu. Ant tos 
jos pasakos liko suimtas ir vy
ras, bet jis paleistas po užstatu 
ir sako niekad jai to nekalbė
jęs, tik ji pati tą prasimanius, 
ir net sakius kad ir vyresnė jų 
mergaitė esanti ne jo.

SOVIETIZMAS AME
RIKOJ SMUNKA

Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijoj El Paso, Texas, bu
vo veik bendrai nusmerkta ko
munizmas ir bolševikų pastan
gos užgriebti amatninkų unijas 
savo kontrolėm Pirmesniuose 
Darbo Federacijos suvažiavi
muose būdavo daug šalininkų 
reikalaujančių kad Amerikos 
Darbo Federacija išneštų pagei
davimus Suv. Valstijų valdžiai 
pripažinti sovietų Rusiją, dabar 
jau tas nupuolė.

Konvencijoj dalyvavo Angli
jos, Kanados ir Vokietijos dar
bo delegatai, kurie išreiškė pa
smerkimo komunistams.___________

Kunigo Pačios Mirties ' 
Priežastį Tyrinėja

Columbus, O. — Virš savaitė 
laiko darbuojasi detektivai ir 
policija tyrinėdama ir j ieškoda
ma davinių apie mirtį žmonos 
pastoriaus Sheatsley, kuri par
eitą savaitę rasta sudegus na- 

'mų šildymo pečiuje skiepe.
Kunigas tikrina kad moteris 

pati nusižudė.
Stebėtina visiems kaip mote- 

j ris galėjo pati įlipti į degantį 
pečių ir užsidaryti duris; nie- 

[ kas nedalaikytų karščio ir skau- 
I smo ir ant ugnies užsilipęs ne- 
i pamislytų apie durų uždarymą.

Tardoma visi artimiausi na- i 
miškini, ir nors nėra jokių žy
mių ir davadų kad kas butų ją 
nužudęs ir į pečių sukišęs, po
licija netiki kad ji pati butų 
pasirinkus sau tokią mirtį.

Manoma kad kas nors ją nu- į 
smaugė ir paskui sugrudo į pe-! 
čia ant karštų anglių sudegti.

Niekas iš kaimynų neatmena i 
matę nieko apie tuos namus 
vaikščiojaftt, o pats kunigas sa
ko tą dieną buvo išėjęs į mies
tą.

Kita Žmogžudiška 
Paslaptis

Lancaster, O. — Kita paslap
tinga žudystė, kuri gal nuste-, 
bins visus labiau kaip nužudy
mas Kun. Sheatsley žmonos, j 
yra tai atradimas vaiko skėlė- ( 
to, apie 12 metų amžiaus, se
nam punde popierų gautų čia

Kun. Purickio Byla
d. visą posėdį svarstė Teisingu
mo Ministerio raštą kur buvo 
klausiama Seimo ar turi būti ■ 
Kun. Purickio ir A. Voldemaro J 
byloms pritaikinta Konstituci
jos paragrafas 63 (t. y. ar rei-j 
kalinga atsiklausti del tų bylų j 
Seimo sutikimo).

Seimo krikščioniškoji daugu-j 
ma atmetė Teisių ir Redakcijos i 
Komisijos pasiūlymą visai ne-1 
svarstyti minėto Teisingumo i 
Ministerio rašto, o priėmė Dr. j 
Draugelio rezoliuciją, kurioje j 
pasakoma jog “Seimas randa 
kad turi būti taikoma” tas pa-Į 
ragrafas.

Čia. iškarto metasi į akis šios i 
rezoliucijos tuščias turinis, nes j 
nieko ja nepasakoma.

Juk pasakymas jog Seimas [ 
randa kad Konstitucijos parag. 
63 turi būti taikomas ministe- 
rių baudžiamoms byloms, nu- į 
matytoms tame pačiame parag. j 
63, nič nieko nepasako. Savai
me suprantama kad paragr. 63 
turi būti taikomas tam pačiam 
par. 63 numatytoms byloms!

Teisingumo Mmisteris Tumė
nas gi prašė patvirtinti jo nuo
monę kad Konstitucijos parag. 
63 turi būti pritaikytas konkre
čioms byloms apie Kun. Puric- į 
kj ir A. Voldemarą, esamoms 
teisme Įstaigose. Tuo tarpu 
Seimo dauguma, nesutikdama j 
su Seimo Teisių Komisijos pa
siūlymu visai nedavinėti Teisiu- j 
singumo Ministeriui jokių pata-j 
rimų, priėmė gydytojo rezoliu
ciją kad Konstitucijos par. 63 j 
turi būti pritaikintas tam pa- Į 
čiam paragrafui 63! štai pavy-i 
zdis prie kokių kuriozų galima I 
prieiti kuomet Seimas imasi [ 
svetimą jam darbą — aiškinti j 
įstatymus.

Krikščioniškoji Seimo daugu
ma vadovaujant Dr. Druageiiui. 
Kun. Šmulkščiui ir bemoksliai 
Kardišauskuį atmeta Teisinin
kų Komisijos nuomonę, o nu
taria išaiškinti, nelyginant, kad 
sviestas yra sviestas.

Nesugebėjo Teisingumo Mi
ll isteris savo dviem kalbom už
tektinai apšviesti krikščionis-1

gipso kompanijoj, kuri popieras kos daugumos protų panaudo- 
perka. Ijant sulyginimą net apie vyriš-

Popieros atėjo su daugybe ki- kio išžagintos moteriškes teisę

Demokratų partijos centro ko
miteto nariu. Tumėnui tapus 
Teisingumo iMinisteriu 1923 m. 
vasarą, iki 1924 m. vasario m. 
taipgi nekilo jokių abejonių del 
tos bylos. Tik kuomet Social- 
Demokratai pradėjo interpeliuo- 
ti Teisingumo Minister! delko 
taip ilgai nėra Kun. Purickio 
bylos teismo, kuomet Vyr. Tri
bunolas išleido “Lietuvoje” pu
blikaciją apie sujieškojimą pa
sislėpusio nuo teismo Kun. Pu
rickio ii- uždarymą jo kalėji
mai!, tuomet Teisingumo Mini
sters Tumėnas pradėjo abejo
ti gal jo valdininkas valstybės 
gynėjas neturėjęs teisės kelti 
baudžiamos bylos Kun. Puric
kiu!, ir prašo Seimo išaiškinti 
jam ar ne pasiims Seimas Kun. 
Purickio bylą savo globon.

Ir Seimo dauguma “išaiški
no” Tumėno iškeltą klausimą 
taip kad vargu jis išdrys tą “iš
aiškinimą” patiekti Vyr. Tribu
nolui.

Visuomenės teismas Kun. J. 
Purickio bylai sėliai jau Įvyko. 
Bet juo ilgiau tęsiasi ši byla 
valstybiniam teisme, juo labiau 
Seimas kišasi ton bylon, tuo 
sunkesnė atsakomybė puola pa
čiam Purickiui ir jo vienmin- 
čiams — krikščioniu blokui.

' (“L. Ž.”)

EKSTRA
Washingtone lupk. 24 d. Lie

tuvos Pasiuntinybė gavo iš “El
tos” Kaune pranešimą kad lap
kričio 22 d. ardant Kaune se
nas minas parduotas privačiai 
firmai įvyko sprogimas. Septy
ni darbininkai užmušta, du su
žeista.

Pranešimais iš Konstantino
polio, Maž. Azijoj nuo žemės
drebėjimo sunaikinta keliolika 
kaimų ir užmušta 30 žmonių.

Sovietu Rusijoj neramumas. 
Komunistų valdžia atidėjo rin
kinius iki pavasario, bijodama 
netekti laidžios kontrolės. Pa
prastai rinkimai būna rudenį. 
Vietomis komunistai tikisi gau
sią tik 10 nuoš. halsų.

Brolio Vietą pas 
Jo Pačią.

tų iš London, Ohio. Ant kaulų panaikinti teisme bylą. I Audubon, N. J., vienas vyras
dar radosi po biski mėsos. Iš-, Seimo dešinėj i dauguma sku- po karo užėmė savo brolio vietą 
egzaminavę kaulus valdžios vir- 'bindama išpildyti Teisingumo kaipo tėvas ir vyras brolio pa
sininkai sako jog vaikas bus Ministerio pageidavimą priėmė ' čios ir vaikų. Kadangi jie bu-
miręs apie tris menesiai atgal. [ tuščią rezoliuciją, nors redaguo-'vo dvynai, vyrui kare žuvus šis 

Visi griebėsi tyrinėti kaip tas tą taipgi buvusio ministerio parvažiavo Į brolio namus ir gy-
skeletas popierose atsirado, ke- ■ pr. Draugelio, kuriam irgi be veno su brolio žmona, visai jai
no vaikas butų žuvęs, ir tt. 'Seimo sutikimo savo laiku bu- nesusekus. Bet kadangi jis po 

-------- (vo iškelta teisime byla. į kitu vardu kitame mieste vedė 
New Yorke sustreikavo apie j Byla eina jau treti metai.! kitą, pirmoji “pati” pradėjo ty- 

4,000 košer mėsinių darbiniu- i Du metai atgal buvo visiems, irįrinūti, ir susekus dalyką vyras 
kų reikalaudami kad skerdyklų Į pačiam Teisingumo Ministeriui j atsidūrė teisme. Teisme jis sa- 
savininkai atnaujintų kontrak-j Karobliai aišku kad nekelti by- j kė nenorėjęs užduoti brolio pa
tą su unija, nuo ko košer mė-įlos negalima buvo, nors Kun. j čiai ir vaikams širdies skausmo 
sininkai atsisako.------------------ ' Purickis buvo ministeriu ir Kr. "odei užėmė jo vietą.

Kurie iki GRUODŽIO 31 d. šių metų užrašys “ARTOJĄ” sa
viškiams į Lietuvą, gaus JĮ tik už $1.00 ant metų (dabar kaina 
$1.25 Į Lietuvą). Skubėkit užrašyti saviškiams “ARTOJĄ” 
Kalėdoms — už $1.00 metuose pralinksminsi* visą kaimą.
Siųskit sykiu su savo prenumerata — viso $2 ant metų. Sku- 

kit, nes po Naujų Pdetų vėl Į Lietuvą bus $1.25 ant metų, 

“ARTOJAS” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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PITTSBURGH, PA, Į
Puikus J. Butėno koncertas.1 

Lapkričio 20 d. SLA. 3-čias Ap- į 
skritis buvo surengęs Jonui Bu
tėnui, senai žinomam daininin- Į 
kui, dabar sugryžusiam iš Ita
lijos, koncertą L. M. D. salėj. 
Koncertas pasisekė visais atve
jais — ne tik turtingu ir gra
žiu programų, puikiu sudaina- 
vimu, bet ir skaitlingu publi- į 
kos atsilankymu, nes L. M. D. i 
salė dar turbut nėra mačius ' 
tiek ir tokios gražios rinktinės 
publikos ne tik iš visų dalių | 
Pittsburgo, bet ir iš visų apie-' 
linkių. Svetainėn daugiau jau 
negalėjo nei tilpti. Apskaitoma 
kad žmonių buvo virš 400. Ta 
skaitlinga publika buvo susirin
kus patikti ir išgirsti daininin-I 
ką Joną Butėną, kas suteikė! 
daug linksmumo artistui ma- Į 
tant kad Pittsburgiečiai įverti- i 
na jo pastangas ir paremia jo Į 
žengimą prie tikslo. Girdėda- j 
mi jį dainuojant, Pittsburgie-. 
čiai patįs persitikrino kad Bu
tėnas daug yra patingėjęs ir 
kad jis yra pilnai operos daini-į 
ninkas.

Šis Butėno koncertas dangų- j 
mą Pittsburgiečių nustebino ir, 
pastatė vietos Lietuvių vardą 
dailos žvilgsniu tinkamame lai
psnyje, nes Pittsburgo Lietu
viai dailos žvilgsniu buvo nu
puolę, nes kiek tik jau pasta
rais laikais parengimų buvo ir 
gana žymiems artistams, visi 
jie buvo be pasekmių, ir tarp 
dailos mylėtojų išsiplatino nuo
monė kad “Pittsburgas jau yra 
dingęs dailos žvilgsniu....”! 
šis Butėno koncertas parodė i 
kad nėra taip blogai su Pitts
burgo Lietuviais kaip manyta.

Koncerto programas. Progra-! 
me apart Jono 'Butėno dalyvavo ’ 
ir vietinės dailės mėgėjų spė-' 
kos. Programas prasidėjo tuoj 
po 8 vai. Butėnas sudainavo 
“Vakarine Daina” (Moniuszko), I 
“Visur Tyla” (J. Gruodžio) ir 
“Monologo” (Andrea Chenier, 
Giordono). Šios dainos sukėlė 
publikoje didžiausias ovacijas, I 
ir Butėnas buvo priverstas dar; 
sudainuoti keletą dainelių. Ir 
man geriausia patiko “Vakari- i 
nė Daina”, nes ši daina man 
niekad nenusibosta; ji ne man 
vienam patiko, patiko ir daugy-! 
bei kitų, nes baigiantis pro-Į 
gramui publikoje buvo girdėti 
balsu kad “Vakarinė Daina” | 
butų pakartota.

Po Butėno, jauna mergaitė,’ 
Gertruda Platakaitė, smuiką 
solo sugriežė “The Blue Bells i

ritono balsą.
Dabar vėl dainavo Butėnas 

porą, klasiškų 'veikalų, “Per Me 
Giunto” (Don Carlo, G. Verdi), 
ir “Eri Tu” (Verdi, iš Balio in 
Mascera) ir dar keletą Lietu
viškų liaudies dainelių, pakar
todamas.

Po pertraukai vėl Butėnas 
sudainavo vieną klesinį veika
lą ir “Kalvis” (Petrausko). Ši 
daina taip sužavėjo klausytojus 
kad jie jokiu budu nenorėjo pa
leisti Butėną nuo estrados. Tur
but jokis kitas dainininkas ne
gali perduoti publikai “Kalvio” 
dvasią taip kaip Butėnas per
duoda, ir aš turiu pasakyt kad 
Butėnas perduoda ir kitų dai
nų dvasią neprasčiau kaip ir 
šios. “Kalvio” daina yra tai 
musų liaudies gyvenimas, var
gai ir kova už ateitį; tas pats 
ir su kitomis musų liaudies dai
nomis, ir tuo tik gali išaiškint 
kode! musų publika daugiau 
mėgsta liaudies dainas negu 
klasines.

Septintą programo numerį 
užėmė Elena Lelioniutė, sopra
no, sudainuodama “Karvelėli” 
(Žilevičiaus), “Užmigk, Už- 
migk” (Brahms). Ir jos dai
nos publikai labai patiko, ir ji 
buvo iššaukta po keletą kartų 
pakartoti. P-lė Lelioniutė jau 
Pittsburgieeiams yra gerai ži
noma ir mėgiama.

Po jos dainavo Sadauskas — 
‘'Laivinė” (C. Gounod) ir dar 
keletą dainelių, kurios publikai 
labai patiko.

Sekanti skambino piano solo 
poni M. Puida Kahout, Pitts- 
burgiečiams žinoma ir mėgiama 
pianistė, ir publikai labai pati
ko, ką liudijo gausus delnų plo
jimas.

Paskutinį programo numerį 
išpildė vėl pats Butėnas, bet pu
blika jokiu budu nenorėjo su 
juo skirtis. Užvis labiau publi
ką prijuokino tai “Stasys” (Va
nagaičio), ir turbut Pittsbur
giečiai tos dainos* neužmirš nie
kados, lygiai kaip ir šio kon
certo.

Gražus publikos užsilaikymas. 
Kaip pradžioje minėjau, publi
ka buvo rinktina ir graži, taigi 
buvo pavyzdingas jos ir užsi
laikymas, kas čia yra reteny
bė. Mat, ši publika buvo susi
rinkus ne del to kad kas jai bu
tų iš sakyklos liepę eiti, ar ki
taip kaip, bet ėjo iš savo liuoso 
noro pasiklausyti Butėno — ir 
tai didumoj dailos mylėtojai.

Akyvas apsireiškimas. Vie
nas akyvas apsireiškimas šia
me koncerte buvo tai kad Pitts-

of Scotland”, ką atliko gana; burgo apielinkių Lietuviai dau- 
gražiai, ir buvo iššaukta pakar-j .>iall moka branginti dailą ne- 
toti. ‘ gu patįs vietiniai, ir reikia pa-

Trečia programe, Marijona! sakyti kad į koncertą atvyko 
Liepiute, dar pirmą kartą pasi-j daugiau iš apielinkių, ir gana 
rodžius skaitlingoj publikoj, su-1 įg tolimų, negu iš paties Pitts- 
dainavo alto “Oi Kas(šim- burgo, imant nuošimčiais. Tu- 
kaus) ir “Vakaras” (Sarpa-1 rint domėj dar kad apielinkių 
liaus). Atliko gana gražiai, ir Lietuviams yra daug neperan- 
ji turi gražų alto balsą. i kūmų su atkeliavimu, tas liu-

Ketvirtas programe turėjo dija kad jų apsilankymas rodo 
būti Juozas Škulevičius, bet ta- juos didesniais dailos mylėto- 
po pranešta kad jis apsirgo ir j jais negu vietiniai, 
negali dalyvauti. " Dffilos Mylėtojas.

Jo vieton dainavo A. Sadau-1~—■----------------1------------------
skas, baritonas, sudainuodamas: Lancaster. Ohio. — Vietinis 
“Širdelės Moterų” (G. Verdi) senas oro pranašas gamtiškais 
ir “Mergele Mano Brangi” (St. daviniais, pranašauja kad se- 
Šimkaus). Sadauskas jau ne kauti žiema bus nešalta. Jis tą 
pirmą kartą prieš Pittsburgo ir įspėja iš žąsies gūžio kaulo, ku- 
apielinkių publiką dainubja, ir' ri rado ploną, žąsį papjovus, 
yra Pittsburgiečių mėgiamas.' Jo pranašavimai išsipildė per 
Sadauskas turi labai gražų ba-j šešis pastarus metus.

$

uAiš?is ir Giedrute” Dm/anm? b"Algis ir Giedrute” Dovanai!
GAUKIT puikų veikalą “ALGIS ir GIEDRUTĖ” dovanai! Pa- 
sinaudokit šia proga! Kas nėr Lapkričio menesi užrašys saviš
kiams j Lietuvą ant metų “DIRVĄ- ir prisius $3.00 gaus tą di
delę Viduramžių tragediją DOVANAI! (Iš priežasties susi- 
žeidimo to veikalo iliustracijų piešėjo “Algis ir Giedrutė” už- 
sirašymo laikas prailginama iki Lapkričio pabaigos. Štai jūsų 
proga gauti istorišką veikalą be jokio užmokesnio!

«

“DIRVA” 3352 Superior Ave> Cleveland, O.
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| Kalėdinis “Dirvos”
ž *

į Numerisi iį Išeis Padidintas. Agentai Reikalaukit į 
) Daugiau |

MIRĖ ŽYMUS TĖVY
NAINIS A. J. PO-

VILAIKA
Waterbury, Conn. — Lapkri

čio 18 d. čia pasimirė vienas iš 
tautininkų-liberalų srovės ve-I 
teranų-darbuotojų, Antanas J. i 
Povialika, turėdamas dar rodos: 
neilgą savo amžį — vos tik 47 į 
metus, -— bet jau suspėjęs A- 
merikos Lietuvių gyvenimai! | 
savo vardą įbrėžti.

Velionis Povilaika, Ameriko- Į 
j e gyvendamas, savo laiku yra 
nemažai truso įdėjęs organiza
vimui Susivienijimo Lietuvių] 
Amerikoje ir 'Tėvynės Mylėto-1 
jų Draugijos kuopų, taipgi il
goką laiką buvęs šios pastaros 
organizacijos Centro Valdyboj 
kaipo iždininkas.

