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Vulkanas Etna Sunaikino 9 Kaimus
PERSIJOJ NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO ŽUVO 

3,000 AR 6,000 ŽMONIŲ.
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•iški ir Moteriški
:EVERYKAI

Italijoj Vulkanas Etna Sunaikino apie 10 Kaimų 
Žemes Gelmių Ugnis Graso Sunaikinimu 

kitiems Kaimams. Žmonės Bėga.

mi Lietuviai ir Lietuvai- 
Naudokitės šita proga - 
ų išdirbystės Over-GMtį 
kai drūtai padaryti ii 

tinka ant kojų. Sitų 
: vienas Lietuviškas it> 
rerykų Clevelande.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

■ YER MILLER
1 St. Clair Ave,

iLINIAI PATIESALAI H 
$2.97

3x9 pėdų. Vienodi ir ii-j I 
Penktos Gruidjw I 

VANDENIUI STIKLU

40c ’ (I
io aptiško stiklo. StW I 
i. Septintos GrindpA I 

lUDYNMėS sėdynės!
98c

MAUDYMOSI SIUTAI) J 
$1.69 i I

Youngstown, O. . — Karštas 
•oras ir atoku darbininkų nelei
džia geležies ir (plieno dirbtu
vėms veikti toliau saiku kiek yra 
•užsakymu ir reikalavimų jų iš
dirbinių.

Ziflko-darbininkams pakelia
mai algos ant 11 nuošimčių.

East Liverpool, O. — Puodi
ninkystės darbai eina gerai ir 
išdirbėjai tumi užsakymų po ke
lis mėnesius iškalno. Nespėja 
išpildyti reikalavimų 'iš didžių
jų krautuvių.

Akron,, O. — Prasidėjo apma- 
žėti automobilių ratams gumų 
išdirbamas mažinama. Prie to, 
tūlos išdirbystės pradėjo mažini 
kainas už automobilių reikme- 
nig

indažytos; su sturo gM 
Septintos Griniuj 

VMS ČEVERYKAI I
86c Į 

mierų rudi ir juodi; M 
iršais. Guzikais w*Į 

Skiepe! 
LONAS PERKELIS Į

16c
>s rūšies ganiai mar-j 
įknioms ir žiurkštansO

Skiepei
I $4.75 SKRYBĖLĖS Al 
$1.00

riškų ir merginoms iH 
■ybėlių mėgiamose spėti 

Skiepai

RDAVIMAS j 
4 iki 5 vai. i 

ŠKI ČEVERYKAI *
SK1 CKVKKYltAl 1 

$1.98 . Ji
.rba pasirėdymui joodill 

Skiepai 
AI ŠAUKŠTUKAI SdV

37c
i, gražių pavyzdini;: 
micros. Setas iš ėešiw

Žemės Grindjiv 
ANČIAKOS (InųMrt)i 

5c
atinės pančiakos; nuod 
4. Žemės GriadjU 
.CUUM BONKOS J

59c
is mieros. Graliai sp-J 
idaus ir išlaųko. . I

Žemės Grindys! 
fDYNEI ABRUSAI ] 

66c
altinti abrusai; 22xUY 
ištais. Žemės Grindpv 
SCOUT čEVERYKAli 

$1.83 j
>dos su šniūrais: Genui 
as 6 iki 11. v

Antros Grindys j 
[ $2.29 SIUTUKAI X 

89c
vaikams nuo 3 iki ai 

Ivų ir maišytų, gem.
Antros Grindys- 

AI UŽTIESALAI M 
39c 

užtiesalai, iki 2*4 j»r"Y 
liekami galai. y

Penktos Grindys® 
RPETV ŠLAVIKAI A 

88c .J
leanwell šlavikai. 
i. Penktos GrindysA 
NAMS SPAUDIKAII

7 c .J
iklo. Specialiai po it-A 

Septintos Grindy;. 
riNIAI KATILUKAl? 

$1.98 J 
keliuoti. No. 8 mieiM

Septintos Grindpv 
TINTOS PAKLODĖ^ 

i7c : 
idimo, nebaltintos P*'v 
lių pločio. Jardas

Skiepe^ 
MUSLINO APAT. A

7c
ss muslino; apriuleMĮ 

Skiepi*

Denver, Colo. — Gelžkelių 
dirbtuvių darbininkų unijos vir
šininkas iššaukė darbininkus’į 
•Streiką už gelžkelio kompanijos 
nepildymą padarytos su lunįija 
sutarties.

New Yorkę, suvirs 2,500 bar
zdaskučių pareikalavo pakėlimo 
algų iki $30 savaitėje ir 50 cen
tu nuo kožno dolario kurį jie už- 
dStba virš $42. Jie nenori dir
bta ilgiau kaip nuo 8 iki 8 vaka- 
reį. sirbatomis iki 9 vakare.

Suvirš 2,000 mechanikų ir pa- 
gekbi ninku Nickel Hate gelžke- 
lio dirbtuvėse Clevelande gauna 
pafcel'ti algas po 3c į vaalndą.

San Francisco, Gal., automo- 
biilo vežikas dabrininkas paliko 
milijonierium gaudamas Savo 
motinos palikimą $8,000,000 ir 
Anglo didžiūno titulą. Jis pri
buvo į Ameriką 2 m. amžiaus, 
sa savo motina, duktere hlieno 
Anglo didžiūno; Pagal tiesų mo
tina. atgavo savo turtus, bet sū
nūs tuo negalėjo naudotis (iki po 
motinos mirčiai, ir jis apie tai 
nieko nežinojo.
gyveno Anglijoj 'ir mlirė du me
tai atgal.

Marion, Ill. — Kasyklų kom
panija kurioj pernai Streike 'Už
mušta 26 darb., patraukė teis
man Williamson pavietą reika- 
tandama $175,000 atlyginimo už 
nuostolius paneštus laike strei
ko riaušių.

Chicago. — Pennsylvania gel- 
žkelio kompanija gavo papeiki
mą iš valdžios gelžkelių darbo 
tarybos už neteisingą ir netvar- 
kfą metodą apsiėjimo su gelžke- 
lio dirbtuvių darbininkų unija, 
sidaužymą padarytų sutarčių ir 
įsakymų iš tos tarybos.

Chicago. — Gelžkelių ir laivų 
patarnautojų, prekių užžiurėto- 
jq ir stočių darbininkų unija už
vedė tarybas su kompanijomis 
pakėlimui tiem? darbininkams 
algų kurios siektų $400,000,000 
metuose per visus ir paliestų 
265,000 darbininkų. Norima at- 
gant mokestis turėtais prieš 1921 
metų numažinimą.

galima įsivaizdinti. Lyg didelės 
bangos ugnies virš mylios plo
čio ir trisdešimta pėdų tsorio, 
srovės lavos tekėjo ir rijo viską 
kas pasitaikė jų kelyje.

Bėgyje astuonių valandų la
va padengė aštuonis kilometrus 
ploto ir prasiplėtė į pušų m'išką, 
už kelių minutę padegdama visą 
mišką, kurio gaisras prisidėjo 
prie padarymo vaizdo baisesniu.

Kaimiečiai, iš tolimesnių plo
tų žiūrėdami į savo kaimus 
su skausmu širdyse graižė ran
kas matydami kaip jų namai, jų 
■vyndaržiai nyksta liepsnose — 
dingsta jų daugelio metų sun
kaus darbo nauda.

Lava palengva tekėjo ant mie
stelio Lingua Glossa, kuris turi 
apie 16,000 gyventojų. Lavos 
greitumas padidėjo iki dviejų 
kilometrų į valandą ir lyg norė
jo suryti viską kas tik nuo jos 

prasidėjo naktyje kuomet d'ar!^°0- Paskui srovė pasiekė kai- 
visi miegojo. Namu stogai su- ni:l Ceri-o, kurio sienos, jau nu
krito ant žmonių. Antras suju- silpnintos žemės drebėjimu, len- 
dimas buvo dar ^smarkesnis, ir pasidavė, ir kaip popiera 
■numetė vi'są augštiimą žemyn Ra'i'sre pradingo akivaizdoje sa- 
į klonį su kaimais. Iš tų kaimų |vo žmonių kurie iš tolo žiurėjo. 
3,000 miegančių gyventojų nei 
yienas neišliko gyva's.

Tūkstančiai Žmonių Už
mušta Persijoj

Maskva. — Gautomis Persijos 
ambasadoj žiniomis, pakartotini 
žemės drebėjimai Persijoj birže-
lio 13 iki 17 d. sunaikino tūks
tančius žmonių. Drebėjimas at
sibuvo kalnuotam distrikte šiau
rinėj Persijoj, žuvusių Skaičius 
paduodama nuo 3,000 iki 6,090. 
Nekurie padavimai sako jog žu
vo i 20,000 žmonių.

Visi gyventojai baimės apim
ti išvaikščiojo Į nežinomas šalis 
be mails,to ir pastogės likdami.

Penki turtingi kaimai sugriau
ta ant vieno kalno. Drebėjimas

BULGARIJOS NUVERSTAS PREMJERAS 
STAMBULINSKY NUŽUDYTA

Vulkanas Vesuvjjus, netoli iNeapolio, Italijoj, taipgi nepertoli 
nuo didžiojo vulkano Etnos. Sakoma kad tiedu vulkanai yra 
gyslos vieno požeminio šaltini?. — 79 m. po Kristaus Vesuvi- 
jus užpylė pelenais du miestu, Pompeii ir Herkulaneum.

(Paveikslas iš knygos “Kas Slepiami už žmonių Pasakų”.)

Belgradas, Serbija. ■— Bulga
rijos militaristaims užėmus val
džią, šitose dienose kovojant nu
žudyta buvęs premjeras Stam- 
btflinsky, kaimiečių partijos dik
tatorius. Stambulinsky liko ka
reivių sugautais savo kaime kur 
jis buvo atvykęs aplankyt neži
nodamas kas su juo dėsis. Su
imtas ji|s, dar savo užtarėjų pa

laikomas, turėjo susirėmimą su 
kareiviais, atėmė jį iš kariume- 
nėš ii- norėjo pabėgti. Karei
viai pradėjo šaudyti, ir Stambu
linsky mirė peršautas savo na
mų kaimynystėj.

Sostinėj žinia apie premjero 
mirtį buvo sutikta linksmai.

Kaimiečių sukilimai tęsiasi vi-j 
soje Bulgarijoje. Kaimiečių ar-1 
m i ja ėjusi ant Sofijos likto išvai
kyta. Visikas galiaus aprimo.

Sofijos laikraščiai rašė kad 
kad Stambulinsky planavo nu
verst Bulgarijos karalių ir pats 

| palikt šalies valdovu.
Nauja Bulgarijos valdžia yra 

premjero Zankovo rankose.

Lietuvos Prezidento Rin
kimai buvo Birž. 19 d.
Washington (L. I. B.). — Lie

tuvės ’ Prezidento rinkimai ati
dėta birželio'19 dienai.

(Taigi rin'kimlai turėjo atsi
būti pereitam utarninke. Ar iš
rinkta prezidentas tuo tarpu ne
žinia. Jeigu “krikščionįs” va
rėsi už savo, be abejo išrinko. 
Jeigu bandys taikintis, įgali kar
tais išeit ilgi nesusipratimai ir 
rinkimai užsitęsti.)

Devyni Umušta Šmu- 
gelninkų Laive

New York. — Keturi darbi- 
Inin'kai ir penki Chiniečiai pasa- 
žieriai užmušta mūšyje ant An
gliško prekybinio laivo kuri's at
rasta plukantis netoli 'krašto. 
Kurie buvo sveiki nuo laivo -pa
sišalino. Kova tęsėsi su kirviais. 
ir šautuvais. Laivo kapitonais 
buvo pabėgęs. Rasti sužeisti 
laive Chiniečiai papasakojo jog 
juos iš Kubos laivo kapitonas 
prižadėjo atgabeni į Suv. Vals
tijas ir paleist. Už tai kožnas 
Chinietis sutarė užmtokėti po 
$500. Kapitonas neišpildė sa
vo prižado, atplaukęs netoli krap
što paliko juos laive; tuo tarpu 
laive buvę darbininkai dar no
rėjo iš Chiniečių išgauti dau
giau pinigų. Už tai prasidėjo 
mušis. Užmuštieji buvo išmes
ta iš laivo į jure's.

Ant kito Angliško laivo rasta 
■penki slapta norėję įsigaut į S. 
Valstijas vyrai; jie įsilindo į 
anglių aruodus, bet ten užtroš
ko. Ant to laivo buvo dar ke
turi gyvi slapukai.

Viena Karė Laimingai 
Pasibaigė

Londonas. — Anglija siuntė 
kariškus laivus j šiaurinį okeaną 
ir ultimatumus į Maskvą. An
glija užpyko ant Rusijos kam 
sovietų kariški laivai suėmė An
glų žuvininkų laivus už 12 mylių 
nuo krašto. Ųž tai Anglija, ra
dus kitas priekabes prie Rusi
jos, griežtus reikalavimus statė 
norėdama iš Ru'sijos užganaoa- 
darymo. Vietoj to, Rusai siun
tė savo nertas atgal. Po raštiško- 
pasitampjTno galiaus prieita su- 
tartieš, 'ii- viskas tarp Rusijos ir 
Angl'ijols lieka taikoj.

žiūrint su kokiu lermu Angli
ja prieš Rusiją šoko, ir kaip len
gvai dalykai užsibaigė, išrddo 
gana juokinga.

FRANCUZAI SPAU
DŽIA VOKIEČIUS

Dtiesseltlorf. — Prancūzai pa
skelbė savo planuis užėmimo sa
vo kontrotėn visų anglies ir kok
sų ir žaliosios medegos dirbtuvių 
reikmenų Ruhre.i Tą jie nori 
padaryt privertimui mokėt tak
sus už' anglį, kuriuos visi; išskj'- 
ms mažesnių dirbtuvių atsisa
kė mokėti.

Prancūzams užėmus Esseno- 
Dortmundo gelžkelį visa oku
puota sritis dabar visai atkirs
ta nuo Vokietijos. Anglis kuri 
buvo pristatoma į dirbtuves iš 
Ruhro dabar Vokietijos negali 
pasiekti, ir dirbtuvės tenai tu
rės sustoti. Maisto padėtis yra 
labai bloga. Vokiečiai atvirai 
kaltina Prancūzus kad jie nori 
badu priversti Vokiečius pasi
duoti.

Berlinas. — Penki Vokiečiai 
kasyklų direktoriai Prancūzų 
karės teismo atrasite kaltais at
sisakyme išduoti iškastą anglį į 
okupantų rankas. Jie nubausta 
po penkis metus kalėjimo ir už
marėti 1,431,000,000,000 mar-1 
kių (apie $4'310,000) baulsmės. I 

■ Vokietija pasiuntė kitoms ša
lims notas su nurodymu į Fran- 
cuzų-Bcl'gų teroriškumą ir bau
dimą* mirtimi Vokiečių tuo laiku 
kada įPrancuzai reikalauja Vo
kiečių paliauti ramų priešinimą
si;

BELGIJOS PREMJE
RAS REZIGNAVO
Londonas. -- Belgijos prem

jeras Theunis, kuris su Prancū
zijos premjeru Poincare rengė 
Vokietijai pinkles, rezignavo iš 
vietos ir rezignavo visais jo ka
binetas. Theunis turėjo kivir
čui su Belgijos senatu už atme
timą Flamandų kalbos mokymo 
Ghento universitete. Bet kal
bos atmetimas sakoma buvo tik 
priežastis, nes Theumfci nesuti
ko su Belgijos nusistatymu link 
Vokietijos. Kalbinamas priim
ti premjerystę, Theunis sako ne
sutiks-iki Prancūzijos nusista
tymas Į Vokiečius nebus pakeis
ta.

I Dar buvo dedama pastangos 
(išgelbėt Lingua Glossa mieste1- 
llį. Lavai ištyko plaukiant, žmo
nės ėmėsi kaisti ravus prasukt 

Baisybės Etna Vulkano wovę į šalį': apakinti lavos kar- 
įŠtu baltumu ir deginami, turė^ 
jo pasitraukti; nes neišlaikė kar
ščio.

Lavos bangomis nušluota' kai- 
Imai Castiglione, Picciola, Palla- 
maleta ir Ferraro.

Messinos gyventojai, kur tūk
stančiai žmonių žuvo 1968 meti] 
žemės drebėjime, nusidangino į 
pajūrį.

Išsiveržimo Sicilijoj
Catania, Italija, birž. 20 d. 

Iš šešių gerklių veržiasi lava 
iš Etna vulkano; viena gerklė 
yra 1,700 pėdų pločio. Devy
ni kaimai sunaikinta nuo išsi
veržimo pradžios. Žemės dre
bėjimai pasikartoja vulkano 
apielinkėj.

Roma. — Vulkanas Etna, ant 
Sicilijos salos1, pradėjo smarkiai 
veikti. Išsiveržė iš jo gerklių 
srovės baltos-karštos lavos: tuk
siančiai, gyventojų užplūdo ke
lius bandydami pabėgti nuo ka
tastrofos vietos.

Išsiveržimas pradėjo būti jau
čiama tankiais šaudymais iš ger
klės ir nuolatiniais dundėjimais 
lyg peikimo. Kartais žemė su
drebėdavo smarkiai.

Pajutę užeinantį pavojų, gy
ventojai kaimų kurie užstatyta 
aplink kalno pašonėmis, pradė
jo bėgti tolyn į visas pulses huto 
savo teroro. Bėgant ir žiūrint 
atgal, staigu vulkanas paskuti
niu kartu baisiai ekspltodavo ir 
visa pekla pasilįuosavo. Sykiu 
su baisiu kurtinančiu bepaliau
jamu griausmu, po žmonių kojų 
žemė lyg šoko, taip tankiai ir la
bai kratėsi. Iš vulkano pradė
jo vei'stis pelenai, suodžiai, du
rnai ir la\m, į tolį mesta akme
nis kanuolių kulkų greitumu ir 
puolė ant žemės. Visa 'kalno vir
šūnė apsipylė balta liepsna lyg 
koks baisus pečius.

Vaizdas buvo stebėtinai gra
žus žiūrėti, bet reiškė pražūtį 
visiems kurie galėjo jį matėti. 
Jis diar aršesniu pasidarė kada 
išsiliejo per viršūnę penkios sro
vės baltos karštos lavois. kuri 
pradėjo tekėti žemyn iš kalno, 
nuolat didėjant ir greitėjant.

Trisdešimts tūkstančių žmo
nių vulkano apielinkės liko be 
pastogių, bet ar kas žuvo žinios 
nepaduoda.

Išgąsdinti žmonės turėjo nes
tokos ordo jog prasidedant ge- t’s sav° namų mažai ką galė- 
gužio. mėnesiu, bedarbių skaičius (darni pasiimti. Daugumas bėgo 
liko didžiausias negu kada buvo į bažnyčias, puolę ant kelių mel- 
nno Vokietijos revoliucijos 1918 ic(ėsi Dievo pagalbos, kiti organi- 

* zavo gatvines procesijas sauki-
®. Pittsburgh, Pa. — West-! mui į Dangų išgelbėti jų mantą'.

Valdžiai pasisekė gyventojus 
išvaryti iš kaimų. Tuo tarpu 

__ __ _ _ ^vuvv a, iš'kalino 'ant kaimų 'sruveno re- 
išmokesčio ir tokiu budu palikti va* verdančios baltos lavos. Nie- 

,7 ._’ ; ko baisesnio, nors gražesnio, ne-

Vesuvijus veikia
Neapolis. — Pasinaujinusiu 

smarkumu birželio 18 d. pradėjo 
veikti vulkanas Vezuvijus. Ar
timų kaimų gyventojai pradėjo 
šalintis bijodami panašaus liki
mo kaip dedasi su Etnos išsiver
žimu.

Motina -paskui Nigaraguos Vulkanas veikia
Iš Hondūro, Centralinės Ame

rikos, ateina žinių apie įsiveiki- 
mą vulkano Ometepe, Nikara- 
guos šaltoj. Aplinkinių Salų gy
ventojai tolinasi 'bijodami pra
žūties. Akmenų ir dumblo lie
tus sunaikino kaimą buvusį to 
vulkano pašonėj.

Taipgi ateina' žlinių apie vul- 
kanišką veikimą ant Hawaii sa
lų. Visa tai sudėjus i vieną, ir 
Persijos žemės drebėjimą, pa
sirodo koks nors bendrumas tarp 
tų požeminių jiegų taip plačiai 
išsimėčiusių po visas žemės da
lis.

Washington. — Baldwino val
džia deda pastangas suvesti į 
taikymosi tarybas Prancūzus ir 
Vokiečius. Prancūzai tam prie
šinasi, tečiau sakoma Anglija 
ir Italija pradeda įspausti Pran
cūziją, grasindamos paEk'mu 
vienos jeigu Prancūzai neatgaus 
sąmonės.

Chicagoj gatvekarių datbinin- 
kai nutarė streikuoti reikalauda
mi algų pakėlimo. Išvengimui 
fedreiko, užvesta derybos sųlsa- 
taikymuii be sulaikyrnp tramva
jų veikimo.

Vokietijoj, darbininkų statis-

inghouse elektriškų išdirbinių I 
kompanija nutarė le&fti savo 
darbininkams pirkti Šerus nau
jas laidos, kurių yra 20,000, ant

kompanijos dalininkais.

vafctijoj užmegsite

Streikai Vokietijoj
Brandenburg. — Streiko de

monstracijoj, policijai su darbi
ninkais susikirtus, atsibuvo šau
dymai. Padėtis liko taip kritiš
ka kad visas miestas yra po sar
gyba, uždrausta susirinkimai ir 
miestas yra karės stovyj.

Visoj Vokietijoj radikalai no
ri iššaukti unijistuS Į streikus.

Sumišimai Chinijoj
Tientsin. — Pabėgęs iš Peki

no šiaurinės Chinijos respubli
kos prezidentas Li Yuan Hung, 
tapo čia sugautas ir paimtas po 
areštu. Jis paisisavino it vals
tybės žymes, kuriais po nuteisi
mo bausmei jis atidavei

“Krikščionis generolas”, Feng 
Yų Hsiang'savo militariu suki
limu prieš prezidentą privertė 
jį apleisti sostinę.

Suy. Valstijų mokyklose yra 
22,100,070 mokinių. 20 metų 
atgal mokyklose buvo tik 16,- 
123,050 mokinių.

Krės Laivus už 12 Mylių 
nuo Krašto

Washington. — Amerikos val
džia ruošiasi pasiūlyt kitoms 
valstybėms kurių laivai atplau
kia į šią šalį, savo manomą pla
ną krėtimo laivų ir atėmimo deg
tinės net už 12 mylių nuo kraš
to, nors pasiliks nepajudyta se
nasis tarptautinis nusistatymas 
trijų mylių ribų. Amerika no
ri kad jau už 12 mylių nuo kraš
to visi laivai užpačėtytu savo 
turimą degtinę ir kad niekam 
nepaduotų ar neparduotų Ame
rikos laivams kurie išvažiuoja! 

‘Į jūres pasitikt “slapiųjų” laivų.

Didelis Gaisras Pitts- 
burge

Pittsburg, Pa. — Birželip 16 
d. gaisras sunaikino Atlantic 
Refining (Jo. įstaigą ir kitas 
toj vietoj dirbtuves padaryda
mas nuostolių ant $1,500,000. 
Apie 50 žmonių tame gaisre su
žeista, du ugniagesiai dingę. 
Tankios eksplozijos gazolino ir 
aliejaus taškė liepsnas po 400 
jardu aplinkui. -Iš 100,000 ga
lionų tanko verdantis aliejus 
plačia srove liejosi į Allegheny 
upę kaip lava iš vulkano. Vi
sas upėj vanduo buvo užside
gęs. Gaisras prasidėjo nuo žai
bo padegimo.

Pereitoj' savaitėj Suv. Valsti
jose 38 miestuose automobiliais 
sužeista 152 ir užmušta 41 žm.

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©
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Fordas Prezidentu: bus 
nebus?

Daug eina kalbų kaslink to ar 
automobilių išdirbėjas Ford iš 
Detrąito bus išrinktas Suv. Val
stijų prezidentu, nors dar tikrai 
•nežino ar jis ims ir ar gaus ko
kios nors partijos kandidatūrą. 
Nebraska
Amerikos Ekonominė lyga mano 
tvert trečią partiją ir statyt 
Fordą kandidatu ant preziden
to. Ta lyga jau prasiplatinus 
per 17 valstijų. Ji sakoma ga
mina peticiją pastatymui Fordo 
kandidatu sekantiems metams 
rinkimams.

Iš kitos pusės, Vengrijos žydų 
suvažiavimas New Yorke išlei
do atsišaukimą nestatyti Fordo 
kandidatu, nes jis yra žydams 
priešingas, žydai už jį nebalsuos 
ir dės pastangas jo neprileidi- 
mui rinkimus laimėti.

“Krauju už Aliejų”
Maj. Gen. Bli.-U, kalbėdamas 

Clevelande Western Reserve U- 
niversiteto mokslo baigimo iš
kilmėje, išsireiškė jog Amerikai 
gavimas Turkijoj aliejaus laukų 
gali atsieiti apmokėti krauju, 
lašas už lašą.

Tarp tautų turi būti didesnis 
susipratimas, tarp pramoninin
kų supratimas kad naudotis biz-, 
niu pasiremiant didesne keno' (S) 
spėka yra pavojinga. ©i

Lietuvos Kredito Bankas Kaune
PRISTATO VISAS MUSŲ PINIGŲ PERLAI
DAS TIESIOG J ARTIMIAUSI PRIĖĖJUI PAŠ
TĄ ARBA I ARTIMIAUSIO VALSČIAUS IŽ
DINĘ. PINIGŲ PRIĖMĖJAS NETURI JOKIO 
VARGO SU PINIGŲ ATĖMIMU, IR JAM IŠ
MOKAMA PILNA SIŲSTOJI SUMA BE JOKIŲ 
ATSKAITYMŲ.

VISŲ PERLAIDU PRISTATYMAS YRA GA
RANTUOTAS: MES UŽ JAS ATSAKOME 
PRIEŠ SIUNTĖJĄ.
Rašykite:

“DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

©
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BROOKLYNO ŽINIOS
Orui atšilus, vfeiemš žinomoji 

giraitė “Trockio Kalnas” pasi
darė laibai populiarė. Norima 
pravaryta Bimbinius nuo to kal
no į giraitės pakraštį. Birželio 
3 d. katalikai susikraustė ant 
'kalno iš .pat ryto. Sužinojęs 
apie tai Bimbinilnkų komisaras 
Bimba, pametęs, SLA. Apskri
čio suvažiavimą, išpyškėjo ginti 
Trockio kalną nuo užpuolikų. 
Bet Dievas, matydamals. abiejus 
laužant "įsakymą “švęslti šven
tą dieną”, atsuko kraną ir pa
leido vandenį iš dangaus kad 
perskyras susipešusius klerika
lus su bolševikais!

Birželio 10 d. toje pat “Troc
kio” giraitėje, kur buvęs kur 
nebuvęs, niekeno neprašytas, at- 
•slirado “stump-spykeris” L. Gri
kštas. Bimbininkai susirinko 
su chorais, su spyčiais, bet jau 
rado 'Grikštą pamokslus jiems 
sakantį. Reikia programas pra
dėti, o Leonas savo spyčio lyg 

|------- - . patyčiomis nebaigia ir nemano
šimtais aukavęs raudonajai ide- New Yoiko Lietuviams velio- baigti ilki saulėleidžiui.... Kas 
jai. Jis savo plauko laikraščiuo- nis pradėjo būti žinomas nuo bedaryti ? Kalnas liuesas, kate 

i-o. x „„ ioio Nors Lietuvių,pa- norj p0 medįįu meldžiasi,-lais-

Iš Lietuvių Gyvenimo, |
NEWARK, N. J.

