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Anglija Rengiasi Pertrauki Ryšius
su Prancūzija

ANGLIJOS PREMJERAS BALDWIN VADINA 
FRANCUZŲ OKUPACIJĄ RUHRE 

NETURINČIU PATEISINIMO AKTU.
Francuzai Užėmė dar Vieną Vokietijos Miestą, 
Du Kitus Nubaudė Suimdami Žymesnius Žmones.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Sydney, N. S. — Areštuota, 
angliakasių unijos distrikto No. 
6 sekretorius .už raginimą mai- 
nerių streikuoti protestavimui 
prieš žiaurumą policijos ir ka- 
riumenės kuomet buvo pašaukta 
malšinti riaušes geležinių dirbtu
vių darbininkų streike.

St. Louis, Mo. — čia prasidė
jo streikas miesto darbininkų, 
sąšlavų išvežiotojų. Jei rašosi 
į uniją ir reikalauja pakėlimo 
algų uno $100 iki $125 į mėne-

Wallace, Idaho. — Gaisras su
naikino du angliakasių kaimu, 
1,200 žmonių liko be pastogės.

New Yorke, atstovai nuo 16,- 
000 New York Central gelžkelio 
dirbtuvių darbininkų padavėęrei- 
kalavimą pakėlimo algų.

Anglijoje streikuoja 85,000 
laivų prieplaukų darbinir.kų. Jii 
streikui nepritaria unija ir davė 
įsakymą streiką baigti, bet tur
būt sftreikeriai nepaklausys.

Unijonizuos plieno ir geležies 
darbininkus. Clevelandan pri
buvo štabas organizatorių kurie 
iš čia rengiasi pradėt kampani
ją surašymui į uniją apie 375,- 
000 darbininkų dirbančių plieno 
ir geležies industrijoje Suvieny
tose Valstijose.

Apie du nuošimčiai plieno dar
bininkų šiame distrikte teprigu-
11 prie pnijos.

Naikins ilgas valandas. Uni
ted States- Plieno korporacijos 
pirmininkas Gary sako jog at
važiavimas į Suvienytas Valsti
jas darbininkų iš Meksikos, Fi
lipinų, Kanados ir iš Europos, 
leis sutrumpinti darbo dieną ge
ležies ir plieno industrijoje nuo
12 valandų ant mažiau. Iki šio
lei buvo užsispyrimų iš kompa
nijų laikyti 12 valandų darbo 
dieną geležinėse. Padarymui to
kios perinamos — sutrumpini- 
ttniifi valandų — geležies ir plie
no industrijai reikia dar bent 
■60,000 darbininkų daugiau, tas 
.gi sykių padidintų kainą ant 15 
nuošimčių už produktus.

Pittston, Pa. — Keturių ang
liakasių namai tapo dinamitu iš
sprogdinta liepos 13 d.

Birmingham, Ala. — Penki 
rudies kasėjai užmušta ir dvyli
ka sužeista atsiliuosavns vienam 
vagonui vežusiam darbininkus 
į kasyklą.

L W. W. organizatoriai vaka
rinėse valstijose stengiasi su
rengti streiką, ypatingai kreipia 
domės Į laukų darbinkikus.

Anglijos darbo vadai padavė 
valdžiai protestą prieš didinimą 
orinio laivyno, parežkšdami jog 
tai yra prasižengimas prieš žmo
niją daryti lenktynes ginklavi- 
musi.

Bijo suirutės. Nekurie iš ang
liakasių unijos tveria “Progre- 
sivį intemacionalį komitetą prie 
United Mine Workers” unijos. 
Unijos viršininkai išleido per
sergėjimą savo skyriams ir 'ki
toms unijoms kad organizuoti 
darbininkai neduotų pagalbos ir 
prijautimo tam sumanymui. Iš- 
rodinėjama jog tūli blogų norų 
pavieniai žmonės nori sukefliti 
sumišimą ir netvarkę pačių ang
liakasių unijoj.

Poincare Nemano Nusi
leisti ir Keisti Ruhro 
Okupacijos Tvarkos
Paryžius. — Kalbėdamas apie 

Bal'dwino pareiškimą, Francuzi-
• I jos Premjeras Poincare pareiškė
Anglija Veiks Paskirai jis laikyteiąSi Francuzijos 

jei Francuzai Ožius pristatymo linkui Vokietijos
\r • - kaip taikėsi iki šiolei. Poincare
V i yra priešingas maišytai komisi-

Londonas.' Anglijos prem- ,aj Vokietijos peržiūrėjimui, ir 
jeras Baldwin sako jog ‘ Fran- kaltina Angliją už nesilaikymą 
euzijos nusistatymas link Vo-|su aliantaiš kalipo priežastį vi- 

, kieti jos ir.Ruhro išstato payo-i.Sų keblumų kokie dabar išsi- 
_ jnn pasaulinę taiką . Anglija Lyg^g Jeigu Anglija butų pri

rengia pagamint naują savo no- ■ T, L , '
tą Vokietijai apie atlyginimus ir 
paves ją kitoms valstybėms už
tvirtinimui. “Mes tikime jog 
aliantai stos su mumis”, sako 
Baldwin. “Jeigu jie nestos, An
glija bus priversta veikti nepri- 
gulmingai.”