Vietos gyvenime, kaip Wa- 
terburyj taip ir visoje Naujoje] 
Anglijoje, velionis Antanas yra I 
buvęs savo tautiečių tarpe 
“druska”. Jokie susirinkimai 
ir jokios prakalbos neapsieida
vo be a. a. Povilaikos, kuris vi
suomet turėjo publiką “balan
suoti”: jeigu kalbėtojas geras 
(pav. Dr. šliupas ar kiti tos rū
šies žmonės) tai velionis Anta
nas dės pastangų surengime, 
kvies publiką, eis patsai klau
syti, plos nuoširdžiai, katuteą ir 
kvėps į susirinkusius žmones 
entuziazmą; priešingai, jeigu 
kalbėtojas prastas, o ypač Lie
tuvybei nedraugingas (k. v. 
būdavo Šukys ir kiti “interna
cionalistai”, dešinieji ar kairie
ji), tai velionis jau ir sėdi pa
čiame svetainės viduryj, gata
vas stoti į “frontą”. Jis būda
vo, kalbėtojui užbaigus, jau tu
ri užsimezgęs savo domėn pus
tuzinį klausimų kalbėtojui, ku
riuos ir beria stačiai, drąsiai ir 
aiškiai. Tokiais klausimais ne 
vieną Lietuviams žalingą kal
bėtoją velionis Antanas sumai
šydavo ir ant kelių “paklup- 
dydavo”, iš ko publika turėda
vo daug juokų, o tamsiosios 
žvaigždės kalbėtojas ir išva
žiuodavo iš tos apielinkės nie
ko nepešęs, Lietuvių gyvenimui 
daug žales nepadaręs.

Velionis Antanas plačiai bu
vo pažįstamas po visas Ameri
kos Lietuvių kolonijas jo susi
rašinėjimais su daugybe žmo
nių, |jo korespondentavimais į 
laikraščius, o ypatingai daly
vavimais suvažiavimuose ir sei- I 
muose įvairių Amerikos Lietu
vių organizacijų, draugijų, ben
drovių bei politinių pastarais j 
metais konferencijų. Seimuo
se jisai atsižymėdavo kaipo Į 
status Lietuvis, karštas patrio- ] 
tas, šaltas konservatas, išmin-. 
tingas narys ir nuoširdus drau-1 
gas. Dėlto jo didelis asmuo į 
greitai įsibrėždavo vaidentuvėn 
šimtų dalyvaujančių seimuose 
žmonių.

Lietuvių laikraščius jis labai

mylėjo; ne tik pats juos skai
tė, bet ir tarp kitų savo vien
taučių platino. “Vienybė” irgi 
turi keletą šimtų skaitytojų ku
riuos velionis Povialika per me
tų eilę yra užrašinėjęs. (Jis 
skaitė ir platino “Dirvą” taip
gi.—’’Dirvos” Red.).

Velionis Antanas gimė Girai
tės kaime, Šventažerio v., Aly
taus apsk. “Vienybė”.

AMSTERDAM. N. Y.
“Dzimdzi-Drimdzi”. Lapkri

čio 21 ir 22 d. čia buvo atsilan
kę Lietuvos artistai, “Dzimdzi- 
Drimdzi” vodevilis. 21 d. vaidi
no “Jovalas” ir “Laisva Lietu
va” ir kitokių buvo gražių pa- 
marginimų bei jautrių, žavėjan- 
čiai gražių Lietuviškų dainų, 
kurios į klausytojus padarė la
bai gerą įspūdį, arba kitaip sa
kant jų dainos bei veikalas 
“Laisva Lietuva” klausytojus 
lyg raginte ragino prie atjauti
mo savos Tėvynės; tokie įspū
džiai buvo kad nekurtuos net 
sugraudino.

Kiek esu patėmijęs ir girdė
jęs iš žmonių, visi jais gėrėjosi, 
ir ištiesų “Dzimdzi-Drimdzi” 
artistai visi kaip vienas yra ga
bus vyrai Ipšime bei dainavime. 
Tik nelaimė, gerb. Dineika at
važiavo susižeidęs koją, todėl 
jam sergančiam labai šlubuo
jant sunku buvo lošti, vienok 
kiek galėdamas lošė, ir tas ne
pakenkė jo artistiškiems gabu
mams. Tik del tos nelaimes ne
galėjo jie lošt “Munšeino”.

Šie perstatymai buvo pa
rengta A. L. Klubo salėje.

Del įvairių priežasčių, žmo
nių atsilankė kiek virš poros 
šimtų. Ant rytojaus negalima 
buvo toj pačioj svetainėj lošt, 
kadangi buvo kitų užimta, tai 
trumpu laiku buvo paimta ka
talikų Federacijos svetainė, ku
ri yra mažiukė, bet žmonių bu
vo pilna. Dauguma nors ir ži
nojo kad programas bus toks 
pat, bet atėjo antrą sykį, nes 
matoma patiko pirmą vakarą.

Nedėlioj, lapkr. 23 d., jie ne
galėjo pas mus lošt, nes buvo 
rengiama jiems Rochesteryje. 
Daugumas apgailestavo kad ar
tistai nepasiliko pas mus ir ne- 
dėiloj, butų daug publikos at
silankę.

Pas mus kurie buvo ant Lie
tuviško Vodevilio kiekvienas 
liko patenkintas, nebuvo girdėt 
nors vienas kitaip kalbant.

Prieš artistams atvažiuosiant 
į Amsterdamą nekurie makle
riai pradėjo platini šmeižian
čius gandus ir priešingą propa
gandą, nes mat yra žmonelių su 
tuščiomis makaulėmis. 'Bet ka
da pamatė kad jų bliovimas be 
pasekmių tuoj uždarė savo ne
švarias burnas. Ką darysi, ir

Reikalaukit—
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų

KATALOGO 
Siunčiama dykai kiek
vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.

pas mus yra tokių kurie griauti 
moka. Gal ateis laikas, gal ir 
tokie prasiblaivins, gal ir jiems 
akutės kada prašvis, gal tada 
pasigydys iš pavydo ligos.

P. J. Lalas.

GERB. SPRAGILO RA
PORTAS APIE NAUJĄ

Del “Naujienų” Taria
mų Faktų ir Aiškių 

Apsilenkimų su 
Teisybe 
PROTESTAS

“Naujienose” lapkr. 15 d. N. 
275, apžvalgos skyriuje antra
še. “Nedoras 'Barškalas” yra pa
sakyta daug piktų žodžių ant 
‘Sandaros’ redaktoriaus ir San- 
(rariečių bendrai be pamato. 
Redaktorius išvadinta “vaikiš
čių”, su kuriuo “Naujienos” ne
ketina į polemiką eiti už tai 
kad socialistus pavadino socia
listų likučiais ir pasakė kad jie 

; bando kenkti Sandariečiams jų 
Vilniaus vadavimo darbe.

A. A. Tulys, tiesa, yra jaunas 
Į ir gal neprityręs žmogus, ir 
j kaip ir kiekvienas kitas, kar- 
1 tais suklysta, nereikalaudamas 
į būti vaikiščių. Ir čia jis su- 
] klydo pasakydamas jog socialis
tų “likučiai, vadinas, naujienie- 

| čiai, bando kenkti Sandariečių 
geram darbui”. Ne, jie neken- 

i kė, bet jie bandė panaudoti tą 
musų visuomenės judėjimą sa
vo pačių naudai. Tai yra fak
tas kurio “Naujienos” negali 
užginti. Ar tas yra mažesnis 
nusidėjimas už kenkimą nau
dingam darbui, mes čia nesigi
linsim į tai. Tačiau pasakysim 
kad tikri visuomenės darbuoto
jai tokių šposų nedaro. »

Toliau, ‘Naujienos’ tikrai ap
silenkia su teisybe sakydamos 
kad “daugelis Sandariečių vadų 
Chicagoje ne tiktai neprisidėjo 
prie V. V. Komiteto rengimo, 
bet net aiškiai boikotavo jį ir iš 
džiaugsmo trynė delnus kai kle
rikalai ėmė trukdyti jį.”

Tai yra netiesa. Nekurie 
Sandariečiai buvo priešingi tam 
kad kokia nors partijos politi
ka butų įvedama į šitą musų 
brolių gelbėjimo darbą. Tą jie 
kalbėjo ir rašė atvirai. Bet jie 
nei delnų trynė, nei džiaugėsi 
jei kas tą darbą kliudė. Ir mes 
esame tikri kad “Naujienos” 
neturi jokių davinių tam savo 
tvirtinimui paremti. 'Sandarie
čiai visuomet ir visur mokėjo ir 
moka bešaliai dirbti bendrą dar
bą ir savo partijos kromėlio į jį 
nekiša.

Ir šitame Vilniaus Vadavimo 
Komitete kuriame, jų yra didu
ma, jie dirba išvieno su kitais 
partiviais ir nepartiviais žmo
nėmis ii1 niekur neišsišoka' su 
savo partija. Sandaros Apskri
čio prezidentas Dr. Zimontas 
kalbėjo V. V. K. masiniame su
sirinkime ir nei puse žodžio ne
priminė nei apie save nei apie 
Sandarą, o Grigaitis tuojau pa
sigyrė ir svetimu laišku neva 
jam tašytu, ir savo “Naujie- 
nsEį” pagarsino ir pasigyrė pa
gaminęs rezoliuciją, o tuo tar
pu rezoliucija buvo komiteto 
pagaminta.

Taigi, “Naujienos”, kurių re
daktorius p. Grigaitis tik ir ty
ko savo kromelį kur įkišti, vel
tui prikiša šitą jo “grieką” 
Sandariečiams, ir mes ALTS. 
IV Apskritis Sandariečių vardu 
griežtai protestuojame prieš to
kį negražu “Naujienų” elgėsi.

A.L.T.S. IV Apskritis.

metai pasiekti mus? — sa
kau aš.

— Tai yra dalykas gana 
smulkių kalkuliacijų. Var
gu butų galima tuojau iš- 
skaičiuot. Reiktų panaudo
ti eilę logaritmų, — sako 
jis.

— Panaudok juos, panau
dok, — sakau aš.

Astronomas pradėjo skai- 
tliavimus. Pagaliaus susto
jo. Tėmija Į popierj.

— Na? — sakau aš.
— Sulyginamai kalbant, 

planeta pasieks mus dešim
tą dieną gruodžio, — šaltai 
sako jis.

— Ir kas pirmiausia nu
kentės? Tai yra, kada ko
meta dungtels Į žemę, kuri 
žemės pusė, kuri šalis gaus 
pirmiausia? Ar ji atsimuš 
i mus, ar i Japoniją, ar kur 
Į Sovietų Rusiją, ar kur? — 
sakau aš.

Astronomas pakratę gal
vą: — Negaliu to pasakyt, 
ir aš 'tuoj turiu vėl žiūrėt 
Į teleskopą, nes šiąnakt ei
nasi gana žingeidus judėji
mas tarp asteroidų. Neno
rėčiau juos praleisti, — sa
ko jis.

Pakrapščiau galvą iš to
kio jo šaltumo: štai ateina 
pasauliui galas, o jis sau 
tyrinėja asteoridus ir puo
lančias žvaigždes kurios šį 
mėnesi aiškiai matosi.

Išėjau. Einu ir mislinu 
sau: Nedykai andai tetulė 
sapnavo kad ateina pasau
lio galas. Rle kai žemė su
biręs i dulkes, kur bus ta
da Ararato kalnas ar Juo
zapato pakalnė kur mes tu
rėsim stot ant paskutinio 
teismo? Mes tada jau ke
liausim aplink saulę, su 
degančių gazų vainikais ap
link musų galvas, ir suksi
mes aplink savo ašį kaip da
bar sukasi žemė.

Kas atsitiks su biblistų 
milijonais žmonių kuriems 
jie paskyrė “nebemirti”? 
ant ko jie vaikščios, gyvens 
ir ką valgys?

Gruodžio dešimtą dieną 
ta kometa pasieks tą žemės 
kelio dali kur dabar mes 
esame, arba orbitą, kaip as
tronomai sako, ir bumpt! i 
šoną, ir žemelė pavirs Į ga- 
zus ar asteroidus, ir po vis
ko !

Ak! verkit, griešninkai, 
davatkos ir dvasiški tėve
liai! Kas dėsis iš jūsų grie- 
kų ir maldų, jūsų piktadė- 
jysčių ?

Verkit visi kurie turit 
turtus ir rengiatės gyventi 
dar daugybe metų, gerkit 
draugijos kurios išrinkot 
komisijas rengt bailus po 
gruodžio 10 d., ba nesulauk- 
sit to ir neliks jums pelno! 
Verkit politikieriai kurie 
dar tikitės kitais metais pa
tekti Į seimą, ir visi biznie
riai kurie daug uždarbių ti
kit — viskas tas liks neat
siekta !

Ale štai ką aš mislinu: 
jeigu ta kometa eina tiesiai 
link žemės dabar, tai ji ne-, 
pataikys i žemę bumbtelt, 
ba žemė bus pabėgus nuo 
tos vietos kur dabar randa
si už keliolikos tūkstančių 
mylių! Daug sykių taip že
mė jau padarė, ba kometos 
nežinodamos kad žemė ap
link saulę sukasi, vis ištolo 
taiko Į tam tikrą vietą, o že- 
įpė vis pabėga.

Kurie bijot mirti, virskit’ 
Į gerą tikėjimą, tikėkit kad 
žemė keliauja aplink saulę, 
ba jeigu ne, jau senai jūsų 
čia butų nebuvę!
“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano ju. 
aiškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašyki*.

KOMETĄ
Pasaulio galas ateina, o 

mes visai nežinom!
Štai koki faktą sužinojo 

Vyriausia galva Slaptos 
Spragilų Sąjungos Spragi- 
laičių: Laikraščiuose buvo 
pranešta' 'kad link žemės at
eina nauja kometa.

Netikėdamas tam, nueinu 
pas “Dirvos” astronomą ir 
paklausiu:

— Ar teisybė kas čia pa
rašyta? — sakau aš.

— Teisybe, tikra teisybė, 
ir aš štai tėmijimus darau. 
Ji randas 8 laipsniai Į pietus 
nuo Arkturo, matoma anks
ti sutemus šiaurvakarinia
me dangaus krašte, ir atei
na tiesiai link žemės, — sa
ko jis.

— Ar ji susimuš su že
me? — sakau aš.

— Be abejonės. Bet as
tronomų žingeidavimasi ne
sueina ant susimušimo jos 
su žeme klausimo, bet ant 
to kas dėsis trumpame pe
riode prieš tai, bėgyje ko
kių trisdešimts šešių valan
dų, kuomet mes turėsime 
neapsakomai puikias pro-; 
gas tyrinėjimams daryti. Iš-! 
tiesų, tos trisdešimts šešios! 
valandos iki kometa atsi-Į 
mus i žemę bus nepaprastai 
žingeidžios, — sako jis.

— Taip ir aš manau, ir 
be abejonės pats susiduri-' 
mas nebus pusiau tiek blo
gas, — baimingai sakau aš.

— Pats susidūrimas, ar
ba tikriau, persikryžiavoji- 
mas dviejų orbitų, bus pa
prastas. Susidūrimas dan
giškų kūnų Įvyko pereitą] 
metą Sagittarijaus žvaigž-i 
dyne kur rodos liko šudau-l 
žyta pirmo didumo žvaigž
dė. Mes vargu tokio vaizdo 
galime tikėtis matyti musų 
skritulio susimušime, — sa
ko jis. — Atida bus nukrei
pta svarbiausia ištyrinėji
mui naujų teorijų apie švie
są bėgyj kelių valandų pirm 
susidūrimo žemės su kome
ta. Be abejo bus dideli gin
čai tarp astronomų to laiko 
bėgiu, tik nelaimė kad lai
kas bus pertrumpas pilnam 
išdiskusavimui,. —* pabaigė 
jis.

— O kas atsitiks su mu
mis kada kometa sutrenks 
mus? — sakau aš.

— Tai yra žingeidžiau- 
sias klausimas iš visų. Bet 
ant nelaimės, tame nesusi
taikoma. Vieni astronomai 
sako kad nuo didelio karš
čio mes ištirpsime ir pavir
sime degančia nebula, — sa
ko jis.

— Tai puiku. O kaip ki
ti sako? — sakau aš./

— Pagal kitų, mes nesu- 
tirpsim j jokią nebulą, bet 
sutrupėsim j kokį pusę mi
lijono degančių asteroidų, o 
aplink juos bus vainikas 
šviesos iš degančių dujų, ir 
vis suksimes aplink saulę 
kaip iki šiolei, — sako jis.

— Puiku! Man nei ne
nuostabu jei tamista taip 
žingeidaujies tuo kas dėsis 
paskui. O dabar pasakyk 
man: kiek ilgai truks ko
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Nuo Redakcijos
“DIRVA” KITOSE RANKOSE kyta išleidimas laikraščio “Tė

vynės Balsas”.
Anot “Vienybės” korespon

dento, uždarymas paėjo nuo ad
vokato kuri pasamdė iš Scran- 
tono

To 
buvo

Kalinauskas.
laikraščio redaktorium 

Kun. Petraitis.

NAUJA PLANETA UŽTRAUKS ŽEMEI 
NAUJĄ I_.EDU GADYNĘ

CĮevelandas bus Orlai
viu Centras

Kapitonas Ernst Lehmann, 
Zeppelino ZR-3 atgabentojas į 
Suv. Valstijas, kalbėdamas Cle- 
velande pasakė kad ateity je or- 
laivininkystei šioje šalyje išis- 
vysčius plačiai,. CĮevelandas ir 
Akronas bus orlaivių išdirbinio 
centrai Amerikoje.

Mes prirodėm jog keliavimai 
orlaiviais nėra pavojingi, sako 
Lehmann. Mes prirodėm tai 
trijų metų nuolatiniais važinė
jimais Europoje, kur' pergabe- 
nom 35,000 pasažierių be jokios 
nelaimės. Orlaivis juo didesnis 
tuo pelningesnis. Parinkimui or
laiviams stočių reikia remtis 
meteorologija, arba oro kelių ir 
intekmšs pamatais.

v •

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

“PURVĄ” pereina naujon*
epochom Per devynis į Sustojo Klerikalų Laik- 

suvirš metus nuo savo isi- rastis
steigimo ėjus Clevelande ir! ..Vienbgs„ pranešimu> Wil. 
pasitarnavus visuomenei vi- kes Ba p -ei.i(o t už. 
su kuo laikraštis gali, Dir- h. išparduota Lietuvi 
va pereina j rankas kitų Jn(]ustr Bendrovg b. su|ai. 
tų ypatų, kaip skaitytojai' — 
patėmys pranešime ant pus-! 
lapio 8-to šiame numeryje.

Iki šiolei, nors laikraštis j 
buvo leidžiamas bendrovės, 
p. Bartoševičius buvo visas
bendrovės kontroliuotojas! NJEJAUC.I gims nauja plane- 
ir skaitėsi “Dirvos” leidėjui' ta, žemei sesuo?
kaipo viena ypata, UŽ kai Astronomai palinkę tikėti jog 
jam priklauso didelė garbė taip gali atsitikti. Prirodymui 
kaipo apšvietos rėmėjui ir to jie nurtdo didelį raudoną 
tautinės dvasios palaikyto- plėtmą ant paviršio Jupiterio, 
jui. Po jo globa laikraštis 30,000 mylių ilgio ir 7,000 my- 
pergyveno ir sunkius lai
kus ypač tuoj po karo, ir 
kada kiti laikraščiai pasilai
kė tik veikdami aukų, tik 
ubagaudami, A. B. Bartoše
vičius vienas tuo apsirūpi
no, ir pertai negirdėjo vi
suomenė to iš “Dirvos”.

Tais sunkiaisiais laikais 
kiti laikraščiai persiorgani
zavo ir iš privatinių liko vi
suomeniškais, ledžiami ben
drovių pamatais.

“Dirvos” bendrovė, ir ne
didelės keleto asmenų ben
drovės irgi sudaryta plati į 
visuomeniška organizacija, 
kuri perima “Dirvą” i savo 
rankas ir toliau ją leis tik- dellR miotikis 
siu pasitarnauti tautinei vi- Padaryti svarbios įtekmės ant 
suomenei.

Kadangi nauja ’“Dirvos”

lių pločio. Nužiūrima jog tai 
yra besivysiąs naujas mėnulis 
(satelite arba palydovas) ku
ris galės tuoj būti išmestas ne
užilgo iš skystos, dalimai gazi- 
nės masės to kosmiško milžino.

Anot astronomų, tas Jupite
rio mėnulis butų didesnis už 
žemę. Jeigu tas jums stebėti
na, reikia tik prisiminti kad Į 
Jupiteris yra 1,230 sykių dides
nis už musų planetą, dar labai 
karštas, ir yra beveik mažesne, 
dalimai atvėsus saulė.