Dr. Kaškiaučius kalėjime. Pa-1

garsėjęs savo duoSnumu bolševi-' želio 7 d. miręs New Yorke Pet- 
Etiškiems reikalams aukų Lietu- ras S. Vilmontas po tikra pa
vis gydytojas, Dr. Jonas Kaš- varde buvo SteponaitiS. Iš Lie- 
kiauoius, liko išgabentas kalėji- tuvos paėjo iš šakių apskrities, 
man kur ‘ji sturSs atbūti baus- j Griškabūdžio valsčiaus, Rygiš

kių kaimo. Jo tėviškė apielin- 
kėje buvo vadinama Rugienė. 
Kaip senai jis alta^yko į Ameriką 
niekas nežino. Jis niekam ne- 
sipasakodavo apie savo praeiti, 
nei kilmę, bet visuomet ir vi-

NEW YORK, N. Y.
Dar apie a. a. Vilmontą. Bir-

Klausiu
Bimbos 

nematai 
prieš ki-

mę nuo aštuomų iki dvidešimts 
vienų metų, jeigu 'kaip nors ne
bus paleistas pirmiau.

Dr. Kaškiaučius nubaustas už 
darymą nelegalių operacijų mo
terims. Jis apkaltintas už mir
tį vienos moteries po tokios ope- siems sakydavosi gimėte Lietu- 
raci'jote, ir už porą kitų. Kiek voje, iš tikrų Lietuvių tėvų. Vi- 
jis operacijų padarė moterims 
kurios jokio skundo prieš Kaš- 
kiaučių neiškėlė niekas nei ne
žino.

Dr. Kaškiaučius nuo keleto 
metų pasižymi kaipo naršus bol
ševizmo rėmėjas, tūkstančiais ir

suomet didžiavosi Lietuvio var
du. Svetimtaučių tarpe niėkuo- 
met nesislėpė su savo tautybe. 
Jis labai nemėgo Francuzų ir 
Lenkų, nes, pasak jo žodžių, tai 
“supuvę spuogai ant žmonijos 
kūno....” •

se nuolat rašinėjo sveikatos pa- 1912 metų. J 
šnipinėse bei kultūrinėse orga- §aj,js 
nizacijose nepriklausė, jis poli- stabdysi

tarimus, bet taipgi pasirodė at
viru gimdymo kontroliavimo (pa
gelbėtoj u, nuolat duodamas raš
tų ar vienaip ar kitaip patarian
čių kaip susilaikyt nuo užlsdvei- 
simo moterims, ir tt.

JilsaJi, kaip iš paviršiams ma
tytųsi, buvo didžiausiu darbi
ninkų priete'liu: aukavo' jų rei
kalams pinigus, patardimėjo bu
dus išvengimui perdidelių šei
mynų. Bet Įstatymų akyse tas 
yra prasižengimu. Už tai jis ir 
nukentėjo. Ji's, reikia palsakyti, 
ne uždyką -moterimis operacijas 
darė: lupo nuo jų ir krovė šim
tus paaulkaivimui bolševikiškiems 
reikalams. Lupo greičiausia iš 
paprastų žmonių, nes .pas jį buo
žių moterįs tikrai nėjo. Jos ži
no savo buduš ir tutri Savus dak
tarais.

Dr. Kiaškiaučiuls už tai jau bu. 
vo teišta's pereitą rudenį. Da
bar bausmė tik užtvirtinta ir 
vykinama. Nežiūrint to, visu 
tuo laiku Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija laikė jį savo 
“garbingu nariu", nors pašali
nių daktariškų profesijų žmones 
jie tankiai pasmerkia. Prie to, 
SLA. tulrėtų jį k'uogeričiausia iš
mesti iš Apšvietus Komisijos.

Vietinis.

Už $3.00 metams pralinksmin- 
sit visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą”

žodžio laisvės ndsu- 
Bimba stoja po kitu 

tiniame veikime prisidėjo kuo medž,iu; pubiika! klausotri kaip 
mokėdamas ir kuo galėdamas. LpV,keriai kSta varinėja. 
Jis buvo kiltols dvasios, laisvų jej Bimbinilrikai neapleis Troc- 
įSitikimimų žmogus ; nepakentė Wo gįraitės tai eks-kareiviai ke- 
chamizmo, Nemaža domėjosi 
Lietuvės reikalais, būdamas A. 
L. Centra'lio Komiteto valdybos 
nariu, 200 Fifth Ave., New Yor
ke.

Jis buvo fabrikantais, išdirbo 
puošnias namams lempas; savo 
išdirbinius pristatydavo bran
giausiomis kainomis turtingiau
sioms krautuvėms New Yorke, 
Cleveland e, Chicago j, ir kituo
se didesniuose miestuose.

Velionis mėgdavo lankytis po 
Lietuvių vakarus, teatrus; ba
lius, vakarienes. Tikrų draugų, 
kaip paprastai seni kavalieriai, 
velionis turėjo mažai. Paskuti
niais laikais, p. M, J. Vinikui 
persikėlus į WaShingtona, velio
nis dažnai užeidavo pas Dr. J. 
Bielski. Bielskis tat ir rupino- 
ri jo laidotuvėmis. Rods velio
nis buvo laisvų pažiūrų, bet Dr. 
Bielskis velionį laidojo su bažny
tinėmis apeigomis. Nulydėjus 
'karstą į i Kalvarijos Kapinės, J. 
O. Sirvydas ir Dr. Bielskis (pasa
kė po 'trumpą kalbą atsisveiki
nimui su velioniu. Apart Biel
skio iš 'katalikų Oiaidotuvėse nie
kas nedalyvavo, nors 'buvo gra-

tina paleisti dujų. Bimbininkai 
išgirdę tai, laksto po krautuves 
j ieškodami kaukių (maskų). 
Kas iš to išeis ■— nežinia.

Vienturtis.
i Veikimas ir juokai Brookly- 
. ne. Turiu pastebėt kad mus mie- 
. ste visi streikuoja: niekas ne

praneša" ką veikia Brooklynie- 
. čiai. O kad veikia tai mes ži

nom. štai vien koncertai, baliai, 
, išleistuvės, lauktuvės, ir tt Už

sidarius salėms, atsibuna ore ki
tokie koncertai ir kitkas. Per
eitą nedėldienį (birž. 10 d.) nu
ėjau į Glenndale giraitę, ten kal
nelyje buvo graži pievutė, bet 
dabar plika, lygiai kaip Rulsijos 
rojuje, visa numinta, popierių 
pilna — nekoks reginis. Bet mu
sų Trockiniams visgi gerai, juk 
jie ir nežino kad kur yna. geriau.

Einant pro šalį, girdis lyg kas 
gieda, lyg verkia. Sustojau pa
siklausyti kas čia do komedija; 
Pažvelgiau į “Trockio” giraitę; 
pamačiau didelį buri žmonių su
stojus; ir aš bėgu greitai pama
tyti. Naniau gal atvežė Leniną 
pasakyti Savo pasekėjams su-' 

žus būrelis palydovų. diev, juk jau senai jis miršta ir
Vienturtis, niekaip negali numirti. Bet vie-

Naujausios Knygos iš Lietuvos
ANT POLITIKOS LAKTŲ

(ALBUMAS — ŠARŽAI)
Kaunas, 1922 m., “Vaivos” Bendrovės leidinys.

Ant brangaus blizgančio popieriaus, didelio forma
to; 33 dailus spalvuoti musų dailininko Adomo Var
no paveikslai-šaržai. Tekstą ir paaiškinimus pa
rašė Vaižgantas. . Kaina —

Vaižgantas Albumo Įžangą padalina i sekančius 
skvrius: I — Prieš Karą: tl — Pradžioje Karo Vil
niuje; III — Per Karą Petrapilyje; VI — Rusijos 
Lietuvių Seimas; V—Į Galą Didžiojo Kuro Rusijoje.

Adomo Varno paveikslai yra šie: 1) Išganytojas 
arba Objektyve Tiesa; 2) Partijų iššhiojeja, arba 
Vilniečių Dirigente: 3) Idėjybės Gaidys; 4) Politi
kos Pamoka; 5) Nesugriaunamieji Argumentai; 
6) Lietuvių Demostenas; 7) Politinė Pusiausvyra; 
8) J Vienuolyną; 10) Kontra-protestai; 11) Laiki
nosios Idėjos; 12) Žemaičių Klumpėmis; 13) Magnus 
Dux Mohilovensis; 14) Prezidiumas to Negirdėjęs; 
15) Juntamieji Argumentai; 16) Savoji Nuomonė; 
17) Tepalas; Iš) Vekseliai Diplomatijoje; 19) Iš
kryptais keliais; 20) Cicero Loquens; 21) Patenkin- 
tojas! 22) Stačiokas; 23) Vanduo Tekąs; 24) Pro
to Bailė; 25) Socialistas-Tautininkas___ Tautinin-
kas-Socialistas, arba Forma be Turinio; 26) Pini
ginė Nekaltybė; 27) Akurat Unionistas; 28) Poezi
ja Politikoje; 29) Radikalas; 30) Socialistinis Miš
kas; 31) Žygis Maskvon; 32) Atostogos pas Bolše
vikus; 33) Matekatiko Sielvartai.

rativis Pradas Vaidyboje; Darbai ir Dienos: Vokie
čių Literatūros Bruožai, — A. Damanskaja; Petro 
Kalpoko Kūryba — V. Bičiūnas; Šiųmetės Parodos 
Rezultatai —- Spector; Drama — L. Straigis. Kny
gos.

PAVEIKSLAI: Petras Kalpokas — A. Šliupai- 
tės Portretas; jo paties — Upelis; O. Dubeneckie- 
nė — P. Kalpoko Portretas; Petras Kalpokas — 
Prievakaris.

KAUNAS
ALBUMAS — įžanga Vaižganto, parašyta. Lietu

vių, Anglų ir Francuzų kalbomis. 62 p. Kaina $1.
Albume sutalpinta 54 labai dailus dideli Kauno 

miesto ir apielinkių reginiai.

GAIRĖS
Meno ir Literatūros Iliustruotas Žurnalas. Eina 
Kas Du Menesiu. Leidžia Menininkų Kopera- 

tivas “Gaires”. Redaguoja K. Puida.
No. 1, Sausis-Vasaris. Didelis formatas. Pusi. 58.

Kaina — $1.
Turinys: M. Bičiuniene — Eilės; M. Gustaitis — 

Amžių Prašvaistę j, eiles; Pranas Morkus — Eilės; 
Putinas — - Eilės; Juozas Rainis — Į žvaigždę, ei
les; V._ Bičiūnas — Idilijos; K. Munzer — Bevardis; 
O. PL-Puidienė — Meno ir Kūrybos Pradai: A. Sut
kus Kiti Vaidybos Ugimo Momentai; Dienos 
Darbai.

PAVEIKSLAI: Petras Rimša — Manyto jas; Pe
tras Rimša — Skausmas; Petras Rimša — Ryto 
Giesmė; Petras Rimša — Vakaro Giesmė; K. škle- 
rys-Sklerius — Parke; K. šklerys-Sklerius — Ma
žas Nesusipratimas.

KŪRYBOS KELIAIS
Metraštis 1923 metams. Redaktorius K. Puida. 

Išleido Menininku Koperatyvas “Gaires”. Kaunas, 
1923 m. Puslapių 64, didelio formato. Kaina — SI.

Turinys: T. Vaišnora — Musų Meno Kultūros 
Pradmenys; V. Bičiūnas — Saulės Kūdikis ir Erš
kėčiai; Paparonis — Dramos Veikalų Apžvalga; 
O. Pleiryte-Fuidiene — Opera; Drama; A. Sutkus 
— Del Vilkolakio Žygių! J. Žilevičius — Musų Mu
zikos Kūryba: Musų ir Svetimoji Muzika Lietuvoje.

Knygoje yra šitie paveikslai: 1) Vilkolakio Pa
po; 2) Milžinų Choras; 3) Tupikuotės Mazurka; 
4) “Dictator, Cunctator et Triumphator” — I Ak
tus; 5) O. Rymaitė, Valstybinės Dramos Artistė; 
6) O. Rymaitė — J. Žulavskio “Jolės* rolėje; 7) K- 
Glinskis — Krušnos rolėje “Valdovo Sūnūs”, Puti
no; 8) A. Vanagaitis, Potašo rolėje.

TRAUKINYS
Eilės — Juozas Tysliava. 

“Vaivos” B-vės Leidinys. Kaunas. 1923. 
piu 49. Kaina

Pusla- 
- 25c.

No. 2, Kovas-Balandis. Puslapiu 64. Kaina — $1.
TURIN VS: Otokar Bžezina — Vigilijos, eiles 

(Balio Sruogos vertimas); Faustas Kirša — Vienu
ma, eilės; Putinas — Džiaugkis, Žeme, eilės; Ant 
Gęstančio Laužo, eilės; Juozas Tysliava — Pieniš
ka Daina, eilės; Kazys Puida •— Kaukės; N. N. — 
Kunigo Dienynas; M. B—ka; Iš Pirmųjų Antano Ba
ranausko Poezijos Bandymų; A. Sutkus — Deko-

Papuoškite Sienas Dailiais 
Paveikslais

“Dirvos” Knygyne galima gauti tik kų atsiųsti 
dailus A. Žmuidzinavičiaus paveikslai:

Dzūku Bajorų Kaimelis (A Boyar Village in Dzū
kija). Paspartu rėmeliuose — $1.00. Be rėmeliu 
— 60c.

Regėjimas (Vision.) Rėmeliuose — $1.00. Be 
rėmelių — 60c.

Nerys Ties Vilnium (Nerys near Vilnius). Rė
meliuose — $1; be rėmelių — 60c.

Vasaros Naktis ant Nemuno (Summer Night on 
the Nemunas). Rėmeliuose — $1. Be rėmelių — 
60c.

Paveikslų didumas 7x9; Rėmeliuose — 10x13.

Reikalaudami šių Knygų arba Paveikslų rašykite:
“DIRVA” 7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

toj Lenino ar Trockio tik Bimba 
rėkia, draskosi net putos eina 
iš burnos. Klausau kokių pai- 
belių jfs ten rėkia. Bet vis ma
no autelis užgauna du balsai. Sto
viu ir Stebiuos ar auteįs pagedo 
ar ką. Priėjo kitais, ir kiauteliu 
ar jis gerai girdi. Sako taip, aš 
girdžiu dvejas kalbas, 
kokias dvejas ? Nagi 
ir Grikšto, atsako, ar 
kad abu sustoję viens
tą koiiojasi? Ir ištieteų, pama
čiau juos abu ėdantis kaip tik 
kurio tuščia galvelė neša. Ku
rie buvo bolševikai tie klausė 
Liežuvius iškorę, o kurie ne tai 
juoikėtei susiriesdami iš tokių 
bepročių. Kiti sakė, kad jeigu 
dabar nepasigerins darbininkų 
būvite tai niekuomet mes nebe
is u lauksim to.

(Bet klausant to koncerto už
girdau kaldukus kalbant kad 29 
d. liepos Kraštams Vaduoti ko
mitetas irgi paėmė tą “Trockio” 
giraitę. Nusistebėjus net iš- 
slpruko žodis. “Tali bičiuliai, vie
ni Trockio garbintojai, kiti Ro
mos gafbintojai. Liepos 29 die
ną .tai bus indomdsmife duetas, 
nes jį dainuos dviejų svetimų 
šalių pavaldiniai — Romos-Var- 
šavos su Trockio.”. Taigi pas 
mute pilna juokų, ir be juoko la- 
'bai bujtų nuobodu.

Bet yra ir liūdnų žinių. Ve 
kaip mirtis Petro S. Vilmonto. 
Labai liūdna jnetos Lietuviams 
netekus veiklaus žmogaus. Jis 
buvo pavyzdingais, buvo demo
kratas pilnoj’ toj prasmėj, ir jis 
pagerbė visų mintis, nei vieno 
nesmerkė kas dirbo del Lietu
vos, ir jis dirbo su jais. Nors jis 
neturėjo čia giminių 'kam ap
raudoti, bet mes visi išreiškia
me jam 'gilios apgaiios žodžius 
kaipo vertam žmogui mulsų tar
pe. Illsėkis, prakilnus tautos 
daibuoltojau, ir stiprink dvasia 
savo kitus kovotojus. Mes čia 
likę niekad Tavęs .nepamiršim.

Vienas iš Veikėjų.
Baisi nelaimė. Nedėlioj, bir

želio 10 d., išėjus pasivaikščio
ti p. Paulionienė (Dr. Paulio- 
nio motina) su savo vyru sutiko 
savo nelaimingą mirtį: einant 
skersai gatvę, ant jos užlėkė 
nYotorci'kliu važiuojąs žmogus 
ir ją taip smarkiai užgavo kad 
p. Paulionienė Buvo ant .vietos 
užmušta, jos vyrui .sunkiai su
žeidė akį ir koją. Su jais ėjo 
ir mažiausia jų sūnūs, bet jisai 
išliko visai neužgautas.

Nusižudė. Plačiai Brooklynie- 
čiams žinomas kriaučių kontrak- 
torius James Mastromino (Ha
las) birželio 12 d. Chelsea hote- 
lyje-nusižudė; nusižudymo prie- i 
ža'stis, rodos, nepasisekimas biz
nyje. \ Hmi

Operetės Draugija rengiasi. Lic <^^3 Banko šėraiite, turi 
Vienatinė tildai draugija kuri stambius investmentus tokiose 
užsiima daila Brooklyne yra tai gerose Lietuvos firmose kaip 
Operetės Draugija. Atsiranda “Nemunais”, “Ringuva”, “Dubl
in daugiau draugijų bei kuopų ,,a»( Kredito Bankas. Kad Hi- 
kurios bando pamėgdžioti Ope-. videndų nariai neprivalo dabar 
retės Draugiją, bandb suvaidin- ^ar laukti, nes nei nauji Lietu-
ti veikalus, surengti koncertus, 
bet tas tai tik yra daroma vien 
su tikslu pasipinigavimo savo 
organizacijai. Operetės Drau
gija daro visai ką 'kitą, ji reng
dama teatrus bei koncertus .įei
tu turi 'kiek pelno jį suvartoja 
vien dailos reikalams. Pavyz
džiui, liepos 12 d. Y. M. C. A. 
name rengia koncertą; 
bus dykai.

Liepos 7 d. Operetė 
vakarienę ilšeistuvėms vienoĮs iš 
gabiausių savo narių, p-iės Ąuš- 
riutės, kuri važiuoja Italijon to
liau mokintis dainavimo. Va
karienė įvyks Richmond Hill 
sodne. Tikietus jau dabar gali
ma gauti pas Operetės Choro 
narius. Kaina $1.50 ypatai.

S. P.

įžanga

rengia

PITTSBURG. PA.
Birželio 6 d. Lietuvių Sūnų 

Dr-stėa salėje, ant Belmont St., 
Tėvynės Mylėtojų 10 kuopa tu
rėjo parsikvietus kalbėtoją gerb. 
V. K. Račkauską, kuris savo tu
riningoj kalboj labai puikiai nu
piešė Lietuvių veikimą kultūros 
darbe ir šiek tiek papasakojo iš 
daily kų eisenos Lietuvoje. Pub
likos atsilankė neperdauįriausia, 
nes oras buvo labai karštas. Au
kų lėšų padengimui surinkta ne
daug. >

Paskiau kalbėtojas prisiminė 
ar kas nori kokių klausimų pa
duoti. Tečiau niekas jokių už
klausimų neturėjo. Visi buvo 
labai patenkinti jo kalba.

Vakaro vedėjas buvo TMD.

io kuopos finansų raštininkas SiniiBiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiiiniiiiiuiGMfitiiuiMniiniiiNiiiiHiHHMHiHiMMi'n 
JonaS A. Katkus. Jis dalyva- “ 
vusiems padėkavojo už atsilan
kymą ir už aukas. Paaiškino 
apie prisidėjimą prie TMD. kuo
pos ir apie naudą iš to. Norin
tieji prfsiaršylti gali ateiti pas 
jį, 1219 Beaver Ave., N. S., ten 
galės prisirašyti.

Prakalbos padare ant klausy
tojų gerą įspūdį. Ne-nariai sa
kė : “Reiks ir man prisirašyti.”

Ten Buvęs.

SGERB. C |
PRAGILO KAMPELI^^ i

BALTIMORE, MD.
Birželio 1 d. buvo apsilankęs 

Baltimorėj p. V. K. Račkauskas, 
ir kalbėjo Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos 11 kuopai, Lietuvių Salėje.

Prakalbos atsibuvo labai gra
žiai, tik del didelio 'karščio kurs 
buvo tą dieną mieste žmonių 
nedaug tebuvo susirinkę. Kal
bėtojas plačiai aiškino Lietulvas 
padėtį, ypatingos domės kreip
damas į kulturinį Lietuvos at
gimimą, į jos mokyklas, į jos 
skaisčią ateitį kai ji susilauks 
šviesių žmonių kuriuos dabar 
auklėja Lietuvos mokykla apsi
valiusi nuo Lenkų ir Rusų inta
kes.. Aiškipi buvo nupasakota 
varginga padėtis musų moky
tojų ir mdkSieivijos Lietuvoje 
del stovas tinkamų namų, del 
stokos ran'kvedžių ir kitokių mo
kslo priemonių. AnOt kalbėto- 
to, Amerikos Lietuviai privalo 
gelbėti Lietuvaivjos kultūrinio 
kilimo metu, ir pagelbėti galima 
tiktai per organizacijas, ypač 
per Tėvynės Mylėtojų Draugiją. 
Jis aiškino kad Tėvynės Mylėto
jų Draugija organizuoja taip va
dinamą Kultūros Fondą, kurs 
teiks mokslus einančiam jauni
mui stipend i jas, šelps Lietuvos 
Universitetą, remi? kul'turinius 
darbus Lietuvoje ir Amerikoje. 
Tokiam Kultūros Fondui dauge
lis pritaria ir jau yra susirašiu
sių kelialsdešimts asmenų apsi
ėmusių mokėti į tolti TMD. Kul
tūros Fondą stambesnes sumas: 
po $25, $10, $5 ir po $3 kas me
tai.

Po prakalbos, kalbėtojų! pa
reiškus kad jis atsakinės į klau
simus, pakilo vienas pilietis (p. 
šiiburis) ir sako. “Rods aš ne
priklausau .prie Lietuvos A'feta- 
iymo Bendrovės, bet visvien aš 
noriu žinoti kur yra jos pini
gai .... Ar taip kaip ir to kai
miečio 'kurs buvo Vilniuje čeba- 
tai, ėjo nuo vienų pečių ant ki
tų, pakol visai pražuvo?....” 

Kalbėtojas atsakė kad nuo va
sario 1921 m. jis nebėra prie L. 
A. B-vės, tat apie jos reikalų . 
stovį šiandien negali nieko sa
kyti. Tečiau žinoma yra kad 
L. A. B-vė turi New Yorke sa
vo namuls, turi apie $60,000 Bal

voje bizniai, nei inveštmentai 
Amerikoje neduoda tiek pelno 
kad butų galima dividendus mo
kėti. Pagalios kalbėtojas pata
rė žingeidaujautiems kreiptis į 
pačios Bendrovės direlktoriatą 
New Yorke ir plačiau 'tuos daly
kus sužinoti.

Kitas vėl klausė apie Baltic 
States Banką buk girdėjęs iš 
Brooklyn© įvairių gandų kad di
videndų nemoką, ir ft. Ir čia 
kalbėtojas atsakė kad bankais 
yra rimtai vedama, daro labai 
platų biznį, turi netoli du milijo
nu (Marių depozitų, ir patarė 
Bal tini ores šėrininkams neklau
syti gandų,* branginti banko Še
rus,'nes ateityje tai bus pirma
eilis ir tvirčiausia Amerikos 
Lietuvių bankas.

Matoma kad Baitimoriečius 
kokie nors geradariai agitato
riai klaidina, bet Baltimoriečiai 
vyrai jau permato kad tokie agi
tatoriai peikdami kitus nori sa
ve iškelti. (Baltimoriečiai jau 
mato kad visur ir visados griau
ti yra lengviau ne kaip statyti.

Po prakalbų didokas Baltimo- 
riečių vyrų buitis praleido su : 
kalbėtoju visą vakarą ir kaip 3 
vai. ryte išlydėjo jį ant stoties. 
Kėlęs prakalbose klausimus p. 
SliburiS ir galo nebesulaukė: ga
vęs atsakymą į savo paklausi
mus apleido salę....

Baltimvyris.

Audroj žuvo 4 žm.
Vakarinėse valstijose perėjus 

audrai užmušta keturi žmonės.

GERB. SPRAGILAS APIE 
ŠONKAULIUS

Nuo to laiko kaip pirmu
tinė musų mama Jieva pa
mačius gerb. tėvą Adomą 
sušuko, “Veni, yidi, vici”, iki 
šiai dienai vyrai turi but pa
valdiniais savo šonkaulių ir 
apie juos šokinėt ir lanksty
tis jiems.

Butų nieko dar kad turė
tum tą savo šonkauli ir tu
rėdamas prieš save lanksty- 
tumeis iki padų apačios, ale 1 
visa bloguma tame kad pir
miausia reikia jį susijieškot, 
o kolei surandi dar reikia 
prieš visus kitus palaidus ir i 
pririštus šonkaulius lanks
tysią ir kloniotis ir misilyt: 
ar tavo ar ne tavo, ar tėkš i 
tau ar ne? Kartais jau imi 
įsižiūrėjęs į kokį ir pradedi ; 
mislyt kad va jau čia ims ir 
bus tavo, ir taikaisi griebt, , 
ale ima ir pasprusta, ir vėl 
pradingsta iš akių, ir reikia 
kitur jieškot.

Laibai negerai Dievulis pa
darė šitaip nubausdamas vy- ; 
rus už tai kad Jieva prigun- 
dė Adomą škint uždraustą : 
obuolį. Adomui Dievulils iš i 
jo šonkaulio padarė Jieva ir ; 
pastatė ją šalę jo. Ale nuo 
to laiko daugiau nei vienas ; 
vyras savo šonkaulio šalę sa- - 
vęs nemato pastatylo, vipi 
turi jieškot po visas- plynia's 
ir balas ir raistus, ir pelkės, 
ir sausumas ir užkampius.

Išeina mergos į laukus 
bulvių kaupt; pamato jas ; 
vyrai ir eina artyn; kitos au- - 
dėklus naktyje daboja — ir 1 
ten jų jieškot vyrai eina; ki
tos Skalbia prie prūdo dra
panas — ir ten bėga prie jų. 
Susirenka jos į bažnyčią — 
ir ten vyrai eina jų žiūrėt ir 
rinktis. Kitas “išgirsta kur 

I ten kelintoj parapijoj — už 
augštų kalnų, už plačių gi
rių, už gilių plynių — ir ten 
joja jos žiūrėt. Vis mišlina 
kad gal jo, kad gal jo šon
kaulis tenai yra.

Amerikoj irgi panašiai; 
tiesa, nejieško čia jų pas 
karves, ant šieno, prie bul
vių, daržuose arba prie au
deklų, ale ant gatvės kam
pų, po balius, po Stabas ir 
kitas vietas.
gal čia užeisiu, gal čia savo 
šonkaulį rasiu.