Anglija niekados nedvejojo, 
sako Baldwin, savo nusistatyme 
jog Vokietija turi mokėti. “Mes 
esam taip nusisprendę kaip bile 
kurie iš musų aliantų jog Vo
kietija turi atlyginti už nuosto
lius laike didžiojo karo pilnoje 
savo išgalėje, tečiau męs persi
tikrinę esam kad budai kuriais 
Vokietija bultų suardyta butų 
kenksmingi Angiljai, jos alian- 
tams ir visai Europai. Vokie
tija smarkiai eina į ekonomini 
chaosą. Viltis jos atsigaivinimo 
ir to pasekmėj galėjimo mokėti 
skolas tolinasi Į tamsią ateitį.

“Nėra pateisinimo Prancūzi
jos nusistatyme”, pareiškė Bald
win. “Butų sunku pateisinti net 
karo laiku.”

“Pasaulinės taikos atgrąžini- 
mas buvo pavojuje ginčuose taip 
Anglijos ir jos aliantų. Ginčai 
dar neprivedė prie jokių pozity
vių rezultatų.”

Pasaulinė ramybė, sako Bald
win, priklauteo nuo trijų punktų. 
Taikės negalima užtikrint 'iki 
tie tris klausimai nebus išrišta. 
Vienas jų yra atlyginimai. Ki
tas yra susitaikymas aliantų pa
čių tarpe už skolas. Trečias yra 
apsauga nuramintos Europos.

“.Po Ruhro okupacijos Angli- ■ 
ja stovėjo nuošaliai,“ sako Bald
win, “delei savo ištikimybės sa
vo ąliantams, kas buvo ir yra 
svarbiausiu užtikrinimu Euro
pos taikos.”

Vokiečiai iš savo pusės pasiu- ' 
lė sudaryti tarptautinę komisi- < 
ją pertikrinimui Vokietijos sto- į 
vio ir, galimybių. Tą Baldwin 1 
priima už gerą, kuomet Francu- 1 
zai ignoruoja. i

side jute prie Ruhro okupacijas, 
Sako Poincare, Vokietija nebūtų 
priešinusi ir tokiu bildu nebūtų 
įvykę tiek blogumo Vokietijoje 
kiek dabar susilaukta. Jeigu 
Vokietija susiardys priešinda
masi Prancūzams tai busią An
glijos kaltė.

Anot Poincares, Francuzai tik 
nori Įkunyt Versalio sutarti, ku
rios Vokiečiai, tuoj po pasirašy
mo, ėmė vengti ir užsegė Fran- 
ciizijai militarizmo ir imperializ
mo stigmą. “Mes nej ieškom nei 
colio svetimos žemės, mes tik 
norittv'kad sutartis pasirašyta 28 
valstybių nebūtų, po keturių me
tų, lyg kokia prieštvaninė lieka
na išstatyta parodymui.”

Frąncųzija nemananti dau
giau nusileisti; ji nuteileidinėjo 
per tris praėjusius metus.

Francuzai bijo kad paskyri
mas tarptautinės komisijos Vo
kietijos stovio pcrftikrinimud nu
mažins jų norimą atlyginimą -iš 
Vokietijos.

Vokietijoj Tikima Revo
liucijos

Berlinas. — Laikraštis “Kolte 
Fahne” (“Raudona Vėliava”) 
persergstinčiai 
laiku gali kilti 
gimui paskiros 
jos valstybės.
yra subankrutijęs”, sako tas lai
kraštis'. “Sougermano faseįstai 
pilnai -prisirengę. Mes galime 
susidurti su kruvinomis dieno
mis.”

rašo jog trumpu 
revoliucija istei- 
Reino Wertfali- 
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TURKAI NORI IŠVYT IŠLIETA UPĖN 836000 OFICIALĖS ŽINIOS APIE CARO IR ŠEIMY- 
SVETIMUS!LAIVUS GORČIŲ ALAUS | NOŠ NUŽUDYMĄ
Lansanna. — Aliantų ir Tur

kų suftartin įlindo pašinas kilus 
klausimui apie Anglijos kariš
kus laivus dabar esančius Kon
stantinopolyje. Sutarties punk
tas kalba tik apie ištraukimą iš 
Turkijos aliantų kiariumenių, ir 
mat.vt Turkai pražiūrėjo indėji- 
mą apie kariškus laivus. Dabar 
Ismet Paša reikalauja kad butų 
ištraukta visi kariški laivai iš j 
Turkijos vandenų už šešių sa
vaičių po pasirašymo taikos, sy
kiu su kariumenėmiš. Tą klau
simą dabar svarstoma Londone.