Jeigu naujas dangiškas skri- 
tulis taip gimtų saulinėj siste
moj — taip sakant butų išplėšy
tas iš Jupiterio kūno — tas di- 

negalėtų

Atranda Atomišką

Centauri žvai- 
tolume, nėra 
saulė nuo pla- 
Prof. Huting- 
viena kita la-

saulės, nuo ko žemė atšaltų taip 
jog per daugybę metų mes ne- 

bendrovės valdyba susideda turėtume vasarų apie kurias 
dš Sandariečhl veikėju pla-Tutų galima kalbėti kaipo Va
ciai CIevelande ir abelnai sąrąs, o žiemes butų tokios di- 
Amerikoj, tautininkai šiuo-į rle!ės >r žiaurios kad grasintų
mi lieka užtikrinti kad laik
raščio dvasia pasiliks ta pa
ti, be jokių keitinėjimųsi ir 
mėtymųsi.

Redakcija irgi palikta ta 
pati, taigi “Dirvos” skaity
tojai nepajus jokių permai
nų, tik gal, didesniam bū
riui darbuojantis, pradės 
nutėmyti laikraščio žingėji- 
iną geryn kaip turiniu taip 
ir visais kitais atžvilgiais.

Redaktoriui, tiesa, dabar 
reiks nešti atsakomybę ir

mums iššalimu mirtinai.
Kodėl taip? Nes pasidarytų 

milžiniškas sujaudinimas sau
les atmosferos. Saulė pasida
rytų daug karštesnė, o žemė sa
vu keliu atšaltų.

Jau pripažinta faktas kad juo 
saulė karštesnė, tuo ant žemes 
buna šalčiau. Visais laikais 
saulė yra apsupta dideliu debe
siu kuris galima vadinti vul- 
kaniškos dulkes. Kuomet sau
lė dega karščiau negu papras
tai tie debesiai dulkių buna di-

saulių sujudina liepsnojimą ant 
musų saulės, sukeldamos cyk- 
loniškas audras, arba ugnies 
sūkurius kurie meta į viršų de
besis dulkių ir tos dulkės užsto
ja saulės spinduliams kelią link 
žemės.

Tos dvi Alpha 
gždės, abelname 
toliau kaip musų 
netos Neptūno, 
ton sako jog jos
bai intekmėja, ir kadangi jos 
yra sulyginamai arti musų sis
temos, lengva suprasti jog jos 
įtekmėja musų saulę. Kada 
jos prisiartina viena prie kitos 
jų bendra įtekmė turi labai 
padidėti — užtektinai kad su
judinti musų saulės pavirš} ir 
sukelti ugnies audras ir sūku
rius, kurie išrodo kaip kokie 
plėtmai.

Pagal tų plėtmų ėjimo per 
spingsintį saulės skritulį patir
ta jog saule apsisuka aplink sa
vo ašį sykį į 27 dienas.

Apie 28,000 metų atgal dvy
nės saulės Alpha Centauri bu
vo arčiau musų dviem trečda
liais negu yra dabar. Jeigu da
bar jų įtekmė į musų saulę yra 
tokia, jos dar didesnę įtekmę 
darė kada buvo arčiau.

Geologai sako kad bėgyje 
praėjusių 800,000 metų ant že
mės buvo keturio ledų perio
dai, po kurių paskui užėjo ilgi 
tarpai 
žemės 
karnas 
ir kiti
nai radosi taip toli šiaurėje kai 
Grenlandija.

Paskutinėje ledų epochoje 
žmogus, kovodamas prieš žiau
rias aplinkybes, užbaigė savo 
žvėries gyvenimą ir perėjo į 
žmogų. Tos epochos nykimas 
buvo pradžia žmogaus anksty
viausios civilizacijos.

Bet paskutinė Ledų Gadynė 
dar ne visiškai pranyko. Kada 
ji pasibaigs bus gal but perio
das šilumos, kuris tęsis bent 
100,000 metų ar daugiau, ir že
mei biskis po biskį apšilus, o 
nesant gana šalčių, šiaurinės ir 
pietinės dalįs atsikratys nuo le
dų. Kodėl taip esti? Bile kas 
paklaus. Kodėl keičiasi žemė 
nuo šiltos ant šaltos ir priešin
gai? Anot Prof. Huntingtono, 
saulė nestovi ant 
liauja, nešdamasi 
vimi, greitumu 
mylių į sekundą.
šiuose ji turbūt praėjo arti ki
tų žvaigždžių kurios sudarė au
dras saulės atmosferoj. Tada 
ir buvo tarpai šaltų laikų. Ku
rios žvaigždės dabar yra šim
tai šviesos metų atstu buvo ki
tados kaimyniškos saulės.. Vis
ko tada atsitikdavo.

Ledų gadynei užeiti nereikia 
didelių permainų ore; užtenka 
tik kad abelnai temperatūra at
vėstų 10 laipsnių kaip papras
tai buna. Sakysim, jeigu vasa
rą esti 80 laipsnių, lai buna 70, 
žiemą jei esti 10, lai buna 0, ir 
tada užeitų nauja ledų gadynė. 
Tai ptemperaturai apmažėjus 
neužtektų šilumos sutirpdymui 
ledų vasaros'bėgiu, o nauji ir 
nauji susidarytų žiemos laiku, 
ir musų šiaurės dalįs liktų pa
dengtos tūkstančiai 
rio ledu ir sniegu.

Jupiterio mėnuliui 
gi sujudinta saulės
butų priežasčia šalto protarpio.

didelių karščių, kuomet 
klimatas buvo toks -tin- 
kad paparčiai, koralai 

tropiški augalai ir gyvu-

reiKS nesu a įsa Komy uę iri1-“* “c uumm uuu« nu
klausyti daugesnio ypatų dėsni ir tirštesni, užstoja kelią

saulės spinduliams, arba 
mai eiti linkui žemės.

Todėl tai saulės plėtmai

negu buvo iki šiolei, vienok 
prie gerų norų iš vienų ir 
kitų 'pusės darbas bus gali
nta varyt tvarkiai ir pasek- j daro vėsų orą ant žemės.

šilu-

pa- 
Jie
pa-yra ugnies audrų sūkuriai, 

einą, manoma, nuo veržimosi 
karštos medegos ant paviršio. 
Saule taip pasidaro karštesnė 
ir dulkių debesiai labiau ją ap
gaubia, pertai mes gauname 
mažiau šilumos.

Prof. Huntington iš Yale uni
versiteto tą teoriją remia. Jo 
nuomone, šiltos žiemos ir šaltos 

, vasaros (arba priešingai) pa- 
i j eina didumoj nuo įtekmės arti- 
- mųjų žvaigždžių į saulės atmos

ferą—ypatingai nuo musų arti
miausio kaimyno, Alpha Cen
tauri.

Alpha Centauri tikrenybėje 
yra dvi saulės, kožna iš jų be
veik tokio didumo kaip musų 
saulė. Ją galima matyti kaipo

m ingai.
Po naujų metų, perorga

nizuota bendrovė turės pil
nus rinkimus valdybos. Da
bar išrinkta tik administra
tive komisija.

Ši komisija, kaip tikime 
bus ir visa valdyba, yra iš 
gabių ypatų, kurie yra ša
lip Sandaros, nariais ir Tė
vynės Mylėtojų Draugijos, 
todėl perėmimas “Dirvos” į 
naujas rankas bus naudin
gas šiom abiem musų svar
biausiom organizacijom, ir 
užtai jie, kaip ir redakcija, 
drysta prašyti visų Sanda- 
riečių ir Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos narių paramos— 
ne aukų, bet visokios kito
kios kokia laikraščiui gali- dvilypę žvaigždę pietiniam tei
ma suteikti.

Dabartinė laikraščių pa- žiūronų, 
dėtis yra sunki, ir kaip ma- kasi aplink bendrą traukimo 
tom (ir pasiautai sužinom) j centrą. Kuomet jos keliauja 
kiti musų laikraščiai tiktai I Viena pro kitą artimiausiame 
viešomis aukomis laikosi 
kiti prisidengę aukų prašo, ant 
“Dirva” stengėsi ir stengsis Kuomet jos tolinasi viena nuo 
pasilaikyti savo padaromu kitos, saulės plėtmai praretėja, 
bizniu plėsdama spaustuvę sumažėja, 
ir kitais budais kokiais lai 
kraščių išleistuvės užsiima.!-"Įstatyt kodėl ant saulės'turėjo

Taigi, šiuomi meldžiame išsiberti plėtmai 
visų ‘Dirvos’ skaitytojų bu- metų protarpiais, 
ti musų draugais, rėmėjais laikais plėtmai padidėja, pas- 
ir platintojais, o iš savo pu- kui palengva mažėja iki visai 
sės laikraštis jums atsidė- apmažta, o po to vėl eina davi
kuos nuolat įvesdamas pa- gyn.
gerinimų didesniam skaity- ’ 
tojų patenkinimui.

šte dangaus su pagalba gerų
Tos dvynės saulės su-

jų kelių susiėjime, plėtmai 
musų saulės padaugėja.

Iki šiol niekas negalėjo per

vienuolikos
Tam tikrais

Tai Alpha Centauri taip pa- 
Įdaro. Susiartinimas tų dvynių

Easton, Pa. — Dr. Wendt, 
viršininkas Pennsylvania valsti
jos kolegijos chemijos ir fizi
kos departmento, sako jog jo 
daromi bandymai teikia gerus 
davadus jog jis išras atomiškos 
energijos paslaptį ir paliuosuos 
ją naudai žmonijos.

Tas reikštų beveik perversmą 
civilizacijos su pagalba naujos 
ir neapmatuojamos energijos, 
kurią turint pasauliui nereikėtų 
anglies nei aliejaus nei elektros 
nei kitų formų spėkos kokias ži
nome dabar.

Bandymus darydamas Dr. 
Wendt įdėjo tungsteno vielą į 
□porinį vamzdį per kurį paleido 
energiją, ir to pasekmėj dau
giau energijos išėjo negu inėjo 
ir tungstenas liko paverstas į 
helium gazą.

vietos bet ke- 
ir mus su sa- 
apie dvylikos 
Praeities am-

pečių sto-

gimus ir
ai mosf era

Kovos prieš Kovotojus 
prieš Evoliuciją

San Francisco mieste, Kali
fornijoj, nesenai susiorganiza
vus Moksliška Sąjunga Ameri
koje, milžiniškame savo susi
rinkime išnešė rezoliucijas ir 
pareiškė pasiryžimą kovoti su 
evoliucijos teorijos priešinin
kais kurie stengiasi neįleisti į 
mokyklas knygų rašančių apie 
žmogaus išsivystymą iš žemes
nių gyvūnų. Tarp kalbėtojų 
buvo pažymus gamtininkai ir 
kitų mokslo šakų vyrai. Jų pa
siryžimu yra palikti mokyklose 
knygas apie evoliuciją ir 
šalinti bibliškas pasakas.

pra-

Eažnyčics Vienijasi
Krikščionybė, kuri išskilo į 

visokias šakas po Reformacijos 
dienų, mato negali daugiau pa
laidai veikti. Amerikoje įvai
rios krikščioniškos bažnyčios 
iš sykio turėjo geras pasekmes 
kada liko užtikrinta tikėjimų 
laisvė, bet musų gadynėje, ne
labai žmonėms interesuojantis 
maldomis, bažnyčias lankančių 
ir palaikančių skaičius žymiai 
sumažėjo.

Suvienytose Valstijose įvai
rios krikščioniško tikėjimo ša
kos neprigulinčios prie Romos 
katalikų bažnyčios daro viso
kias sąjungas, bendrai varo 
kampanijas raginant žmones ei
ti bažnyčion.

Kanadoj kilo sumanymas vi
sai suvienyt Presbiterijonų, Me
todistų ir Kongregacionalistų 
bažnyčias.

Pusė Piliečių Amerikoje 
Nebalsuoja

Amerikos politikieriai susirū
pinę piliečių nebalsavimu laike 
rinkimų.

Kaip apskaitliuojama, šiais 
metais tinkamų balsuot piliečių 
S. Valstijose buvo apie 60,000,- 
000, bet lapkričio 4 d. iš jų bal
savo mažiau 30,000,000 — daug 
mažesnis nuošimtis negu balsa
vo 1920 metais, nežiūrint dide
lių pastangų tūlų nepartinių or
ganizacijų išjudinti piliečius at
likti savo pilietišką pareigą.

1920 metų prezidento rinki
muose buvo 52,000,000 tinkamų 
balsuoti žmonių, bet balsų suėjo 
virš 27,000,000.

(Tąsa iš pereito num.)
Agrikola padavė panelei Kardoviliutei 

anonimišką laišką kuri Kupriuke gavo.
Paskaičius laišką, Andriennė nusiste

bėjus tarė Agrikolai: — Pasirodo, tamista 
esi poetas!

— Aš neturiu nei patraukimo nei pre
tenzijų tokiu būti, madame. Aš tiktai, kuo
met sugryžtu pas motiną po dienos darbo, 
ir tankiai, net kaldamas geleži, nukreipi
mui minčių nuo darbo, linksminu savo ei
lutėmis, kartais sudėdamas odiją, kartais 
giesmelę.

— Ir tavo daina apie Laisvą Darbi
ninką, kuri paminėta laiške, yra, tokiu 
budu, kurtsanti — labai pavojinga?

— Ne, madame; visai priešingai. Aš 
pats turiu gerą laimę dirbti pono Hardio 
dirbtuvėj, kuris savo darbininkams viską 
turi atsakančiai Įrengęs ir gražiai užlaiko, 
ir musų padėtis yra tiek geresnė kiek kitų 
dirbtuvių darbininkų prastesnė; ir aš eilėse 
apsiribojau tiktai pageidauti, kitiems vi
siems, masei darbininkų, lygaus, teisingo 
ir padoraus gyvenimo — nieko daugiau. 
Bet tamista gali suprasti, madame, kad 
laikuose konspiracijų ir sujudimo, žmonės 
tankiai Įtariama ir Įkalinama visai už ma
žą dalykėli. Jeigu tokia nelaimė mane pa
tiktų, kas atsitikiu su mano motina, mano 
tėvu, ir tom dviem našlaitėm kurias mes 
laikome dalimi savo šeimynos iki sugryš jų 
tėvas, Maršalas Simonas? Šito delei aš, 
madame, nenoriu rizikuoti patekti po areš
tu. Aš atėjau pas tamistą prašyti parū
pinti paranką už mane; jeigu ne tai, jei ne
prireiktų man pakeisti darbavietę ant ka
lėjimo, tada mano uždarbio užtektų visų 
musų pragyvenimui.

— Ačiū laimės žvaigždėms! — tarė 
Andriennė, linksmai, — šis prietikis pasi
tvarkys niekam nežinant. Tuo tarpu, po
nas Poete, tamista imsi sau inspiracijas iš 
geros laimės vietoj vargo. Liūdna mūza! 
Bet pirmiausia visko, užstatas reikės pa
dėti.

— Ak, madame, tamista išgelbėjai 
mus!

— Kalbant toliau, — tarė Andriennė, 
musų šeimynos gydytojas yra artimai su
rištas su vienu svarbiu ministeriu (suprask 
tą kaip tamistai patinka, — tarė ji, šypso
damos, — bet nesuvedžiosi save daug). 
Tas gydytojas turi dideli intekmę ant to 
valdininko. Todėl jauskis visiškai ramiai. 
Jeigu užstato nepakaktų, mes parupinsim 
ko tik daugiau reikės.

— Madame, — tarė Agrikola, labai 
jausmingai, — kuo aš atsilyginsiu tamistai 
už tokią geradarystę, gal net už gyvybę 
mano motinos. Tikėk man, aš busiu ne
apsakomai dėkingas.”

— Tas visiškai man nieko. Dabar 
kaslink kitų dalykų. Visai tinka jeigu tie 
kurie turi perdaug gali eiti prašyti pa
galbos pas tuos kurie turi permažai. Mar
šalo Simono dukteris yra nariai mano 
šeimynos, ir jos gyvens su manimi, kas 
joms labiau pritiks. Tamista praneši sa
vo gerai motinai apie tai; ir vakare, šalip 
atvykimo padėkuoti jai už jos prietelišku- 
mą kuri ji 'parodė mano jaunoms giminai
tėms, ir parsivešiu jas pas save.

tik išėjau iš Rue St. Mery; ir dabar tas 
neabejotinai pasirodė. Jie turbut matė 
mane ineinant Į ši namą; ir laukia mane 
suimti. Na, kadangi tamista pažadėjai rū
pintis mano motina, ir kadangi neturėsiu 
rupesnio ir apie Maršalo Simono dukteris, 
vietoj išstatyti tamistą i kokį nors nesma
gumą, aš einu pasiduoti jiems pats.

— Atsargiau su tuo, tamista, — grei
tai užkirto Andriennė. — Liuosybė per- 
brangi savanoriai paaukauti, šalip to, Ge
orgette gal turi klaidą. Vienok kaip ten 
nebuvo, aš meldžiu tamistos nepasiduoti 
pačiam. Imk mano patarimą; ir stengkis 
ištrukti nuo arešto. Tas, aš manau, dik- 
čiai palengvins mano pastangoms; nes aš 
manau jog teisybė parodo didelio noro pa
laikyti po savimi tuos kuriuos ji sykį pa
ima savo globom

— Madame, — tarė Heba, taipgi inei- 
dama, išgąstingoj išvaizdoj, — tūlas vyras 
pabarškinęs Į mažasias vartų duris klau
sinėjo ar neatėjo čia jaunas vyras mėly
nuose marškiniuose. Jis pridėjo jog ta 
ypata kurios jis jieško yra vardu Agriko
la Baudoin, ir kad jis turi ką nors dideliai 
svarbaus jam pranešti.

— Tai mano vardas, — tarė Agrikola, 
— bet ta svarbi informacija yra tiktai iš
vilioti mane laukan.

— Matomai, — tarė Andriennė; — ir 
todėl mes turim lošti apgavimą prieš apga
vimą. Ką tu jam atsakei? — pridėjo ji, 
atsikreipdama Į Kebą.

— Aš atsakiau jog nežinau apie ką jis 
kalba.

— I/abai gerai, — tarė Andriennė; — 
o tas vyras kuris klausinėjo?

— Jis nuėjo sau, madame.
— Be abejo jis tuoj vėl sugryš, — ta

rė Agrikola.
— Tas labai gali būti, — tarė Andrien

nė, — ir todėl, tamista, reikalinga kad pa- 
siliktum čia keletą valandų be priešinimo
si. Man ant nelaimės reikia tuojau eiti 
pas Kunigaikštienę Saint-Dizier, mano te
tą, svarbiam pasimatymui, ko negaliu il
giau atidėlioti, ir dar labiau man norisi 
jai pranešti apie Maršalo Simono dukte
ris. Pasilik čia, tamista; nes jeigu išeisi, 
tikrai busi suimtas.

— Madame, atleisk mano atsisaky
mui, bet aš turiu dar sykį pasakyt jog ne
privalau priimti tamistos taip gero pasiū
lymo.

— Kodėl?
— Jie bandė išvilioti mane, kad ne

reiktų prievarta pagal įstatymų reikalavi
mo Įsiveržti Į tamistos namus; jeigu aš ne
išeisiu, jie pribus; o aš niekados nenorėčiau 
išstatyt tamistą Į tokį nemalonumą. Da
bar kada man nereiks rūpintis apie mo
tiną, ką reiškia kalėjimas?

— O susigraužimas tamistos motinos, 
jos nerimastis, ir jos baimė, nieko? Pa
mąstyk apie savo tėvą; ir tą vargšę darbi
ninkę kuri myli tave kaip brolį, ir kurią 
aš branginu kaip seserį; sakyk, tamista, ar 
juos irgi užmiršti? Tikėk man, geriau 
yra išvengti tų nemalonumų savo šeimy
nai. Pasilik čia; ir prieš vakarą, aš esu 
tikra, ar davus užstatą, ar kitaip kaip, aš 
galėsiu išgelbėti tamistą nuo tų varginimų.

(Toliau bus)

Šiuo momentu Georgette, plačiai at
verdama duris iš kito kambario, ir ineida- 
ma skubiai pas juos, išgandinta išvaizda, 
sušuko:

— Oh, madame, kas nors nepaprasto 
gatvėje atsitiks.