Su tais jieškotojais irgi 
’ yra bėdų. Jieškojimo liga 

apimti, vieni mislina 'kad yra 
jų ar turi būti jų tokia ko
kią pirmiausia pamato, o 
kiti kad ir daug mato vis bi
jo mislyt, ir sako: gal tas 
dar ne mano šonkaulis, bai
su imti, reikia laukti, gal at
rasiu kitą, nežinau ką da
ryt. Vieni tokių randa ir 
praranda, kiti ilgai neranda 
ir pravaikštinėja visą amže
lį bejieškodami o kiti ir 
žinodami suranda.

Ba Dievulis pasakė: 
jieškosi tą ir rasi.

Ir užtai sviete niekad 
tru'ksta veseilių, krikštynų 
ir kitokių baikų.

Ir gerb. Spragilas visą že
mę išbraidė savo šonkaulio 
bejieškodamas ba tik į kurį 
žiurėjo vis išrodė ne tas ir 
ne tas. Išvažinėjo visus sei
mus ir sovietus, konferenci
jas, ir konklavas, ir vis ma
nė rast savo šonkaulį ten 
kur jo nebuvo. Pasisuks kur 
į būrį sumaišytų šonkaulių, 
žiuri iš vieno šono ir iš ki
to, is viršaus ir iš apačios, 
ir iš vienos pusės išrodo ne
gerai, iš kitos prastai, iš ki-

tos dar aršiau. Ir vis lieka 
be šonkaulio. Ir pamato ki
tų daugybes privažiavusių 
irgi jieškančių, ir visi iš va
žinėja atgal nieko neradę ir 
nieko nepešę.

Ba visada ant svieto taip 
buvo: ko norėjai niekad ne
gavai, kur jieškojai ten ne
radai, ir visada pasidarė iš 
kitos pusės. Ima ir atsitin
ka kad surandi sau šonkau
lį ten kur nejieškojai ir toki 
kokio nesitikėjai.

Ba jau iš senai yra pasa
kyta kad pasaulyje yra ly
gus skaičius vyrų ir lygus 
skaičius šonkaulių, ba kitaip 
ir negalėtų but, ba nėra nei 
vieno vyro kuriam šonkaulis 
nebūtų išlaužtas. Taigi vi
siems yra po vienų. O kurie 
smarkesni turi po kelis, o 
žioplesnį nei vieno. Kartais 

Ibuna vienoj tautoj mažiau 
paleista šonkaulių kaip vy
rų. Vyrų yra keli 'tūkstan
čiai daugiau. Ale kai ap-- 
žiuri visą žemę pamatai kad 
kur tarp nigerių yra šon
kaulių daugiau negu vyrų. 
Taigi vistiek, imant visus Į 
krūvą išeitų visiems po ly
giai vieną, nors kitam tektų 
juodas šonkaulis, kitam ru
das ar dar kitoks.

Taigi katrie nenorit kad 
jums tektų nigerka, skubin
kit kolei dar balti šonkauliai 
neišrankiota, ba tik lygi da
lis vyrų ir moterų sviete yra 
ir tik kožnam po vieną, ne 
daugiau težadėta.

Kad ir ilgiausia žmogus 
jieškai, jeigu tik jieškai vis 
gali savo atrast. Ir daugy
bė žmonių tik žilos senatvės 
sulaukę tesuranda savo šon
kaulį. Taip atsitiko ir su 
gerb. Spragilu: jieškojo, jie- 
škojo, bėdavojo, aimanavo, 
ale vistiek užtiko savo šon
kaulį ir dabar nors per te
lefoną pasimatęs džiaugia
si.
Redakcijos ir Administracijos 

ATSAKYMAI 
Jięva iŠ Rojaus. — Sstuaiips- 

nelj prie pirmos progos sunaudo
sime. Meldžiame daugiau pa
rašinėti.

T. Salepeta. — Musų Agentū
ra siunčia Lietuvon pinigus Li
tais ir Dolariais. Išmoka per 
Lietuvos paštus ir bankų sky
rius. Pavedę mums savo reika
lą nesigailėsite. Smulkesnes in
formacijos pasiųsta laišku.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandon 
10 ryte iki lt 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12

atdaras nuo 7 iki. &

Vis mislina:

ne-

Ko

ne-

Vakarais ofisas
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU SESERS, Zuzanos 

šlikčiutės. iš Gaigalų kaimo, 
Vilkijos vai., Kauno ap., apie 18 
metų kaip. Amerikoje. Ji pati, 
ar kas apie ją žino praneškit 
šiuo adresu: (25).

Olesė šlikčiutė-Samuolienė 
2382 Professor Av. Cleveland, 0.

PAJIEŠKAU brolių Adomo ir 
Klemento Vidžių; Klementais 

yra viena ranka, užsiima su real 
estate; Adomas laiko garage. 
Jie paeina nuo Panevėžio. Taip- 

1 gi jieškau brolienes Marijonos. 
Godėliauskiutčs. Jei kas (apie 
juos žino meldžiu pranešti. Jie 
visi gyvena Chicago, Ill. (25) 

Mrs. Darata Jarus 
1421 E. 89th St. Cleveland, 0.

Nuvyk skaus
mą šalin!

RaiBas petys, meB- 
lungiSkas trauky* 
mas muskulų, iS- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pabalintas. Pain-Eipelleiii v 
■kaaimas yra mirtini priedai. Nusipir
kite jo bonkp Šiandien 
pas savo ap tie korių— 
kaina tik 35 ir 70o. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamėgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th St.
Brooklyn, N. Y.

: > SKA1TY i

\1UO birželi
1 ’ “Dirvos” 
jo p. V. K. Ra 
čiai žinomas 
Lietuvoje mi 
seniau darbąvį 
vosios Minties 
vęs “Tėvynės” 
šiose dienose 
Baltic States 
Yorke užnibe 
vedėjo vietos.

P-as Račka 
r . “Dirvos” Bei 
Į ninku, biznio 
' vedėju ir redž

Kaipo žymu 
1 savo plunksna 

prie paįvairin 
kaip jau iki š 
laiką darė. S 
kūne, sutiks jį 
džiaugsmu.

Kaipo bizni* 
nesenai lankęs 
užvedęs artim 
įvairiomis įsta 
voj, pagelbės ‘ 
tytojams, remi 
nai visuomene 
čiausia ir geri, 
su Lietuva, ks 
siuntime, ginai 
kūne, išvažiav 
ir tam panašia

“Dirva” vos 
i kaip įsteigė pi 

ir laivakorčtii 
tą laiką biznii 

' to kad reikal 
ypatų jo vedi 
linga išvesti jj 
setahingiau ui 
įstaigas. lPlai 
te tarpe Chic 
Yorko esant 
kiai Įstaigai ku 
nė drąsiai gali 

į sitikėti savo 
■ Lietuva, muši 

patarnavimą is 
sų galimybių, 
nuėjo, veltui:? 
menė gauna 

, gesnį perslur
Lietuvą negu 
mes vedame 
ginai per ge 
voje bankus, 
tarpininkus i

Turėdami: 
sį patamavi 
apšviėtpje ir 
Lietuva, pas 
prisidėjimu Į 
musų štabą s 
dardarbiaujai 
jaht su mumii 
kurie kartais 
nežinomas įsta 
vilti.

K. S.
Redaktorius 

Bendrovės▼ v

Baltijos Taul 
Berline pasklidi 

romą žingsniai si 
tijos tautų sąjįmg 

Seniau jau, lail 
raitijose Helsingf* 
ir Varšavoj buvo 1 
visos Baltiko pajin 
tautos susivienytų 
plėtojimo tikslams 
miri taikos. Manom 

jungon ikergti tani 
Idętija, Rusija, Lėni 
ja, Lietuva, Latvi.) 
Švedija, Norvegija ii 
jos visos yra sus&pi 
pusėmis Baltijos jur 

Piimėsnfe ftonfere 
sumanymus 'kad Balt 
ga siustų delegatus į 

s jungą atstovauti Bali 
pačių valstybių atste 
dėjėj sąjungoj; tų šalį 
dar užžiurėtų Vokietį 
sijos reikalus, nes tod 
bės nėra nares Genevi 

Kas liečiasi Baltijos 
(Įėji Tautu Sąjungą nei 
skirt], pranešimų jai; 'I 
jos tautų taryba prąne 

nuo savęs.
Tarp 'kitko, tokiame 

ne yra neutralizavimas 
jurių ir panaikinimas. 
riftų.laivų. Speciališki 
sija butų Įduodama Rupi 
dbtis liuesai Baltijos uc 

Prekybos palengvinin 
rimą panaikint muitus i 
aus ant kiek liečiasi pre
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aršiau. Ir vis lieka 
tūlio. Ir pamato ki-iį 
jybes privažiavusiu 
kančių, ir visi išva- 
tgal nieko neradę ir 
jpešę.
;ada ant svieto taip 
) norėjai niekad ne- 
ur jieškojai ten nei 
• visada pasidarė iš 
sės. Ima ir atsftin- 
surandi sau šonkau- 
ir nejieškojai ir tokį 
įsitikėjai.
u iš senai yra paša- 
d pasaulyje yra ly- 
ičius vyrų ir lygį 
šonkaulių, ba kitaip K 
etų bu t, ba' nėra nei 
ro kuriam šonkaulis r 
išlaužtas. Taigi vi- ■ 
a po vieną. 0 kurie 
ni turi po kelis, o I 
i nei vieno. Kartais 
enoj tautoj mažiau 
šonkaulių kaip vy- • 

rų yra keli 'tukstai- 
giau. Ale kai ap- 
ą žemę pamatai kad 
p trigerių yra šou- I 
augiau negu vyru. į 
stiek, imant visus j į 
eitų visiems po ly
tą, nors kitam tekį 
šonkaulis, kitam ro
ar kitoks.
katrie nenorit kad 
tų nigerka, skubiu- i 
dar balti šonkauliai : 
iota, ba tik lygi da- 
r moterų sviete yn 
jžnam po vieną, ne 
težadėta.
r ilgiausia žmogui i 
eigų tik jieškai vis 

i atrast. Ir daugy- , 
ių tik žilos senatvė Į 
;esuranda savo šou- - 
Taip atsitiko ir su 
ragilu: jieškojo, pe
šdavo jo, aimanavę į 
k užtiko savo šou- • 
dabar nors per te-1 
asimatęs džiaugia- Į

eaaKcijos
V- SKAITYTOJAMS

DIRVA 8

šituos leidinius musų skaity
tojai gali gauti “Dirvos” knygy
ne. Amžinajai Žydas

(Eugene Sue — Vertė K. V.)

>s ir Administracijos1

.AKYMAI
Rojaus. — SstraijF 

Irmos progos sunąūds 
ddžiame daugiau pi

eta. — Musu Agente 
Lietuvon pinigus b 

dariais. Išmoka pa 
laštuls ir banku skr
idę mums savo reiki- 
isite. Smulkesnes te 
pasiųsta laišku.

ŠEMOLIUNAS 
ų Gydytojas

Ofiso valiuta 
10 ryte ildU 
2 iki 5pepilt 

Nedėlionli 
nuo 10 iki B

sas atdaras nuo 7 iki I 
Clair (virė Aptiekus) 
iš E. 79th Street 
įas Randolph 1906

EŠKOJIMA1
U SESERS, Zuzanos 

iš Gaigalų kaimo, 
., Kauno ap., apie IĮ 
Amerikoje. Ji pati 
e ja žino praneSdt 
: ’ (25)
kčiutė-Samuolienė 
teor Av. Cleveland, 0.

U brolių Adomo ir 
Vidžių ; Klementas 

raka, užsiima su real 
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NIUO birželio 11 d. prie 
1 ’ “Dirvos” šta'bo prisidė
jo p. V. K. Račkauskas, pla-

' čiai žinomas Amerikoje ir___
Lietuvoje musų literatas, I stambesnių knygų. Tokios' di- 
seniau darbavęsi prie L)ais-1 dėlės firmos kaip A. Olševskio 

’ Paskui. bu-1 “Letuva” ir J. Tananevičiauisi 
yęs Tėvynės Redaktorium, “Katalikas”, atlikusios dideliai 
šiose dienose rezignavęs iš Igvarbų kultūros darbą, (užbaigė 
Baltic States Banko Newisavo gyvenimą. “Vienybė” ir- 
Yorke užra'bežinio skyriaus; 
vedėjo vietos.

P-as Račkauskas palieka 
“Dirvos” Bendrovės dali
ninku, biznio ir agentūros 
vedėju ir redakcijos nariu.

Kaipo žymus literatas, jis 
savo plunksna prisidės daug 
prie paįvairinimo “Dirvos”, 
kaip jau iki šiolei per tūlą 
laiką darė. Skaitytojai, ti
kime, sutiks jį “Dirvoje” su 
džiaugsmu.

Kaipo biznio vedėjas, jis, 
nesenai lankęsi Lietuvoje ii'Į, 
užvedęs artimų santi'kių su 
įvairiomis įstaigomis Lietu- ' 
v°j> pagelbės “Dirvos” Skai
tytojams, rėmėjams ir abęl- ; 
nai visuomenei atlikti grei- ] 
čiausia ir geriausia reikalus ( 
su Lietuva, kaip tai pinigų 
siuntime, giminių parsiifcrau- 
kime, išvažiavime į Lietuvą, 
ir tam panašiai.

“Dirva” vos metai laiko 
kaip įsteigė pinigų siuntimo 
ir laivaikorčftj skyrių, bet į 
tą laiką biznis išsivystė iki 
to kad reikalinga daugiau 
ypatų jo vedimui, ir reika
linga išvesti jį geriau ir pa- 
sekmingiau už kitas musų 
įstaigas. 'Plačiame distrik- 
te tarpe Chicagos ir New 
Yorko esant tik vienai 'to
kiai įstaigai kurion visuome
nė drąsiai gali kreiptis ir pa
sitikėti savo reikaluose su 
Lietuva, musų noru buvo 
patarnavimą išvystyti iki vi
sų galimybių. .Pastangos ne
nuėjo veltui: šiandien visuo
menė gauna “Dirvoje” pi
gesnį persiuntimą pinigų i 
Lietuvą negu kur kitur, nes 
mes vedame reikalus tiesio- 
ginai per geriausius Lietu
voje bankus, o ne per kelis 
tarpininkui či'a Amerikoje.

Turėdami mintyje geriau- 
sį patarnavimą visuomenei 
apšvietoje ir reikaluose su 
Lietuva, pasitikime jog su 
prisidėjimu p. Račkausko į 
musų štalbą sulauksime ben- 
dardarbiaujant ir 'bizniau
jant su mumis ir tuos visus : 
kurie 'kartais kreipdamiesi į 
nežinomas įstaigas buvo )ap- 
vilti. x i'1

K. S. Karpavičius, J 
Redaktorius ir “Dirvos” 1 

Bendrovės Prezidentas.

DIENOS KLAUSIMAIS
I gų. Jei Amerikos laikraščių iš
leistuvėms nebeapsimoka spaus
dinti knygas, šimtais ar tūks
tančiais egzempliorių, tai gali 
alplsimokėti platinimas Europoje 
■leidžiamųjų. Lietuvoje pakilus 
musų kultūrai, prasidėjus smar- 

jkiam bruzdėjimui švietimo Šri-i 
ityje, musų žmonės |uri keletą 
labai rimtų firmų leidžiančių ge
riausias knygas. Tokios firmos 

j kaip “Švyturys”, “Vaiva”, “Var- 
; paS”, “Kultūros” B-vė, L. Moky
tojų Prof. Sąjunga, švietimo 
Ministerijos Knygų Leidimo 

.Skyrius ir kt. turi butą Ameri
kiečių rimtai remiamos.

Mums malonu yra pažymėti 
kad “Dirva” jau turi užmezgu- 

,si ryšius su “Vaiva”, su “Varpu”, 
su "Kultūra” ir su šv. Ministeri
ja. “Dirvoje” taip pavieniai pir
kėjai, taip ir knygų agentai ga
li gauti Lietuvoje leidžiamas 
knygas ir žurnalus prieinamo
mis kainomis. Jei ir kiti laik
raščiai daugiau domės atkreips 

; Į šitą ‘k.iygų platinimo reikalą 
tai gal į>asiseks išjudinti minias 
iš jų apatijos.

Ypatingą domę norime atkrei
pti į tik ką atėjusius iš Lietu
vos leidinius, kurių intalpa yra 
paskelbta kitoje vietoje. Tad 
yra žurnalas “Gairės”. “Ant Po- 

| litikos Laktų”, “Kūrybos Ke
liais”, ir kt. Į šituos leidinius 
todėta daug meilės spausdinta
jam žodžiui; atkreipta daug do
mes j teknikinę knygų išvaizdą, 
— tokiais žurnalais ir Ameriko- 

laikraštinin'kų ir musų kulturi- Įna' Tntteų neaplenkia, taip jie 
nių organizacijų nuo c____ __
Mės privalome surasti budus, 
kad šrietimo darbais, kad kultū
ros darbas eitų į minias. Tuo 
'tikslu tautininkai privalo gai
vinti ir auginti savais , kultūrines 
organizacijas, — viena jų tai 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Į 
ją privalome suspiesti visas jie- 
gas kad reabilituoti apsnūdimą 
kidtiirinimo srityje.

Be to — reikia taip jau dau
giau domės kreipti ir į plaltiini- 
mą Lietuvoje leidžiamųjų kny-

Naujos Knygos
Amerikos Lietuviai nuo pat 

karo pradžios beveik nebeleidžia

•savo gyvenimą.
gi knygų leidimą sustabdė. S. 
L. A. organas “Tėvynė” taip jau 
tuo neužsiima. Iš visų laikraš
čių viena tiktai “Dirva” laiks 
nuo laiko stambesnį veikalą iš
leidžia.

Sakytum kad Amerikiečių gy
venime jaučiama knygų stoiką. 
Taip faktinai ir yra. Bet iš ki-1 
tos pusės —ne taip yra. Ame-1 
rikiečiai, įsipynę 'dienos klausi
mų eigon, liovėsi skaitę!

Knygų leidimas, kaip ir ki
tas biznis, negali eiti pirmyn jei 

(pats neužsimoka, jei išleistuvei 
negryžta į knygas 
gal.

Delko taip yra?
mums rodos, yra „_______
Pirmuči'aulsiai —Sumažėjusi at- 
eivybė: į senesniųjų Amerikie-( 
čių tarpą nebeineina naujojo ele
mento kurs siekia prie šviesos; 
antra — senesnieji Amerikie
čiai, ąu'sikurę gūžteles, nejaučia 
didelio reikalo skaitymui; tre
čia — jaunimas kurs kitkart už-1 
siimdavo knygų platinimu, agen- 
tavimu, jau Isuaugo, įsitraukė į 
kitokį gyvenimą, kurs atima vi
są jų dambą.

Bet visa šita nepaliuosuoja

indėti pini-

Priežasčių, 
gana daug.

SIMBIRSK

lUlUTl“ 1111104 iicnpj^iiAia, įcup jie

darbo. I dailiai išleisti. Kas svarbiau
sia, “Gairės” supažindina mus 
su nauja kryptim Lietuvos li
teratūroje, Lietuvos mene, Lie
tuvos teatre. Antra — “Gai
rės”, neatsižvelgiant Į išlaidais, 
supažindina skaitytojus su Lie
tuvos menininkų kuriniais; taip 
šituose dviejuose numeriuose 
(NN 1 ir 2) “Gairės” talpina 
musų .Iskuiptoriąifs Petro Rim
šos darbų, musų piešėjij Kalpo
ko, Dubeneekienės ir fct. darbų 
reprodukcijas.

RUSIJOS MAŽASIS ST. LOUIS 
QIMBIRSK, Rusijoj, kur ren- 
J grama statyt Amerikoniška 

mokykla-paminklas gal but ne- 
; žinomas Amerikonams, nors jo 

šiaurinio kaimyno, Kazaniauts, 
vardas ‘Iskamba įsivaizdinime 
■kaip tolimas varpas” ir Nižni 
Novgorod yra “taip aromatiš
kas kaip 'sjandalius”.

| Tas miestas, Simbirsk, sulyg 
• National Geographic Society bu- 
letino, guli kaip kroviniai arkliui 
per nugarą ant kaino (kuris gu
li tarp dviejų upių, tik kelių var
stų tolumo viena nuo kitos, te
kančių į priešingas puses.

“Viena yra negili Svijaga, ki
ta yra garsioji Volga, Rusiška 
Mississippi., Savo komercija 
šiandien, kaip ir ankstyvuose 
laikuose kuomet Tatarai buvo 
tuomi kuom Amerikoj buvo In- 
dijonai pradžioje, SimbirSk yrą 
Rusijai kaip but mažas St. Louis 

I miestas Amerikoje.
“Istorijos efektas ant geogra

fijos matosi toj srityj rytinėje 1 
Volgos pusėje ant kiekvieno žy
mesnio ar svarbesnio miesto 
nuo Simbirsko iki Volgbs daug- 
šakės ištakos, žemiau Astra'ka- 
nio. Syzran, Saratov, ‘Kamišin 
ir Caricin turi žymes paskuti- : 
nės barbariškų gaujų 'kovos. Ka- , 
zaniuS, kitados buvęs Tatarų pa
lapinių mieštas, ir gaubto gaisais 1 
Nižni Novgorod, pagarsėjęs sa- 

I vo turgais, dar augščiau pavol- 
buvo parubežiniai miestai

Baltijos Tautų Sąjunga
Berline pasklido žinios jog da

roma žingsniai sutvėrimui Bal
tijos tautų sąjungos.

Seniau jau, laikytose konfe
rencijose Helsingforse, Revalyj 
ir Varšavoj buvo nuspręsta kad 
visos Baltike pajūryje esančios I 
tautos susivienytų komercijos 
plėtojimo tikslams ir užtikrini
mui taikos. Manomos tekiom są- 
jungon ikergti tautos tai Vo
kietija, Rusija, Lenkija, Estoni- 
ja, Lietuva, Latvija..—Suomija, 
Švedija, Norvegija ir Dafnija — 
jos visos yra susispietę visomis 
pusėmis Baltijos jūrių.

Pirmesnės konferencijos įdarė 
sumanymus kad Baltijos sąjun
gą siųstų delegatus Į Tautų Są
jungą atstovauti Baltiją, šalip 
pačių valstybių atstovavimo di- 
dėjėj sąjungoj, tų šalių atstovai 
dar užžiurėtų VokiėtijOs ir Ru
sijos reikalus, nes todvi valsty
bės nėra nares Genevoj.

Kas liečiasi Baltijos šalių, di- gii 
dėji Tautų Sąjunga negautų pa-1 kuriuos Ivanas žiaurusis išplėšę 
ekirų pranešimų jai, bet Balti-1 nuo priešų ir atlaikė nuo jų 
jos tautų taryba praneštų viską I smūgių, ant laimės, tuščių, besi- 
mm enune i dwnlĮ stengiant vėl pereit Volgą.

“Simbirsk yra pirmas svar
bus miestas virš didžiojo išsi- 
len'khno Volgos,1 ties Samara. 
Jis yra sdriamiestis tuo vardu 
gubernijos. Jame gyvena Mord- 
vinai, vieni iš žingėidži'au'sių iš
sigimėlių Rusų, kurių moterįs

nuo savęs.
Tarp kitko, tokiame sumany

me yra neutralizavimas Baltijos 
jūrių ir panaikinimas jose ka
riškų . laivų. Speciaiiška konce
sija butų duodama Rusijai nau
doti^ liuosai Baltijos uostais.

Prekybos palengvinimui, no- _ 
rimą panaikint muitus ir rūbe- pasižymi savo siuvinėtomis sud
žius ant kiek liečiasi prekybos, jnicmiS, auskarais padarytais iš

gružių uodegų, ir karielių eilė
mis 'kurios išrodo ant nešiotojos 
krutinės lyg ornamentų muze- 
jus.

“Iš vaido priėmę krikščioniš
ką religiją jie įmezgė Į ją savo 
pagoniškus papročius, beveik 
dievina bites, dar vis prisilaiko 
vogimo sau merginų už pačiais, 
ir turi ritualą mirusiųjų prisi
kėlimo kuris yra ypatingai žin-

• Į geidirs. Keturiasdešimtoj die- 
. Inoj po mirčiai mirusiojo dvasia 

manoma sugryžtanti į namus jo 
, giminių; vienas iš namiškių pa- 
į sidaro tos dvasios atstovautoju 
j ir kalba mirusiojo vardu.

“Daugelyje namų Simbirske 
galima užeiti akmeninį altorių 
dengiantį duobę į kurią sudeda
ma kraujas papjaunamų aukau
jamų galvijų. Primitiviskesnė- 
se srityse sakoma buna nužudo
ma jaunos mergaitės tokiam šu
kavimui.

“Bitė yra aiškiai užtinkama 
minint Mordvinų literatūroje ir 
pasakose; iki šiai dienai ta pro
vincija gali drąsiai vadintis pie
no ir medaus žemė. Javai yra 
tos gubernijos svarbiausias pasi- 
iaikymas, tečiau bičių užlaiky
mo svarba buvo atvaizdinama 
prieš-karinių dienų mokslo sis
temoje, nes bitininkystė buvo 
mokinama penkiasdešimtyje tos 
gubernijos mokyklų. Dauguma 
mokyklų turėjo daržus ir dau
gelis turėjo ukes.

“Nereguliariškumas upių 
lių, nereguliariški kalnai, ir 
reguliariškas klimatas yra 
ypatybė šio rytinio krašto Rusi
jos didžiosios centralinės augš- 
tumos. Simbiri'ko mieste skir
tumai klimate vienų metų bėgiu 
buvo nuo, 115 laipsnių augščiau 
zero iki 48 laipsnių žemiau zero. 
Laukų našumas tankiai sugadi
nama oro pasikeitimais ir apsi
reiškia badas.

“šita provincija buvo viena iš 
tokių kurkomunalis ūkininkavi
mas nebuvo nuoganda; nes kai
mai jau ir taip turėjo, kaipo 
(bendrus traktus, suvirs 40 nuo
šimčių tnnalitinės žemės.”

-ke- 
ne- 
tai

Kas Pasinaudojo iš to 
' kad Stulginskis Paleido

Seimą?
Į !ši klausimą atsako “Lietu- 

, vos žinios” N. 112 (gegužio 20 
d.). Čia paduodame kiek iš
traukų iš vedamojo straipsnio.

“....Priartintais tikreny
bei apskaitliavimais naujo 
Seimo sudėtis greičiausia bus 
tokia: krikščionių bloko 40 at
stovų, valstiečių liaudininkų 
16, socialdemokratų 8 ir tau
tinių mažuiųų 14. Na, “krik
ščionis" aplaikė savo pozici
jas — bet dėlto nevertėjo Sei- . 
mo paleisti. Užtat tautinių 
mažumų atsirado vietoj pen
kių, keturiolika, t. y. devy
niais atstovais daugiau. Se
name Seime Lietuvių elemen
tas turėjo 73 vietas, o atme
tus bolševikus •— 68; dabarti
nis gi turės tik 64. Aišku kad 
ta ‘^krikščionių” operacija pa
kenkė Lietuvių elementui Sei
me;

“Be to, kaip dabar patįs 
krikščionis pritaria, pirmame 
Seime ardė derybas su valstie
čiais liaudininkais labiausia 
Darbo Federacija, kuri per sa
vo nesubrendimą manė pradė
ti valdyti Lietuvą Mussolini 
budu, nors Lietuvos padėtis 
tokiam valdymui yra nepalan
ki. Bet tuomet galima buvo 
lengvu budu sudaryt Kabine
tą ir be Darbo Federacijos iš 
Kirkščionių Demokratų, Ūki
ninkų Sąjungos ir Valstiečių 
Liaudininkų, turint 47 iš 78 
atstovų. O dabar? Atmes- 
kit iš krikščionių bloko 12 fe- 
deracininkų, pasiliks tik 27, 

' pridėkit prie to 16 Valstiečių 
Liaudininkų, gausime 44. Su
prantama kad 44 yra mažiau 
negu 47, ir Kabinetas Seime 
turėtų mažesnės paramos

“Jau pirmame Seime bal
suojant pasitikėjiific formula 
E. Galvanausko Kabinetui pa
sirodė jog butų užtekę nors 
vieno Kan. Liauso balso kad 
Kabinetas butų turėjęs pasi- 
sitikėjimą. Q „dabar, ar ne
gali būti kad 14 mažumų at- 
ištovų nepajiegs kartais nu
lemti ir svarbių musų valsty
bei klausimų.