— Kaip tai? Pasiaiškink, — tarė An
driennė.

— Aš išėjau įvest siuvėją per vartelius 
į daržą, — tarė Georgette; ir ten pamačiau 
piktos išvaizdos žmones, atidžiai egzami
nuojančius sienas ir langus to mažo patvo- 
rinio budinko prigulinčio paviljonui, lyg 
norinčius ką sušnipinėti.

— Madame, — tarė Agrikola, susi- 
graužęs; — aš neapsirikau. Jie jau jieš
ko manęs.

— Ką tamista sakai?
— Aš maniau jog mane seka tuoj kaip

Doviernaslb
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
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Keturių Aktų Tragedija iš Kovų už Spaudos Atgavimą

Paraše K. S. Karpavičius

kių aukų, tiktai platinti laikraš- 
ramos, aukomis (ir tam pana
šiai, tiktai platinti laikrašti ir 
tį ir siųsti savo spaudos darbus.

Organo Redakcija.

Kasparaičio darinkta Stasys Vi
lius. Šis komitetas 
karną vakarą 1925 
riausiam laike.

Išduotas raportas 
d. spalių Apskričio 
liko vienbalsiai priimtas.

Sekantis kuopos susirinkimas 
šaukti pavesta kuopos valdybai,

suruoš tin- 
metais ge-

buvusio 26 
parengimo

jei knygos bus prisiųstos gruo
džio mėn. tai tuojau šaukti tų 
mėnesį išdalinti knygas, ir iš
rinkti naują kuopos valdybą. 
Jei knygos del kokių kliūčių 
nusitęstų į sausio mėnesį, tada 
Įvyks ir metinis kuopos susi
rinkimas, kame atliksime visus 
reikalus. M. Kasparaitis.

Palu-

man sma- 
knygų aš 
sužinojau

(Tąsa iš pereito num.)
Kazys (nebaigęs rengtis išeina) 

kėk, Onute, aš tuoj sugryšiu.
Ona (Į Senuką) — Dieduk, kaip 

gu pas tave ateiti. Iš visų 
tiek neišmokstu kiek iš tavęs
per šias kelias musų pasipažinimo sa
vaites. ...

Senukas — Vaikeli, mano atmintis jau ge
rai neveikia.... Negaliu visko sugraib- 
styt ir apsakyt, tik paviršiais teatsime
nu ....

Ona — Ir tai, dieduk daug, ir jei visi mu
sų senuoliai iš tų gadynių butų su tavo 
dvasia, ir kalbėtų mums apie tai ko mes 
turim siekti, tikrai Lietuva vėl galėtų 
atgimti ir laiminga būti....

Kazys (sugryžta) — Na tai jau padėjau...
Senukas — Tik reikėjo paguldyt ir uždengt 

viską taip kaip radai, ir užverst senomis 
liekanomis kampą kad kas bereikalingai 
nevartinėtų.

Kazys — Aš tą, dieduk, padarysiu 
kiau.... dabar aš.... (rodo akim 
Į Oną.)

Ona — Na, aš turiu skubėtis namon, 
sveiki....

pas- 
jam

likit

Scena IV.
Ineina Juozas, pabarškinęs.

Juozas — Sveiki-gyvi, kaimynai. Kaip 
sų diedukui? Ir Onutė čia? Taip neti
kėtai. Ėjau pro šąli, užėjau pasižiūrėti 
senuko, ir radau čia Onutę. (Eina prie 
Onos.)

Ona (traukiasi link durų, nepaisydama jo)
— Aš jau einu namon. Likit sveiki.

Kazys — Gal palydėti?
Senukas (šypsodamasi) — Vaikeli, paskui 

Onutę zyliodamas užmirši ir gyvulius. 
Juk jau vakaras. Surask mergas, lai su
žiūri karves, jau laikas melžti. .. Ma
tai, tėvai dar nesugryžta iš Vilkijos nuo 
kermošiaus....

Ona — Tu turi darbo, Kaziuk.... Aš par
eisiu viena... (Eina.)

Juozas — Palauk, Onute, aš irgi ne išlau- 
kėn einu. Aš gryžtu klebonijos linkui. 
Palydėsiu. Pareisim drauge.

Ona (susilaikius) — Jeigu tamista irgi ei
ni sykiu, tai gerai, nereiks vienai eiti... 
Sudviem judviem....

Juozas (irgi eina) — Na, nors neilgai už
trukau, vis aplankiau jus.... Sudiev... 
(Šnairai dėbteli Į Kaži.)

(Senukas sėdi ant suolo ir galva lin
guoja. Kazys nuseka iki durų ir pa
sirėmęs ant adverijos tėmija Į nueinan
čius, su liūdnumu akyse ir giliomis 
mintimis.)

(Uždanga)

niu-

Mirė Žymus T. M. D.
Narys

Pasiekė mus liūdna žinia — 
: kad Waterbury, Conn., mirė žy- 
jmus Amerikos Lietuvių patrio-

Ona (glausdamosi prie Kazio) — Ir viso;la!’. sausus tautos reikalų re- 
pasaulio rodos nereikia kada galiu pne:kurfe šalip ki(l) (au(iniy orga. 
tavęs prisiglausti. . . . jnizacijų. prigulėjo ir prie Tėvy-

Kazvs — Onute, ar tu jauti kaip laikas | "ės Mylėtoju Draugijos, ir bu- 
slėnka, ir jau tuoj mudviem reiks persi-1vo 7® mus« organizacijos Cen- 
skirt — ant keleto metų — iki as mokslą <r,(j 
baigsiu.... Vasara bėga smarkiai, iri" r..............
tuoj ruduo pašauks mane j mokyklą, kurjk.,dan"į niirč dar'ne'Faiku', 
aš be tavęs turėsiu svajonėse klajot ir 
manyt tik apie mudviejų dangišką šios 
vasaros gyvenimą.... Kada praeis tie 
keli mokslo metai, aš pas tave sugryšiu.
Bijau tik kad laikas bėgdamas ir viską 
keisdamas, nepei'keistų ir mudviejų susi- 
žadėjimų....

Ona — Su tikru atsidavimu ir su ilginčia 
širdžia aš lauksiu tavo mokslo galo.... 
Mudviejų busimos laimės prižadus juk 
kas nakt kada tik susieinam kartojam... 
Jaučiu aš tau savo širdį ir sielą atida
vus. ... ir tikiu tavo pažadams mane lai
mingą padaryti....

Kazys — Tavo dėdė jau mane per dantis 
traukia, kada aš tave vesiu, jam rupi, ir 
jis daug ko žada mums padėti, jeigu rei
kėtų. ... Jis taip iš pašalies man užsime
na.... Laimingi mudu butume, sako. .. 
Ir aš jam tikiu....

Ona — Ir man jis daug apie tai kalba, ir 
vis klausia kada mudu vestuves padary
sim. ... Net mano kad pirm tavo moks
lo baigimo.... Nors aš jam nieko tik
ro nesakau dar.... Sako, aną vakarą 
matė mudu ir bučiuojantis.... Taipgi, 
sako, jau ir žmonės pradėjo perdaug apie 
mudu kalbėti.... Ir.... (nervuotai) 
dar aš tau noriu pasakyti: ir Juozas ma
ne kankina savo tankiais landžiojimais, 
užsipuolimais — stačiai prie dėdės akių 
glėbiais mano graibsto ir vargina ma
ne.... Buvau baisiai nusiminus kolei 
nežinojau ką dėdė mano apie jį. Jau 
buvau pradėjus manyt kad tik del jo ma
ne dėdė pas save taip ilgai laiko. ... Ir 
nedčldienį kada aš pas jus buvau, jis iš 
namų atsekė paskui mane, nors atėjęs 
sakė buk gryžtąs klebonijos linkui.... 
Užbaigkim tą viską pasakymu dėdei mu
dviejų susižadėjimo....

Kazys — Žmonių kalbos tai jau papras
ta — kas tik naujesnio tuoj ir plepa kol 
nusibosta — nieko su jais nepadarysi.. . 
Bet Juozas! ką jis prie tavęs turi?! Už
tikrinu tau, nepasirodys jis čia kada aš 
pas tave esu! (Perimtas pykčio, kumš
tis sugniaužia. Ona susikremta.)

Labai visi turim apgailėti jo, 
------ „------------- ---------- , nes 
būdamas vos 47 metų amžiaus. 
Vienok kaip tūli kiti ankstyvo
je jaunystėje 
mirę spėjo pa 
sižymėjo ir 
savo darbais 
Amerikoje ir

Tėvynės Mylėtoju Draugijos 
Sekretorius V. Sirvydas lapkri
čio 20 d. telegrafavo Centro 
Pirmininkui K. S. Karpavičiui 
jog TMD. vardu nupirko .gelių 
bukietą velioniui, kas yra pa
girtina ir gera kad Sekretorius 
suspėjo taip padaryti, nors tai 
yra tik nežymi dovana nuo mu
ši! Draugijos už jo sunkų trasą 
ir vargą padėtą Tėvynės Mylė
toju Draugijos gerovei per ke
liolika metų.

, arba pusamžyje 
įsižymčti, taip pa- 
velionis Povilaika 
musų tautai čia 
Lietuvoje.

Lietuvi, šioj svetimoj šalelėj, 
kur turėdamas progą dirbti sa
vo Tėvynės gerovei, nenuilsda
mas truseisi.

K. S. Karpavičius, 
TMD. Pirmininkas.

DIDELE NAUJIENA
T. M. D. NARIAMS

Sccna II.

AKTAS KETVIRTAS

(Juozas, šnipinėdamas, pasirodo 
rėje už krūmo, 'klausosi jų kalbų.
pyksta ant Kazio. Dar jie Juozo ne
mato.)

kai-

Bravo, Waukeganieciai!
Waukegan, Ill. — Spalių 5 d. 

čia susitvėrus nauja TMD. 13- 
ta kuopa iš penkių narių, spar
čiai auga didyn. Išsijuosę dar
buojasi Įvairiais budais prirašl- 
nėdami vietos Lietuvius prie sa
vo kuopos pirmininkas Stasys 
Adomkus, sekr. Jonas Misevi
čius, ir kiti jiems padeda. Ačiū 
jiems, dabar kuopa turi 20 na
rių. Iki Kalėdų 
30 narių.

Sutverę naują 
kuopą valdyba ir
dėjo sudaryti savo būrį iki 100 
narių. Nėra mažiausios abejo
nės kad Waukegano apšvietos 
veikėjai savo duotą žodį dalai- 
kys. Savo darbavimusi parodo 
kad prie to eina.

Chicagos tėvynainiai, |laiky- 
kites. Matykit, mažutėj Lie
tuvių kolonijoj Chicagos pašo
nėje Waukegane bus į trumpą! 
laiką daugiau TMD. narių kaip 
didžiulėj įChicagoj.

Tėvynainis.

GEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

I MOTINŲ IR JŲ 
[kūdikių SVEIKATOS. 
^11 p..... „L................M.ife y?

mano turėti

TMD. 13-tą 
nariai pasiža-

Sbnie skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus {domias būsiančioms 
molinoms ir motinoms Jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra dalykas gyves 
svarbos Šeimynai Ir tautai 
ir mes jaučiame, kad Ui 
yra dalykas, kurį mes tu
rime reguliari Skala ka&a- 
tarpiais atvirai (r hlsval 

^pcrgrEdesti., {

ipS

Iri

pany, o ji atsiųs visai dovanai parpo- 
kinimų jūsų kalboje kaip penėti kū
dikį ir kitokios svarbios literatūros 
kaip prižiūrėti save ir kūdikį.

Jūsų kūdikio kožna dadelė drapa
nų ir kiti dalykai kurie gali susilie
sti su jo švelniu kurni turi būti vi
siškai švarus ir tyri. Saugus muilas 
kūdikių odai ir drapanoms yra Col
gate’s Baby Castile Soap. Tyri da
lykai naudojami jo darymui, valo ir 
apsaugo nuo visko.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

STRĄIPSffts 100.

DALYKAI KURIUOS MOTINA 
TURI ATMINTI.

Niekad neduok kūdikiui vaistų be 
gydytojo įsakymo. Jei reiks tai gy
dytojas pasakys.

Neduok kūdikiui vaikščioti kuomet 
jis dar perjaunas. Vaikštinėjimas 
arba stovėjimas kol kaulai dar 

( sutvirtėj gali padaryti amžinu
nėra 
ubą-

pur- 
tuoj

Vaizdas—Sodnelio dalis kaip antrame 
te. Vėlus vakaras. Ateina Ona, 

turėdama rankoj gėlę.
Scena L

Ona (lėtai ateina iš dešinės) — Tykus, ra
mus vakaras, mėnulis skaisčiai šviečia, 
lyg mudviejų susitikimui pasipuošęs. ... 
(Susimąsčius žiuri į gėlę, atbunda.) O, 
čia ateina, girdėt, ir mano mylimasis....

Kazys (skubiai ateina, abiem rankom pasi
sveikina su Ona, apkabina ją) — Jau tu 
čia, Onute, pirma manęs. ... Puikus va
karas, kaip paprastai kada tu čia manęs 
lukinėji. Tik mėnulis šiąnakt ypatin
gai skaistus....

Ona — Taip, puikus.... Mudviem turbūt 
ir pataikoma toks oras.

Kazys — Senai lauki manęs, Onute?
Ona — Tik trumpa valandėlė.... Gerai 

kad paskubinai, daugiau turėsim laiko 
pasikalbėti.... Ir taip mus visur visi 
trukdo.

Kazys — Ištiesų, galėsim ramiai kalbėtis. 
Naktis tyki, laimingai gali jaustis mud
viejų širdis tokiame atokume nuo pasau
lio. . .. . _____

ak Ona — Kaziui!, juk tas jam negelbės. ... 
Neverta su juo kiršintis.... To viso už
baigimui yra vienas tik kelias — pasaky
kim aiškiai dėdei prie Juozo apie mu
dviejų susižadėjimą, ir jis nesitikės iš 
manęs nieko....

Kazys — Taip, brangi, lai būna: kitą vaka
rą, išsivedę sykiu kunigą i sodną, kada 
Juozas irgi bus, pradėsiu apie tai kalbą, 
ir atliksim savo pareiškimą....

(Juozas dantis sukandęs, pavydo ap
imtas, žingteli artyn.)

Gan — Širdis mano ką tokio jąučia.... 
(Apkabinus, padėjus Kaziui galvą ant 
krutinės, glosto kita ranka jo kaklą. Juo
zas širsta.)

Kazys (apglėbia ją) — Tiesa, tavo širdis 
smarkiai plaka.... Tas reiškia jog di
delę mudviejų laimę ji jaučia.... (Pau
ža.) O tuo tarpu, kolei viskas išsipil
dys, nors šiuo ramink savo širdelę.... 
(Palengva siekia bučiuot jos lupas. Ji ir
gi sužavėta laukia.)

(Bus daugiau)

Šiose dienose būrelis veiklių 
tautininkų, gerų Sandariečių ir 
smarkių T. M. D. 20 kuopos na
rių-veikė jų, paėmė į savo ran
kas visą “Dirvos” Bendrovės ir 
laikraščio reikalą, tuomi pada
rydami “Dirvą”, Tėvynės Mylė
tojų Draugijos organą, vienu iš 
tautinės visuomenės organų.

Iki šiol “Dirva”, kuri eina jau 
arti desėtkas metų, buvo dau
giau privatiškai vedama, nors 
leidžiama bendrovės pamatais ir 
yra inkorporuota Ohio valstijoj 
kaipo “The Ohio Lithuanian 
Publishing Co,”

Ir Jki šiol, šalip p. A. E. Bar
toševičiaus, didžiausio “Dirvos” 
rėmėjo ir leidėjo, prie bendro
vės prigulėjo ii’ priguli dabar
tinis TMD. Pirmininkas ir or
gano redaktorius K. S. Karpa
vičius, “Amerikos Lietuvio” re
daktorius V. S. Jokubynas, ša
lip keleto vietinių ir kitose ko
lonijose gyvenančių Lietuvių, 
o paskiausia dar prie bendro
ves prisidėjo ir V. K. Račkaus
kas, kuris dabar yra Londono 
Atstovybės Sekretorium.

esant už- 
kitokiais 
ir netu- 
reikalais > 

užsiimti, visiškai atsisakius nuo 
laikraščio, būrelis TMD. narių 
kontrolę į savo rankas, ir nuo 
dabar visas laikraščio redakci
jos ir administracijos reikalai 
bus po kontrole naujos valdy
bos, kuri iki Naujų Metų skai
tysis Administrative Komisija, 
o sausyje bus išrinkta visi nau
ji direktoriai ir valdyba.

Kadangi nuo dabar “Dirva” 
pereina i visuomeniškas ran
kas, pasitikime jog TMD. na
riai ir kuopos, kaipo savo orga
nizacijos organą, dar labiau ją 
parems kaip skaitydami, užsira
šydami, užrašydami saviškiams 
į Lietuvą, ir siųsdami kuopų ir 
biznierių spaudos darbus.

Būdama naujose aplinkybėse 
“Dirva” gales plačiau ir dau
giau pasidarbuoti Tėvynės My
lėtojų Draugijai kaipo organas 
ir šiaip kaipo tautines pakrai
pos laikraštis, |.r todėl prašoma 
TMD. kuopų turėti artimus ry
šius su “Dirva” ir ji visada su 
TMD. ir kuopomis palaikys ar
timą korespondenciją.

Nebus prašoma iš kuopų jo-

Gerb. Bartoševičiui 
imtam bankiniais ir 
finansiniais reikalais 
rint laiko laikraščio

Racine, Wis.
Lapkričio 19 d., 8 v. vakare, 

J. Pilipo raštinėj, 310 Main St., 
Įvyko TMD. 121 kuopos susirin
kimas. Susirinkiman narių su
ėjo daug. Pas visus narius rei
škiasi tvirta dvasia ir noras dir
bti sudrutinime kuopos ir vi
sos organizacijos. Prisirašė du 
nauji nariai, Stasys Vilius ir 
Juozas Renstaitis. Dabar kuo
poj randasi 30 narių. Per ke
letą metų silpniau veikiant kuo
pos iždas sumažėjo. Spalių 8 
d. laikytam susirinkime buvo 
nutarta, del sustiprinimo kuo
pos finansų, rengt du vakarėliu 
su perstatymais prieš 
kitą po naujų metų, 
mo vakarų komitetas 
vo‘ kad prieš Kalėdas 
vakarėlis nebus galima, 
imta svetainės. Sudrutinta ko-' 
mitetas, prie N. Mockaus ir M.

Kalėdas, 
Suruoši- 
raporta- 
suruošti i 
nes už-l

Niekados nelaikyk šlapios ar 
; vinos palos ant kūdikio. Nuimk 
ir išmazgok.

Duok kūdikiui užtektinai vandens 
jei gydytojas nedraudžia. Vanduo 
turi būti pirma pervirintas ir atvė
sintas.

Paprastai lengvai ir greitai kūdi
kis pritampa. Todėl pradėk kūdikį 
mokinti gerų papročių.

Prie pirmo ženklo viduriavimo ar 
vėmimų patartina šaukti gydytoją.

Vartojamas pienas turi būti liuosas 
nuo visų užkrėtimų. Eagle Brand 
Pienas yra Jiuosas nuo visų kenks
mingų bakterijų ir yra kūdikiui svei
kas maistas.

Motinos kurios turi kūdikį bet ne
gali jį šindyti stipriai joms patarti- 

i na vartoti Borden’s Eagle Pieną Į 
i bonkutes. Tai puikiausias pienas ir 
geriausias cukrus moksliškai sutai- 

| knitas. Borden’s Eagle Pienas yra 
maistas kuris auklėja stiprias kojas 
ir vikrius kulius. Jis augina kūdi
kio svorį, kuris reikalinga jo norma- 
lumui ir sveikatai. Gydytojai ji re
komenduoja jau 65-ti metai del jo 
aukštos kokybės. Motinos patirs kad 
ir šiaip sveiki kūdikiai nuolat augs 
nuo Eagle Pieno. Jei nežinai kaip 

j vartoti Borden’s Eagle Pieną iškirpk 
j kuponą kuris randasi šiame laikraš
tyje ir pasiųsk jį į The Borden Com-

jSjPAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O ‘Dirvos’ spaustuvė at- 

al lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, Čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 
jI Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiaųsim.

Musų užduotis atlikti
GERAI

GRAŠIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

Ką jus veiki! Amerikoje — jū
siškiai matys jūsų vardus laik
raštyj — užrašyk jiems “Dirvą”



DIRVA

JURININKAI IR PREKYBININKAI 
(Iš Wells “Outline of History”.—V. K. R.)

Ankstyvieji Laivai ir Jūreiviai.
plRMUTINĖS valtjs buvo dirbamos la

bai anksti Neolitinės kultūros laikais, 
prie ežerų ir upių gyvenusių žmonių. Tai 
buvo tik šmotai medžio, gelbėjusieji pri
gimtąją! žmogaus jiegai plaukti. Po to 
pradėta drožti ir kaupti medis; paskui gi, 
tobulėjant Įnagiams ir primitive! dalydy- 
stei, pradėta statyti valtis. Egipto ir Me- 
zopotamijos gyventojai ištobulino tipą pri- 
mitivii? pintų valčių, išteptų viduje su der
va. Tokio tipo buvo ragažė-valtis, kurioje 
motina buvo paslėpus Mozę. Panaši val
čių rūšis atsirado kada žmonės išmoko ap
tempti nendrinius rėmus galvijų odomis. 
Iki šiai dienai galvijų odomis aptemptos 
valtjs yra vartojama Airijoje, vakarų pa
kraščiuose, kur yra daug galvijų ir nedaug 
tėra medžių. Tokios pat valtis- yra varto
jama ant Eufrato upės ir ant Towy upės 
pietų Valijoje. Išpustos galvijų odos buvo 
vartojama plaukiojimui pirm atsiradimo 
“koraklų” — jos dar ir dabar yra naudoja
mos ant Eufrato ir aukštutinio Gango. D i- 
džiųjų upių slėniuose valtis gana jau ank
sti buvo visųsvarbiausiu susisiekimo Įrąjį- 
kiu; galimas dalykas kad nuo didžiųjų upių 
jau didokose juromis plaukti skirtose val
tyse žmogus leidosi pirmu .kartu Į juras, 
kurios jam tuokart atrodė be kelio, be kra
što ir galo.

Nėra abejonės kad pirmučiausia jis 
leidosi Į juras kaipo žvejys, plaukiojimo iš
mokęs ant ežerų, upių, ir jurų Įlankų. Žmo
nės, gal būti, plaukiojo ant Levantino eže
ro pirm negu Viduržemio slėni užliejo At- 
lantiko vanduo. Valtis buvo būtinai he- 
liotinės kultūros dalis; ji nešė tą kultūrą 
šiltuoju pasaulio vandeniu nuo Viduržemio 
iki Amerikos. Buvo ne tik valtjs, bet buvo 
ir Šumerų laivai ant Eufrato ir Tigro, ka
da tos upės, 7,000 metų pirm Kr., skyrium 
puolė į Persijos įlanką. Šumerų miestas 
Erida, kurs buvo’ visai arti prie Persijos 
Įlankos (nuo kurios dabar yra atskirtas 
smilčių juosta arti 130 mylių pločio) jau 
tuokart turėjo ant jurų savo laivus. Taip 
pat randame priparodymų kad jūrininkys
tė buvo aukštai išplėtota šeši tūkstančiai 
meti] tam atgal rytinėje Viduržemių daly
je, ir galimas dalykas kad tuomet buvo jau 
valčių jurose, tarp artimųjų Rytų Indijos 
salų. Yra'buvę gan didelių laivų galėjusių 
pakelti dramblius, ant Nilo, Neolitiniame 
Egipte, dar pirm dinastijų atsiradimo.

Greitai po to juromis keliavusieji žmo
nės turėjo pastebėti kaip plačią liuosybę ir 
kad daug Įvairių galimybių duoda jiems 
laivas. Jie galėjo nuplaukti prie salų; joks 
karalius, joks vadas negalėjo vytis laivą su 
tikrenybe kad ji pavys; kiekvienas kapito-3 
nas buvo savo rūšies karalius ant savo lai
vo. Jūreiviams lengva buvo suktis sau liz
dus ant salų ir statyti tvirtoves ant didže- 
mio. Ten jie galėjo laikyti savo laivus 
prieplaukose, galėjo užsiimti žemdirbyste 
ir žvejyba; bet jų vyriausis tikslas buvo, 
žinoma, plaukti per juras. Tai nebuvo pa
prastos prekybinės ekspedicijos; dažniau
sia tai buvo plėšikų užpuolimai. Iš to ką 
žinome apie žmoniją galime spėti kad pir
mutiniai jūreiviai plėšdavo kada tik galė
dami, ir pirkliaudavo kada prie to būdavo 
priversti.

Senovės pasaulio jūrininkystė išsiplė
tojo sulyginamai šiltuose ir ramiuose van
denyse Viduržemių, Raudonųjų Jurų, Per
sijos Įlankos ir vakarinėje Indijos Vande
nyno dalyje — tat joje pasiliko šiek tiek 
tūlų ypatybių kurios skiria ją nuo plau
kiojimo vandenynuose su buriniais laivais, 
kurie labai išsiplėtojo pastarais ketvertais 
šimtmečiais. Viduržemių jurose burinis 
laivas gali ramiai išstovėti per dienų die
nas, gi laivas su irklais lengvai gali plaukti 
tykiu vandeniu, turint visur arti pakraš

čius ir salas kur galima pasislėpti audrai 
iškilus. Tose tat jurose irklai buvo ypa
tingas navigacijos Įrankis, gi suderinimas 
irklų virto vienu, vyriausių laivų statybos 
klausiniu. Ir iki Viduržemių tautos vieš
patavo Vakarų Europoje, ir žemių jurų 
pakraščiais buvo statoma laivai pietų tipo, 
nors žiemiuose yra pakaktinai vėjo ir bu
rėms ir per daug vilnių irklams.... Var
tojimas irklų pirmučiausia turėjo atsirasti 
ant Nilo. Ankstyviausi Egipto braižiniai, 
iš gadynės apie 2,500 m. pirm Kr., parodo 
jau tuomet buvus laivus su irklais; kai ku
rie irkliai irkluoja, susėdę veidais laivo 
priekin, kiti — veidais laivo užpakalin,'vai
ro pusėn. Irklavimas turėjo būti žinomas 
iš seno, nesą hieroglifai chen turi braižinį 
parodantį dvi ranki laikanti irklą, gi hie
roglifai buvo seniau jau išrasti. Šitoksai 
irklavimo būdas galėjo būti jau išnykęs 
pirm 2,500 m. pirm Kr., nors to laiko pa
veiksluose jis ir užeinamas; paminkluose 
iš 1.250 m. pirm Kr. parodo irkliai veidais 
į laivo priešakį, irkluojanti nebe kasimo 
budu, nors irklus jie dar taip griebia, — net 
Egipto dailininkas mekaniškai seka hiero
glifo ženklą, prie kurio jo ranka buvo pri
pratus. Tuose relifuose parodoma po dvi
dešimtį irklių ant Nilo laivų ir po trisde
šimtį ant Raudonųjų Jurų; ant ankstyves
nių relifų tas skaičius nėra vienodas ir, 
matoma, priklauso nuo vietos kokią daili
ninkas turėjo savo b raižiniui.

Artai vėlai teatėjo prie jurų. Anks
tyviausi laivai ant jurų buvo arba Šumerų 
arba Ilamitų; Semitai tuojau pasekė ši
tuos pirmtakūnus-pionierius. Viduržemių 
rytų pakraščiu, Foinikai, Semitų kilmės 
žmonės, įsteigė visą eilę nepriklausomų uo
sti] miestų, kurių vyriausi buvo Akras, Ty
ras ir Sidonas; vėliaus jie pasitraukė į va
karus ir Žiemių Afrikoje įsteigė Kartagą 
ir Utiką. Galimas daiktas kad Foinikai 
jau plaukiojo Viduržemių juromis 2,000 m. 
pirm Kr. Ir Tyras ir Sidonas buvo pasta
tyti ant salų ir tokiu budu buvo gerai ap
saugoti nuo užpuolimų nuo sausžemio. Bet 
pirm turime suminėti vieną labai pastebė- 
ną ir keistą lizdą ankstyvųjų jūreivių, ku
rių liekanos atrasta Kretoje.

W

VILNIUS
O Vilniau! Vilniau! Lietuvos brangybe, 
Be tavęs nerimsta Lietuvių daugybė. 
Nors Lenkų bajorai prieš tai prieštarauja. 
Bet Lietuviai drąsus, kovot nepaliauja.
Nors ir metų eilės dar taip pat praslinktų, 
Lietuvos narsuolių daugiau prisirinktų, 
Tat visi išvieno, pritrukę kantrybės, 
Išvysime Lenkus iš musų sostinės.
Nors kelias siaurutis, dygliais išbarstytas, 
Nors Lenkais budeliais visur apstatytas, 
Bet ateis tas laikas, valanda išmuš ta, 
Bus vėl musų Vilniaus kaip kad kitada. 
Gal pris’eis sušukti: Šalin! prose panai, 
Naikinai mus Vilnių, jus niekšai, tironai! 
Ne vienas,, vargdienis nuo jus mirtį gavo 
Kas prieš jūsų vištą nors 'kiek prieštaravo. 
Ne, jau be Vilniaus mes ilgai nebūsim, 
Nors ir kovose už Vilnių mes žūsim;
Nors vieni ir žūsim, kiti naujai stosim, 
Iš Vilniaus tuos ponus kai lepšes kaposim. 
Nors ir prisieitų dar mums daug kentėti, 
Bet tik musų priešai tur but nugalėti. 
Nenorės geruoju Vilniaus atiduoti, 
Prisieis su kardu mums jį atvaduoti.
Ir Musų Klaipėdą svetimtaučiai laikė 
Iki tol kol proga Šauliams pasitaikė, 
Į trumpą laiką juos iš ten išvijo.. 
Dabar ir kalbėti apie tai jie bijo.
Kur gi tie galiūnai narsus pasidėjo? 
Mums tie prošepanai tiek daug įkirėjo. 
Argi jau nebėra kas juos suvaldytų, 
Jų gausingą lizdą Vilniuj išardytų? 
Spieskimes, broliai, visi j vienybę, 
Turėkime viltį: teisybėj galybė.
Jei mes tiktai visi tą gerai suprasim, 
Tad atgauti Vilnių tuojau būdą rasim. 
O Vilniau, Vilniau, Lietuvos brangybe, 
Be tavęs nerimsta Lietuvių daugybė.
Nors Lenkų bajorai prieš tai prieštarauja, 
Bet Lietuviai drąsus, kovot nepaliauja.
Ir tolei kovosim kiek mums spėkos duos, 
Kol vėliava musų Vilniuj plevėsuos.
Tik tada su Lenkais taikoje buvosim 
Kada visą šalį nuo jų atvaduosim.

B. Jokubčnas.
Cleveland, 11-20-’24.

! JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

SVAJONĖMS
Ei, svajonės, jus svajonės, 
Kai nuskrisit į žvaigždės, 
Ir atšvęsit saulės žaislą, 
O jaunysta mano ges — 
At pastigusios gimtinės 
Gryšit prie manęs?
Kur sugryš tuomet svajonės, 
Į kurias gelmes?
Ar pažins tada klajūnės 
Kas pagimdė jas?. ...

Aras.
Nuo Juokų Red.: Svajonės, 

svajonės! Kaip mes jas bran- 
ginam savo svajonių amžiuje! 
Ir kiek jos mums pritveria vis
ko ko niekad tikrenybėj negali
me turėti!

Ištikro, kaip vienas poetas 
(rodos gerb. Metafizikas) pasa
kė:

“Kad viskas stotus
kaip išsvajoji,

Žmogus laimingas
pasaulyj būtum:

Pragarą, dangų
nors išklajoji,

Niekas nekenktų,
niekur nežutum.” ir tt.

bet tik svajonėse, svajonėse 
ką išdrystam, išdrystam karus 
kelti prieš vienus ar kitus, iš
drystam sumušti kaip ką kas 
mums nepatinka; išdrystam pa
sisavint kito nuosavybes: iš
drystam ir gražius daiktus sau 
sutverti kuriais neina kenki
mas kitiems — pasirenkam sau 
gražiausias mergeles, susitve
riant puikiausius gyvenimus ir 
laimes —
bet tik svajonėse, skajonėše 
tik....

Ir gerb. Aras štai, svajonėse 
ant žvaigždžių jodinėja, ant 
saulės kazoka šoka — nors jo 

*■ mC
žemiškas kūnas atsidūręs dar 
už milijonų mylių nuo saulės 
ar žvaigždžių sutirptų į gazus, 
nuo jų baisaus karščio.

Jis taip pat — kaip ir daugu
mas mes kada jauni buvom — 
rūpinasi ar jo svajonės atgryš 
vėl pas senatvei atėjus.

Bet bereikalo mes visi tų jau
nystės svajonių prarasti bijo
me, nes kada ateina senesnis 
amžius, jų ne tik nelaukiame 
atgryžtant, bet jei ir atgryžtų 
nenorėtume jų prisiimti, ir net 
pyktume ant savęs kokie paiki 
buvom tada taip svajoti....

Ir gamta protingai sutvarkė 
kad kožname amžiuje žmogus 
turi kitokias svajones, ir nieka
dos nepasigendi tų kurios išlė
kė kitados. Kaip pernykščių 
paukščių nepasigendi tų pačių, 
taip nepasigendi tų senų savo 
svajonių, kurių vietą vis nau
jos užima.

Vienatinis būdas senas sva
jones išlaikyti nuo pražuvimo 
yra tai tokia mašina kurią su
galvojo ir savo eilėse pereita
me num. gerb. Audra pareiškė, 
kuri dar laukia išradimo. Tada 
tai laiks nuo laiko, pasiėmę am
žinai per tą mašiną einantį po
pierinį kaspiną galėtume kada 
ir kokio laiko tik norėtume sva
jones ir mintis matyti.

Bet, kaip aną sykį sakėme, 
daug minčių savo visai nenorė
tume matyti ir pripažinti už sa
vas.

Kaip išnokusius vaisius rei
kia greičiausia suvalgyti kad 
nesuputų, taip ir mintis reikia 
sunaudoti tuo pat sykiu kada 
jos galvoje sunokę. Kitaip sa
kant, mes jas ir sunaudojame, 
nes vėliau tik prisiminę apie 
jas jau jų visai nenorime, nes 
lieka nereikalingos, tuščios, su
puvę.

Yra tūlos musų ml’ntįs, sva
jonės užliktos nuo senų laikų 
pavidale musų darbų, kurie ir
gi vieni yra brangus ir geri, o

kiti netinkami net minėti.
Užtaigi visada reikia gerai ir 

tinkamai svajoti ir tas svajo- 
nes-mintis įkūnyti ir palikti pa
vyzdžiu kitiems — ir sau.

Nors praeityje padalytų ar 
Įkūnytų savo darbų pernaują 
vargu kas pakartoti nori, bet iš 
jų prisižiūrėję atlieka kitus 
darbus.

šŲ i
MintĮs-svaiončs žmoguje vei

kia kaip koks vulkanas, ar erd
vių kūnai.

Daug yra buvę žmonių kurių 
mintims išsiveržus jaunystėje 
jie užsiliepsnojo ir padarė di- 
delius-svarbius (kiti ir labai 
niekšiškus) darbus, ir išf tų dar
bų jie liko žinomi ant visados. 
Bet po tų išsiveržimų užgęso 
vėl, ir visa kita jų gyvenimo 
dalis liko tuščia, be vaisių.

Taip buvo su daugeliu poetų, 
rašytojų ir kitokių didelių sva
jotojų.

Senų svajonių niekados ne
reikia pasigesti. Galva amži
nai nemiega, nesustoja mintis 
veikę, svajones tvėrę, ir tokiai 
minčių užrašymo mašinai am
žinai užtektų darbo. Kas me
tas reiktų po naują pirkti ma
šiną, nes ji sudiltų nuo didelio 
veikimo, arba neišgalinčių tan
kiai pirkti, mašinos butų sulo
pytos, vienok nežiūrint kišenių 
tuštumo galvoje visokiausių 
minčių butų pilna.
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Gerb. Vejas pirmutinis at

ūžė su pasiūlymu minčių užra
šymo mašinai vardo, kurią jis 
nori pavadinti ‘MAKALIENĖ .

Netikėdami kad visų mintims 
toks mašinos užvardis pritiktų, 
jam dovanos skirti dar nenu
tarėme. Lauksime naujų pa
siūlymų.

Paklausimas Lietuvos Prezi
dentui: Juokų Redakcija nori 
tikrai žinoti kaip istiesų Lietu- 
vos Prezidento pavardė rašosi 
ir sakosi: ar StulginskIS ar su 
—AS (Stulginskas) ?

RODYKLĖ No. 29

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

't

Virimo Receptas
Grybai auga beveik visose šiltes

nėse srityse, miškuose, sodnuose, vy- 
ninyčiose ir pievose; auga labiausia 
ir daugiausia pavasarį ir rudenį. Gry
bai, kad butų maistingos vertės, turi 
būti atsargiai sugaminti. Reikia irgi 
žiūrėt kokius grybus perki—verčiau 
kelis centus daugiau ir imt geresnius. 
Skaniausia ir sveikiausia zupė pada
roma iš grybu. Pasigaininkit šian
dien vakarienei sekančią.

GRYBŲ BUZA
2 puodukai evaporated pieno
1 svaras grybų
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
1 riekė7 svogūno
1 šaukštas lemono skystimo

’ •/ šaukštuko druskos
Įą šaukštuko pipirų
1 puodukas baltinio ar karšto 

vandens.
1 puodukas vandens
Žiupsnis numetgo ar kito prieskonio 
Nulupk ir sulaužyk grybus į šmo

tus. Sudėk i porcelinį bliudą. Dadėk 
lemono skystimą ir baltymą. Maišyk 
ir virk per penkias minutas. Atvė
sink, nukošk, palaikyk skystimą ir 
sutrink grybus j košę. Dadėk skys
timą ir perspausk per sietuką. Su 
tarpink sviestą aukštutinėj dalyj du- 
beltavo virdulio. Supjaustyk svogū
ną Į sviestą ir šutink iki pageltonuos. 
Dadėk miltus, maišyk iki bus vieno
da. Atmiošk pieną su puodeliu van
denio ir pilk palengva i sviestą ir 
miltus, nuolat maišant iki sutirštės. 
Sudėk grybus ir uždarą. Užvirink 
ir tada gali duot Į stalą.

Virtuves Reikaluose
Jeigu liko pusė bonkos alyvų, įpilk 

ant jį biskį alyvų aliejaus ir su visu 
skystimu palikus uždaryk bonką lan
džiai. Alyvos palaikys savo skonį il
gai ir nesuges.

Leisk virtiems valgiams pirmiausia 
atšalti, paskui tik dėk į ledų šėpą.

Kad mėsa neapsviltų uždėk šmotą 
taukuotos popieros ant viršaus kada 
dedi kepti ir tas neduos viršui ap
degti.______________ _ ______________

MES REKOMENDUOJAME
Borden’s Evaporated pienas yra du 

sykiu riebesnis kaip paprastas bon
kos pienas. Kuomet Jūsų valgių ga
minimas roikaaluja pieno atmiešk’.t

Naminiai Pasigelbčjimai
Kuomet mazgoji vilnonius juos ne

reikia trinti. Reikia tik išspausti iš 
jų muilo putas ir paskui pamerkti į 
šaltą vandenį.

Išdžiovinimui šilkinių apatinių, su
vyniok juos į minkštą abrusą kuris 
sugers šlapumą. Išimk kada gatava 
prosy t.

Žibėjimas kartais paeina nuo tau
kų, nuo nusinešėjimo arba nuo prosi- 
jimo materijos kada visai sausa. Tą 
prašalint geriausia apdrėgninant ma
teriją su ammonijop vandeniu. Jei
gu nuo nusitrynimo, pabruzyk mate
riją minkštu šepešiu.