"Tali prie ko kartais prive
da užsispyrimas.

“Jei Amerikoje viešpatau
janti demokratų partija 'tu
rėdama atstovų bute tiktai 
dvejetą atstovų daugumą vis
gi sugeba valstybini darbą 
varyti toliau; jei ta pati Len
kija, iš kurios kai kas mėgsta 
pas ’mus pasišaipyti jog be
tvarkė stpvi, irgi neturėdama 
aiškios partinės daugumos ne
randa reikalo Seimą paleisti; 
tai kam., keno naudai 'buvo pa
leista pirmutinis musų Sei
mas? 1

“Negalima gi manyti jog 
tai buvo padaryta kad diskre
ditavus rinkimus, Seimą, dė- 
mokratizmą, ir padarius žing
snį prie diktatoriaus ir kara
liaus.

“Juk sveikas politikas nega
li apie tokio perversmo įvyki-? 
nimą nei svajoti, nes tai butų 
neišpasakytai pavojinga pa
čiai Lietuvos nepriklausomy
bei .... ”
Aišku kad Seimo ■paleidimu 

pasinaudojo Lietuvoje mažu
mos, — žydai, Lenkai, Rusai, — 
gavusios neproporcingai didelį 
skaičių atstovų.

Domes!
šičion norime atkreipti musų 

skaitytojų domę į tai ikad nuo 
šito “Dirvos” numerio talpinsi
me garsia Eugene Sue apysaką 
“AMŽINASAI ŽYDAS”. Tai 
yra plačiai pragarsėjęs visoje 
pasaulio literatūroje veikalas, 
išverstas į daugelį kalbų. Da
bar turėsime jį ir Lietuvių ver
time.

Nepraleiskite neskaitę!

De Valera Nepripažįsta 
Airių Valdžios

Dublinas. — Airių respubli
konų vadas De Valera ignoruo
ja Laisvos Airių Valstijos tvar
ką ir atsisako statyti savo kan
didatūrą j Airijos seimą rude
nio rinkimuose. '

PRATARTIS
Du Pasauliu.

£ EDINĮ Vandenyną apsupa amžino snie- 
" go juosta, Sibiro ii’ Žiemių Amerikos 

sniegų tyrai; — tolimiausiuosius dviejų pa
sauliu pakraščius skiria Beringo Siauruma.

Kaip tiktai baigiasi Rugsėjo mėnuo.
Ateina laikas, vadinamas lygianakčiu, 

draug su juo ateina tamsa ir žiaurios žie
mių audros,—naktis bematant pakeis trum
pas ir nuobodžias polio apielinkių dienas.

Tamsiai violeto spalvos dangų vos tik 
apšviečia saulė, ir ji yra be šilumos, jos bal
zganas diskas; vos tik matomas virš gori- 
zonto, visiškai nublanka prieš sniegą, kurs 
nukloja plačių plačiausius Stepus.

Į žiemius tie tyrlaukiai pasiekia jurų 
pakraštį, ties kuriuo riogso milžiniškos uo
los. Ties jų apačia guli ramus, platus 
vandenynas: jo vilnys sustingo Į ledo kal
nus ; tie ledo kalnai tęsiasi plačion tolybėn; 
melsvos jų viršūnės žųva tolybėje.

Rytuose, tarp dviejų Ulikino Smailu
mos čiukurų, pačiame rytiniame Sibiro pa
šaly, matoma žalsva linija, kur išlėto kįla 
daugybė baltų, žvilgančių ledkalnių.

Tai yra Beringo Siauruma.
Užu jos ir virš jos yra didelės granito 

masės, De Gales Smailuma, pats tolimasis 
Žiemių Amerikos pašalys. Šitose tolimose 
šalyse žmonių negyvena; tų šalių dideliau- 
sie-šalčiai traškina akmeni, naikina medi, 
suardo žemę, kuri vis dar stengiasi augme
nims gyvybę duoti.

Sakytum, nesirastų žmogaus, kurs drį
stų čia būti, tose speigų ir audrų šalyse, — 
tuose bado ir mirties kraštuose.

Bet gi stebėtina, — mes užeiname čia 
žmogaus pėdsakus ant sniego, kurs nuklo
ja šituos dviejų kontinentų tyrlaukius, at
skirtus Beringo Siauruma.

Amerikos pusėje matoma pėdsakai, ku
rie pagal savo didumą liudija čia ėjus mo
teriškę.

• Jinai ėjo linkui uolų, nuo kurių viršų-, 
nes galima matyti, užu Siaurumos, lediniai 
Sibiro Stepai.

Sibiro pusėje pėdsakai yra didesni ir 
gilęsni, — jie liudija čia vyrą ėjus. Jisai 
ir gi ėjo linkui Siaurumos. Atrodo, kad 
tasai vyras ir toji moteris, iš skirtingų pu
snį siekdamu tolimiausiųjų pasaulio paša
lių, atėjo pasižiūrėti vienas į kitą per tą 
siauruti jurų tarpelį, skiriantį du pasauliu.

Ir dar keisčiau! Ir tasai vyras ir toji 
moteris perėjo per tuos tyrlaukius didžiu
lės audros metu.

Audra išrovė ir išmėtė po visą apielin- 
kę senas pušis, šimtametes, kurios ii’ pirma 
jau buvo sulinkusios, vienos vienon pusėn, 
kitos kiton, lyg tie kryžiai ant seno kapi
nyno.

Tuo- uraganu, kurs rovė su šaknimis 
milžinus medžius, kurs trankė ledkalnius 
vieną į kitą su griausmo trakšmu ir garsu, 
— tokių uraganu tiedu keleiviu ėjo prie sa
vo tikslų!

Taip, jiedu ėjo tiesiog, nekrypdamu į 
šalį, kas buvo matoma iš jų pėdsakų tiesios ; 
linijos, tarytum jiedu ėjo lygių, ir gerai ži
nomu keliu. (

Kas gi jie galėjo būti tiedu keleiviu, 
ėjusiu tokia baisia audra, tokiomis gam
tos konvulsijomis, prie savo tikslų?

Ar tik šiaip atsitikimas, ar valia, ar 
fatalybė sudarė ant vyro autuvo Vinis taip, 
kad jos panešėjo kryžiui:

Ir visur matai tą kryžiaus ženklą, kur 
tik jisai žengė.

Matydamas tuos pėdsakus ant kieto 
žvilgančio ledo, galėtum lyginti juos prie 
plačios plytos marmuro, nužymėto geleži
nės pėdos.

Ir štai naktis, be brėkštos, pakeitė die-
ną.

Tamsi, tamsi naktis!
Dar saulės spinduliai atsispindi ant ju- 
ledų kalnų baltumos, virš gi to — tam-ros

šiai mėlynas dangus, beveik juodas; nu
blankusios atrodo ir žvaigždės šitoje keis
toje tamsumoje.

Tyla užviešpatavo.
Bet linkui Beringo Siaurumos žiūrint, 

matoma, kaip ant gorizonto pasirodė silp
nutė šviesa. Išpradžių ji šviečia silpnai, 
melsvai. — tai iš ten, rodos, turi užtekėti 
■mėnulis; ir štai šviesybė didėja, plečiasi ir 
virsta rausvos spalvos.

Kitoje dangaus daly tamsa daug di
desnė, gilesnė; sunku atskirti tolimus bal
tus sniego tyrus nuo pajuodusio vidurnak
ty dangaus skliauto.

Šitoje tamsumoje girdi kažkokius kei
stus, neaiškius, nesuprantamus garsus.

Atrodo lig kokie dideli paukščiai, lėk
dami augštybėje, plasnoja savo sparnais.

Bet negirdi jokio klyksmo.
Šitoji baili tyluma reiškia prisiartini

mą vieno galingiausiųjų gamtos stebuklų,
Įkurs nugąsdina visus gyvius, taip bailuną, 
taip drąsuolį. Prisiartina Aurora Borea- 
lė, visugražiausis žiemiuose reginys, Žie
mių Aušra.

Ant gorizonto pasirodo išpradžių bliz
gąs šviesos pusratis. Iš paties to pusra
čio vidurio iškila aukštyn dideliausie stul
pai šviesos, apšviesdami dangų, žemę ir ju
ras. Tie spinduliai, fodos, 'karšti, kai liep
sna, ši'laužinėja tyrlaukių sniegais, nudažo 
melsvas ledkalnių viršūnes, padabina raus
vomis spalvomis juodąsias abiejų kontinen
tų uolas.

Pasiekusi savo‘skaistumo visumos, Au
rora Borealė laipsniškai nublanka ir jos 
skaidri šviesa lig ir nyksta nušviestoje pa
dangėje.

; Jr šitoje valandoje/ačiū tam miražui, 
kurs dažnai šiose vietose pasikartoja, Ame
rikos pakraščiai, atskirti nuo Sibiro jurų 
alkūne, urnai pasirodo taip arti, kad atrodo, 
buk tiktai tiltas reikalingas galutinam su
jungimui abiejų kontinentų.

šituo akimirksniu, toje (permatomoje 
blizgančio ūko šviesumoje, apsiautusioje 
abu dviejų kontinentų pašaliu, buvo aiškiai 
matomos dviejų žmonių stovylos.

Sibiro pusėje vyras klūpojo ant kelių 
ir tiesė savo rankas Amerikos pusėn, — 
jo užsimojime matėsi begalinė desparacija.

Amerikos pusėje jauna ir meili mote
ris atsakė į vyro gestą, — 'ji rodė su ranka 
į dangų.

Per keletą sekundų galėjai matyti tas 
dvi stovylas, — jos ‘blanko ir žuvo, gęstant 
Aurorai.

Tamsuma skubinai globojo atpielinfcę, 
netrukus visa dingo tamsoj.

Iš kur atėjo šiedu, susitikusiu polio le
dynuose, pačiuose tolimiausiuose pasaulio 
pašaliuose? i

Kas buvo tiedu sutvėrimu, suvestu ši
čion gamtos stebuklo, bet, matomai, atskir
tu visai amžinatvei?

(Toliau bus)

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raitai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 105 puslapiai__  1.00

1444 Baltoji Vergija ................. p. 118 50

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Didesnes ir didesnes Artojų eiles seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
piešia velenas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmones ji pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
ria: “Artojas” tebera tik $1.00 į metus Amerikoje, o Lietuvon tik 
$1.25. “Artojas” yra meneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.

Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.
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Musų Kaimynai Dausose Šių dienų Rusija

Žvaigždės kurias Mas Tankiai Matome Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
Net Homero dienose Ursa Major buvo 

žinoma 'kaipo “Vežimas”, kuriuo vardu ta 
konsteliacija yra ir dabar Angluose vadi
nama. Šis titulas originaliai buvo “Char
lemagne Vežimas”, nuo Skandinavų Karls- 
vagn. Kitas titulas tai konsteliacijai buvo 
“Artūro Vežimas”, kuris, sako Smyth, pa-, 
eina iš Velšių “Arth”, meška. Smyth at
randa kad tos konsteliacijos sukimąsi ap
link Polių davė pravardį Karaliaus Artu
ro garsiajam Apvalam Stalui.

Knygoje Jobo yra pasakyta: “Ar ne
gali suvaldyti Arkturo su jo sunais?” Te
čiau, manoma, ne apie Arkturą čia eina 
kalba bet apie Meškos konsteliacijos žvaig
ždės. Pertaisytoj prasmėj tas pats sakinis 
skaitoma: “Ar negali suvaldyti Meškos su 
jos pasekėjais?”

Žodis iš kurio Arkturas paimta buvoĮ 
“Ayiš”, ar “A’š”, ‘kuris nedaug Skiriasi nuo 
“Na’š”, Hebrėjų reikšmėj sueiga, o Arabiš
koj “grabas”, khriup vardu Arabai iš senų 
laikų tos 'grupės keturias žvaigždes vadino.

Trįs žvaigždės kurios sudaro Meškos 
uodegą buvo Arabų vadinamos “Benat- 
n’aš”, “Grabo Dukterįs”. “Kaslink Arktu
ro minimo kaipo meškos”, sako Maunder, 
“mes randame abiem atvejais knygoje Jo
bo minint Arkturą, Orioną, Plejadas, ir Pie
tų Rumus, keturis dangaus kampus nužy
mėtus kaip Viešpaties sostinės. Devintame 
skirsnyje jie paduodama šitokioj tvarkoj: 
Meška yra šiaurėje, Orionas savo akroniš- 
kam tekėjime laike saulės leidimosi vaka
ruose, Plejados laike tekėjimo su saule te
kančia rytuose, ir Pietų Rūmai.” Kitame 
Biblijos vertime pastaba prie žodžio Arktu
ras yra teikia: “Šiaurinė žvaigždė su esan
čiomis kitomis apie ją.”

Matyt pritinkamiau yra pagal žvaigž
džių sutvarkymo skaityti tas keturias žvai
gždes sudarančias vežimą kaipo mešką, ir 
tris žvaigždes dyselio vietoj 'kaipo persta
tančias meškiukus einančius paskui ją, “jos 
pasekėjais”, ne kaip laikyti tą konsteliaci
ją perstatančią mešką su ilga uodega.

Arabai taipgi turėjo atsakanti pavida
lą iš tų žvaigždžių — tai yra Grabą šu tri
mis budėtojais sekančiais paskui. Neku
rtose kalbose “grabas” ir “meška” tariasi 
vienaip, nors rašomosios raidės yra skir
tingos, ir todėl tūlų išvedžiojama kad gal 
per klaidą vietoj “grabo” toms žvaigždėms 
pradėta vartoti reikšmę “meška”.

Kokiu nors laiku pirm 'prasidėjimo is
torijos, bastūnai iš rytų, apsipažinę su kon
steliacija “Graibąs”, gal but pasiekė Šiau
rinę Ameriką ir perdavė savo minti apie tą 
žvaigždžių grupę Indijonams, kurie per
vertė tą minti į dalykus žinomus jų gyve
nime. Grabai buvo išimtinai rytuose žino
mas dalykas, bet visai šveitimas vakarų lau
kiniams Indijonams; bet taipgi meška bu
vo svetima rytiečiams, o gerai žinoma va
karų Indijonams, kurių gyvenimas susidė
jo vien iš medžioklės. Todėl taip ir rodos 
naturališka rasti rytuose žinomą grabo pa
vidalą kuri seka budėtojai, perstatomą 
svarbiausiomis žvaigždėmis šiaurinėj dan
gaus srityj, o tarp Indijonų tą pačią gru
pę pritaikintą prie meškos kurią seka ar 
vejasi medžiotojai.

Proctor yra tos nuomonės kad origina
liai ji buvo Meškos konsteliacija, ir kad ji 
buvo daug didesnis pavidalas negu dabar. 
Modeminiai astronomai atradę didelę tuš
čią vietą kur pirmiau Meškos didelis pavi
dalas buvo išsiplėtęs, sudarė naują konšte-

liaciją “Canes Venatici”, Medžiojanti Šu- i 
nes. Niekas negalėtų rasti Meškos dabar
tiniam konsteliacijos sutvarkyme, bet Proc
tor sako kad jeigu imtum intemptai žiūrė- ' 
ti toj dangaus dalyj užimtoj šitos konstelia
cijos, mat irtum, jeigu gerai moki įsivaizdint, ,■ 
milžinišką mešką su atsakančia maža gal
va mešką šeimynos sutvėrimų, ir su tikrai 
getai išvystytomis išlenktomis pėdomis.

Meškos kojos yra pažymėta trimis po
romis žvaigždžių pastebėtinai atsakančiai 
sultvadkytų, ir Maunder sutinka su Procto- 
ru jog šios aiškios žvaigždės, duoda minti 
apie pėdas tokio gyvūno. Žinoma, tas pa
vidalas ne visada galima pažinti su vieno
du lengvumu, bet prieš vidurnakti bėgyje 
keturių ar penkių paskutinių meto mėne
sių Meška esti matoma arba stačiai stovin
ti danguose, ar lyg leidžiantisi Į klonį, ir 
a'tsakančioj pozicijoj tyrinėjimams.

Plačiai tarp laukinių žmonių yra pra
siplatinę pasakos kad žmonių gentės yra 
paėję iš gyvulių, ir taip tikėjo Akkadai, Au- 
straliečiai, raudonieji Indijonai, Bušmenai, 
Bedouinai, ir kitos laukinės rases. Akka
dai skaitė save paėjusiais iš Meškos, todėl 
tojo sutvėrimo pavidalą perkėlė i žvaigž
des. Tarp senovės žmonių Akkadai buvo 
žinomi kaipo “Meškos Žmonės”.

Augimas Meškos iš jos originalių sep
tynių žvaigždžių buvo greičiausia paakstin- 
ta norėjimu padaryt tą gyvūną atatinkamu 
didumui jo ilgos uodegos kuri buvo origi
naliame pavidale. Tenai esančios žvaigž
dės gerai atatiko plėtimo tikslui, ir nebuvo 
ten kitos konsteliacijos kuri butų stovėjus 
ant kelio.

Babelio Bokštas, seniausias iš visų sta
tytų maldnamių, buvo vadinama “Septynių 
šviesų Maldnamis”, arba “Dangiška Že
mė”. Jame buvo sutalpinta astronomiškos 
senovinės ‘karalystės. Tos septynios švie
sos, buvo manoma, buvo tai tos septynios 
Grižubo Ratų žvaigždės.

Mitologija sujungia į bendrą vienoj pa- 
skoj Didžiosios ir Mažosios Meškos kon
steliacijas:

Ta legendą pasakoja jog Kalbėto, nym- 
fa, graži duktė Lykaono, Arkadijos kara
liaus, užsitraukė ant savęs pavydžios Ju
nes kerštą delei to kad jos vyras Jupiteris 
prie Kallistos gretinosi. Jupiteris, kuris 
Kallistą mylėjo, bijodamas kad ji nenuken
tėtų nuo Junos įširdimo, pavertė ją Į mešką. 
Juno tą supratus prikalbino Dianą nužu
dyt tą mešką medžioklėje, tečiau Jupiteris 
savo mylimąją patalpino žvaigždėse praša- 
linimui iš ''pavo jaus. Kallistos sūnūs Arkas 
paskiau tapo Mažosios Meškos konstelia
cija.

Juno, sakoma, nepasiganėdinus tokia 
garbe suteikta jos nekenčiamom ypatom, 
išprašė Okeano ir jo žmonos užginti Meš
koms nusileisti Į jūres 'kaip nusileidžia ki
tos žvaigždės.

Didžioji Meška matoma nusileidžianti 
tiktai (tiems kurie gyvena tolimose srityse 
Į pietus, o šiaip musų srityj ji matoma per 
visą'metą nakties laiku tai viršuje tai apa- 

buvo 
nusi-

čioje Šiaurinės. Homero dienose ji 
matoma net to toliausiuose pietuose, 
leidžianti arba nuskęstanti į jūres.

(Bus daugiau)
Užtekanti Saulė.

paveikslėliai.
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai,

507. žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, (Pa. 1901, pusi. 226...................

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 

su paveikslais ................ . .............36
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X-Ray Egzaminavimas $1.00
Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga butų, arba jei likai be vilties ir nu- 

> J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties; ateik pas mane. Aš gydau 
' visas speciales ligas vyrą ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL

VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLES, 
NOSIŲ. RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN- 

DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu galimu laiku.

Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus tyrinėjimo metodos kas tau kenkia. Aš vartoju 
X-SPINDULIUS,, MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALIŠKĄ analizavimą ir visus MOKSLIŠKUS metodus 
atradimui kame yra ligos priežastis. PAS MANE NĖRA JOKIŲ SPĖJIMŲ.

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENEJUS1Ų LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

sųjį Kraujo Vaistą 606 ir 914.
Visokis gydymas yra visiškai BESKAUSMIS. Jus galit pasitikėti ant teisingos opinijos, teisin- 

apsiėjimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga ne- 
PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksit visai trumpu laiku.
pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
811 Prospect Avenue. Room 302

CLEVELAND, OHIO 
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE.

Imk Elevatorių prie ineigos į Standard Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.

ra 
Aš

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

(Pabaiga)
Užsdvylimas komunistų pro

gramų kuovaiSkiausia yra mato
mas švietimo srityje. Nei vie
nas bolševikų prižadėtųjų ste
buklų neįteikunijo. Svetimže- 
miamls bolševikų spauda (kito
kios Rusijoje nėra) švietimo pa
dėtį nupiešia labai skaisčiai, bet 
ištikrų.ių reikia tik pasigailėti 
Rusų matant kaip naujoji gent- 
'kartė auga be mokyklos. Ant 
popieriaus, bolševikai Įsteigė 
daugybę mokyklų, bet realybė
je tų mokyklų nėra. Vyriausias 
būdas “apšvietai” platinti tai 
komunistų paskaitos apie komu
nizmą. *

Sulyginimui dabartinės padė
ties su tuo kas buvo užtenka su
minėti keletą faktų. 1917 m. 
Maskvoje buvo 35,000 studentų 
lankiusių universitetus; pabai
goje mėtų 2,000 iš jų gavo mok
slo laipsnius. 1919 m. Maskvo
je buvo 67,000 studentų ir iš jų 
3,000 gąvo mokslo laipsnius. 
Bet taS skaitmuo (67,000) yra 
tiktia fikcija. Reikia nepamir
šti kad 1913 metais žmonių 
švietimui buv.o skiriama šešioli
ka kartų daugiau lėšų negu 1922 
metais.

Pereitą pavakarį valdžia ma
tydama tikrąją švietimo padėtį 
ir trukumą lėšų, nusprendė už
daryti visus universitetus, pali
kus tiktai keletą, — tiktai ener
gingi profesorių protestai nelei
do tai padaryti. Lapkričio mėn. 
Lunačarskis, kurį Rusai dažnai 
vadina Luponarski, pats sako 
kad Rusijoje baigusiųjų univer
sitetus skaičius nupuolęs ant 70 
nuošimčių. Pradinių mokyklų 
sisJtemo visai nėra. Mokytojų ‘ir 
gi nėra. Tėvai neleidžia vaikų 
j pradines mokyklas, nes jose 
nedėstoma tikybos, taigi kaimie
čių vaikai didumoje auga be jo
kio mokslo. Turtingieji kaimie
čiai patįs, susidėję grupėmis, 
samdo ir užlaiko kaimuose mo
kytojus. Mokytojais dažniausia 
buna popai ir djakonai.

Nesant pradinei mokyklai, ir 
vidurinės mokyklos likimas yra 
apverktinas. Nėra kuro, nėra 
žibalo, nėra mokslo rankvedžių. 
Ne vienoj vietoj mokiniai stovi 
po keletą valandų eilėj prie mai
tinimo punktų;‘"jie, žinoma, ne 
mokslui tikę! Ištikrųjų, kas no
rės mokytis, kas norės (mokylti 
jei mokytojams valdžia duoda 
visųriiažiauteią maisto porciją 
(“pajėk”) ? Nemokamo moky
mo nebeliko. Privatinių mokyk
lų nevalia Steigti; valdžios mo- 
kykiose už mokslą reikia mokė- 

. ti nuo 4 aki 60 aukso rublių į 
, metus. Taigi masės negali; del 

neturto, savo vaikų leisti Į mok
slą.

šviėtimo srityj yra visiškas
■ bankrotais. 1'919 m. buvo pa- 
, skelbta kad tuomet buvo 177 
. augštosios mokyklos, gi šiandien

jų beliko 27. Petrogrado, uni
versiteto triobos yra tuščios. 

, Mokslo darbai perkelta į moki- 
1 nių dormatorijas, — nes tik čia
■ galima gauti kiek nors šilumos. 
' Lekcijos skaitoma tamlsoje. 1922 
. m. jau atsirado' elektra, bet ga- 
, zo mokslo darbams negalima

gauti. Biologiniams tyrinėji
mams (gyvūnų negalima gauti; 
užtai žmonių lavonų yra pakan
kamai. čeką pranešė vienam 
medicinos profesoriui kad “švie
žių lavonų galima gauti kiek 
tiktai nori. ... ” Daugybė pro
fesorių nusižudė, arba išmirė

1 nuo bado, arba liko čekos su
šaudyti. Beveik nebuvo nei vie
no profesoriaus kurs nebūtų iš-

■ krėstais ir suareštuotas. Jie bu
vo verčiami pildyti žiaurius dar
bo įstatymus — pjauti ir kirsti 
malkais, versti rąstus, krauti lai
vus, tekelti ledą, eiti panaktinių 
sargų pareigas, Prie tokio dar
bo Rusijos Mokslo Akademijos 
nariai mirė kai mu'ses. Paga
liami retėjimas mokslo vyrų ei
lių privertė ir bolševikui? sušvel
nėti; 1920 metais paskirta pro
fesoriams gere'snė maisto pro
porcija, bultent: 36 svarai juo
dos duopos, 4 sv. sviesto, 15 sv. 
sūdytos žuvies, 12 sv. kruopų, 
6 Isv. žirnių, 2’4 sv. cukraus, Vi. 
sv. arbatos ir 2 sv. druskos. To
kios porcijos užtektų skurdžiam 
mažos šeimynos pragyvenimui; 
bet 1922 m. ir tą porciją bolše
vikai vėl sumažino....

Ruisijos profesoriai gyvena 
daug (skurdžiau už bile kito kra
što skurdžiausi proletarą. Nuo
latinis 'teroras, kratos, areštai,

ištrėmimai ir gi padaro tiek kad 
jų gyvenimas yra nepakenčia
mas. Daugelis studentų nepri- 
'klausančių prie komunistų par
tijos negauna iš valdžios “anlai- 
sto porcijų”; vasarą jie dirba 
prie dokų. Jei ne Y. M. C. A., 
jie negalėtų mokslų eiti. Vien 
tik už mokslą reiklia užmokėti 
300 milijonų rulblių!.... Tarp 
studentų valdžia daro nuolatines 
kratas ir areštus.

Komunistai 1919 m. ėmėsi re
formuoti dr patį moktelą. Jie 
paskelbė kad mokslo minties lai
svės nėra, kad visas mokslas tu
ri b ulbi atliekama dvasioje Mark
sizmo, kaipo vienintelės pasau
lyje teisybės! Laike lekcijų Isla- 
'lėse taiip (studentų įsiftrina šni
pai. Profesoriai ne-komunistai 
turėjo užleisti vietas 'komunis
tams; ne-komunistuls studentus 
priima į unliveršitėtą tiktai tuo
kart je'i lieka vietos priėmus ko- 
muniisltuis. žodžiu sakant, mok
slas ir mokslo laisvė Rusijoje 
nužudyta.

Bet gyvybės jiega yra didelė, 
nenuslopinama ir Rusijoje. Ge
roji krašto siela dar užsiliko, jos 
negalėjo užsmaugti civilizuotų
jų barbarų rankos. Rusijos in
teligentai sako: “Mes kenčiame, 
bet mes išgyvensime!”