Grožės Patarimai
Nereikalingų plaukų ant veido ne

reikia sarmatytis. Geriausia palikti 
juos ramybėj jeigu nėra perdaug. 
Geriausias būdas pašalint tuos plau
kus yra naudojant pumiką. Naudo
jant pumiką reikia but atsargiai. 
Witch hazel negeras naudoti, nes jis 
augina plaukus. Po pumikos naudo
jimo nuprausk veidą šiltu vandeniu 
ir uždėk cold cream. Jeigu oda dus 
įkaitus nuo naudojimo pumikos, ne
naudok per keletą dienų. Vienok, ge- 
riausis būdas pašalinimui tokių plau
kų yra elektriška adata. Tą turi at
likti specialistas.

Ypatiška Sveikata
Kokie maistai kurie duoda mums 

svarbius mineralus reikalingus musų 
egzistavimui. Kalkium yra piene ir 
kvorta ant dienos užtikrins vaikams 
tvirtus kaulus ir dantis. Turtingas 
geleže maistas — kuris duoda rau
doną kraują — yra kiaušinio trynys. 
Kitas turtingas geleže maistas yra 
kviečių sėlenos. Visos sėlenos yra 
tikrai sveikas maistas del dviejų prie- 

Ižasčių: Pirmiausia dėlto kad jose yra 
idaug geležies ir fosforo. Tie mine
ralai, šalip budavojimo kaulų ir krau
jo, stimuliuoja vidurių veikimą. An
tra, kadangi sėlenose yra didelis nuo
šimtis virškinamų dalių. Šioje šaly
je mums reikia daugiau kiekio val
gyme, mes valgom perdaug nudai
lintų valgių. Palaikymui žmogiškos 
mašinerijos gerai reguliuojamos i» 
v ib .-.(■! ' -. reiki;' t i n l; ) mal •

SEKANČIUS PRODUKTUS:
I pusiau su vandeniu Borden’s Evapo
rated Pieną. Jis sutaupys jums pie
no pirkimo lėšas. Visur reikalaukit 
tikati šito.

EVAPORATE5
milk

Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebėtinu 
surėdymu, karve ištraukia iš jų naudingus ele
mentus ii' perduoda juos jums piene. Dėlto, pie
nas yra valgių karalius.

Borden’s Evaporated Pienas suteikia pilno, tyro karvės 
pieno maistingumą geriau negu koks kitas produktas.

rausias, šviežiausias pienas su Smetona. Kar- 
geriausia prižiūrimos ir veterinarai nuolat per- 

žiuri jas.

Borden’s Evaporated Pienas yra palankiausia, taupin- 
giausia pieno ferma. Del virimo ir kepinio jis susily- 

geriausiu šviežiu pienu. Nėra jam lygaus gė- 
ivoje. Priežiūra sutaisysite pžtikrina tyrumą 
avis pilasi iš keno kaip Smetona.

h i norit sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
ruodintn (Evaporated) Pienu, pasiuskit mums 
kuponą paženklinant kokias pamokas norite, 

mes prisiųsim jas dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BLDG. NEW YORK

KUPONAS
Padažalas Pudingai
Duona Mėsa
Saldainiai Pyragai
žuvis Zupč Pajai

B Vardas ______________________________
gi Adresas________________ 3 (Lithuanian)
® ------------------------------------------------------------------------
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The Younger Set
Period of Lithuania’s jarchy in ecclesiastical affairs 

Decadence, and Its | cached such a pity that ac- 
Cause I cording to contemporary evi

dence even Jews were appoint- 
It is not strange that thepd lo hold office as parish 

great religious revolution of the I prjests t 
XVIth century should have I „ , . , , . ..., , . , . , .1 Contaminated by this exam-roused echoes m Lithuania. , T ... . .....n . , , , me the Lithuanian nobilityDocumentary data dealing with I . , , , .. T . , . presented a melancholy spec-the Reformation in Lithuania1. , .... , , taele of deterioration. Luxury,are still rare, but they prove | ,., , ., , ‘ effeminacy, and love of pleasthat the country was power- , , , , ,j. „ , , , ure had become so deeply in-fully moved by these new doc-, . . . ,, . . .. ,. . 1 grained in the aristocracy thattrines. ... . *T1 venereal disease in the Lithu- 

Contributory causes in Lithu- anian tongue was styled «the 
ama, as elsewhere, to this re- collrt sickness». Those who 
vulsion of feeling may be found I had not yie]ded to immoralitv 
in the corruption of the clergy. in thei,. own eountry SUCCumbed 

ie bishops, more especially, (0 temptations offered by 
abandoning traditions of the Į the no less decadent courts of 
Church, set the worst example Wostern Europe) where the 

Lithuanian nobility made fre
quent sojourns. The members 
of the smaller nobility copied 
the manners of the magnates 
and, perhaps, were 
discriminating 
of relaxation.
playful fancies was to under
take raids on the country and 
to massacre all who ventured 
to resist them.

In such circumstances the 
peasantry suffered unspeak
ably. Treated as slaves they 
were steeped in ignorance. The 
Church entirely neglected 
them. The Lithuanians had 

I embraced Christianity in 1386, 
on which occasion the various 

į princes had assembled their 
i subjects to be sprinkled with 
holy water by Christian mis
sionaries. That was the ex
tent of their baptism, beyond 
which ghostly teaching did not 
go, so that whilst the peasants 
had adopted a few external 

i signs of Christianity, inwardly 
I for the most part they remain- 
jed Pagan.
Į Thus it was that the powers 
I of the Catholic Church in Lith- 

p | uania was largely illusory, and 
bound to collapse at the first 
resolute attack.

“That girl sure has slim an
kles!”

“Ah,
calf of

THE

DIRVA

to the nobility and people, 
which these were quick to imi
tate. At that time there were 
four dioceses in Lithuania, i.e. 
Vilnius, Samogitia, Kiev and 
Litrlc. The bishops were in
fluential members of the Sen
ate, participated actively in the 
political life of the country, and 
possessed considerable juridi
cal competence, 
received 
thousand 
which in 
stipend, 
nius enjoyed an 
nue of forty thousand florins. 
The rents of the Bishop of 
Samogitia were not less 
this sum. Possessing as 
did episcopal, temporal, 
senatorial power, these 
nates of the Church speedily 
deserted the apostolic path and 
became infamous for their lux
ury, their ambition, their pride, 
and their excesses of every des
cription.

These vices were shared in 
corresponding degree by the 
inferior clergy. Large num
bers of priests were totally de
void of intellectual qualifica
tions, many received Holy Or- j 
ders without having passed 
through any school. Poland 
sent the most lamentable speci
mens as pastors to Lithuania. 
These worthies made not the 
slightest effort to learn Lithu
anian. Disorganization and an-'fore the filling station era.

but you don’t know the 
it, dearie.”
-------- 0--------

YOUNG HUSBAND’S 
PRAYER

What a mervelous bird is
stork—

He can eat more with his 
than his fork.

I hope he will be
A kind friend to me,

And leave the next kid in 
York.

the

bill

New

even less 
in their choice 

One of their

-------- o--------
Summer Boarder: Why do 

you paint the inside of your 
chicken coop?

Farmer: To keep the hens 
from picking (he grain out of 
the wood.

Every bishop 
a minimum of five 
florins gold annually, 

those days was a huge 
The Bishop of Vil- 

annual reve-

t han 
they 
and

m a g-

P. Akšis wonders how land
scape gardeners kept busy be-

Minnie: Be 
honey?

Rastus: No, 
honey;
What 
a bee

0--------------

yo all sneezin’,

ah ain’t 
sneezin

sneezin’ 
sneeze, 

nose is,

A.

ah’se
you think mah 
hive? 

----- o-------
Bartkus the photogarph-

er, says it isn’t how hard you 
work or how long—it is what 
you accomplish that counts. 

-------- o--------
A motor car requires water, 

oil, air and gas to run. There 
is some 'satisfaction, says John 
Brazauskas, in knowing that 
half of the necessities of 
operation is free.

-------- o--------
On a Trip to Coburg

“Captain, I feel an attack
What

its

seasickness coming on. 
shall I do ”?

“ ’Tain’t necessary /for 
tell you. When the time 
you’ll do it.”

----------o----------
Radio Noise Explained

Friend — What 
noise comes from that 
set!

Radio Fan—Well, I 
you would make just as 
noise if you were coming out 
of ether.

Precocious offspring: Pa, 
may I ask just one more quest
ion ?

Patient Pater: Yes, my son, 
just one more.

Offspring: Well, then, pa, 
how is it that the night falls, 
hut it’s the day that breaks?

-------- o--------
Salesman: My love for you, 

darling, surpasses anything else 
that can be offered in that par
ticular line.

--------o--------
The most powerful king 

earth is the wor-king.
The
One
The
The
The
The
The

ANTANAS BARTKUS

GEORGE W. LEDDON
:: ADVOKATAS ::

The A. B. Savings & Loan Co. Bldg
3351 SUPERIOR AVENUE

on

laziest — shir-king, 
of the worst—smo-king. 
wittiest—jo-king.
quietest—thin-king. 
thirstiest—drin-king, 
slyest-win-king.
noisiest—tal-king.

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur
Tabletuose ir 1

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

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

Dabar

gintas

5 G. 3 5

STEBĖTINAS 
IMPORTUOTAS 
KALENDORIUS į 
LAIKRODĖLIS | 

Rodo meto 
12 mūnes’J,! 
7 savaitės' 
dienas, 31 

m ė- ‘ 
mū- Įncsio, 

nulio

Telefonai:
Ofiso—Prospect 12.39

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 9 r. iki 3 p. p.

Vakarais Ut„ Ket., Sub. 6—8.

Generalė teisių praktika. Specialiai užsiima 
pirkimo raštais, mortgečiais, ir nejudinamos 
nuosavybės kontraktais. Egzaminuoja abs
traktus. Padaro affidavitus. Kolektuoja šia
me mieste ii' užmiesčiuose. Patarimai dykai.

•.ožnas žino kad pasidejimas taupymui pini
gų yra pirmas laipsnis kelyje kuris veda į 

Pasisekimą.

uua visur 

kaip skystimas j

minulas ir 
sekundas. 
Laiko tik
rai laiką ir 1 
yra gražus;

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

NESIŲSK PINIGU. Tik prisiusi: i 
mums savo vardą ir adresą. Mes ap- j 
mokam persiuntimą. Užmokėsit tik | 
$6.35 pačtoriui kada atneš, 
grąžinsim jeigu nepatiks.
BARGAIN JEWELRY CO.

233 William St. New York City.

Pinigus

Dep. 260

D K. HUHPHREYS9

Mes tikime kad kiekvienas turi turėti pasidė
jęs pinigų banke. Mes aipgi tikime kad dar
bininkas kuris pasideda savo sunkiai uždirb
tus pinigus Į banką jis turi turėti apsaugą ir 
užtikrinimą už juos.

Smarkus augimas The A. B. Savings 
and Loan Co. paeina nuo jos gero, sau
gaus ir konservativio užžiurėjimo. Ji 
moka Penktą Nuošimti nuo dienos pa
dėjimo iki dienai ištraukimo.

—Itališki Akordeonai—
Mes išdirbant ir importuojam visokius 
pirmos klesos ranku darbo ITALIŠ
KUS AKORDEONUS

NUO UŽKIETĖJIMO

I geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
of Į garantuoti. Musų kainos žemesnės 

negu kitų išdirbę jų. .Dykai pamokini
mai groti pirkėjams. Reikalaukit ka

talogo DYKAI. (13)
RUATA SERENELLI & CO.

817 Blue Island Av. Dept. 19. 
Chicago, Ill.

me to 
comes

horrible 
radio

Pinigai sudėti i The A. B. Savings and Loan 
Co. yra investinami i pirmus mortgečius ant 
nuosavybių Clevelande ir Cuyahoga apskrity
je, o tas yra geriausia apsauga pasaulyje, prie 
to dar kožna ppskola aprūpinta ugnies ir aud
ros apdrauda, kas suteikia užtikrinimą pini
gams šios Įstaigos depozitorių ir šėrininkų, o 
tuo pat laiku apsaugoja skolintojus nuo nerei
kalingų nuostolių. .

3354 Superior Avenue

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

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus po
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

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

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

(Po Ohio Valstijos priežiūra)
UNCLE WIGGILY’S TRICKS

she’s

fMr.I~Kndwitt

guess 
bad a

The step t 
too high

PENCIL COMPANY

INTERNATIONAL CARTOON CO. KY. t-*-

dozen ov I
PeCŽSoHAlC*

-------- o--------
The man who lets his work 

drive him, says C. Petraitis, 
soon becomes a weary plug.

-------- 0—•------
She blushes when

swimming, for she knows the 
mountain peaks.

K VLĖDOMS ekskursija
I LIETUVA

A. V. Bisca, 
Suv. Valstijų 
Linijų, rengia 
specialu Kalė
dų Ekskursi

ją j Lietuvą. 
Pasažieriai iš

plauks and didžio “Leviathan” iš 
New Yorko, Gruodžio G dieną per 
Southampton^. Jus pasieksit sa
vo tėviškę laiku sueit su draugais 
ir giminėmis del Kalėdų švenčių.

Pasiteirankit apie šią ekskursiją 
dabar. Jus gausit mažiausiomis 
lėšomis švarius puikius kambarius, 
goriausi valgį, didelius priimnius 
viešus kambarius ir mandagų pa
tarnavimą visu kelionės laiku.
UNITED STATES LINES

45 Broadway New York
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland 

Valdantieji operatoriai del 
United States Shinning Board

CLEANING
Išvalom, Sutaisom Visokias Drapanas, Sudedam Naujus į

Pamušalus. Darbas Pilnai Atsakantis. į
Tesingas Patarnavimas. Paimam iš namų. Telef. Randolph 7906 Jn 

'k ROSEDALE DRY CLEANING CO. ★ ? 
6702 SUPERIOR AVE. C. F. Petraitis, Savin. S'

VW^V,WW.V.V»WJWW«W.W^MWa

■' Wai t a 
Trcinucte '

Rows that Tor 
j a trick?

Apparently irfe force IS improving!
EFF1 ClgHC V!

SF1

=» NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotiškaia nuodais, 

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

tyriausio, sakiaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Junie nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo daugiaus.

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. už bonkų, 
arba pasiųskite tiesiai j laboratorijų.

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

By Thornton Fishefi,
CAM COME 

bOceAi P.MOTE-LU UAV

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o ne 

prie koki.) neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorių, no- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasaky,, 
po išegzs minavimo. Daugyba dakta- 

A rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji, 
į neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
P tyrimo bei neišrado jūsų tikros lijjoa. 
ji Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
U Spinduliu Roentgeno ir pilnas Bakte- 
ų riologiškau egzaminavimas kraujo ati

dengs man tikrą jusi} ligos pnetagtj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj augryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

^nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu 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 iki fl vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 Iki 1.

USE
Naktimis i 
Rytmečiais 

Turėk Tyras, 
Sveikas Akis 

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

Parsiduoda visose vaistinėse. ____ _____
Rašyk knygelės iš urjne Eye Remedy Co., 9 East Ohio St., Chicago



^imiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi'J

iPO LIETUVAI
1 PASIDAIRIUS L

Auksinis Kontestas
LIETUVIŠKA MAUDYNE

Geriausia viela CIevelande — anru- 
sas ir muilas duodama tik už 25c.— 
9Ž1 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St.
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kumentai. Rašte pasakyta kad 
“mes negalime patvirtinti”. At
mestų mokytojų skaičiuje yra 
keletas asmenų kurie '§ių metų 
gegužės mėn. jau buvo to pa
ties inspektoriato pa 
1924-25 mokslo metams ir jau 
yra pradėjęs darbą paskirose jj 
vietose. J

Ar bereikalinga komentarai? i į

, Suėmė “mokytą” komunistę. 
Spalių mėn. pabaigoj Kauno po
litinė policija suėmė Marę Ma
čiulytę. Ji yra baigus Maskvo
je komunistų agitatorių kursus 
ir pasivadinus save Bružaite. 
Gryžo į Lietuvą kęmunistinei 
propagandai vesti.

o to pa- e 
įtvirtinti į

$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikinams 

ir Merginoms laimėti dideles dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaitė stokit Į AUKSINIO KON
TESTO Vajų! Pradėkit lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi- 
registruokit SANDAROS Administracijoj dabar.

Apart Dovanų bus Atlyginimas
Apart didelių dovanų AUKSINIO KONTESTO Lenktynėse bus duodama tam tikras nuošimtis Ko

miso kaipo atlyginimas. Kiekvienas šiame konteste vajuj nieko nepralaimi, bet viską laimi.

Tėmykite Skelbimus, Skaitykit “Sandarą”
Visi jdbmaujanti AUKSINIU KONTESTU skaitykite “SANDARĄ” kur gausite visas informacijas 

reikale AUKSINIO KONTESTO. Visais reikalais asmeniškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adr:

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.

Vilet/lūloSirop Razor

SANDARA 327 E. Street So. Botson, Mass.
Sušaudyta šnipas. Spalių 22 

d. Karo Lauko Teismo sprendi
mu už šnipavimą Lenkijos nau
dai tapo sušaudytas Vladimi
ras Galinas.
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GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, Stiklai. Varnišlai.
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Plum bėriams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.

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

Kalėdoms Besiartinant
pinę Kalėdų do
vanų pirkimu. 
Nepirkit t o k į u 
dovanų ką greit 
m a i n o s ir nu
stoja savo ver- 

užtikrinanias kurios

Nepavyko, žemės Ūkio Ko- 
perątivų Sąjungos buhalterijos 
sąskaitininkas Juozas Taraila 
spalių 20 d. gavęs Lietuvos 
Banke savo Įstaigos sąskaitos 
čekių knygutę, išplėšė iš jos 
vieną lapą ir parašęs jame su
mą 38,400 litų su padirbtais 
netikrais parašais įteikė savo 
pažįstamam, Kajetonui Dama- 
ševičiui, kad jis rytojaus dieną 
išimtų tuos pinigus, kuriuos 
jiedu pasidalinsią, šio lapelio 
išplėšimo ir direkcijos tą dieną 
niekas nepastebėjo. Spalių 21 
d. sakomasai Damaševičius ry
to metą atvyko su gautu čekiu 
į Lietuvos Banką išimti čekyje 
pažymėtos sumos. Bet banke 
jis buvo įtartas ir atsiklausus 
telefonu pačios Sąjungos suži
nota kad jie nėra jokio čekio 
38,400 litų sumoje pasirašę. 
Sužinojus apie tai, momentaliai 
pranešta policijai, kuri skubiai 
atvykus jį suėmė. Suimtasis 
prisipažino kad jis su Juozu 
Taraila norėję padaryti šią eks- 
proprijaciją tikslu pigiai pra
turtėti. Suėmus šį, policija 
puolėsi jieškoti ir antro dar di
desnio kaltininko. Bet šis jau 
suskubo pasislėpti ir iki šiol 
nepavyko jo niekur sučiupti. 
Kaltininkas Taraila tą dieną ku
rią jo draugas turėjo išimti iš 
banko pinigus jau neatvyko tar
nybon ir, kaip sakoma, dabojęs 
gatvėje iš banko išeinant su 
laimikiu savo draugą, 
nodes kai blogai nyko 
nyko.

čius pateko į pakraščius. Apie 
j; “arklide r.acztabių gandų. 

| Kuomet jam iš valdžios pusės 
buvo padaryta pastabos kad tar
dant galima apsieiti be mušimo, 
Mięsovičius pagrasinęs paskelb
siąs Italų streiką,ir nevykdysiąs 
valdžios įsakymų. Jis vis tik 
iki šiol iš tarnybos neatleistas.

Konferencija Klaipėdos; jį. pasklido nuostabių 
Reikalais

• Lietuvių-Vokiečių konferenci
jos Klaipėdos klausimais sure
guliuoti atidarymo posėdis įvy
to spalių 17 d., Vokiečių užsie
nio Ministerijos rūmuose (Ber- 
line ?).

Prieš posėdį Lietuvos delega
cijos pirmininkas atsilankė pas 
einantį Vokietijos vice-mini,sto
rio pareigas Schubertą ir reko
mendavo jam delegacijos na
rius.