Paltis Sorokinas buvo socialis
tas ir dirbo revoliucijai per il
gus metus. Dabar, paregėjęs 
kokią gilią 'kraujo vagą revoliu
cija išarė tautos kune, Sorokinas 
sako:

“Aš grąžinu savo biletą (atgal 
kruviniems revoliucijos ir kointr- 
revoliucijols užtarėjams, ne dėl
to kad aš daug 'kentėjau ir daug 
ko netekau — aš visados buvau 
biedinaš. • Kaimiečio sūnūs bū
damas, aš neturiu daug ko pra
rasti, jei bent tiktai savo svajo
nes. Po penkių mėtų to darbo 
kurį nuveikė revoliucija aš pa
sižiurėjau į jos veidą ir pama
čiau kad tai yra kraugerio žvė
ries veidas.... ”

V. K. R.

Smulkius
Lietuvos Žemlapius

su sodžiais (1:100,000) Vokiečių lai
dos, atskiromis dalimis galima įgyti 
“šviesos” Knygyne Ukmergėje (Lie
tuva) po 1 litą egz. Užsakant rei
kia nurodyti kokių vietų žemlapiai 
norima įgyti, nes visa Lietuva susi
deda iš apie 100 atskirų dalių.

kūdikį

KŪDIKIŲ 
GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

filatne skyriuj* “*• Ulk*> 

nuo laiko grfldenaline r*U 

kalu įdomiu bOiUaūems

•ą kOdiklą.

Kftdiklg aprOplnlmas ir P*-

rime regullariikab laiko 

tarpiais atvirai Ir laimi 
pergvUdeoll.

STRAIPSNIS 
Ar žindai savo

Kur kas didesnis skaičius moterų 
galėtų savo kūdikius žindyti negu 
paprastai yra manoma. Teisybę sa
kant, labai reta moteris visai negali 
žindyti. Taip vadinamas negalėji
mas dažniausia yra nenoras, o ne 
tikras negalėjimas. Daugelis mote
rų mano kad negali kuomet gali. Min
dymas dažnai pertraukiama del to 
kad pienas lėtai pasirodo. Pieno daž
nai neužtenka dar motinai lovoje gu
lint, ir todėl nuo žindymo atsisakoma. 
Bet nėra nepriprasta ir pienui padi
dėti ir būti jo užtenkamai motinai 
atsikėlus ir vėl pradėjus ruoštis.

Kitais atvejais nebandoma žindyti 
todėl kad bijoma buk tai pakenks 
motinai. Teisybė, kitais atvejais žin- 
dymas nesugadina motinos sveikatos. 
Reikia neužmiršti kad žindymas yra 
normalė padėtis ir daugelis motinų 
jaučia geriau kada žindo. O jei ir 
motina kiek nukenčia, tai ji privalė
tų pasišvęsti idant kūdikį pastatyti 
ant gero kelio. Dažnai sakoma kad 
motinos perdaug nervuotos žindyti, 
ir ka djų pienas dėlto busią blogas, 
o kūdikis bus sueržintas ir neaugs. 
Tas tiesa keliuose atvejuose. Bet ki
tos moterįs nežiūrint kaip jos išrodo 

i netinkančios žindyti, vienok pasirodo 
geriausiomis auklėtojomis. Taigi žin
dyti visados reikia bandyti ir nuo jo 
atsisakyti vėliau jei pasirodys neat
sakantis.

Kartais manoma kad neapsimoka 
moterei žindyti kūdikio jei ji nega
lės ilgai to daryti. Bet šita nuomo
nė, suprantama, yra grynai klaidin
ga, dėlto kad kūdikio gyvenime nė
ra kitos tokios valandos kuomet mo
tinos pienas taip svarbus ir reika
lingas kaip po gimimo. Jokiu kitu 
laiku taip kūdikio virškinimas greit 
neįra kaip tada, ir taip sunku jį yra 
pataisyti.’ Kiekviena diena ar valan
da kurioje kūdikis gauna motinos pie
no, ji pastato ant geresnių kojų ir 
lengviau prirengia prie dirbtino mai
sto vėliau. Vėl manoma kad neap
simoka kūdikio žindyti jei iš krūtų jis 
negauna užtektinai. Kiti vėl mano 
kad yra pavojinga maišyti žmogaus 
pieną su karvių pienu. Tie visi sam
protavimai yra, suprantama, klaidin
gi. Dirbtinis .maistas negali padary
ti motinos pieno nesuvirškomesniu, 
atpenč, motinos pienas regis dar pa-

lengvina virškinimą dirbtino.. Kiek
vienas lašelis krutu pieno pagelbsti 
kūdikiui ir prirengia jį prie dirbtinu, 
valgių;

Jei po gero išbandymo motinos pie
no neužtenka, pasaldintas kondensuo
tas pienas bus rastas naudingu, ka
dangi jis iš visų prirengtų maistų 
lengviausia suvirškomas. Jei moti
nos pieno visai nebūtų, pasaldintas 
kondensuotas pienas yra gerinusia 
duoti; Jei tinkamai duodamas jis 
teiks ganėtinai sotumo normaliam au
gimui.

Didžiausia kiekvienos motinos už
duotis, jos pienui išsekus, yra kokį 

i maistą duoti kad jos kūdikis augtų 
kaip reikia, sveikas ir virkns. Bor
den’s Eagle Pienas tą klausimą išri
šo tūkstančiams ir tūkstančiams mo
tinų laike paskutinių šešių metų. 
Daugiau kūdikių tapo išauklėta su 
Eagle Brand negu ant visų kitų dirb
tinų maistų krūvon sudėjus. Supran
tama, jei galima, žindyk, bet neban
dyk visokių maistų apie kuriuos ne
žinai. Eagle Pienas yra grynas ir 
sveikas ir lengvai suvirškomas.

Jei nori apsaugoti savo mergaites; 
sveikatą per rimčiausj jos gyvenimo 
periodą, dėk kasdien Eagle Pieno 
prie jos valgių. Imti reikia du šauk
štu paryčiu ar po pietų. Atmiežk 
su trimis ketvirtdaliais šalto vande
nio. Eagle Pieną galima sukombi
nuoti su suplaktu kiaušiniu ar vyn
uogių skystimu, ir koko. Supranta
ma, šviežias oras, mankštymasi, už
tektinai miego ir sveiko pasilinksmi
nimo taipgi yra reikalinga šiuo laiku, 
bet tinkamas maistas yra pirmiausia 
būtinybė.

Skaityk šituos straipsnius _ kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland. 

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 
subatomis ir kitais vakarais.

t

i
 LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečiulį 

Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. B. 

Princeton 1337-K

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi* Gydytojas Ir Chirnrgan

Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekos

2 DIDELES DOVANOS

193 Grand Street

1305 E. • 3trwt 
Cleveland. Ohio.

AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIAVIMUI AMERIKON?
Suv. Valstijų Konsulas Kaune 

dabar priima aplikacijas del pas- 
portų visų sekančių metų kvotai. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard tikietais neturi laukti ilgai 
dėlto kad Cunard laivai išplaukia 
iš Europos kas kelinta diena.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje ir pagelbti paša- 
žieriams savais patarnautojais. 
Sutaupo jiems laiką ir išlaidas del 
to kad pristato pasažierius prie 
pat laivo; šis patarnavimas veltui.

Del tolesnių informacijų kreip
kitės pas bile laivų agentą, arba:
Cunard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland. O.

Proipect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ISt DANTISTAS tSt!

Offaio valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

ADVOKATO .

Laikraštis “V I,E N Y B E ’’EIS TRIS SY
KIUS SAVAITĖJE PRADEDANT SU I d. 
RUGSĖJO 1923 m. Prenumerata nuo nau
jų metų bus1 $4.00.
Visiems kurie naujai užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ.’ metams bus duodama dvi dideles do
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1923 
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1924 m. Tik 
tame laikotarpyj bus duodama dovanos.

DOVANOS
1. —$1.50 vertes naudingų ir gerų knygų pa

sirenkant iš šešių grupių.
2. —Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys

“VIENYBĘ’ ant metų tam metine prenu
merata bus tik $3.50.

Adresuokite

Brooklyn, N. Y.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
oni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

_ ynos sunaikina gra^iansina 
plaukus..

Ruffles
yra mirtinu priešu, pleiskanų. Tik kelia 
kartus panaudojus-jus iš galvos visiškai 
pranyks, pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75; centus prisiunčiamo 

tiesiai iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn; N. Y.

i uui kouwiuuc 
pleiskanų lupy 

j kiekvenO’ plaut

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas- tikrų Specialistų, o m 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius na- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji* 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir-pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Ragp-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakto- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž 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 tų padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

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

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

Nedėldienįaia nuo 10 iki 1.

Vertė B

(Tąsa iš pe

Jau parėjo keltu 
mezgimo artimesnių 
Jurgis laukė jos ant 

; atėjo, pastebėjo kad 
juo sveikinasi negu 
tai truko, bet Jurgis 

į temos.
Dideliam jo nu 

ta godžiai pagriebė:
— Na, gerai; t 

I svarų. Turim kari 
taip siūlai — imsiu i

Jurgis truputi 
i piniginės 20 svaru 

panelei. Keistas bu 
. ra kada visuomet b 
i ra kaipo pusę išloš 

jau butų atidėjęs i
■ tento išpirkimui

Bet Margarita 
ir turėtų prie jų pi]

— Važiuosiu k 
. į Sandhurstą, ir ne 

stu. — Paskui gre 
ir nieko daugiau u 
versitettan.

Buvo tai bene 
rime diena. Nem 
numylėtos pasielgi 
kad iškeltas išlošiu 
tekstu užlaikymo d 
Įėjo pasiimti tuos1 
sirodė priešingu ka 
jo visiškai sutrauk] 
neturtingas?

Nežiūrint to, jiį 
gerai. Ryto metą la 
rėjo barškinti įjok 
kėlė ir atidarė duris 

adv 
užmokėtų už tą lei'

Iškarto supra' 
tuos 20 svarų ir pi 
pirko jam patentą.

Tas laiškas at 
I tu suteikė jam kok

Sandhurstas, la 
t to Viktorijos kolon 
I rėjo arti 30,000 
[ lei aukso sluogsnių, 
į nėra visai išsemti. 
; geležies ir vyno f abi 

teatrą, ir tt O mief 
turtingos. Visos tos 
st? Sandhurstą, birv 
Jurgi, rašytame pen 
skyrimo. Be to, Marti 
Sandhursto miestą į 
pradedančiam advok, 
mieste be abejo pirmi 
viltį kad jis rems jaun 
tėvo, yra dar du teisi 
rai praturtėjo, ir ji tik 
advokatas greitu laiki 
gerą turtą. Prašė ka 
atrašyti, adresuotų jai 
ĮMste-restante. Ji jau 
nes tėvas nori kad ji i 
lėto mokslą.

Tame laiške Jurgis 
non tas nebuvo parašyt 
nenuėjo niekais. Ji n 
savęs, ir būdas kokiu i 
labai meiliai ji glamonė, 

Vienoj valandėlėj r 
sėmimus ir persikėlė j 
jam lengvai pavyko, ne: 
Australijoj apturi kapi 
kenybiy.

Miestas padarė i jį 
Ring William rtreet — 
plati, apstatyta labai gra 
bai dailiomis sankrovom! 
kai, advokatų biurai ir sv 
namai Toliau, Alley Ro. 
turtingųjų Sandhursto g 
taip pat gyveno Margarit 
tas Tipper, kuris buvo ties 
visu Sandhursto bankų.

Advokatas Anglijoj a

a



įima dirbtino. Kid- 
crutų pieno pagelbsti 
engia jį prie dirbtiną 

bandymo motinos pie- 
ašaldintas kondensuo- 
rastas naudingu, ka
išų prirengtų maistų 
ieškomas. Jei moti- 

i nebūtų, pasaldintas 
įienas yra geriausia 
karnai duodamas jis 
lotume normaliam aa-

skvienos motinos ni- 
lui išsekus, yra kokį 
d jos kūdikis augtų 
ūkas ir virkus. Bor
tas tą klausimą išri- 

ir tūkstančiams mo. 
kutintų šešių metų, 
ų tapo išauklėta n 
gu ant visų kitų diib- 
ivon sudėjus. Supraa- 
i, žindyk, bet neban- 
istų apie kuriuos no- 
’ienas yra grynas ir 
■ai suvirškomas.
ugoti savo mergaitės 
nčiausį jos gyvenimo 
asdien Eagle Pieno 
Imti reikia du šauk- 
po pietų. Atmieik 

■tdaliais šalto vande- 
?ną galima sukombi- 
tu kiaušiniu ar vyn- 
ir koko. Suprant

ąs, mankštymasi, ui- 
r sveiko pasilinload- 
reikalinga šiuo būta, 
aistas yra pirmiausia

Vertė Birutė M.
(Tąsa iš pereito num.)

is straipsnius kas 
pasidėk ateičiai.

lolph 2377

Is L. Kennedy
ITISTAS
IS TRAUKIMAS 
lZĄ IR OKSIGENĄ 
’ERIOR AVĖ. 
h St. Cleveland, 
i 12; 1 iki 5; uždą- 
po pietų. Atdara 

1 kitais vakarais.

W/AWAVAVA 
2ISENBERG į 
lų Daiktų, Ped^’ 
mišių, Clnuoja, |! 
ogams dangalų i Į 
79U1SLN.E. !• 

ton 1837-K '!

VITKUS
tojau ir Chirurgu

os: 1,—3 ir 7—8
Randolph 188

WOOD ROAD
>erior prie E. SS
Aptiekei

\NOS
TRIS SY- 

IT SU I d. 
a nuo nau-

:rastį ‘VIE- 
didelės do- 
*želio 1923 
4 m. Tik 
vanos.

Jau parėjo kelturios savaitės nuo už- 
Į mezgimo artimesnių ryšių su Margarita. 
[.Jurgis laukė jos ant gatvės kampo. Kada 
r atėjo, pastebėjo kad ji šiandien kitaip su 
i juo sveikinasi negu paprastai. Kalba kaip 
I tai truko, bet Jurgis vėl priėjo prie išlošimo 
Į temos.

Dideliam jo nusistebėjimui, Margari- 
Į ta godžiai pagriebė:

— Na, gerai; duok, tamista, tuos 20 
I svarų. Turim kartą pabaigti, o tamista 
I taip siūlai — imsiu viską.

Jurgis truputį susimaišęs, išsiėmė iš 
I piniginės 20 svarų ir padavė juos jaunai 
F panelei. Keistas buvo reikalavimas 20 sva- 
į rų kada visuomet buvo kalba apie 10 sva- 
Į rų kaipo pusę išlošimo, o jis tuos dešimts 
Į jau butų atidėjęs sąskaiton advokato pa- 
Į tento išpirkimui.

Bet Margarita jau paslėpė pinigus kaip 
į ir turėtų prie jų pilniausią teisę, ir tarė:

— Važiuosiu kelioms dienoms namon, 
į į Sandhurstą, ir net šiandien vakare išvyk-
I stu. — Paskui greitai padavė jam ranką 
t ir nieko daugiau neprakalbėjus inėjo uni- 
| versitetan.

Buvo tai bene blogiausia Jurgio gyve- 
| nime diena. Nemokėjo sau išaiškint savo 
į numylėtos pasielgimo; turėjo gi suprasti 
| kad iškeltas išlošimo klausimas buvo pre

tekstu užlaikymo draugystės. Kaip ji ga
lėjo pasiimti tuos pinigus? Kaip tai pa- 

[ sirodė priešingu karakteriui! O gal norė
jo visiškai sutraukyti ryšius dėlto kad jis

II neturtingas?
Nežiūrint to, jis nakčia miegojd labai 

gerai. Ryto metą laiškanešis gana ilgai tu
rėjo barškinti į jo kambarį kol Jurgis atsi
kėlė ir atidarė duris. Voke jis rado leidi
mai atidarymui advokato raštinės, ir kvitą 
užmokėtų už tą leidimą pinigų.

Iškarto suprato. Margarita paėmus 
tuos 20 svarų ir pridėjus savę 30 svarų iš
pirko jam patentą.

nijose nėra visai teismo valdininku. Jei iš
laikė teismo kvotimus ir išsipirko patentą, 
yra ne kuo kitu kaip pirkliu, ir kaipo toks 
sudaro sau garsų vardą ir santikius. Val
stybė ir teismas juo nesirūpina. Jeigu tu
ri pasisekimą ir laimingai veda bylas, tada 
yra gerai numatytas teismo valdžios; jeigu 
neturi pasisekimo ir neišveda bylų — turi 
jį už nieką. Iš tarpo darbščiausių ir gar
siausių advokatų renka teisėjus; nors abel- 
nai net gi po ilgiausios ir geriausios prak
tikos sunku Įgauti teisėjo vardas. Taigi, 
labai daug net garsių advokatų išsižada sa
vanoriai tos garbės.

Jurgis ir Margarita Sandhurste susi
tiko pirmą kartą botaniškam sodne. Ypa
tingas tai buvo susitikimas: Margaritos 
veide matėsi sumišimas, akyse turėjo aša
ras.; Jurgis taip pat gerai nežinojo kaip tu-
ri kalbėti. Jų laimei, arti nieko nebuvo. 
Stovėjo jie labai paslėptoje vietoje kad nie
kas negalėjo pastebėti kaip tylėdami pada
vė viens kitam rankas ir kaip jas ilgai su
vienytas laikė.

Buvo tai viena iš laimingiausių jų gy
venime dienų. Margarita apsakinėjo Jur
giui kad jos motina senai numirus, kad ji 
turi pamotę, kuri yra jai labai gera, nuo
lanki, ir saugo ją kaip tikrą seserį. Pas
kui patarė Jurgiui kad rytoj persistatytų 
jos tėvui, prašytų jo pagalbos ir protekci
jos prie užsiėmimo advokato profesijoj. 
Ji prieš tai pakalbės su tėvu, sakė, kad jam 
išreikšti jų meilę ir prašyti numylėtiniam 
pagalbos. Jurgis, jaučiant globą mielos 
mergaitės, buvo kupinas vilties ir džiaugs
mo.

Bet, nelaimė, tėvas j gyvenimo prakti
ką žiuri kitokiom akim ir iš 'kito punkto 
kaip įsimylėjusi duktė.

Tas laiškas atnešė jam laimę, bet kar
tu suteikė jam kokios tai gėdos jausmą.
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Sandhurstas, laike musų apsakymo, bu
vo Viktorijos kolonijoj trečiu miestu ir tu
rėjo arti 30,000 gyventojų. Jisai iškilo dė
lei aukso sluogsnių, kurie dar iki šių dienų 
nėra visai išsemti. Apart to, miestas turi 
geležies ir vyno fabriką, liaudies knygyną, 
teatrą, ir tt. O miesto apielin'kės yra gana 
turtingos. Visos tos žinios, liečiančios mie
stą Sandhurstą, buvo Margaritos laiške į 
Jurgį, rašytame penkios dienos po persi
skyrimo. Be to, Margarita dar pridėjo kad 
Sandhursto miestą pastebi kaipo punktą 
pradedančiam advokatui. Jos tėvas yra 
mieste, be abejo pirmu advokatu, ir ji turi 
viltį kad jis rems jauną draugą. Apart jos 
tėvo, yra dar du teisininkai, kurie jau ge
rai praturtėjo, ir ji tikisi kad ir ketvirtasis 
advokatas greitu laiku be sunkumo įgys 
gerą turtą. Prašė kad Jurgis, jeigu nori 
atrašyti, adresuotų jai ne į namus, bet į 
poste-restante. Ji jau negryš į Mal'bumą, 
nes tėvas nori kad ji pertrauktų universi
teto mokslą.

Tame laiške Jurgis aiškiai išskaitė — 
nors tas nebuvo parašyta — kad jo jausmai 
nenuėjo niekais. Ji norėjo turėti jį arti 
savęs, ir būdas kokiu rūpinosi jo ateitimi 
labai meiliai jį glamonėjo.

Vienoj valandėlėj metė visus savo už
siėmimus ir persikėlė į Sandhurstą. Tas 
jam lengvai pavyko, nes jaunas advokatas 
Australijoj apturi kapitalą be jokių sun
kenybių.

Miestas padarė į jį labai gerą įspūdį. 
Ring William street — svarbioji gatvė — 
plati, apstatyta labai gražiais namais ir la
bai dailiomis sankrovomis. Čia buvo ban
kai, advokatų biurai ir svarbiausieji prekių 
namai. Toliau, Alley Roade gražios vilios 
turtingųjų Sandhursto gyventojų. Tenai 
taip pat gyveno Margaritos tėvas, advoka
tas Tipper, kuris buvo tiesų patarėju beveik 
visų Sandhursto bankų.

Advokatas Anglijoj arba Anglų kolo

Kada Jurgis Bradas atėjo į Tipperio 
kambarį, tapo namų šeimininko labai šal
tai priimtas.

— Tamista, — tarė senas advokatas,— 
žinau kas tamistą čia atvedė, ir turiu pa
sakyti kad iš to nieko nebus. Sandhurste 
mus čia yra tris advokatai ir ketvirtas yra 
visai nereikalingas. Patariu tamistai tuoj 
apleisti šią vietą, nes galiu tamistą užtik
rinti kad mes trįse darysime viską kas tik 
bus musų galimybėj tamistai užkenkti. Vel
tui tamista nustosi pinigų ir laiko. Apie 
susijungimą su mano duktere nėra ko nei 
manyti. Margarita neužilgo turi apsives
ti su vieno iš mano draugų sunumi; tas su- 
tuokimas sukalbėta tarp manęs ir mano 
draugo jau nuo. dešimts metų. Negali ta
mista matytis su mano dukterim, ir griež
tai reikalauju nuo tamistos kaipo nuo gar
bės žmogaus nesigriebti jokių būdų laiky
mui jokių slaptų santikių su ja. Ir iš to 
atžvilgio kaslink mano dukters, aš noriu 
kad tamista kuogreiči'ausia apleistum Sand
hurstą. Tai viskas ką galiu tamistai pasa
kyti.

Tipperis pasikėlė nuo kėdės, tuo budu 
duodamas ženklą kad priėmimas jau užsi
baigė. Jurgis nusilenkė ir neištaręs nei 
vieno žodžio išėjo. Ant tiek jis buvo pro-
tingas jog suprato kad kiekvienas aštres
nis išsireiškimas gali tik pabloginti jo si
tuaciją ir inpykinti Tipperį.

Savo keliu, Jurgis tbli buvo nuo pame
timo savo užmanymo, ir nusprendė pasta
tyti ant savo, ir parodyt'ponams draugams, 
kurie jį norėjo su tokiu paniekinimu valdy
ti, įz ką jis yra tikęs. Išnuomavo kambarį 
ir raštinę ant vienos šalinės gatvės, pirko 
kiek rakandų, aplankė kelis teisėjus, api- 
gardos teismą, kur buvo priimtas su šaltu 
mandagumu, o paskui nuėjo laikraščio re- 
dakcijon, vienon iš dviejų išeinančių Sai.d- 
hurste dienraščių “Bending” — buvo tai 
pavadinimas pirmos aukso kasyklos kurios 
vietoj stovi Sandhurstas, ir laikraštis ap
turėjo tą pavadinimą. Jurgis persistatė 
redaktoriui ir užklausė kiek kainuos kaipo 
advokato skelbimas.

Laikraštininkas nenoriai pažiurėjo ant 
jauno teisininko ir tarė:

— Kolei kas nepriimsiu tamistos skel
bimo.

— O tai iš kokios priežasties, jeigu ga
lima paklausti?

— Tamista esi priešininkas čionykščių 
advokatų. Tie ponai nepertraukiamai gar
sinasi pas mane. Jei priimčiau tamistos 
skelbimą nustočiau anų. Tamista supranti 
todėl....

(Bus daugiau)

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų
1918 m. laida, Cleveland, didesnio formato knyga, 
156 pusi., su autoriaus paveikslu ir 16 kitų iliustra
ciją, senovės garsių žmonių, dievų ir vietų, ir su 

trejetu žemlapių.
Knyga apima įvairias žmonių legendas, pasakas ir 
tikybines pažvalgas į gamtos apsireiškimus ant že
mės, po žeme ir ore, taipgi sumini priežastį Lietu
vių tautos paėjimo kaipo “Mėnulio Sūnų”.
Kaina 75c. Audimo viršeliais $1.25

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi
------------

SENA PASAKA
Myli gražuolę vaikinas, 
Be jos negai sau laimės rast. 
Bet jai labiau kitas patinka, 
.Tam širdį norėtų pavest.
Kitas išrinko sau kitą 
Pavadino savo žmona. 
Meile apvilta gražuolės 
širdis buvo skausmo pilna. 
Ilgai nelaukus, liš keršto 
Tekėjo už senio jinai. 
Mylinti vargšą vaikiną 
Ik karsto kamavo skausmai.

* • •
Pasaka šita kartojas

Tada mes pamisiijome sau: 
Norėdamas žmogus save pra- 

linksoninit, ir turėdamas pilną 
valia padaryt tą paSalinksmini- 
mą pagal savo noro, jis visada 
pasiverčia į durnių.

DAVATKŲ TEOLOGIJA
BABELIO BOKŠTAS

Pasaka kurios nupasakojimas 
rodo 'kad visi kas siekia augšty- 
bių, prie pažinimo Dievo, kas 
stengiasi protauti apie Dievo 
esybę ir jo ypatybes, tiek tegali 
vieni kitus suprasti kaip ir Ho- 
tentotas Francuzą, arba klebo
nas savo vyskupą, arba MolinĄs- 
tas Jamendstą.

Senai, bet ji visad nauja. 
Neverta gimti pasaulyj 
Kad pergyvent dvasioje ją.

J. Naruševičius.
Mokolai.
Nuo Juokų Red.: šias gerb. 

Naruševičiaus eilės pasaiko tą 
seną pasaką kuri ikartojos nuo 
pat svielto pradžios, ne tuk tarp 
žmonių bet ir tarp dievų, štai 

Į dar 'kada žemę valdė buris Olym- 
ipo dievų, jie irgi panašiai darė: 
vienas dievas mylėjo kitą dievę, 
bet ta dieve mylėjo kitą dievą, o 
tas —1 dar kitą dievę. Ir tačp 
viena's nuo kito bėgo prie įeito, 
bet tas prie kurio tas 'bėgo, bė
go dar prie kitos. Ir taip ratu 
vienais 'kitą vijos, niekad nega
lėdami pasivyti to kurio trokšta,

l arba tols kurios nori.
Smertelni žmoneliai tą prak- 

| tikuoja — ir ta pasaka, anot šio 
Imusų poeto, yra ir sena ir nau-

BALAAMAS
Netikęs pranašas, kurio asi

las, kaip šventraštis pasakoja, 
turėjęs kalbos dovaną. Protin
gi žmonės, žinoma, netiki tam, 
nežiūrint to kad tais stebuklas 
yra bažnyčios pripažintas, — o 
kur gi kitur ir rasi daugiau asi- 
sų, vyrų ir moterų, kalbančių ir 
net galvojančių apie teologijos 
klausimus.

BAIMĖ
Baiimė, įsako, yra pradžia iš

minties. žmogus niekados ne
protauja taip gerai kaip baimės 
pagautas. Visi bailiai ir laiko
mi kunigų skverno manydami 
kad tas skvernas nuves juos į 
laimingą amžinatvę.
BAŽNYČIA

Kitais žodžiais sakant, tai yra 
kunigija. Ir ta pati kunigija 
yra Kristaus moteris. Jos vy
ras yra geras ir, taiko's kielei, 
niekados jai neprieštarauja nie
kame. Teisybę sakant, ta mo-

Jogai nėra visiškai teisingai pa
informuoti kaslink jo ypatybių. 
Kunigai turi tote Dievo 'begaly
bės, nes jie, kaip ir jisai, yra be
galo išmintingi, bega'lo galingi, 
begalo krikščionių gerbiami už 
jų širdies ir galvos begalinį tuš
tumą.