Konferenciją atidarė Schu
bert. Jam atsakė Lietuvos de
legacijos pirmininkas Sidzikau
skas. Atidarius posėdi pirmi
ninkavimą paėmė Rytų Depart- 
mento direktoriaus pavaduoto
jas Hausschild, kurs davė žodį 
Vokiečių delegacijos nariui Dr. 
W. Crull. Crull pranešė kad iš 
Vokiečių pusės dalyvaus kiek
vienoj iš penkių sub-komisijų. 
Sub-komisijos taip pasiskirstė 
'arba: I sub-komisija svarstys 

sienų perėjimo klausimą; Il-ra 
sub-komisija žuklavimo klausi
mą pasienio vandenyse; III — 
Klaipėdos krašto gyventojų pi
lietybės klausimą; VI — pen
sijų klausimą, ir V — Lietuvos 
reikalavimus, einant Versalės 
sutarties str. 256 ir 371. Ko
misijos jau pradėjo darbą spa
lių 28 ir 29 d.

visas dirbtuvių 
Į Lietuvos val- 
1922 m. vasario 

išnuomavo J. Ja-

(“Liet.”)

Ourpyno Bankrotas ir 
Darbininku V argai

Zapyškis (Kauno apsk.) — 
Netoli Zapyškio yra apie 300 
ha durpyno “Ežerėtis”, kur Vo
kiečiai okupacijos metu buvo 
įsitaisę durpėms imti dirbtuves. 
Jiems išėj us, 
turtas perėjo 
džios rankas, 
mėn. durpyną
saitis, kuris iki šiai dienai dirb
tuvėms sutaisyti, pagerinti bei 
patobulinti yra pridėjęs savo 
lėšų apie 600,000 litų. Jasaitis 
Žemės Ūkio Ministerijai kas
met išmoka nuomos 15,000 litų 
ir po 40 centų už kub. metrą 
žalios masės.

Paskutiniu laiku Jasaitis dar
bininkams uždirbtų pinigų ne
išmoka ; 
tis 
m a, 
vęs 
000

neišmokėjimo priežas- 
— lėšų stoka. Kiek žino- 
Jasaitis yra šiais metais ga
iš Gelžkelio Valdybos 207,- 
litų avanso, Emisijos Ban- 
skolingas 37,000 litų, kuris

neapmokėtus vekselius užprote
stavo ir likusioms i3000 tonų 
durpių užėdta areštas; užareš- 
tuotos durpės turi vertės 120,- 
900 litų, 
padavęsBet su- 

ir pra-

Mokslo)
seniausias

Senovėje, di-
Pa-

krašte.Nedarbas Klaipėdos
Pastaru metu del darbų suma
žėjimo miško pramonės srityj 
ir laukų darbų pabaigos, Klaipė
doj bedarbių skaičius žymiai 
padidėjo ir siekia netoli 2000. 
Klaipėdos Krašto Direktorija 
per Vyr. Įgaliotinį Klaipėdos 
Kraštui Budrį kreipėsi į Finan
sų Ministeriją prašydama fi
nansinės pagalbos ir drauge pa
remdama ir Klaipėdos Magis
trato prašymą, del vieno mili
jono litų paskolos. '

Iki šiolei nei Klaipėdos Kraš
to Direktorija, nei Klaipėdos 
Magistratas nėra Įteikę Finan
sų Ministerijai plano kaip ma
noma kovoti su nedarbu.

Palanga
(Žinute iš Krašto 
Falangų yra senų 

Lietuvos miestas,
diliųjų kunigaikščių laiku; 
langa prekiaudavo gintaru, sil
kėmis ir šiaip juros žuvimis. 
Ypač pakilo palanga nuo Vytau
to Didžiojo laikų. Vytautui Pa
langa buvo brangi, nes čia gimė 
ir augo jo motina Birute. Vy
tautas Įtaisydino Palangoje uo
stą. Tas uostas išbuvo iki 18-to 
amžiaus.

Palangos apielinkės kibai gra
žios ir sveikos, bet nederlingos 
— visur smiltynai ir pušynai. 
Visur lygu, ir toje lygumoje, 
palei Palangą, stogso du kalnai.. 
Vienas jų yra Birutes Kalnas; 
jame esanti palaidota Birutė. Bi
rutę žmonės ir dabar mini, lai
ko už šventą. Birutės Kalne 
pastatyta koplytėlė. Dabar Pa
langos reikšmė nebe tokia. Uo
stas užgriuvęs, privažiuoti sun
ku, prekyba maža. Tiktai gy
dytis čia beatvažiuoja žmonės.

Ltin-is Juozas.
Ministeris 

'Vilniuje ji 
atlankiusia 

13 d. dele-

Okupuoto) Vilnijoj. "Dzię-
kuję za uprzejmosc”, pasakė 
Lenkijos švietimo 
atsisveikindamas su 
Lietuvių reikalais 
delegacija. Spalių
gacija įteikė ministeriui memo
rialą apie sunkią Lietuvių mo
kyklų padėtį, apie trukdymus 
tas mokyklas atidarant, o jau 
spalių 14 d. buvo gauta iš Vil
niaus inspektoriato tą pačią die
ną pasirašytas rastas su kuriuo 
grąžinta astuonių mokytojų do-

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekar
tą mažas susižeidimas lieka pavojin
ga žaizda ir platinasi dėlto kad nebu
vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, įsi
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša
lus, visose dalyse kuro ir visokiuose 
Įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnes mosties 
del užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš
bėrimu. Ištraukia karštį iš užsikrė
tusiu kūno daliu. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančiu daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtų mostį. Rašykit pri- 
siųsdami 2c štampą. (14)

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

Kokie Valdininkai Siun
čiama (Vilnijon

Lenkų laikraštis “Kurjer Wi- 
lenski” įdomiai karakterizuoja 
■vieną daugelio pakraščių polici
jos valdininkų Mięsovičių, buvu
sį Lodzės policijos valdybos tar
dymo viršininką, štai vienas jo 
žygių, padarytas dar Lodzėj.

Tardydamas kaž kokią mer
ginų, pasodintų, kalėjimai! už 
vagiliavimą, kaip paskiau pasi
rodė visiškai neteisėtai, elgėsi 
su ja tiek brutališkai jog rei
kėję pašaukti greitoji pagalba. 
Byla susidomėjo valstybės 
nčjas, ir Mięsovičius buvo 
imtas. Kad nenukentėtų 
džios autoritetas, jam buvo
skirta namų areštas. Teismas 
tačiau Mięsovičių nuteisė keliu 
mėnesių kalėjimu. Bet netru
kus pasitaikė amnestija, o vė
liau ir protekcija, kurios dėką 
vieton sėdėti kalėjime Mięsovi-

gy-
SU-

pa-

tės. Pirkit tiktai 
paliks ilgai atminčiai, gi šių užtikrin
tų dovanų gausit tik šioje krautuvėj, 
nes mes atsakom už kožną pas mus 
perkamą daiktą. Mes užlaikoin dide
li rinkinį įvairiausių, gražiausių ir 

( tinkamiausių Kalėdoms, Vestuvėms, 
ir Surprise pokilių dovanų ir vipką 
pigiau parduodam negu kitur kur. 

. Ateikit persitikrint. Rinkitės dova
nus išlaiko, palikdami mažus rankpi- 

į nigius. o mes palaikysim jūsų pirki
nius iki Kai. du. Krautuvė atdara iki 
9 vakare. Ncdėliomis nuo 9 iki 3 p.p.

V. I). ŠTAUPAS JEWELRY 
(6704 Superior Ave. Cleveland.

A, L. Glaser
ADVOKATAS IR TEISIU 

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

6603 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis

AKRON, OHIO Ivės !buvo Persiauros’ ir Pradė- j jo griauti namų trepus. Vienas 
Lietuviškų padaužų darbeliai, apardyto namo savininkas tuoj 

Lietuviški “bomeliai” (padau-į pašaukė policistą, kuris nuga- 
[ beno girtą biznierėlį šaltojon. 
Teisme, teisėjas išklausęs da
lyką uždėjo aštrią baudą ir nu
teisė dar mėnesi kalėjime atsė- 

Dabar padaužos linksmi 
kad jų geradėjo nėra namie, 

T i kad jis ilsis nei automobiliaus 
j nei pinigų netekęs, o gal ir viso 
' savo biznio. Tai pamoka ki
tiems su blogos valios žmonė
mis nesusidėti.

Akrone tiek Lietuviškų niek- 
šų-padaužų priviso kad jie plė
šia žmones, vagia, geria, gem- 

į bleriauja, jokio darbo nedirba, 
gyvena iš plėšimų, ir niekas 
pusės žodžio jiems nesako.

Tiesa, nei tautininkai nei 
talikai per keletą metų čia 
kių prakalbų neparengė, laik
raščių niekas beveik neskaito, 
nėra kam dorų žmonių perser
gėti. Tie padaužos gyvena pas 
eks-parapijos komiteto narius 
ir arti bažnyčios. Klebonas už
imtas sakymu Angliškų pamok
slų ir dergimu kas gera, o apie 
dorus dalykus nei žodžio, užtai 
ir nestebėtina kad tiek padau
žų priviso. Gera šeimininkė ir 
i namus jų. neįsileidžia, bet yra 
tokių kurios priglaudžia.

Gatvekarhi kompanija su se
kančių' metų pradžia pakelia 
mokestį iki 7c. už važinėjimų..

“bomeliai” 
žos) “aptaisė” vieną vietos Lie
tuvį biznierių. Jie pasinaudo
dami to žmogelio geraširdingu- j 
m u skriaudė jį per arti du me-Į 
tu. Pereitą rudenį jo draugai I 
užtiko tuos padaužas bevagiant j 
jo įstaigoj, gerai juos apkūlė ir Į 
iš krautuvės išginė.

Biznieriui buvo ramu per 
žiemą. Atėjus pavasariui, vie
no iš padaužų pusmoterė įsipra
šė atgal pas krautuvninką; šis 
pasitikėdamas moteriškės kal
boms įsileido vėl pas save. Jie 
gi po senovei pradėjo žmogeliui j 
skriaudas daryti.

Padaužos nepasiganėdino ir 
tuo. Vieną gražų vakarą įsi
prašė ir biznieriaus gyvenamai: 
naman neva kortomis* lošti, ir 
kad jiems butų ramu šeiminin
kauti, biznieriaus žmoną išsiun
čia teatran, o pačiam žmogeliui 
įpylė pora “ant drąsos” išsiun
čia ko tai parvežti ir prašo kad 
važiuotų automobiliu, žinodami 
gerai kad jis negryš. Likę vie
ni, padaužos namuose darė kas 
jiems patiko, gembleriavo, ge
re, ant galo vieną įnamį nustvė
rę apgirdė, -apkūlė ir atėmę pi
nigus išvarė lauk.

Biznieriui važiuojant jau gat-

prašymą Ministerių 
Kabinetui prašydamas suteikti 
jam paskolos 60,000 iltų.

Dabar tenka nušviesti pačių 
darbininkų padėtis. Prie dirb
tuvių yra, be administracijos 
personalo, 14 nuolatinių ir apie 
100 padieninių samdomų darbi
ninkų ; už darbo dieną darbinin
kai gauna po 5 litus. Darbinin
kams ir administracijai iki lap- 

turi būti išmokėta 
bet kadangi nėra 

išmoka, reikės kož- 
keliu jšjieškoti pri-

krieio 1 d. 
17,000 litų,

nam teismo 
gulintį uždarbį ir pagamintų 
durpių vertės. Čia prasideda 
gyva darbininkui bėda. Pir
mas dalykas — lai įstatymų ne
žinojimas, važinėjimas, klausi
nėjimas patarimų kaip surasti 
iš susidariusios padėties išeitis, 
ir tt. Darbininkai, tiesa, pri- 
skaitoma prie beturčių, ir jiems 
teismo mokesnio įmokėti nerei
kalinga; bet beturčio teisėmis 
vesti bylai reikalinga kiekvie
nam įsigyti liudijimai, kurių 
pagaminimas užima daug laiko, 
nes daug reikia tokių liudijimų 
parašyti. Įgalioti už save ki
tam asmeniui kad jis bylą ves
tų reikalinga formalis įgaliavi- 
mas apmokėtas 5 litų žyminio 
mokesnio ir užtvirtinimas nota
ro arba valsčiaus valdybos. Čia. 
darbininkai susiorganizavo pra
šymams teismui paduoti į tam 
tikras grupes, kuriu bendras 
uždarbis neviršytų taikos teisė
jo lėšų, nes kitais atvejais tu
rėtų bylą spręsti Apigardos Tei
smas, 
vesti 
kurių 
čiaus

Kaip ilgai darbininkams dar 
teks gyventi be pinigų ir be 
darbo pareis nuo to kaip greit 
but išrišta byla. Tikimasi kad 
bus surasta išeitis, ir “Ežerė- 
čio” durpynas nepaliaus durpių 
gaminęs. (“Liet.”) į H.

Visų darbininkų vardu 
bylai išrinkta įgaliotiniai, 
parašai patvirtinta vals- 
valdybos.

Į dėti.

nei

ka- 
jo-

Tu Negaiš Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo.

j padūkimų 
kuomet skauda 

skauda galvų, jei

šokančiu, t ra u k a n č i ų,
varančių skausmų, 
dantį, diegia ausį ar 
ncpaiuislini apie

Įrcg. S. V. l’at. Ofise, 
tuojaus ir negaišinda- 
mas laiko juomi pasi- 
muidoji. Jinai suteikia 
malonų ir greitų pa
lengvinimų.

Nei viena atsargi 
‘šeimyna negali Imti be 

bonkos šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARU vaisbažen- 
klio.

F. AD. RICHTER &C0. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs* Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisiu Ofisu advokato

C. D. A1NGER ■ 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rus;.: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą, no.... ..... ... . .. . ........ ........... .

SIŪK IR TAUPYK

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

315 Fourth Ave., New York

Darbai slenka vidutiniškai; 
be darbo nesiranda kurie nori 
dirbti. Oras gražus, nors nak
timis šalta. Sniego nėra.

Meiženis.

Už S3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

lAfvh IŠPARDAVIMAS
VISAI NAUJŲ
LIETUVIŠKŲ

Columbia Rekordai
TIKTAI įTį* KT /"'V/''*'

štai jūsų proga padidint Lietuviš
kų rekordų skaičių. .lie visi tikri 
COLUMBIA REKORDAI, 10 co
lių, abiem pusėm, paskiausia išlei
sti, niekad pirma negroti—instru- 
mentaliai, šokių, koncerto, balso, 
solo, duetai, juokai ir tt.—tūlų ge
rai žinomų Lietuvių artistų ir mu
zikų (čižausko, čižauskienčs, Pe
trausko, Plieniuno, ’Lušnakojo ir 
tt.). Mes turim parduot visų mu
sų sandėli ir todėl duodam už ta 
išimtinai žemą karną $5.00 už 20 
Lietuvišku rekordų (40 -vairiu daį 
lykų). NESIŲSKIT PINIGŲ Iš-

dą ir adresą. Užmokėsit ai i skanė
siui $5 kai pristatys už tuos 20 
parinktų Lietuviškų rekordų, dar 
kelis centus už persiuntimą. Mes 
neturim katalogų nes nežinom ko
kie rekordai bus likę iki jūsų už
sakymas ateis. Bet garantuojame 
kad jums bus pasiųsta rankios 10 
įvairių šmotų muzikos ir dainų, ir 
jog busit užganėdinti juos gavę,

Dept. 130 
32 Union Square

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIE

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvi”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street Worcester, Mass.

LAIKRODĖLIS, RETEŽIS 
IR PEILIS, $1.97

TINKAMU AGENTŲ REIKA
LINGA, supažindinimui su imi

17 C. O. I).
(.49)

Chicago, III.

tiktai $1.97. Gryno Silveroido 
atdaru viršum, galvute užsu
kamas, pilnai garantuotas ir 
išbandytas. Nesiųsk pinigų. Tiktai ušmokėk laiškanešii 
ir tas sampelinis laikrodėlis, retežis ir peilis bus jūsų. 
CONSOLIDATED WATCH CO., 20 E. Lako Si., Dcpi

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivinai

Kaip vanduo nuolatos laš«’-<!ainas ant akmens 
obę, t ip ir pi nos, nors išlėto 

liet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisileiskite šitokio atsitikimo prie savęs! 
Naudokite

tuojaus, kai lik pastebėsite pleiskanų—lt} 
nesvarių bailų lupynėlių pirm;} pasirodymu

savo galvoje. Ruffles suna ik i ir paragins augimq justi plaukų.
Bunka 65c. aptickose, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

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

Skaudėjimu. Renni a- 
ui ir Gėlimu. 

VISOSE V YISTINYČTOSE 
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

Tas kuris turi 37 metų “VIENYBĖS” kompletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybes” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi dolariai ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas Į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas

193 Grand Street
r.

Brooklyn, N. Y’.
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Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

S

S>

Žiema, ateina — rupmkires apie 
a 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 kainus 
galima rasti tik musų krautuvėj.

I aipgi turim puikiausių Lietuviškų daiuų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit p«s 
mus pasirinkti.
Kituose miestuose pristatoni Rekordus per paštą. Rašjkit

Fismityre ©oD
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius G. Židonis. .

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išleidžiant ir sukraunam.
3400 St. Ciair Avenue Cleveland, Ohio.



DIRVA

S Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonas Prospect 2825, Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.£________________
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VALIO' JONAS BU
TĖNAS JAU CLE- 

VELANDE!
Butėno Koncertas

Visų laukiamas—kaip drau- Į 
gų taip iv priešų — dainininkas 
Jonas Butėnas atvyko lapkričio 
24 d. į Clevelands, ir čia apsi
stojo pas A. Lapę, 2043 E.71 st.

Įvyks' Lietuvių Svetainėj, 6835 Superior Avenue 
.ŠIOJ NEKĖLIOJ, LAPKRIČIO 30 d.

Prie jo dainuos ir Edith Kurlander, soprano.

: Išguldytas Šv. Rašto :
AR JĖZUS TURĖJO 

BROLIŲ?
Pradžia 3 po pietų.

7017 Superior Avenue
Įžanga Dovanai—Kolektu Nėra

Gavo

“Dirva” Naujose Rankose
Naujų “Dirvos” Leidėjų Pranešimas Visuomenei

BAIGDAMA dešimtą me-1 biznieriai ir draugijos gaus 
tą savo gyvavimo, “Dir- tinkamą, greitą ir nebrangų 

va” pereina i kitas rankas;patarnavimą spaudos dar- 
ir liekasi po kitų ypatų kon- bų reikale. Knygynas yra 

vienas iš didžiausių Lietu-

A. B. Bartoševičiaus Žodis

ir bus iki gruodžio 1 d., o pas- j 
kiau važiuos link Chicagos su į 
koncertais.

Clevelande jo koncertas atsi-| 
bus ateinantį neclėldieni, lapkri-, 
čio 30 d., nuo 7 vai. vakare, (.Lie
tuvių salėj, 6835 Superior Ave. ’

Į šį Butėno koncertą, kiek į 
girdėti, žada visi vietos Lietu- j 
viai atsilankyti, vieni užgirst ( 
ir pasigėrėt jo puikiu išlavintu J 
balsu ir žavėjančiomis daino-1 
mis, kiti pasiklausyt ar ištikroj 
taip yra kaip “Laisvė” ir “Vil
nis” skelbia kad buk Butėno 
balsą Italijoj sugadino. Bet 
čia tie kurie tai girdėjo ir skai- į 
tė pamatys kad yra melas, nes; 
Butėnas taip dainuoja kaip nie-| 
kad kitados nedainavo ir net 
nesitikėjo dainuoti.

ši faktą liudija kad kur ne- į 
rengė jam koncertus ten turėjo! 
kuonopuikiausias pasekmes, k. 
t. Bostone kur i salę žmonės' 
netilpo, turėjo gryžt namon ke- Į 
liolika desėtkų ypatų neganda- ■ 
mi ne tik sėdėt, bet nei stovėt. I 
Pittsburge irgi, kur žmones ne
labai lankosi ant parengimų, j 
tiek buvo publikos suėję kiek! 
dar Pittsburgas. nėra mates vie- į 
nu kartu.

Detroite (lapkričio 23 d.) bi
lietai buvo net po $2. ir visi Ii-!

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
Vincas Lazickas ........... Lt. 100
Benediktas Atctopas .......... 200
Marcelė Saiopetytė .......... 1000
Kunigunda Gcdienė ............ 100
Pranciškus Gedžius .............100
Bonifacas Gedžius .............. 100
Petronėlė Gailiuniutė ........ 300
Kazimieras Juknas .......... 1000
Marijona Samuolienė .........100

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE.

kos išpirkti.
Šitų kelių faktu užtenka pri

mint kas parodo jog žmonės J. 
Butėno mokslą ir pasišventimą 
apvertina, ir jo dainavimą myli 
daugiau negu bile pasaulinio 
dainininko.