BOSTRAI
Vaikai kurių tėvai neužsimo- 

kėjo Bažnyčiai kad nusipirkus 
teisąs drauge “sugriešyti”. Pa
gal išmintingą teisę kurią su
daro pirmapradinė nuodėmė, vi
si tokie. vaikai neturi tų teisių 

[kurias turi vaikai tėvų užsimo
kėjusių už teisę pagulėti.

Laukdami Meilės kontesto, 
turime pasakyti kad jau yra su- 
siųsta eilių nuo, daugelio poetų. 
Tik kaip ir paprastai, iš dauge
lio pašauktų mažai bulna išrink
tų, — tas pats ir šiame atvejuje.

Kadangi dar iš Lietuvos at
eina eilių, tikime jų ateis ir to
liau, 'todėl kontėsltą vienu nume
riu pailginame. Vietoj 26to nu
merio jis bus 27-tame.

J

Koks tai juokdaris aną dieną 
prisiuntė “Dirvai” šitokį laišką:

“Dirwa"

tas.
Viena ką gerai tas “pišorius” 

padarė tai kad savo pagiežą iš
liejo ant popieros. Kurie žmo
nės savo širdies jausmus kam 
nors išplepa arba išrašo ant po- 
pierio (trio labiausia užlsilima po
etai) tie niekad darbu nedaro — 
nei blogo nei gero. Kuris šuva 
loja tas mažai -kanda, — sako 
priežodis. Ir šis “pišorius" pa- 
sitiešiinęs savo pasakymu jaučia
si kaip darbą atlikęs. Ir pavo
jaus iš jo nėra.

Šleževičiene ir Venciene 
Gryžta Tėvynėn

Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto atstovės Amerikoje, pp. 
D. Šleževičienė ir V. Vencienė, 
pereitą žiemą atvykusios į Ame
riką parinkti aukų jų atstovau
jamo komiteto globojamiems 
Lietuvos našlaičiams, birželio 
23 d. rengiasi iškeliauti atgal į 
Kauną.

Jodvi per kelis mėnesius čia 
būdamos ir važinėdamos po Lie
tuvių kolonijas Surinko pusėti
nai daug aukų našlaičiams, ne
žiūrint žiauraus užsipuldinėjimo 
musų kierikališkos spaudos.

Nevedusios Moterį* — 
Tėmykit!

ja. Sunku1 yra ką pamylėt ir 
norėt sau turėt, nes tankiausia 
tas ar ta nori kokio kito ar ki
tos, ir taip toliau ir be galo. Ir 
juo labiau pradedi savo išsvajo
to ar išsvajotos norėt tuo labiau 
ji tau neapkantos ardo.

Tik labai mažą dalį turi dievai 
pasaulyj parinkę kuriemls leido 
mylėt ir mylėti — tai yra vie
nam prie kito bėgti, o ne šalin 
neštis.

Iš visų meilių liūdnesnė yra 
pasaka ta kur vienas ar viena 
Įsivaizdina kad jį ar ją kitas my
li, o sau tik mano 'kad vat štai 
koks aš galingas iar galinga kad 
galėjau priverst aną .mane my
lėt, o man tik j u tikai....

Tokių yra daugybė, ir jie ar 
jos .pakalbėję su sau priešinga 
lyčia paskui džiaugiasi kad pa- 
intekmėjo kito širdį, visai už
miršdami kad ir anoji pusė taip 
pat takiam atsitikime mano!

Gailėtis labiausia reikia tokių, 
nes jie ar jos visą amžį pravar- 
gsta suvedžiojant save kad buk 
juos kas pamyli ir pamyli....

Kurie tiki kad meilė yra ge
ra ir vienpusiška lai paskaito 
tas gerb. Naruševičiau^ eiles.

teris yra labai sunkiai suvaldo
ma, ne kartą ji smarkiai grū
moja savo vaikams jei jie jos 
užsimano neklausyti, — jos vy
ras gal ir turėtų įsikišti takiuo
se lartlsM.ikimuose, jei jis galėtų 
turėti balsą savo namų klausi
muose.
BAŽNYČIOS TĖVAI

šventieji, kurie parūpino Baž
nyčiai daugybę visokių dogmų, 
taisyklių, įstatymų ir išmintingų 
nuosprendžių kurių privalome 
klausyti ir nuo kurių negalime 
apeliuoti į protą.

BEGALINIS
Dievas yra begalinis. Jo esi- 

mas pripildo visą erdvę. Jiis yra 
visur. Taigi Jis yra ir manyje 
kuomet aš papildau nuodėmę ar 
kuomėt ilgiuos neišmintingai. 
Ak tu, kvaili, nieko panašaus! 
Jis gali būti visur ir nebūdamas 
tavyje! Ar to dar nesupranti? 
Ak, tai paslaptis ! Na, dabar 
jau suprantu.
BEGALYBĖ

Dalykas kurs yra neužbaigtas, 
arba kurs neturi galo. Dievas 
yra begalinis, kitaip sakant, teo-

7907 Superior- Awenu, 
Oleweland OhiO,

pasakdkit Greičinyfieriej ir 
Bautrukonutej jėigo jea dajnos 
an stejžaus tai bus nužudite.

Po apačia laiško nupiešta mir
ties kaukolė ir sukryžiuloti kau
lai. Kaukolę ir kaulus iš to pie
šinio tik galima įsivaizdint, pa
gal 'kitų jau muSų akimis papras
tų tokių piešinių, nes šis artis
tas, kaip ir rašytojas, laibai pras-

Daugybč jaunų ir vidurinio am- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą pačią; butų 
mums malonu tamistas su jais supa
žindinti. Prisiųskit mums savo var
dą ir adresą, o mes jums prisiusime 
progą kuri atneš jums linksmas va
landas, o gal ir tinkamą bagotą vy
rą. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos publikos. Adresuokit laišką ši
taip: (50)

L. K. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford, Ill.
Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 

Užrašykit jiems "Dirvą”

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose,' 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavitno iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

Prospect 2420 Central 1706
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

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

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

Jose nėra perdaug poezijos, nes 
tik teisybės žodeliai, ir tai pras
tai sudėti. Mes jaučiame kad 
gerb. poetas norėjo jais daugiau 
pasakyt negu įstengė. Bet mes 
jį aiškiai suprantame, nors ra
sis tokių kurie jam protestuos 
jog meilė yra tik tas kas yra ge
ra, gražu ir prakilnu.

.“Ątsakyk tam durniui” — to
kiu antgalviu “Drauge” randa
si straipsnis. Tas straipsnis 
prasideda : “Miano draugas at
nešė man ‘Tėvynės! 23 nr. ir ro
dydamas straipsnį ‘Vatikano pi
liečiai’ šlako: ‘Atsakyk tam dur
niui’.”

Nežinia kas buvo tas draugais 
ir to draugo draugas kuris bu-, 
vo raginamas durniui atsakyti, 
bet mums labai žinomas priežo
dis yra toks:

“Ka|i su durnu susideda tas 
pate yra durnas.”

Atsakymas “tam durniui” tel
pa net kelių špaltų ilgumo.

Mes žiūrėjome į Masonų pa
rengtą (Clevelande) jų suvažia
vimui paminėti iškilmę, žaislus 
ir apeigas. Matėme jų tūkstan
čius suvažiavusių, naktyje kėlu
sių gatvėse puotas, neisi Inebuvo 
tokių didelių salių kur tokia mi
nia gailėtų sutilpti. žmonės link
sminosi visomis išgalėmis: putė 
blešines dūdas, barškino baršky
nes-, vyrai pasirėdę moteriško
mis apatinėmis drapanomis švai
stėsi, užsidėję riestas ir pustas 
nosis šokinėjo ir klykavo, kabi- 
nėjosi prie -kitų, vyrų ir moterų, 
ir šokino-suko kaip Įmanydami.

365 Dienos nuo Dabar?
\

žiūrint atgal j praėjusįjį metą, 
jus turbut suprantat kad buvo 
galima sutaupyti daugiau savo 
uždarbio.

Ar taip pat bus ir už metą nuo 
dabar, ar gal jus leisit mums pa
gelbėt subudavot jums rezervo 
fondą kuris visada bus gata
vas jusų svarbiam atsitikimui?

Leiskit Clevelando seniausiam ir 
didžiausiam taupymų bankui pa
tarnauti jums.

“Dėk Savo Taupymus 
į Taupymų Banką”

PUBLIC Incorporated 1849

SQUAM (forfeit) for
in the City of Cleveland

ATDARA PANEDĖLIAIS IKI 6 V. SUBATOMIS IKI 1 PO PIETŲ
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ARKLIŲ LENKTYNĖS
Clevealndo gyveritojai per vi

sa savaitę, nuo liepos 2 d., tu
rės dideles arklių lenktynes ku
rios atsibus North Randall trak
te.

Lenktynėse dalyvaitis tokie ži
nomi arkliai kaip Peter Brewer 
ir Sanardo, kurių paveikslus čia 
paduodame.

Arklys Peter Brewer užaugo 
Laurel Hill farmoje ir jau yra 
dalyvavęs lenktynėse; jis pri-

kai ūso Et. Stout’ui, iš Pontiac, 
Mich.

Sanardo priklauso P. Geer’ui.
Arklių lenktynės yra žingei- 

džiausias matymas iš visų žais
lų. Lietuviai apsipažinę su ar
kliais turės malonumo dalyvau
dami lenktynėse.

Dalyvaus jose gabiaitoi 'lenk
tynių vadovauto j ai atsižymėję 
kitais metais.

Nuvažiuoti iš miesto galima 
imant nuo Skvero North Ran
dall karus.

Dovanai Parodymas 
ir Pamokinimas Kaip 

Naudot Gązinius 
Prietaisus

15305 Waterloo Road

SHILOH _

DOVANAI PATARNAVIMAS NATURALIO 
GAZO NAUDOTOJAMS

Kad naturalio gazo naudotojai gautų geresnes pasekmes ir su
taupytų gazų degindami gazų priderančiai, The East Ohio Gas Com
pany atidarė

DOVANAI PARODYMĄ IR PAMOKINIMĄ
.Po No. 15305 Waterloo Road, tuojau už tilto, kur yra parodoma 

tikriausi gazo deginimo prietaisai ir ekonomiški budai juos naudo
ti. Tas išstątas ir pamokinimas yra labai naudingi.

ATDARA VAKARAIS
Nieko neimama už įžangą ir nieko neparduodama. Jus esat 

kviečiami praleisti keletą žingeidžių minutų tame išrodyme ir atsi- 
neškit savo gazo keblumų klausimus su savim. Kur reikalinga, mes 
pasiųsime savo naturalio gazo specialistą išegzaminuoti jūsų padar
gus ypatiškai.

Nauji gazo naudotojai taipgi gali daug šiuomi pasinaudoti.
DEG1NKIT GAZĄ GERIAU

Bėgyje šito parodo ir padrąsinimui geriau deginti gazą, bus da
linama dovanai Humphrey Radiantfire Gas Grate Heater. Smulk
menų apie tai kreipkitės i šitą parodą.

THE EAST OHIO GAS CO.

IŠMOKSTA
PERLAIDOS

šitos perlaidos, siiĮtsos per
U1XT!- •• *vvirvos" Agentur 
ta Lietuvoje: 
Al. Vokietaičiui 
P. Gregiiunui, 
Z. Jonyčiui 
" Petraičiui
E. Sukąrauskaitei 

Bakučiutei 
Gavelienei

P. Gailiunui 
Kr. Gailiušiui 
M. Bubnieneri 
J. Karpavičiui 
E. Alaskevičiu'tei
I. Gardziifliui
J. Čepukui
V. Didžiulienei 
D. Petrulianidi

P.

M.
M.

■ą, yraišmokė-

Litu 50 
” 100 
” 450 
” 100 
” 400 
” 50
” 100 
” 200 
” 200 
” 150 
” 3050 
” 100 
” 150 

Doalriu 650 
” • 150 

Lenkų
markių 440,000 

Siuskite pinigus Lietuvon tik
tai per “Dirvos” Agentūrą. Čia 
gausit pigiausį kursą, čia rasi
te greičiaus) patarnavimą ir 
draugingą patarimą.

7907 Superior Ave.
(Vietiniams: Ofisas atdara iki 9 vak.)

Ekstra Pigiai Parsiduoda
Dviejų šeimyųn namas, 16 kambarių, 

visai lengva padaryti 4 šeimynų. 
Yra 5 garadžiai, didelis lotas. Kai
na tik $14,500. Reikia mokėti $4,000.

Dvi saldainių ir groserio krautuvės, 
viena randasi 1066 Ansel Rd., ki

ta prie E. 79th St. Rendos pigios. 
Pardavimo priežastis, savininkai iš
važiuoja į savo šalį greitu laiku.

J. A. PEČIULIS 
1219 E. 8.3rd St.

PARDAVIMAI
NAMAI ’ NAMAI NAMAI

6 kambarių pavienis, su ,2 gara- 
džiais, ant E. 85 netoli' Supe

rior. $6,200. Reikia $1,000 {mo
kėt, likusius po $50 mėnesyje.

E. 61 st. arti Superior — 3 šei- 
i mynų namas, su garo šiluma, 
didelis lotas. Kaina $8,600. Rei- 

| kia 'įmokėti $4,000.

Netoli E. 70 ir Superior, 4 šeim. 
mūras su 2 .eimynų medine.

$25,000.' Inmokėt $5,000.

Giddings Rd. netoli Superior, 3 
šeimynų, lotas 37x170. $13.500. 
Ant išmokesčio. į

IMes taipgi mokam cash už jūsų 
namus. Ateikit pasikalbėt.

7907 SUPERIOR AVE.
Rand. 6153. 1

............... .....

! Vyriški ir Moteriški X 
ČEVERYKAI

I Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- X 
T tės. Naudokitės šita proga — T 
X Lietuvių išdirbystčs Over-Globe X 
4- čeverykai drūtai padaryti ir X 
T gražiai tinka ant kojų, šitas T 
X yra fik vienas Lietuviškas što- X 
T ras čeverykų CIevelande. T

MEYER MILLER •} 
6311 St. Clair Ave. |į

butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home 

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

Tegul užeina j “Dirvos” krau
tuvę atsiimti laiškų iš Lietuvos:

J. Dagilis, gyvenęs 1115 E. 76 
Street.
__ K. Leimonas, 1616 Payne Av.

Pardavimai
KAS NORI GREIT PIRKTI AR 

PARDUOTI AR MAINYT
Namus, Lotus, Farmas, Bučernes, 

Grosernes, Automobilius, ir k. biznius 
Jeigu turit koki namų išmokėję, ga
liu jums išmainyti ant didesnio na
mo. loto, bučernes, grosernes, auto
mobilio, ir automobilius mainau ant 
namų Dar kas jieškot pirkti turiu 
visokių namų didžiausius bargenus 
pasiskyrimui visose miesto dalyse.

Patarnavimas greitas ir teisingas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 12 pie
tų. Po pietų nuo 2:30 iki 8 vakare.

Septintadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
GEO. KAUPA & COMPANY 
Lietuviška Pinigų Siuntinio ir 
Laivakorių Pardavimo Agentūra 

6603 St. Clair Avenue

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškon mau-

__  viimuj 
nes yra visokį patogumai ir geriau-

• šia patarnaujama. Taigi ateikit ir
■■ jus kurie dar nebuvot. I'

KAINA TIK 25 CENTAI.
921 St. Clair Ave.

Netoli E. 9th Street

PIRKIT FARMAS
40 akru, 2 mailės į miestų, užsėta 

javais, 'geri budinkai, gera žemė, 3 
■ arkliai, 4 karves, 5 kiaulės, 100 viš

tų, 3 antrjs, 13 indikų, ir padargai. 
$2,800. Reikia jmokėt kiek gali.

300 akrų, dideli geri budinkai, už-, 
sėta javais; 25 karvės, 6 arkliai, 30 
kiaulių ir paukščiai, mašinos, viskas 
$16,000.

360 aknj, mažas budinkas, $4,500. 
Reikia įmokėti $500, ar mainais ant 
namų. (_ ,,

P. D. ANDREKUS
• Real Estate Pentwater, Mieh. Į

šia patarnaujama. T: 
jus kurie dar nebuvot.

KAINA TIK 25 i (30)

Iš LIETUVOS

Tarybos Prekybai Vesti 
žemės Ūkio Ministerija ir Ko. 

perativų Sąjunga delegavo Lon< 
I donąn agronomus Tubellį ir Fle- 

džinrici tartis su Anglų firmoj 
mils žemės ūkio produktų išvffi 
žimo reikalais.

Nauja Lietuvos Milicijos 
Uniforma

Gpgužio 13 d. Kauniškiai pa- 
maltė milicininkus nauja unifor
ma aprengtus. Dabar musų mi
licininkai savo išvaizda 'biri pa- 

n inkarais.
(26) I na^s vakarų Europos milici-

Lietuvos Ūkio Paroda
Lietuvos Ūkio ir Pramonės 

Paroda bus atidaryta pusiau 
rugsėjo mėn.

AMERIKO

BELLE VERNl 
hr^cREAMEpJ

Jūsų protėviai gimtinėje 
šalyje naudojo daug varš
kės; ir nėra abejonės jog jų 
gera sveikata ir narsumas 
prigulėjo nuo to puikaus 
maisto.

Jus taipgi, čia Clevelan— 
de, galit naudotis tuo ska-

niu maistu, varške. Jeigu 
norit geriausios žiūrėkit kad 
ant pakelių butų vardas 
“Belle Vernon”.

Pirkit iš savo krautuvnin- 
ko, arba lai The Telling-Bel
le Vernon Co. pristato jumis 
Į namus.

Akčyžės Banderolių 
Vogimas7

Nesenai sugauta rinkliavų de
partment© valdininkas Varan
tis, kuris 'bevogdamas akčyžės 
banderoles padarė valstybei nuo
stolių apie 65,000 litų. Pavog
tas banderoles jis parduodavo 
tabako fabrikantams, kurie irgi 
suimta.

BELLE VERNON
Su Grietine Maišyta Varške

j NAUJIENA Clevelando LIETUVIAMS
i Atidarė naują Paveikslų Studiją Lietuviams patogiausioj 
I vietoj, šalę Lietuvių Salės. Darbą atlieka tikrai artistiš

kai, nes fotografijos mokslą baigė vienoj iš didžiausių New 
Yorko mokyklų, taipgi dirbo puikiausiose paveikslų Studi- 

I jose New Yorke. Darbą padaro gražiai nž numažintas kai- 
| nas. Padidina paveikslus iš mažų, spalvuoja natūralesnis 
| spalvomis. Viskas garantuojama.

J. J. STANKUS
New Yorko Fotografijų Artistas| 6905 SUPERIOR AVE. Trįs durįs nuo Lietuvių Salės

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bile diena gali padėt savo pinigus 
taupymui šioje įstaigoje ir už juos nuo
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur 
nuošimtis pradeda skaityti nuo mėne
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM
TIS arba 25% daugiau negu gaunant- 
ketvirtą nuošimtį.
Perkelkit savo pinigus čionai — viskas 
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge
lę, ir jūsų pinigai bus pervesti čia.
Atvažiavusiems iš kitų mieštų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.
3352 Superior Av. Cleveland, O.

___ _ __ J'__  | ~ ■©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
mavm casesm^ —

Rekordų 4 už $1.00
Kreipkitės į Kauno Krautuvę

2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio
^©@©©@@©©©©©©®©©©©@©©©©®©©©©®®©®®©®®®®®®©®©©©©©@©©©©©©@®©©©@@©©©©©@@©©@©©©©©©@@@@

Lenkai Gaudo Vilniaus 
Gyventojus

Vilniuje miesto policija gau
dė tuos svetimšalius kurie turi 
'būti 'iš Vilniaus krašto išsiųsti. 
Sugauta viso 120 asmenų, kurią 
30 tą pat dieną išsiųsta Molodeč- 
non.

("Liet. Ukin.”)

Steigiasi Klaipėdoj
'Lietuvos Bankas nupirko na

mus Vokietijos Banko Klaipė
doje.

Gegužio 15 d. Lietuvos Ban
kas turėjo paleidęs apivarton, 
virš 46 milijonų litų. Visi 
leistieji litai paremta auksu 
kitų valstybių tvirta valiutą.

Moterįs Kaune
Kauno mieste iš 84,352 

ventojų, moterų yra 44,489, 
rų 39,963'. T' ’ . ‘ 
626 didesnis už vyrų.

Į Jau sukako dvej 
Amerikos Lietuviai 

■ gi Vileišį ir jo vie 
kė dabartinio char 

J Wffimaro čarneck 
tą iJkotarpį, t. y. 

Irimo Vileišio iki da 
i.Ėtorija, ne laikas 
Į čia kalbėti. Mums 
padaryti Jųdviejų n 
p, suvesti, taip sa1 

pas, parodyti Ame 
viu visuomenei kail 
mrina įvyko Ameril 

fnusistatyme sulig 
t tas tai permainai įv 
r Kad nebūtų ne 
į čia turime suminėti 
| karinote p. Vileišis p 

rikoje ir kuriuos 
hew Yoike budair 
pi prižadėjo tęsti

I damas kad “Aš ai 
į griauti mano gerbi 
į lakūno darbus, bet 
San....”

į Vileišis, eidamas 
1 no pamatu, nežiui 
Jis telkė aplink sav 
dešinėsės” ir “iš k. 

Inorėjo dubti valstj 
j giausia paramos. S 

savęs bendradarbiu! 
ir krikščionfe-demd 

Įliu taktu tiesė pan 
[Paskolai, pinigų s: 
|ku rinkliavoms, lai: 
pliečią registracij 

[ryšiams mėgsti, ir 
, ■■ Kiek iš to buvo n 

šia žino pats p. ča 
tuo metu buvo Lie 
limo ministeriu. 1 
Vileišio pradėtieji < 
po —irgi geriausi 
Čarneckis, kurs tui 
sžadėjo 'toliau ves

11 Pąskol 
Į Propaganda Liel 
p. Vileišio buvo v 
nuoseklumu. Visi 
rife rėmė Lietir 
įmonės stojo j t 
Partiniai skirtumą 

| 'darbui buvo k u oi 
Baudota prakalbos, 
rios farganizadijosį 
sa eilė Paskolos S 
Vileišio ir Jo pat 

Ižadcikio ir Kun. 
lankyta beveik x 
nesės Amerikos 
rijos. Kur jie ap. 
jautė juos esant 1 
gaiš, jautė juos 
darbą kurio'jpasėk 
ti tvirta Lietuvo 
Jų pačių būdas t 
žmones prie jų as 
tos idėjos kuriai j 
y. prie Lietuvės, 
tikos Lietuvių lari 
Atstovybėje, ant 
New Yoike tas vii 
užėjęs į Lietuvos įs 
do tikros tautinės m 
liške atrinešimo. 1 
ir išdidumo dvasios 

Į Visa, tai sudarė 
perą Amerikoje kad 
sunku kelti Lietuv 

n ir gauti iš Ameril 
Rusios paramos g 

| džiu ir darbu.
i Tikru skaitmenų . 
tarime, bet rodos 1 
laikais Amerikos L 
dėjo Lietuvai pas! 
11.800,000. Jie su® 

iriems tikslams (kr 
šauliams, Raudonąja 

j Gedaujantiems, ir tt.' 
lą šimtų tūkstančių t 

Kiek paskolos suki 
seckio laikais, per p 
b metu, mes nežino 
Čarneckis, nei Finam 
fa įgaliotinis p. B 
tartą mums to nepa 
pamename kad 1921 
tašo buvo skelbiama 

j k busianti užbaigta 
j rasėje mėnesio tų p 

[Puto, jos kėlimo 'laika 
■tais atvejais pratęsia: 
(alinus, jau nebežin 
Msisekė per “visą ka 
rijos viešpatavimo la 
uitoje padaryti nors 
talis to ką padarė p. 
tavo padėjėjais, tai y 
Finansinė Misija.

Paskelbs darbas, k 
dėjo “tęsti” p. čame 
tikruoju fiateko ir p. 
brjerai prisitarnavo 
taip anoji meška puri 
j Delko taip atsitiko ? 
tatume gauti paaiškin 
kliką partijos Ameril 
tataliku partija,’ ru

iš-
ar

gy-
• ’T''

Moterų skaičius 4,-

šįmet Kaune miego liga bu
vo susirgę 65 žmonės; 12 žmo: 
nių nuo jos mirė.

Vilniaus Lenkų laikraščių ži
niomis, šiais metais bus dau
giausia apgyvendinta Lenkijos 
kolonistų Vileikos ir Disnos ap
skrityse.

Vilniaus magistratas įveda 
“mokesnį” už muziką restauran- j 
tuose ir kavinėse. įmonės ku- į 
riose bus grojama turės mokė-1 
ti nuo 300,000 iki 1,000,000 m. 
mėnesiui.

Del nepakenčiamų gyvenimo • 
sąlygų Vilniuje prasidėjo strei-1 
kai. Streikuoja įvairių įstaigą 
ir įmonių darbininkai, mokyto-1; 
jai, teatro tarnautojai, artistai, 1 
muzikantai, ir k.

Gegužio 19 d. Vilniuje aku-į 
pantų vyriatfsybė konfiskavo i 
Gudų laikraštį “Novae žice”. | 

(“Trimitas”)

Kaunas Taisosi
Kauno miesto valdyba yra pi- 

gaminusi jau projektus įvedi
mui kanalizacijos -ir vanden
traukio. Pravedimui šių darbu 
reikalinga užtraukti miesto pa
skola iki 15 milijonų litų, o pra- 
vedimui elektros tramvajų, pa
taisymui miesto grendimo dar 
reikėtų nemažiau 5 milijonų Ii-; 
tų. Miesto valdyba yra jau ga-1 
vusi pora pasiūlymų šios pasko
los užtraukimui, tečiau mie-tto į 
Tarybos narių dauguma nėra j 
linkusi imti paskolos ir norėta] 1 
šiuos darbus atiduoti kokiems i 
koncesininkams. Tečiau šitokią 1 
koncesininkų tuo tarpu neatsi-1 
randa ir todėl klausimas ar už- į 
traukti paskolą ar ne vis aitidė-1 
liejama svarstymui iš vieno Ta- i 
rybos posėdžio į kitą'. Išrinkto-1 
ji tos paskolos apsvarstymui ko- j 
misija siūlo Miesto Tarybai iš
rinkti iš Miesto Tarybos nariu j 
arba ir šiaip žinovų komisiją, i 
kurią pasiųsti.Londonan ir Pa- ] 
ryžiun ir ją įgalioti užtraukti 1 
paskolą sąlygomis kurios paskui į 
Miesto Tarybos ir Savivaldybės I 
Departamento turėtų būti pa- į 
tvirtinama. .(“Liet") |



ETUVOS
DIRVA 7

Prekybai Vesį 
io Ministerija ir 
unga delegavo Loj 
omus Tu'bedJį ir F]e 
is sil Anglų firmą 
ūkio produktų ijw 
is.

AMERIKOS LIETUVIAI IR LIETUVOS 
ATSTOVYBE

‘tuvos Miliciją 
niforma
J d. Kauniškiai 
inkus nauja unify 
s. Dabar musų ®į 
i’o išvaizda bus įs. 
■ų Europos mffitj.