Šios progos vietiniams Lietu
viams nereikėtų praleisti, nes 
gal negreit prisieis sulaukti, ka
dangi jis mano vėl gryžt į mu
zikos šalį tęst savo mokslą 
operoje.

Detroito rengėjai net laiž'y- 
bom eina kad Clevelandas nesa
mus jų publikos atsilankymo 
didumu. Tą parodys ateinanti 
nedėlia (lapkr. 30 d.). A. L.

Jonas Butėnas

nes sakymas nieko nereiškia. 
Jau turbūt prisieis tvarkda
riams panaudoti įnagis ant at
silankančių. Jau programo ve
dėjas specialiai meldė kad kaip 
galint savo vaikus motinos su
tvarkytų,, bet vietoj to kaip 
tyčia buvo atbulai. Ateityje 
reikės j ieškoti kokių priemonių 
ar tų vaikų neįsileisti ar juos 
laike programo uždaryti skiepe.

Publikos ant pagarsinto lai
ko buvo visai mažai. Pusva
landžiu vėliau nors lėtai bet 
prisipildė sėdynės, o ant šokių 
dar pasidaugino. Nežiūrint kad 
tuo pačiu vakaru irgi turėjo 
savo parengimą ekstra kairie
ji, podraug ir parapijos fėrai 
buvo, bet žmonių jau Clevelan
de randasi gana kad visur pri
sipildo. Artistas.

trole. Kadangi A. B. Bar-, 
toševičius, kuris iki šiolei1 
“Dirvą” leido ir buvo ben
drovės tvarkytoju, nuo visų 
“Dirvos” reikalų atsitrau
kia, buris vietos veikėjų su
siorganizavo ir paėmė i sa
vo rankas laikrašti ir visą 
bendrovę.

Mes, žemiau pasirašę, iš
rinkta “Dirvos” Adminis
trative Komisija, šiuomi at
sikreipiame i Clevelandie- 
čius ir abelnai visos Ame
rikos Lietuvius, kaip “Dir
vos” skaitytojus taip ir ne
skaityto jus, pasižadėdami 
panaudoti “Dirvą” geriau
siai naudai visuomenės, iri 
iš visuomenės prašome pa-Į 
ramos Itokios kokia laikraš-i 
čiui, kaipo žmonių švietimo 
Įrankiui, priklauso: skaity
ti, platinti, paremti mora
liai, o finansiniai mes patįs 
palaikysime.

Kadangi “Dirvos” spaus
tuvė yra puikiai Įrengta, vi
sų kolonijų, kaip ir vietiniai

viškų knygynų Amerikoje, 
kur kiekvienas ras sau rei
kalingų knygų nuo papras
čiausių pasakėlių iki moks
liškų veikalų. Ras taipgi 
teatralių ir muzikos veika
lų, užtai turint artimus ry
šius su “Dirva” kiekvienas 
pavienis ir draugija turės 
tinkamą patarnavimą.

Prašydami abelnai visuo
menės kooperuoti su mu
mis, liekame, su pagarba

Agentūra po senovei siųs 
pinigus į Lietuvą, palaiky
dama artimus ryšius su ži
nomais bankais Kaune.

“Dirvos” Administrative 
Komisija:

A. Lapė, 
A. Žukas, 
A. Praškevičius, 
.1. V. Mitchellis, 
V. P. Banionis.

P. S. Po naujų metų bus 
formališki bendrovės valdy
bos rinkimai.

Įžanga $1, 75c ir 50c. Pradžia lygiai nuo 7 vai. vak.

Dar apie Cleveland© 
“Žvaigždžių ’’Kon

certą
Noriu pridėti kelis žodžius 

prie lapk. 16 d. atsibuvusio vie
tos artisčių-dainininkių koncer
to. Pirmą Įspūdį gauni iš ar
tisto jam išėjus arba pasiro
džius scenoj prieš publiką iš jo 
apsirengimo, drapanų, plaukų 
susitaisymo ir abelno užsilaiky
mo.

Iš tų trijų musų dainininkių 
galima pagirt tik vieną p. Vinį 
Bukauskienę, kurios apsitaisy- 
mas ir visas užsilaikymas buvo 
atsakantis; kitos dvi, tai viena 
labai daug publikai lingavo ir 
smarkiai bėgiojo; kita pirmą 
įspūdį išsyk prastą padarė savo 
išvaizdai turėdama nusikirpus 
plaukus ir tų nesusitvarkius 
kaip reikiant, ir atrodė lyg tos 
artistės “Otheloj” kur su veju 
atbėga, nors ji savo dainavimu 
sumušė pirmąsias.

Nekurie profesoriai tvirtina 
kad dvynai kurie auga, jų viena 
spėka dalijasi tarpe abiejų, tai 
yra jei vienas esti labai smar
kus tai kitas labai lėtas; jei vie
nas gabus tai kitas visai neti
kęs, arba esti labai vienodi. 
Man kaipo ne filosofui visgi at
rodo tas esant ne tik tarp dvy
nų bet net tarp vedusių poros. 
Tą patyriau per Clevelando ar
tisčių koncertą: viena pora išei
na abudu kaip vienas. Kita po
ra išeina, čia, ji eina kad tary
tum visos kūno dalįs juda, o jis 
tai vos kojas traukia; pas ją 
šypsos užtektinai, o pas jį nei 
biškio, ir tt.

Tankiai pasigirsta rugojant 
iš lošėjų pusės kodėl Salės ben
drovė neišpjauna estrados prie
šakyj skylės sufleriui, bet tik 
dabar dažinojau delko taip ne
padaro kada pamačiau vaikš
čiojant žmogų su ilgom ran
kom ant scenos. Mat, vieną 
kartą tas pats žmogus ant vie
nos scenos besirengiant diri- 
guot chorą norėjo pasismagin
ti ir kad jo ilgos rankos to
liau nuo choristų butų manė 
pažengt pora žingsnių atgal, 
bet ten butą skylės, ir but var
gšas nugramzdėjęs,- bet tik il
gos rankos užkliuvo, o tuom

tarpu pripuolė choristai į pagal
bą ir ištraukė. Dabar galima 
suprasti delko Lietuviškoj sa
lėj skylė nepjaunama.

Nėra lygybės. Viena artiste 
tiek jautėsi nuskriausta kad net 
apsisiautus veliami ir peilį pa
sislėpus pradėjo išmetinėt (ne
žinau ką .ji sake, nes ne Lietu-; 
viškai), ir ant gaio “nusižudė”, i 
Ir kurgi čia nesižudys!, nei pa-( 
veikslo niekur netilpo, nei dai- j 
nu nebuvo tiek išmokus kiek ■ 
kitos dvi, ir bukietas gauta an- į 
trarankis kurį paskiau iš jos 
atėmė atgal.

Sandariečių spėkos. Cleve-! 
lando Sandariečiai ne tiktai Į 
kad savo veikalus sulosią, bet i 
ir kitiems prigelbsti užimdami | 
vadovaujančias vietas. Tai pa-! 
rodo A. L. R-K. Moterų Sąjun-| 
gos rengtas vakaras lapkričio j 
16 d., kur įžymus Sandarietis į 
lošė su tokiu užsiganėdinimu j 
kad net kur reikėjo nusigąst i 
jis juokėsi. Matoma buvo di
delis pasitenkinimas, ir kur ne. 
šitiek bučkių gaut tai ne visad 
proga pasitaiko. Bravo už tai!

Na jau ta musų Stase tai ne1 
tik žmonos palinksmino savo; 
dainavimu, bet ir prigąsdino. į 
Kada atbula arba šonu dėkuo- i 
dama publikai traukiasi tai ro- ; 
dos kad tiesiai susimuš sukda-i 
mosi'į “medį”, ir net per širdį j 
šiurpuliai pereina. Bet ji taip' 
vikriai prasilenkia kad net vėl1 
pasilieka ant širdies gerai. At
rodo kad ant to ji irgi yra išsi-j 
lavinus. Koresp. No. 2.'—

SLA. NARIŲ DOMEI
SLA. 14-tos kuopos susirin-j 

kimas įvyks gruodžio. 4 d. Lie- Į 
tuvių salėjo. Nariai! šis susi-, 
rinkimas bus labai svarbus, nes 
bus renkama nauji viršininkai! 
1925 metams.

Kurie nariai esat dar skolin
gi už šiuos metus malonėkite 
užsimokėti ir pradėti naujus 
metus be užvilktų skolų. Jeigu 
mes gerbiam savo organizaciją 
neužmirškim ir savo kaimyną 
bei pažįstamą atsivesti ir pri
rašyti prie SLA. 14-tos kuopos.

Rašt. V. P. Banionis.

Sekančiame numeryje tilps 
dar vienas ilgas A. Kranausko 
aprašymas iš Lietuvos. Pate- 
mykit, ir iškalno užsisakykit 
sau “Dirvą” kurie negaunat į 
namus.

Iš Perstatymo “Du Bro
liu“

A. D. A. D. 1-ma kuopa lapk. 
23 d. stale scenoje “Du Bro
liu”, keturių veiksmų dramą iš 

.Lietuvių gyvenimo Amerikoje. 
Veikalas yra gana geras, ir jį 
be trukumų pastačius butų ga
na daug kas pasimokinti. Bet 
šiuom tarpu trukumų daug bu
vo, kas sumažino paties veika
lo vertę. Iš lošėjų nerandu nei 
vieno pirmaeilio, visiems ko tai 
truko. Visųpirma nekokį vaiz
dą darė netinkamas apsigrami- 
ravimas. Antra, tai dalyvavi
mas tų pačių ypatų dviejose ro
lėse. Paveizdan, pirmam akte 
Ipolito Norkaus rolėj J. Dvylis 
lošė kaipo tėvas išleidžiantis 
savo du sunu į Ameriką iš Lie
tuvos. Antrame akte, kuris 
vaizdiną jau Amerikos gyveni
mą, ta pati ypata turi rolę 
Džiovo. Aiškiai vaizdinosi ta 
pati ypata, tiktai be ūsų. La
bai prastai atrodo.

Antra stambi klaida tam pa
čiame akte tai kambaris be lan
gų. Matomai randasi valgomas 
kambaris ir be langų. Nežinau 
ar kur Amerikoje panašiai ra
si. Podraug ir tų namų šeimi
ninkas buvo savo vietoj neti
kęs. Parėjęs namon iš darbo 
rado savo moterį begirtuokliau
jant su savo įnamiais (burdin- 
gieriais), sėdinčią vienam ant 
Kelių, o vakarienės nėra, tik pa
davė jam kokį šaltą dešragalį. 
jis turi pasipiktint savo moters 
ir įnamių pasielgimu, ir išpilti 
jai kailį, bet vietoj supykti jis 
sau juokiasi; nors bando piktai 
kalbėti, bet nesiseka, ir tik pa
galios visgi jau supyksta ir 
Džeki pradeda lupti.

Trečias aktas išėjo gerai.
Ketvirtam aktui, kuris yra 

svarbiausias, daug ko truko. 
Čia vėl įsimaišo viena ypatų 
dviejose ’ rolėse, tai Krasnickas. 
Jis trečiam akte turėjo rolė 
smuklininko Dindos ir tapo nu
šautas; jo nušoviko teisme pa
sirodo teisėjų tarpe, ir varde 
visų teisėjų išneša pats numirė
lis nuosprendį kad žmogžudis 
nekaltas. Tikra maišatienė jog 
didesnės ir negali būti. Abel
nai visas teismas ir po teismui 
nepadarė jokį įspūdį. Žinoma, 
šiuo tarpu daug buvo neparan
kumu iš priežasties ankštumo 
ant pagrindų.

Kaslink publikos ramaus už
silaikymo tai jau nėra ką sakyt.

Visi Ura! ant “Dzimdzi- 
Drimdzi” Vodevilio!
Lietuvos artistai, “Dzimdzi- 

Drimdzi” Vodevilio vaidinto
jai, atsilanko į Clevelandą ir 
turės savo vaidinimus net du 
vakaru. Tėmykit paskelbimą 
ir jų paveikslą.

Pirmu kartu aplanko Cleve
landą “Dzimdzi-Drįindzi” Vode
vilis, bet kurie dalyvaus norės 
kad ir kitu sykiu jie atvažiuo
tų. Kitų kolonijų Lietuviai ne- 
atsigerėja šiais narsiais artis
tais.

Atvažiuoja keturi, visi iš Lie
tuvos, ne vietiniai, Amerikie
čiai. Jie vaidina, dainuoja, ir 
tiek įvairių juokų ir gražių da
lykų pripasakoja kad publiką ir 
juokina ir graudina.

Dalyvauja A. Vanagaitis, ge
rai žinomų tūlų Lietuviškų dai
nų kompozitorius, kurios jau 
spėjo Amerikoje palikti popu- 
liariškos. Su juo dalyvauja J. 
Dikinis, V. Dineika ir J. Olšau
skas.

Penktadienį, lapkričio 28 d., 
jie vaidins Lietuvių salėje “Jo
valą”, sakys “Prakalbą” ir pas
kui bus tautiška misterija ‘’Lai
sva Lietuva”-.

Subatoj vaidins Goodrich sa
lėj (tarpe Superior ir St. Clair 
Ave.), kur bus “Lietuvos Uba
gai” ir operečiukė su dainomis 
ir juokais, “Munšeinas”.

Kas bus toks nevikrus kad 
praleisti šiuos vakarus tikra1 
paskui į sieną galvą daužys už 
savo apsileidimą.

Abiem vakarais programai 
prasidės nuo 8 vai.

DEL RADIO KONCERTO
Gerb. “Dirvos” Redakcija:
Kodėl p. Stasė Greieienė ne

dainavo lapkričio 21 d. radio 
koncerte kaip buvo garsinta 
pereitame “Dirvos” numeryje, 
ir net jos paveikslas įdėta?

Aš užtaisiau savo “baksuką” 
ir laukiu-laukiu kada užgirstu 
ją dainuojant, bet kaip nėra 
taip nėra; belaukdamas žiūriu 
kad jau mano sieninis muša 12 
skambučių, na ir dingo man vil
tis sulaukti jos dainų.

Malonėkit paaiškint kas atsi
tiko ir kodėl p. Greičienė ne
dainavo ? švilpukas.

Nesusitikus su p. Greičiais 
ypatiškai neteko sužinoti kode! 
taip įvyko, o kadangi koncerto 
rengėjai tankiai permainas pro- 
gramuose daro, gal jie dalyką 
kitaip patvarkė. Red.

į Nauja Lietuviška Apteka £
a* Švieži vaistai — Išpildoin receptus su geriausiu patyrimu. Turime f 
“□ Lietuviams žinomų iš vaistų iš Lietuvos. Taipgi užlaikom puikią J« 
% Aiskryminę su saldainiais, prie to cigarus ir cigaretus.

jį “Superior Pharmacy” 6710 Superior Avenue i

Bruno Prymas (Lenkas) nu
teistas mirtim už nušovimą po- 
licisto kelios savaitės atgal. Jis 
teismui atėjus bandė užsiginti, 
bet laike sugavimo, kada .apsi
nuodijo, buvo prisipažinęs jog 
lis yra kaltas. Kito jo draugo; 
Holt, teismas irgi atsibuna šio
se dienose, bet teisėjai nesusi
taiko nuosprendžiui.

Nelaikyikt namuose pečiukų 
kurie nėra suvesti su kaminais, 
ir šilumai jų nedeginki!, nes at
sitinka daug nelaimiu. Oras iš
dega arba prieina garų ir žmo
nės miršta.

Dr. V. Kudirkos Dr-stč turė
jo gražų maskaradų balių sere- 
do svakare Lietuviu salėje.
Mokykis Popieriuoti Va

karais.
Uždirbk $75 savaitėje. Mokestis už 
išmokinimą $30. Kreipkitės (48) 

J336 ST. CLAIR AVE.

G. W. KLOPFER, O. D.
O P T O M E T R A S

Egzaminuoja ir 
gydo akis 
priskiria aki 

vi i Valandos: nuo |
10 iki 12 ir nuo
Viršuj Vaistinės. 2 iki 8 vakare. 
Kamp. E. 79th St. ir St. Clair.

Dr. J. Šemoliuno vietininkas.
Telefonas Randolph 1906.

DR. A. A. IVINSKAS 
—REUMATIZMO KENTĖJIMAS— 
Nemanykit kad einant i senatvę jau 
ir turit kentėt Reumatizmą. Paleng
vinimas gali ateiti greičiau negu jus 
manote. CHIROPRAKTIKOS Siste
ma (Spinal Adjustment) suvalnys su 
stingnsius sąnarius ir prašalins t 
kentėjimą. Kreipkitės —

1172 East 79th St.
Valandos: 2—4, G—8:30 vakare. 

Ofiso telefonas Pennsylvania 1321 
Rezidencijos telef. Garfield 5772-J.

PARSIDUODA Keptuvė — randasi 
4452 Warner Road, daro $500 biz

nio savaitėje, garantuota. Sykiu ir 
vienos šeimynos mūrinis namas ant 
Patterson avė. Visas moderniškas. 
Matykit Zimerman, 13313 Miles Ave
nue. (50)

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

CU šio numgrio išėjimu 
“Dirva” yra naujų vedė

jų rankose, kurių vardai pa
žymėta kitame straipsne
lyje. Mano pertraukimas 
ryšių su The Ohio Lithua
nian Publishing Company 
(‘Dirvos’ bendrove) yra dė
lei augimo The A. B. Sav
ings and Loan Company, 
kurios aš esu Prezidentu, ir 
kuri taip smarkiai auga kad 
mano darbas prie tos Įstai
gos paima visą mano laiką.

Kuomet aš pradėjau leis
ti “Dirvą1’ mano noru buvo 
suteikti šio miesto ir Šiauri
nės Ohio valstijos dalies 
Lietuviams geresnės ■ rūšies 
laikrašti leidžiamą Lietuviš
kai, ir turiu pasakyti dabar 
jog tai buvo vienas iš sun
kiausių darbų koki aš kada 
buvau ant savo pečių užsi
dėjęs. “Dirva” dabar yra 
vienatinis tikras Lietuviš
kas laikraštis leidžiamas 
tarpe New Yorko ir Chica
gos.

Šiuomi noriu padekuoti 
Clevelando ir kitų kolonijų 
Lietuviams už jų širdingą 
paramą- padarymui- “Dir
vos’ ’ pasekminga. Taipgi 
noriu padėkuoti K. S. Kar
pavičiui, “Dirvos” redakto
riui, už jo pasišventimą ir 
nenuilstamas pastangas. 
Kadangi jis ir toliau pasi- 
lieka laikraščio redakto
rium, skaitytojams lieka už
tikrinta aukštos rūšies laik
raštis, kadangi aš manau jį 
esant geriausiu žmogum 
tinkamu užimti redakto
riaus vietą.

Naujiems “Dirvos” valdy
tojams širdingiausia linkiu 
gerų pasekmių ateityje.

Užbaigdamas, vėl noriu 
padėkuoti “Dirvos” skaity
tojams už jų bendradarbia
vimą ir už davima man pro
gos pasitarnauti jiems,

Pasilieku su pagarba, 
A. B. Bartoševičius.

LIETUVIŠKAS JUOKU TEATRAS DU VAKARU CLEVELANDE!

E

Izimdzi Drimfei Vodevilis

J. DIKINIS V. DINEIKA J. OLŠAUSKAS A. VANAGAITIS

Penktadienio vakare
LIETUVIU SVETAINĖJE

6835 Superior Avenue

šeštadienio vakare
GOODRICH AUDITORIJOJ

1420 East 31st Street

“JOVALAS“
Juokų vaizdelis su dainomis, muzika, monol., vaid.

“LIETUVOS UBAGAI“
^Lietuvos ubagų gyvenimo vaizdas.

LAISVA LIETUVA
tautiška misterija

Programas 
prasidės 

abu 
vakaru

8 valandą

“MUNŠEINAS“
dviejų vaizdų operečiukė iš dabarties gyvenimo.

Įžanga abu vakaru po 

po 75c.,R 50c. YP- 
Vaikams 15c.

Publiką 
meldžiame 
nevėluoti, 
nes negaus 

sėdynių.