Ūkio Paroda
Ūkio ir Prameną 

atidaryta pusių

> Banderolių 
□girnas7 
gauta rinkliavų fe 
aid įninkąs Vartei 
vogdamas akčyiį 
darė valstybei n» 
5,000 litų. Pavoj. 
es jis parduodat 
autams, kurie iqj

audo Vilniau 
rentojus 
iesto policija 
mšalius kurie tai 
uS krašto išsiųst. 
120 asmenų, kurių 
ą išsiųsta Molodet-

t Ukm.”)

i' Klaipėdoj 
ankas nupirko įl
įs Banko Klaipė

d. Lietuvos Bat 
aleidęs apivartn 
nu litų. Visi ii- 
laremta auksu u 
tvirta valiuta, .

įs Kaune

L Jau sukako dveji metai kaip . išstumti iš Washington p. Vi'lęi- 
[AmeiTkos Lietuviai išlydėjo Jo- šį ir Įsprausti p. čarneekį jo 
Iną Vileišį ir jo vieton sušilau-1 vieton, tikrino Lietuvos valdžią 
kė dabartinio charge d’affairs kad prie Vileišio katalikų visuo- 
Valdemaro Čarneckio. Kaip ši- 

[tą laikotarpį, t. y. nuo iškelia- 
vimo Vileišio iki dabar, įvertins 
istorija, ne laikas ir ne vieta 
čia kalbėti. Mums tiktai rupi 

[padaryti tųdviejų metų peržval
ga, suvesti, taip sakant, balan
sas, parodyti Amerikos Lietu-Ikiui atėjusį WaShin'gtoną butų 
tvių visuomenei kaiti didelė per- reikėję sukelti paskolos bent 
maina įvyko Amerikos Lietuvių $10,000,000; reikėjo gauti aukų 
nusistatyme sulig Lietuvos ir. bent $5,000,000.

Įkas tai permainai įvykti gelbėjo. 
Į Kad nebūtų nesusipratimo, 
icialurime suminėti tuos darbus 
kuriuds p. Vileišis pradėjo Amė- 
rikoje ir kuriuos p. Čarneckis 
New Yorke būdamas iškilmin- 
gai prižadėjo tęsti toliau, saky- 

įdamas kad “Aš atvažiavau ne 
[griauti mano gerbiamojo pirm- 
.takuno darbus, bet tęsti juos to
liau....”

J; Vileišis, eidamas valstybingu- 
įino pamatu, nežiūrėjo partijų. 
Jis telkė aplink save žmones “iš 
dešinėsės” ir “iš kairėsės”, JiS 

[norėjo duoti valstybei kuodau- 
Įgiausia paramos. Sukvietęs prie 
[savęs bendradarbius tautininkus 
ir krikščionis-demokratus, Idide- 

Hiu taktu tiesė pamatą Laisvės 
Paskolai, pinigų siuntimui, au- 
kų rinkliavomis, laisvai Lietuvos 
piliečių registracijai, prekybos 
ryšiams mėgsti, ir tt.
į Kiek iš to buvo naudos geriau
sia žino pats p. Čarneckis, kurs 
tuo metu buvo Lietuvos susisie- 
kimo ministeriu. Kurlink tie .p. 

[Vileišio pradėtieji darbai nukry
po — irgi geriausia žino pats p. 
Čarneckis, kurs tuos darbus pa- 
sižadėjo toliau vesti....

Paskola 
į Propaganda Lietuvos paskolai 
p. Vileišio buvo vedama dideliu 
nuoseklumu. Visų partijų, ku- 
rios rėmė Lietuvos (valstybę, 
[žmonės stojo į bendrą darbą. 
Partiniai skirtumai išdilo. Tam 
Idarbui buvo kuoplačiauteia par 
[naudota prakalbos, spauda, įvai-

menė bonų neperkant!, bet ji 
pirksianti jei atstovu busią ka
talikų partijos žmogus. Jie, be 
to, nekarta urbi et orbi skelbda
vo kad jie kontroliuoja bent 90 
nuošimčių Amerikos Lietuvių. 
Jei taip butų buvę tai čarnec-

Įvairios svetimtaučių firmos 
ėmė iš musų žmonių po 15 ir po 
20 nųoš. komiso už Litų perlai
das Lietuvon. (Pav. New Yor
ke bankas “The Bank of United 
States” dar ir dabar ima arti 25 
nuoš. komiso: už $25 jis siunčia 
Lietuvon tiktai 208 litufe.)

Ir šis reikalas, -kaip ir bonų 
pardavinėjimas, Vileišio pradė
ta dideliu pasisekimu ir piros- 
pektais, Čarneckio liko palaido
tas su skriauda valstybei ir jos 
.piliečiams Amerikoje. Ameri
kos Lietuviai kas metai persiun
čia Lietuvon bent 12 ar 15 mili
jonų dolarių. Tegul Atstovybė

©
IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
Atsibuna kas Nedeldienis 2:45 po pietų
Wm. Abel Salėj 7017 Superior Ave. 

įžanga Dvkai — Kolektų Niekad Nebus
‘fir EKSTRA

Svarbus išguldymas atsibus BIRŽELIO 27 d. Pradžia 7:30 v. 
DU BUVO KEKLOJ Kalbės J. R. Muzikantas iš Brooklyn. 

GOODRICH SALĖJ, 1420 E. 31 St.

Svarbiu knygų galima gauti pasiskaitymui:
MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS -......................
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ --------- 
KĄ ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ......................
ireinkitšs i “Sargybos Bokštas” 18 Concord St. Broo

- 25c
- 25c
- 15c

i, N. Y.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS
Orange Cloudy,

Cherry, Strawberry, Grape, 
Cream Soda, Loganberry, 

Cream Cola.
Pristatome ant bile pareikalavimo į Krautuves, Namus, 

Sales, Piknikus ir visur kur reikia.
2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

GĖRIMUS:
Ginger Ale, Root Beer, 

Lemon,

.te iš 84,352 ?;■ rjos Organizacijos, sudaryta Vi-
•ų yra 44,489, ų- 
oterų skaičiusi,- 
ž vyrų. „ ’•

e miego liga bi 
žmonės; 12 ano 
irė.

o j Lietuvoj 
rkų laikraščių fr 
metai's bus dan- 
endinta Lenkija 
tos ir Dianos a?

įgistratas įvedi 
tiuziką restaum- 
šse. Įmena h- 
ima turės mote- 
iki 1,000,000 a

čiamų gyvenini 
> prasidėjo strte 
a Įvairių įstuiei 
ininkai, mokyte 
autojai, artistą

i. Vilniuje ako- 
ybė konfiskan 
“Novae žice". i 
nitas”)

Taisosi
valdyba yra pa- 

projektus įvedi- 
jos ir vanda- 
tTimui šių darbe 
tukti miesto p- 
jonų litų, o pra- 
s tramvajų, pa- 
i grendimo dar 
u 5 milijonų Ii- 
yba yra jau p- 
ymų šios pasko- 
. tečiau mieste 
dauguma nėra 

■keflos ir norėta 
Jduoti kokiejns

Tečiau šitokią 
o tarpu neatsL 
laušimas ar ui- 
ir ne vis aitidė 
mi iš vieno Ta- 
kilai Išrinkto-' 

asvarstymūi ko
što Tarybai įw 
Tarybos narių 

■novų komisija, 
radonai! ir Pa
il ioti užtraukti 
s kurios paskui 
r Savivaldybės 
irėtų būti pa-

.(“Liet,”)!

įsa eilė Paskolos Stočių. Paties 
[Vileišio ir Jo padėjėjų Majoro 
Žadeikio ir Kuri. J. Žibaus ap
lankyta beveik visos (stambes- 
nėsės Amerikos Lietuvių kolo
nijos. Kur jie apsilankė žmonės 
jautė ju-os esant Lietuvos drau
gais, jautė juos dirbant didelį 
darbą kurio pasekmėje turi bu
itį tvirta Lietuvos Respublika. 
Į Ji] pačių -būdas traukte traukė 
žmones prie jų asmenų ir prie 
tos idėjos kuriai jie tarnavo, t. 
y. prie Lietuvos. Kas iš Ame
rikos Lietuvių lankėsi tuo -metu 
(Atstovybėje, ant 71-os gatvės 
New York e tas visados jautėsi 
užėjęs į Lietuvos įstaigą kur ra
do tikros tautinės šilumos ir bro- 
Įliškc atmesimo. Biurokratinės 
[ir išdidumo dvasios čia nebuvo, 
t Visa b tai sudarė tokią atmos
ferą Amerikoje kad joje nebuvo 
Ištinku kelti Lietuvos prestižas 
ir gauti iš Amerikos Lietuvių 
gausios paramos pinigais, žto- 
džiu ir darbu.
I Tikra skaitmenų po ranka ne
turime, bet rodos kad Vileišio 
laikais Amerikos Lietuviai su- 
tiėjo Lietuvai paskolos netoli 

; $1,800,000. Jie suaukavo įvai- 
Įriems tikslams (kraštui ginti, 
šauliams, Raudonajam Kryžiui, 

[ badaujantiems, irtt.) 'suvirs po
rą šimtų tūkstančių dolarių.
| Kiek paskoloj sukelta p. čar- 
neckio 'laikais, per pastaruosius 
du mėtų, mes nežinome. Nei p. 

[Čarneckis, nei Finansinės Misi
jos įgaliotinis p. Bielskis nei 
'kartą mums to nepasakė. Tik 
pamename kad 1921 m. p. Biel
skio buvo skelbiama kad pasko
la busianti užbaigta ne vėliau 
rugsėjo mėnesio tų pačių metų. 
Po to, jos kėlimo laikas buvo ke

liais atvejais pratęsiamas ir, pa
kabaus, jau nebežinoma begu 
pasisekė per “yifeą katalikų par
tijos viešpatavimo laiką” Ame
rikoje padaryti nors ketvirta 
[dalis to ką padarė p. Vileišis su 
(savo padėjėjais, tai yra pirmoji 
Finansinė Misija.
I Paskolos darbas, kurį priža
dėjo “tęsti” p. Čarneckis, išėjo 
[tikruoju fiasko ir p. Čarneckio 
[karjerai prisitarnavo taip pat 
kaip anoji meška pustelniriknii. 
| Delko taip atsitiko? Mes no- 
[ retume gauti paaiškinimą iš ka
talikų partijos Amerikoje. Juk 
■katalikų partija, rūpindamasi

Kur visa tai?
, šitas f ūktas įrodo kaip ne- 
i kompetentingose rankose yra 
• Lietuvos reikalai Amerikoje.

Pinigų Siuntimo Reikalas
Vileišis matydamas kaip daug 

pinigų praranda mtfsų žmonės 
' kreipdamiesi į visokias abejoti

nos reputacijos agentūras-, daž
niausią ryklių svetimtaučių ran
kose, įsiteigė pinigų siuntimo 
skyrių. Tai buvo svarbus dar
bas, 'kuris rimtai tuo laiku bu
vo pastatytas tiktai prie Atsto
vybės, ir šiaip dar vienoje-kito- 
je Lietuvių Įstaigoje. Keliai pi
nigams siųsti Į Lietuvą dar ne
buvo ištirta; ne vienais svetim
tautis spekuliantas, tai del ne
žinojimo tų kelių, tai del kito
kių priežasčių padarydavo mu
sų žmonėms skriaudos. Užtai 
tokiam Atstovybės darbui žmo
nės pritarė. Ačiū jam, Atsto
vybė ne vienam tinkamai patar
navo ir pati turėjo iš to uždar- ; 
bio tiek kad ne tik nereikalavo I 
iš Lietuvos pinigų savo persona- ■ 
lui išlaikyti, bet dar ir pelno Lie- i 
tuvos valdžiai davė.

ši'toki tuo reikalu Atstovybės i 
politika, be abejonės, negalėjo ■ 
nepakenkti daugeliui tų Lietu- i 
vių kurie panašiu darbu jau bu- i 
vo pradėję užsiimti karui pasi- : 
baigus, arba kurie tokias firmas i 
nuo seniau turėjo. Bet jie ty
lėjo ir Sn Atstovybe kooperavo, 
atsižvelgdami į tai kad iš to dar
bo pelną gauna Lietuvos Respu
blika. Antra, jie žinojo kad šio 
darbo dirva yra gana plati: butų 
užtekę jo ir Atstovybei it jiems. 
Tuo Iabi(au„ jų tikėtasi jog, dar
bui augant, ir ateityje paltis Lie
tuviai agentai galės siųsti, savo 
perlaidas per Atstovybę, Sueida
mi su ja artiman kontaktan, su
darydami lyg ir Savo “clearing 
house” Lietuvos valdžios įstai
goje.

Taip buvo prie Vileišio. Kiek 
Vileišis davė iš to darbo gryno 
pelno valstybei, nežinome. Bet 
šių žodžių autoriui teko būti . 
Amerikiečių išrinktoje ('katali
kų lyderiams reikalaujant) re
vizijos komisijoje Finansinės 
Misijos atskaitoms patikrinti. 
Patikrinimą darant, pasirodė 
kad visos išlaidos propagandai, 
nuomoms, algoms personalui, 
'spaudai, ir tt., buvo apmokėta 
iš to darbo ir rezerve, Lietuvos 
Respublkios naudai, buvo dar 

1 keliolika tūkstančių dolarių pel- 
1 no....

Dabar to viso nėra. Dabar ir. i.<] 
Atstovybė ir kiti laukia algų iš 
Kauno. Kelionėms Atstovybės 
žmonės leido daug valstybės pj- 
nigų ir nebegalėjo parduoti nei 
vieno bono. Finansinei Misijai 
išlaikyti valstybė turėjo mokėti 
iš Kauno didelius pinigus, gi ' 
naudos iš toS Misijos buvo tiek 
kiek katinas priašarojo....

Dabartinė Atstovybė ne tik 
to darbo nebetęsė, bet prarado i I 
visuomenėje užsitikėjimą, kurį i 
jau sunku bebūtų atgauti, šian
dien retai kas tesikreipia į At- ■ 
stovybę pinigų Siuntimo reikalu’. • 
Visuomenė lyg ir nujaučia kad : 
toles Atstovybės šiuo, darbo žvfl- : 
gsniu apsileidimas buvo ir jra : 
griežtai priešingas Lietuvos Res- : 
publikos interesams. i

Prie Vileišio svajota kad At- i 
stovybė tiek ištobulins pinigų = 
siuntimą jog galės diktuoti A- Š 
merikoje Lietuvos pinigų kur- = 
Są. Tuo tarpu ši Atstovybė net = 
neinformavo visuomenės kuo- = 
met visokie spekuliantai 1921 ir = 
1922 m. imdavo iš žmonių po = 
50 ir iki 100 nuoš. komiso už = 
perlaidas Lietuvon nusmukusio- = 
mis Vokiškomis markėmis. Ji = 
ir vėliau, jau įvedus Lietuvoje = 
litus, turėdama didelės progos = 
atsigriebti, atitaisyti savo repu- = 
taciją, ir pagelbėti savo žmo- ĘE 
nėms orientuotis naujos valiu-' = 
tos klausimuose, neinformavo = 
Lietuvių ir ramiai žiurėjo kaip

to viso darbo ir butų ėmusi 2 ar silaikiusi, butų sutaupiusi daug 
3 nuoš. komiso (vietoj tų 15 ar pinigų taip Amerikos’ Lietu- 
20 kuriuos kiti ėmė) tai ji bi• • . ,1 JUU1UU3 A-LbX CHtV/ UCVl JI Vii- Viains

butu gav irsi tiktai (ketvirtą dalį vjen savo uždarbio pati iš- į likai
viams, taip ir Lietuvos Respuh-

i ... (Bus dar)

Pirmoji 1923 m. Sueiga

Dideles Arklių Lektynes
Cleveland---North Randall Track

Liepos 2—3—4—-5—-6—-7

PIKNIKAS
Didžiausiu Pasaulyje Laivu
LEVIATHAN

Išplauks Liepos~July 4 d
Iš Amerikos i Klaipėda ir Lietuvė

(Su persėdimu Southamptone j kitą — ir Klaipėdon)

Važiuoti gali visi kas tik nori — Amerikos piliečiai ir ne- 
piliečiai. Piliečiai gali gryžti kada jiems patinka savo čia 
gautais valdžios p asport ai s, o ne-piliečiams mes pagami
name visus reikalingus sugryžimui popierius. Su jais ga
lima išbūti Lietuvoj 6 menesius laiko ir sugryžti į Suvie
nytas Valstijas kaipo šios šalies gyventojui.
Ruoškitės ant Liepos 4 dienos — ir kreipkitės į “DIR
VOS” AGENTŪRĄ, parengimui jums laivakortės ir vi
sų popierių. Kam važiuoti kokiu prastu laivu ir turėti 
vargingą kelionę kad šiuo laivu keliaudami galit jaustis 
kaip gyveną kokiame puikiausiame kotelyje, o tik už tuos 
pačius pinigus kaip ir kitais laivais važiuojant.

LAIVAKORTE per vandenį 3-čia Klesa - $107.00
Tai yra iš New Yorko iki Klaipėdos.

Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite:

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“Lietuvos Kariumene”
iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?

Lietuvos Kariumene
saugoja Lietuvos rubežius?

Lietuvos Kariumene
palaiko Lietuvoje tvarką?

Lietuvos Kariumene
Ką reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?

Veikalas “LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių 
paveikslų; yra tai pirmutinis paminklas kokį pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos 'karžygiams aukojusiems Lietuvos 
Laisvei savo kraują ir gyvastį.

Lietuvos Kariumene
Atrasite aiškiausius aprašymus visų tų sunkenybių kokias 
pergyveno Lietuva kurdama savo Valstybę ir organizuo
dama savo kariumenę.

Lietuvos Kariumene
Taip kaip veidrodis parodo musų žmonių kovą su Lietuvos 
laisvės priešais: Vokiečiais, Rusais, Lenkais.

Lietuvos Kariumene
Didelio formato, 7x10 colių, labai graži popiera taip 

kad paveikslai patalpinti tarpe teksto daro įspūdį kaip 
kokio brangaus albumo. Tuose paveiksluose rasi nevieną 
pažįstamą sau asmenį ar tai Lietuvos veikėjų tarpe, arba 
tarpe Lietuvos kareivių ginančių Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę nuo Lietuvoš priešų.

Lietuvos Kariumene
Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų 

lų, su prisd'Uintimu kainuoja............................................
Ta pati odos apdarais ... ..................................................
Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais ...,

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“DIRVOS” KNYGNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kas

Kas

Kas

veika- 
$1.50 
2.50 
3.50

Pranešimas

THE

GREAT NORTHERN
STEAMSHIP COMPANY

(Incorporated)

BOSTON, MASS.

Praneša jog jau Rengiama Viskas 
Reikalingo Mėnesiniams 

$110 Į Abu Galu Pasivažinėjimams Europon
Boston—Southampton 

$110
VIENAN GALAN $65

* Sujungiant j
London, Liverpool, LeHavre

Boston—Gothenburg 
$138

VIENAN GALAN $75 
Sujungiant į 

Christiania, Stockholm, Danzig 
Riga, Hellsing, Copenhagen

V1RŠMINĖTOS KAINOS APIMA GELŽKELIO LĖŠAS IKI 
PUNKTŲ ŠIAURĖN TAIP TOLI KAIP STOCKHOLM 

ši Kompanija planuoja pergabdnti apie du tūkstančiu pasažieriu 
kas mėnuo. Pasirengk pasivažinėjimui šios vasaros bėgiu.

i Pasažieriu gyvastjs bus apsaugota 
VISAD-ŠILTAIS SAUGIAIS SIUTAIS 

kurie sulaiko nuo nuskendimo ir apsaugoja nuo peršalimo
Kelionė į abu galu, su visais ap
mokėjimais ant laivo, nėra išlai- 
desnė kaip vakacija čia pat na
mie! Sutikimui žmonių reikalavi
mų nebrangių išlaidų ir tuo pa
čiu sykiu patogaus ir linksmo va
žiavimo per Atlantiką, yra tiks
las Great Northern Steamship 
Company. Suorganizuota progre- 
sivių biznio žmonių kurie perma
tė išimtinų progų esančių dabar ne
brangiam pasivažinėjimui Euro
pon, Kompanija pasitarnaus tūk
stančiams inteligentiškų, žmonių

kurie nori aplankyti mūšių Jaukus 
Francuzijoj, aplankyt Shakespearo 
šalį, Skandinavimų, Žemę Vidur
nakčio Saulės, etc. Tai gyvenimo 
proga! Taip tai rodos; bet dar 
yra daugiau, ši kompanija buda- 
vojasi nuolatiniam bizniui, pradė
dama naują laipsnį augštos klesos 
jūrių keliavimo vienos klesos pa
matais. Kad taip galima padary
ti su pusėtinu dar uždarbiu jau 
paaiškėjo ir toliau išrodoma mu
sų knygelėje. Pamatysit kad ji 
yra labai žingeidi.

MES TAIPGI JUMS PARODYSIME KAIP GALIT 
PASTOTI DALININKU PLAČIAUSIA KALBAMOS 

ĮSTAIGOS NEGU IKI ŠIOLEI.
Iškirpk ir pasiųsk mums su savo vardu ir adresu

A. Wikstrom 
Information Dep’t 
Edmunds Bldg., Suite 54 
Boston, Mass

I am interested in securing full 
information regarding a trip to: 
Engalnd _____  _____
France _____  __ -__
Germany _____  _____
Sweden _____  _____
Norway __ __  _____
Denmark __ ___ ____ -
Baltic Provinces _____  _____
Finland __ ____ _____
Russia _____  _____
Name _______ -_______________
Street or R.f.d. ________ _______
City or Town _________________
State ________________ _______

A. Wikstrom 
Information Dep’t 
Edmunds Bldg., Suite 54 
Boston, Mass.

I am interested in becoming part- 
owner in the Great Northern 
Steamship Company.

Please send me prospectus and 
full particulars.

Name
Street or R.f.d.
City or Town
State ______
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Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese į tomobiiiais" du
------- —------------------------------------------------------------------------------------- —---------- ---------------------------- <£ ir 15 sužeista.

Pereitoj ncdėlioj Clevelande 
'r a.pielinkėse nelaimėse su au- 

i žmonės užmušta

Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

wr u
(TH

Keliauja Lietuvon. Lietuvon 
pasirengė iškeliauti poni Elena 
Palilionienė, su dukrelėmis, Ele-

..J.‘lei?os 4 d-._Luna Parke bus 
I iškilmingas priėmimas i Suvie- 

Bolševikas Mikolas Spenavi- už pardavinėjimą, be leidimo, nytų Valstijų piliečius 2,000 vy- 
čia liko teismo nubaustas $200 kokių tai gyduolių. Meiženis. rų. '

Nuo pereitos nedėlios tęsian
tis karščiams, Ohio valstijoj mi
rė iš šilumos priežasties virš de- 
’ėtko žmonių. Clevelande nuo 
karščio ir prigėrimo mirė sep
tyni- iki seredos.

\
E. 61 St. Sudegė automobilių 
sandėlis. Ugnis sunaikino apie 
35 naujus gerus automobilius, 
padarant nuostolių už $210,000^

kas bus margas ir įvairus. Vi
si ruoškitės ant jo važiuoti. 1

Sudegė S210,000 vertės auto
mobilių. Pereitoj subatoj ant

TMD. 20 kuopos didžiausias 
šios vasaros piknikas rengiama 

1 liepos 22 d. ant Chestnut grove, 
State Road, Wešt Side. Pikni

Daugiau vietinių žinių ir skelbi
mų telpa ant pusi. 6-to..

“Dirvoje” galima gauti /L* 
kių laikraščių iš Lietuvos. J .;

Tie only Lithn 
Published Wet 

Ohio Lithua
Yearly

In the United S 
Canada and Mt 
Lithuania and <

Advertising 
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7907 SUPERIOR

mite 9 m. ir Aldona 4 m., gy
venusi Clevelan.de nuo 1907 m., 
1419 Ea'slt 61 St., žmona žinomo 
biznieriaus St. Pa'lilionio. Jos 
vyras pasilieka Clevelande. Ji 
važiuoja aplankyti savo tėvelius, 
J. Jusaičius, Geisiteriškiuose, 
Keturvalakįo vai. Lietuvoje ji 
mano būti keletą mėnesių, po to 
vėl gryš Amerikon. Reikalin- Į 
gus kelionei raštus ir Oiaiva'kor-1 
tę pirko “Dirvos” Agentūroje,' 
kurios patarnavimais ir'patari
mais likos visiškai patenkinta.

Iš New York o išplauks ant 
laivo LEVIATHAN, liepas 4 d. 
New Yorkan išvažiuos liepos 1 
d. ir mano pakeliui paviešėti pas 
įgavo pusseserę p. Amiliją Reka
šiene, 15 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y.

Kartu su p. Palflioniene ke
liaus ir jos sesuo p-lė Marė Ju- 
saičiutė, išgyvenusi Clevelande 
nuo 1913 m. Ji ir keliauja ap
lankyti 'savo tėvukus ir mano 
apsigyventi Lietuvoj. Bet jei 
kokios, gali ir sugryžti pirm ke
lių mėnesių.

“Dirva” linki joms laimingos 
kelionės Tėvynėn!

Atkeliaus Amerikon. Ameri
kon rengiasi atkeliauti p-lė Ur
šulė Krueiutė iš kaimo Kikonių, 
Kupiškio vai., Panevėžin ap. Jos 
atkeliavimu rūpinasi giminės 
gyvenanti Clevelande.

Kaip greit p-lė Kručiutė ga
lės atvykti Amerikon sunku da
bar pasakyti, nes tas priklausyta 
nu oto kaip greit ji gaus Ame
rikos vizą.

Apsigyveno.. ‘/Dirvos” redak
cijos narys ir biznio vedėjas p. 
V. K. Račkauskas apsigyveno 
pa sp. Steen, 1963 East 82nd St.

Laukia gryžtant iš Lietuvos. 
Musų kaimynas, p. Jurgis Gar-] 
mus, 1417 E. 21 St., laukia gry
žtant iš Lietuvos savo žmonos 
ir dviejų dukrelių, Marijonos 9 
m. ir Olgos 6 m. Jos išvažiavo 
Lietuvon pernai pas savo gimi
nes i Dobilius, Prienų vai.

Reikalingus kelionei raštus |ir 
laivakortę p. Garmui p:lš'rupi- 
no “Dirvos” Agentūroje.

P. Garmus gyvena Ameriko- 
jejnuo 1909 m. Jis turi groser- 
nę ir bučernę ir yra plačiai ži- 
noįmas tarp vietos Lietuvių.

Draugiškas Sandariečių išva
žiavimas atsibus nedėlioj, bir
želio 24 d., ant J. Bačiufio Tikėta, 
už' Hudson, ,Ohio. Kurie norit 
važiuoti, ateikit “Dirvas” krau- 
tuvėn užsirašyti, arba kreipki
tės prie komisijos narių. Išva- 
žiiioi reiks nuo 7 vai. ryte, taigi 
visi susirinkit tą valandą prie 
Lietuviškos salės, ant Superior 
Ave., o iš ten visi sykiu važiuo
siu. Rengimo Komisija.

Kas Tai Yra Nedapenėjimas
Nedapenėjimas reiškia badavimą kūno celių 

paeinančių nuo klaidingo metabolizmo ir blogai 
parinkto maisto. Abu faktoriai yra lygiai blė- 
dingi. Norint apturėti visišką naudą iš suvalgo
mo maisto, musų kūnas turi but geriausioj pa
dėtyj. Ir patsai maistas turi turėti savyje tokias 
dalis, kurios gali duoti geriausias medegas kū
no veikimui.

Be abejonės, visi tėvai geidžia išauklėti savo 
jvaikučius geriausia kaip galima. Bet blogybės 
nuo nedapenėjimo, nėra dar pilnai suprantamos 
ir apvertinamos. Neturėtų but 6,000,000 neda- 
penėtų vaikų šioj šalyje jei jų tėvai suprastų to 
pavojų. Tėvai, kurie nors ir per nežinojimą ap
leidžia savo vaikus, jie tuomi neišpildo papras
tųjų savo priedermių, kaslink savo vaikų ar savo 
šalies. Kiekviena motina ir tėvas privalo apsi
skaityti ir žiūrėti, ar daug jie prisideda prie iš
auklėjimo savo vaikų ir mergaičių tinkamų fiziš
kai ir budrių dvasiškai — kitais žodžiais, pagel
bėjimui savo vaikams pelnyti kuodaugiausia sa- 
yo gyvenime.

Nuo Ko Paeina Nedapenejimas
Bloga sveikata, įpročiai ir netinkamas mais

tas dayeda prie nedapenėjimo padėties. Svarbiau
sios gi prįežastįs yra:

Netinkamas maistas
Bloga essimiliacija
Netvarka virškinimo kelyje 
Prastas parinkimas maisto 
Negeras virimas 
Perdidelis nuovargis 
Blogas padėjimas 
Užkrėsti organai 
Bloga Įtaka namuose (stoka disciplinos) 
Klaidingas prisilaikymas sveikatos 
Klaidingas prisilaikymas maitinimo.

Kaip Pažinti Nedapenėjimą
Ženklai nedapenėjimo ne visuomet esti aiškiai 

matomi musų aikiai. Kada vaikas yra neran
gus ir bė svarumo, arba išblyškęs ir aržus, moti
nos paprastai jo padėtį aprašo kaipo “augančio”. 
Aplamai, svarbiausių ženklų parodymui vaiko 
sveikatos yra jo svarumas. Nedapenėti vaikai vi
sados yra be svarumo. Kožnas vaikas turi būt sve
riamas ir mieruojamas, taip reguliariai, kaip jus 
sveriate kūdikį. Svarumo lentelė paduota že
miau parodys jums vaiko’ padėtį labai greit. Min
kšti, gležnus vaiko muskulai, nerangumas, neno
rėjimas žaisti kaip kad kiti vaikai, atbukęs ape
titas, išblyškusi oda, užjuodavę paakiai, nežibu- 
mas plaukų ir aidų, Viši tie yra ženklais pavo- 
jaus. Jei jūsų vaikas tini bent vieną ar du tų 
symptomų, pradėk ir įprask daboti jį rūpestin
gai, kol galėsi prieiti prie supratimo jojo padė
ties. Ant laimės, nedapenėjimas gali but praša
lintas, jei laiku. *

Nedapenėti vaikai lengvai pasiduoda užkrečia
moms ligoms — ypač džiovai, kuri visuomet kle
sti tarp nedapenėtų. Kaipo pasekmė, nedapenė- 
taš vaikąs apielinkėje gresia kitiems limpamo
mis ligomis sykį atsiradusiomis tarp nusilpėlių, 
pastato į pavojų ir visus kitus. Taigi, del savo 
vaiko gerovės ir, del bendros visų gerovės, rei
kia auklėti jį energingu ir stipriu.

UŽLAIKYMUI JŪSŲ KŪDIKIO GEROJ SVEIKATOJ
Nėra svarbesnės problemos šioj šalyj kaip problema nedapenėto kūdikio. 6,- 
000.000 nedapenėtų kūdikių randasi šioj šalyj. Vienas trečdalis mūsų mokyk
los vaikų yra žemiau svarumo ir nedaaugę — kūdikiai iš turtingų, kaip ir iš 
beturčių namų. Tėvai turi suprasti pavojų, kuris gręsia jųjų vaikams ir sten
gtis užbėgti kelią ar išeitį iš tos nelaimingos padėties, šio skelbimo tikslas 
yra nurodyti tėvams svarbiausią kelrodį vedimui mūsų tautos jaunimą, kad 
jie galėtų vesti gyvenimą su veiklumu ir naudingu darbštumu.

Kap P ergai et Nedamaitinimą
Pataisyk Kūno Ydas

Išekzaminuok nedamaitintą kūdikį, ar 
ne kūno ydos nėra jo stovio priežastis^ 
Tonsilai -reikia išimti, dantis pataisyti, o 
kitos organiškos ydos prašalinti. Kūdikis 
gali būti geriausia prižiūrimas ir sočiai 
penimas ir vis būti nedamaitintas. Tai 
dėlto, kad jo kūnas nepriima maisto kaip 
reikia.

Padaryk Namus Maloniais!

Kūdikį reikia apsupti geromis apys'td- 
yomis namuose. Kūdikiai labai opūs ir 
atsargiai reikia su jais elgtis. Namai turi 
būti vieta linksmumo ir padrąsinimo, b 
ne vieta baimės ir draudimo.

Pirmiausia reikia įgyti kūdikio pasiti
kėjimą. Kiekvienas kūdikis nori, kad jis 
būtų suprastas. Tada, pavartojant padrą
sinimą ir ant minties užvedimą, galima jį 
Vesti sveikatos keliu. Linksmas ūpas turi 
stebėtiną vertę keliant sveikatą.’ Tat lai
kyk kūdikį linksmu,

Įpratink Prie Gerų Sveikatos Įpročių
Atgaunant nedamaitintą kūdikį, tokie 

dalykai kaip poilsis, 'šviežias oras, maudy
mas ir tinkami drabužiai yra labai svar
būs. Laikykis sekamų taisyklių:

1. Būk kodaugiau ant šviežio oro. i
2. Dėvėk lengvus, liuesus, retus drabužius.
3. Visados miegok prie šviežio oro. Atdaryk

langus. • . .
" 4. Kvėpuok giliai, pilk Į plaučius šviežią orą.

5. Vidurius liuosuok kasdien, tuoj po pusryčių.
6. Visados eik, stovėk ir sėdėk tiesiai.
7. Kūną laikyk švarą. Maudykla dažnai. Dėvėk 

švarias drapanas.
8. Vengk užkrečiamą ligą.
9. Ilsėkis dienos laike.

10. Niekados nesirūpink.
11. p ūk visados linksmas ir skleisk tą kitiems.

Sveikatos įpročių galima įkūnyti pas 
kūdikį bežaidžiant, žaislų tam tikslui pa
rūpina Nutration Department, Borden 
Company.

V. K. Račkauskas išvažiuoja 
Chicagon. Birželio 23 d. naktį 
“Dirvos” ‘biznio vedėjais p. V. K. 
Račkauskas išvažiuoja Chica
gon, žinomo tautininkų veikėjo 
gerb. Dr. K. Draugelio pakvies
tas vaišėsna. čia, prie progos, 
p. Račkauskas turės pasitarimų 
ir su Chicagos tautininkais įvai
riais visuomenės klausimais.

Mano sugryžti iš Chicagos 27 
ar 28 d. birželio.

KAIP ATRASTI SVARUMĄ JŪSŲ VAIKO 
Normaliai svarumą jusą vaiko rasite sekdami horizantiš- 
kas (gulščias) eilutes skersai stačiųjų liniją, ties jo augS- 
tumu ir metais. Paprastai, vaikai privalo but sveriami ir 
mieruojami vidaus aprėdalais, bo čeveryką. Nedapenčtas 
ivaikas visados yra žemiau svarumo. Prižiūrėk jį rūpes
tingai — sverk jį dažnai, palygink jo svarumą su šia leu- 
tele.

DOY8 O1RLS
R4|ht S 6 1 1 9 10 11 Hdgbt 5 < 7 t 9 10 rt
Lotbu Yra. Yra. Yra. V ra. Yra. Yra* Yra. lochea Yra. Yra Yra Yra Yra. Yra

1, 1$ 16 17 39 14 35 36
40 17 11 17 40 36 17 31
41 19 40 41 41 31 39 40
4] 41 42* 43 44 42 40 41 4j
ĄJ 4 j 44 4S 46 43 42 4 2 43 44
44 4S 46 46 47 44 44 45 45 46
4$ H7 <7 4 f 4S <9 4 6 47 41 49

49 50 50 51 46 4g 41 49 50 51
47 SI 52 52 53 54 47 4*> 50 51 52 S3
41 S3 54 55 55 56 57 45 51 52 S3 55 56
49 L J 56 57 5! 51 59 49 >3 54 56 57 51
50 Si 59 60 60 61 50 56 57 58 59
51 60 61 62 6) 6< 51 59 60 61 62 61
M 62 63 64 65 67 52 63 64 65 66
5J 66 67 68 69 r51 Č6 67 63
«4 69 70 71 72 54 61 69 70 71
SS 73 74 75 55 72 73
M 77 71 79 56 76 77 71
87 81 82 57 11 12
0 g 4 SS 51 15 16
59 87 11 59 19 90
60 91 92 60 94
61 95 61
62 100 62 104-
61 105 63 109

Kiek Kūdikis Vidutiniškai

FORMULA
Du šaukštai Eagle 
Pieno į % puoduko 
leduotai šalto vandens. 
Duok tą sveikatą bū
davo jantį maistą sykį 
dienoje, priešpiečiams 
ar popiečiams.

THE 
BORDEN 

COMPANY

Išmokink Geru Valgymo Įpročių
Valgiai yra svarbūs nedamaitinimą pra 

šalinant. Svarbu- rūšis ir kiekis valgių, 
taipgi kaip jie valgomi. Kūdikio maistas 
turi patiekti visų augimo materiolų, kaip 
proteino, kuris augina muskulus ir mėsą; 
riebalo ir karbohydratų, kurie gamina 
energiją; pelenų del kaulų; ir vitaminų, 
kurie reguliuoja ūgį ir jį akstiną. Tie -ma- 
teriolai randami piene, kiaušiniuose, žu
vyse, mėsoje, javuose ir gruoduose, vai
šiuose ir daržovėse.

Pieno Svarba

Prašalinant nedamaitinimą pienas bent 
kurioj formoj yra būtinybe. Pienas ypač 
svarbus kūdikiam, nes turi kiekvieną sub
stanciją reikalingą vikriai sveikatai.

Reikia mažiausia puskvortę. pieno var
toti. Paprastas pienas dažnai netikras kas 
link švarumo. Turi žinoti iš kur pienas .pa
eina ir kaip jis prižiūrimas.

Borden’s Pasaldintas Evaporated Pie
nas — Eagle Brand — įrodė savo atžymė- 
tiną vertę gydant nedamaitinimą. Stebė
tini eksperimentai vesti mokyklos vaikų 
tarpe Nutrition Dept. Borden’s kompani
jos parodė gerų pasekmių. Kūdikiai auk
lėjami Bordeno pienu rodė geriau, "negu 
kiti. Jie augo gieriau, negu buvo laukta. 
Kūnas jų buvo geresnis, ir protas geriau 
veikė. Tas beabejo paėjo nuo didesnės 
energijos, kuri yra Eagle Brand piene.

Eagle Brand pienas yra paprastas pie
nas — grynas, šviežias ir sveikas karvės 
pienas — tik įdėta kiek cukraus. Jis turi 
kūną budavojančių proteinų; ganėtinai 
riebalų; riebių "pelenų; visus tris vitami
nus, bet ypatingai pridėtinių karbohydra- 
to energijos vienetų, kurie taip reikalingi 
augantiems vaikams.

Energija reikalinga žaislams ir darbui. 
Jei.maistas jos neparūpina, tai kūno me
džiaga degina save, idant, jop parūpinti. 
Iš to kįla svorio kritimas ir suirimas ner
vų sistemos. Taigi šios energijos vienetas, 
kurias Eagle Brand patiekia yra labai 
svarbios. Poteisybei, Eagle Brand turi visą 
vertę paprasto pieno ir dar šias vienetas.

Kada Duoti Eagle Brand
Nedamaitintam vaikui duok pusantro puoduku 

atskiesto Eagle Brand pieno kas rytą apie dešinį, 
tą valandą. Tyrinėjimai čionai aprašyti parodė, 
jog tokios porcijos vartojimas buvo pasekmių, 
gas. Atsitiesk Eagle Brand pagal specialius mal
nutrition nurodymus: du šaukštai į tris bertai, 
nius puoduko šalto vandens.

Jei delei mokyklos, davimas priešpietinės por
cijos butų nepraktiškas, duokit tatai popiečiais, į 
tuoj po mokyklos valandų. Jei jus nuolatos ir 
per visą laiką seksite šiuos nurodymus, ir, tuo 
pačiu laiku prisilaikysite čia nurodytų, norma-' 
lių sveikatos taisyklių, galite but tikri nugaiš- 
šią nedamaitinimo pavojų ir visų kitų nuo to 
paeinančių ligų.

Borden’s Eagle Brand suteikia netiktai veiks
nį gero, lengvai suvirškinamo maisto formoje, 
bet jis taipgi yra tyras ir vienodas. Joks pienas 
negali but rūpestingiau prižiūrimas ir prirengia
mas. Kiekviena vienata Eagle Brand pieno yra 
peržiūrima ir ragaujama, tai, kad jus galite but 
tikri apie jo tyrumą, kada jis pasiekia jus. Mi
lijonai vartotojų patenkintų Eagle Brand, tai y- 
ra jums geriausiu ženklų jo tyrumo, kokybės ir 
naudingumo.

Kaip Žinoti Kiele Jūsų Vaikas 
Maisto Reikalauja

Daugelis vaikų ima neganėtiną apštį maistų, 
kas žinoma pagimdo nedamaitinimą. žmogaus 
kūnas yra lig dirbanti mašina, kuriai reikalin
ga yrą tepalas, šis maistas, kuris susideda iš 
proteinų, riebalų ir karbofiydrato, atlieka parei
gas teikimo kunui energijos. Energija lengvai 
persikeičia į šilumą ir veikia nusaikiai. Energi
jos saikas — karštis galintis iškelti vieną kilo
gramą (2.21 svar.) vandens, vienu Centigrade 
laipsniu, arba vieną svarą vandens keturiais laip
sniais Fahrenheit.

Sprendžiant pagal priimamo maisto šilumoš 
pavidale, jus galit numanyti ar jūsų vaikas gau
na pakankamai maisto per dieną, ar ne.

SVEIKATOS TAISYKLĖS
1. Geras išmaudymas daugiau negu sykį į savaitę,
2. šveitimas dantų mažiausia sykį dienoje.

(Mes patartam Colgate's Ribbon Dental Cream)
3. Miegojimas ilgų valandų prie atdarų langų.
4. Gėrimas kiek» galint daugiausia pieno, bet ne arUav

tos ar kavos.
5. Valgymas nors kiek daržovių ir vai. ių kasdieną. "
6. Gėrimas mažiausia keturių stiklų yanams per dieną;
7. Žaidimas tūlą laiką ant atviro oro kacdien.
8. Ištuštinimas vidurių kasdiena.

Prisilaikant aukščiau nurodytų sveikatos taisyklių ifj 
aštriai prisilaikant maitinimo taisyklių, pageidaujamas pa
sitaisymas, kaip fiziškas, taip dvasiškas turi pasirodyti.

Rekomenduojama Vaikų Sveik^tiagurao Oiganizacijoš 
Amerikoje.

DARANT P
SAKO TIK

VIETUS K2

Bolševikai
Kanl

DAR
IR DARBINU

ŠIANDIEN
Paduok savo užsakymą ju- 
są groserninkui ir per tūlą 
laiką noperstojant vartok 
Eaglo Brand. Dabok savo 
vaiko svarumą, kadangi 
padidėjimas svarumo reiš
kia pasitaisymą padėties. 
Eaglo Pienas nedaug to 
kainuoja, kaipo maistas, 
nes kiekvienas jo lašelis 
suteikia tihkamą maistin
gumą jusą vaiko kunui.

BORDEN 
BUILDING 

NEW YORK

Vidutiniškas Vaikų Svarumas Nuo Antrų 
Penktu Metų

AMŽIUS SVABUMAS
SVARAIS

2 motą vaikas 26
mergaite 25%

3 metų vaikas 31%
mergaite ' 30

4 metų vaikas 1 35
mergaitė 34

Sverkit savo vaiką dažnai — taip pat, kaip sver- 
davot jį kuomet buvo kūdikiu. Jo svarumas dabar . 
yra taip jau svarbus, kaip kad buvo tada.

AKRON, OHIO
J. Vasiliauskas iš Baltimorės, 

keršydamas Akron o parapijai 
ir Lidtuviams, L. A. P. Bendro
vės namuolse apgyvendino bol
ševikus baltakės dirbėjus ir ki
tus skandalistus. Rertdos už na
mą mėnesiui gaudavo 15 dol., 
išmokėdavo $41.

Vasiliauskui nebuvo gaila sm- 
dėtų i bendrovę vargšų darbi
ninkų pinigų, jisai juos žarstė 
■kaip išmanydamas ir vis didžia
vos “Kata aš! ką noriu tą pada
rau ; ko pats neišgaliu man pa
gelbsti Kun. Kemėšis ir kiti ro- 
muviškiai su ‘Garso’ štabu; vi
si jie mane remia.” Beit naba
gas apsivylė. Bendrovės pini
gus išžarstė, Kun. Kemešį su- 
bankrutino, “Garse” Simučiui 
Milius burną uždarė: Karosas 
Lietuvon paspruko .Tumosa 
.parnyko sumi beglmdydamas; 
Vaitkui Daytone Kun. Cybelis 
jo melagystes prirodė, o Akro- 
ne “Vanagas” visų romuviškių 
b jautrus darbus visuomenei pa
sakė, Susiivenijimo L. R.-K. A. 
nors dalį turtų apsaugojo, ir taip 
yeikian, paskutiniu laiku pribu
vo Akronan Kun. Cybelis; paki
lo ir Rodavičius, ir jie tuoj ėmė 
bolševikus naikinti nuo Birutės 
gatvės. Pasekmėj to, į vieną 
•mėnesį Rod'avičiulš prie Lietu
vių bažnyčios pardavė geriems 
Lietuviams-, keturis namus; bol
ševikai išsigandę ėmė bėgti nuo 
Vasiliausko 'ir bendrovės namų. 
Pereitą savaitę dvi šeimynos iš
sinešė, mat jiems perkarsta li
ko. Savickienė su žiufburiu pa
bėgo palikdama du vaiku ir vy
rą. Nėra kam mažų vaikų už- 
žiurėti. Ir taip viskas mainosi.

Reikalauja Energijos
Amžius metais Viso kaloriją.

1-2 900-1200
2-5 1200-1500
6-9 1800-2400

10-13 2300-3000
14-17 2800-4000

Sekama lentelė parodys jums kiek ku
ris maistas duoda šilumos arba energijos. 
Su šituo rankvedžiu, kiekviena motina ga
lės prirengti tinkamą maistą del savo 
vaikų.

100 Kalorijų Dalių
GĖRIMAI Miera

Kokao Du penktdaliai puoduko
Kiaušinio puodukas % puoduko lygmalo 
Pienas (išbonkos) % puoduko
Kond. pienas E.B. % puoduko atskiesto
Orančio skystimas 1 puodukas

100 Kalorijų Dalių

100 Kalorijų Dalių
MĖSOJE IR ŽUVYSE (Virtose)

Valgių Sąrašo Pavyždis Del Mai
tinimo Vaikų Nuo 6 iki 9 m.

Kad parodžius Kalorijų Kiekį
Pusrytis:

Orančius — — — — — — — — — — — 100 
Numalti kviečiai — — —- — — — — 100 
Pieno Paviršiai (10 une.) — — — — — — 100 
Pienas, Eagle Brand — — — — — — — 125 
Toastai — — — — — — — — — — 100 
Sviestas — — — — — — — — — — — 50

575
Pietus:

Kapota mėsa — — — — — — — — — 75
Iškepta saldžioji bulve — — — — — — — 150 
Duona — — — — — — — — — — — 100 
Sviestas — — — — — — — — — — — 100
Žirniai ir morkos su Smetona — — — — — 75
Duonos pudingas ’ (su razinkais) — — — — 200
Pienas, Eagle Brand — — —x — — — — 125

825
Vakarienė:

Sriuba iš bulvių — — — — — — — — 150 
Nenumaltą kviečią duona — — — — — — 100
Sviestas — — — — — — — — — — — 50
šutyti obuoliai — — — — — — — — — 100
Plokštinių avižų sausainiai (cookies) — — — 100

500* 
Viso per dieną — — — — — — 1900.

(

DUONA, Piragaičiai, Piragėliai, Etc,
Baking powder pi

ragaičiai 2 mažiuku
Duona apskrudinta %col 3 col. diam.
Grabam duona 3 šmoteliai %x2c.x3% col.
Balta duona 2 riekutės 3c.xlc.x2 col.
Nenumaltą kviečią

duona 2 riekutės Šc.x2^x|^ coL
Krekią (grabam) 2 kreklu
Roll (Prancūziška) 1 roll
Toastas (su Smetona) Trys penktadaliai surai

kyto ir penktadalis puo
duko soso.

Zwieback 3 smočiukai 3%c.x^c.x
1)4 colio.

KUKIAI IR PIRAGAI ‘
Paprasti kukiai
Minkšti kukiai
Plokštintą avižų

kukiai

2 kukiai 2%col. dydžio 
šmočiukas l%c.xl)$c.x2 cl.

kukio 3 coL dydžio

KENDĖS
čokolado pieno

(Bordens) *
Medus
Cukrus, baltas 

smulkus

šmotas 2)4c.zlc.x%coL
1 šaukštas

1 šaukštas

JAVINIS Maistas Miera
Kornflciksoa puoduko
Farina virti %, puoduko
Grapcnuts 3 šaukštai
Oatmeal virti 1 puodukas
Ryžiai šutyti % puoduko
Kviečiai numalti 1 pyragaitis

KIAUŠINIENE, Pudingas ir šaltoji Košė
Obuolią košė ^4 puoduko
šaltakošės pudingas % puoduko
Puod. kiaušinienės % puoduko
Ryžią pudingas Du penktadaliai puoduko
Tapioka cream Du penktadaliai puoduko
Keptas Indijoniškas

pudingas 1% šaukšto
\anilla ice cream 2% šaukšto
Lemeno pieno

gėrimas % puoduko
KIAšINIŲ ir Sūrio Valgiai

Kiaušinis ‘žalias 1%
Kiaušinis suplaktas Vi puoduko
Sūrio žildiniai % puoduko

VAISIAI
Keptas obuolis su

2 Šaukštais cukr. % didelio cbuolio
Obuoliai švieži 1 didelis obuolis
Obuolią sosas % puoduko y. »
Bananas 1 didelis

zDates su sėklomis 3 lig 4 dates
Fygos džiovintos didelės
Orančiai 1 didelis
Pyčes šviežios 3 vidutinės
Pyčes kenuotos 2 dideli šmotai ir 3 šauk

štai skystimo
Gružės šviežios 2 vidutinės
Gružės kenuotos 2 pusės ir 3 šaukštai ksyst.
Pineapple švieži 2 šmotai % col. storio
Pineapple kenuoti 1 Šmotas ir 3 šaukštai

skystimo arba % puo
duko sugrūstą

Džiovintos slyvos,
šutintos 2 slv. ir 2 šaukš. skyst.
Razinkai 14 puoduko
Rubarbai šutinti % puoduko
Žemuogės šviežios 1% puoduko

Jautiena, džiovinta, su 
Smetona

Jautiena, round steak 
Jautiena šutinta, su darž.
Hamburger steak

Šviežia žuvis, rutuliuose
Halibut steak
Salmonai su Smetona ant 

toastą

Avienos, šutintos
Vištiena su Smetona
Klnmsų
Oysterių

SRIUBOS
Sparagų užbaltinta
Bulionas
Oysterių šutintų
Žalių žirnių, užbaltinta
Bulvių
Spinaką, užbaltinta
Tomcičių, užbaltinta
Sparagų, su toastais 
Pupą su sviestu
Burokų «

Morkų

Salerių
Saločių
žirnių žalių
Bulvių, keptų saldžiųjų
Bulvių, baltų keptą
Bulvių, baltų virtų
Bulvių, baltųjų, sugrustų 
Bulvių, baltą, šutintą 
Spinakų virtų 
Tomcičių, kenuotų 
Tomcičių, šviežią

Miera

% puoduko 
šmotelis 4 col.x3col.xl% 
Du penktadaliai puoduko 
Rutulis 2%col. diametre

7 aštuntos col. storici 
1 rutulis 2 col. diam. 
šmotas 3 cl.:;254xl coL

puoduko salmonų ir 
% šmoto toasto
1 riežis 2 coLx2eoLx% coL 
% puoduko
12 klamsą
6-15

j | 
puoduko

4 puodukai
14 puoduko skrumno
§ puoduko
14 puoduko
Trys penktadaliai puoduko
% puoduko
Du penktadaliai puoduko 
^4 puoduko
4 burokai 2 col. diam. ar

114 puod. sukapotą
4 lig 5 jaunų morką 3-4 

colio ilgio
4 puod. 14 col. šmoteL
2 dideles galvutės

' % puoduko
% vidutinės
1 vidutine
1 vidutine
% puoduko skrumnO
% puoduko
2% puoduko

1% puoduko
2 ar 3 vidutinės

Chicago. — I 
mas, iki šiolei 
ninkama iš unijt 

; į ri būti vienu iš 
pesnių geUžkelių 
sako gelžkelių ta 
prezidentas. “K 
liau žiūrėti į Su 
ščiausi teismą, 
tarpvalstijinę k 
siją ir kitas įtata 
mums gyvenimo 
mone, pačios ui 
tis tvarkyti bals 
pankui datbinir 
butų užmiršta.

Pergąsdintas 
lialkasių unijos 
tim tau kitų š 
unijomis kad i 
ma į Ameriką t 
streiko čia, ką 

j . , kos angliakasiu 
j P' -generalis prok 

jog valdžia dės 
suitartį panaikfr 
dys kad ja bus 
mas anglies ta 

| merei j ai.
Amerikos., ajr 

prezidentas Lė' 
sugryžo iš Eu 
angffiakasyklų š 
lankymo, iš A’ 
niota jog tokia 
tvirtinta Did. E 
kasių linijos.

Bijo angjiaka: 
džios komisija 
įėjimui angliški 
lų pelnų ir kain 
lies, skubina pa: 
nėjimų raportus 
galima nustatj^ti 
gos ir nurauni 
prie streikavim 
algų kontraktas i 

i čio 31 d., ir grę, 
gu nebus prieiti 
iškalno.

Angliakasių ui 
sergėjimą prieš 1 
ter, kuris neseni 
Michigan valstiji 
šką veikimą, — 

f pastari apsiėjinii 
kie radikališki jo, 
gu persergėti visi 
veikimo ir jo vade 
jos.

Lawrence, Mass 
lio vasaros karščia 
ryta nekurtos aud

Užbaigė puodir 
Trenton, N. J. — I 
dųlšdifbėjų streil 
aštuonis mėnesiu 
Darbininkai sugry 
šimčių numažintų

Italijoj maisto k 
h, delei ko net v 
pino. Mussolini 
miestų majorų koi 

K ^sitarimui kaip bu1 
E ’mažini maisto kaii
I Fordo automobil 

E Detroite birželio
,ifioi osąvo 20 met 

į nuo jsisteigimo. 1 
su j'100,000 kapit! 
kompanija inkorpoi 
tu milijonų dolarii 

1913 m. Fordas 
i mokestį, po $0 Į d 
i šia, paprastiems d

Italijos laivai ja 
Suv. Valstijų pakn 
Brantais kurtų jlei 
dės nuo liepos 1 d. 
tu kvotai, žmonės 
ti į šią šalį, taigi ; 
laivai priima jutfs 
Pirmiau pribūti ka 
Pasažierius įleistų.

Kalkuttoj, Indiji 
■Prieglaudai sugritr

Clevelan.de