Ismet Paša dar vis negauna 
galutinų žinių iš j savo sostinės 
apie tūluš sutarties punktus, kas I 
neleidžia nei sutartį galutinai 
pasirašyti!

Amerikos ir Turkijos atstovų 
derybos, pašaliniuose reikaluo
se, irgi trukdosi. Turkija neno
ri pripažint Amerikos piliety
bės savo pavaldiriiąms kurie pa
tapo Suv. Valstipjų piliečiais, o 
šugryžta į Turkiją. Tame klau
sime Suv. Valstijos turėjo daug 
bėdų ir su kitomis valstybėmis.

New Yorkas. — 836,000 ga
lionai seno gero 'alaus liko 'išpil
ta j upę ir vanduo 'atsidavė prieš
kariniu kvapu. Blaivybės rirši- 
rtinkai paėmė visą esanti alų tū
lame bravore kuris jo turėjo už- 
likto dar pirm uždraudimo dary
to.

To alaus kaina yra $400,000, 
bet dabartiniais laikais slaptie
ji agen tai butų už j j gavę mili
joną dolarių.

Suėmė 200 Motorinių 
Laivų

Detroit, Mich. — Valdiški pro- 
hibicijos agentai liepos 13-14 d. 
Sugaudė 200 motorinių laivelių 
Inužiurėtų šmugeliuojančių deg
tinę iš Kanados. 'Laivų dugnuo
se atrasta įrengti katilai sttleidi- 
muli alaus arba degtinės. Vie
noj vietoj įvyko kova su laivų 
'savininkais.

Oficialis Padavimas apie Caro 
sušaudymą Penketas Metų at
gal.

64 Užmušta ant Gelžke- 
lio

Karlsbad. — šešiasdešimts 
keturios ypatos užmušta nelai
mėje ant gelžkelio netoli Klau- 
senibergo, Rumanijoj.

Riaušės Muniche
Munich, Bavarija. — Kelioli

ka ypatų sužeista ir daug areš
tuota po riaušių kilusių taip po
licijas ir būrio Nacionalistų po 
prakalbų Adolfo Hitler, nacio
nalistų vado, kame jis ir kiti kal
bėtojai atakavo valdžią. Kova 
prasidėjo kuomet policija norėjo 
atimti nacionalistų vėliavas.

Pabėgo Airiai Kaliniai
Dublinas. — Kėtu-riasdešimits 

Airių kovotojų, buvusių suimtų 
Clonmel barakuose, pabėgo iš- 
siriauteę tunelį po apačia tvorų. 
Septyni po to pabėgusieji 
■sugauta.

liko

Kumštynes
New Yorkas. — Liepos 12 

buvo kumštynės tarp buvusio 
Amerikos člampiono kumštinin
ko Wiliardo ir Argentinos čam- 
piono Firpo. 
mušė. 
Firpo 
kuris 
bons.

Tikrojo čampiono, Dempsey, 
kumštynės neatnešė pusės rei
kalingų išlaidų padengimui, o 
eks-čampiono ir Firpo sutraukė 
apie 89,000 žmonių.

d.

Firpo Willardą sū- 
Dabar manoma sustatyti 
su čampionu Dempsey, 

liepos 4 d. sumušė Gib-

Po girių gaisro New Hampshi
re valstijoj dipgo 13 žmonių.

Casey, III. —Tula motina per-
me-

Pastatyta Milžiniškas 
Karui Orlaivis

Dayton, O. — Milžiniškas or
laivis, karės tikslams, nesenai I
pabudavotas, daro pirmus savo šovė savo kūdikį, sužeidė 12 
bandymus ore. Orlaivis, milži-'tų vaiką ir pati nusišovė, 
nas Orinės karės galiūnas, yra Baltimore, Md. — žaibas už- 
40,000 svarų sunkumo ir bus va- mušė tris kareivius trenkdamas 
romas šešiais motorais po 4501Į buri krūvoj stovėjusių vyrų, 
arklių spėkos. Jeigu bandymai New Yorkė, išbadėjusi moti- 
u..l.----- n—lu-.L. n,.-*.— na naijuijė savo du vaiku ir .pa

ti nusižudė.
Terre Haute, Tnd. — Automo

biliui užėjus ant gelžkelio relių 
ir trukini užlėkus ant jo, užmu Ši

lta penkios ypatos..

bus pasekmingi, jis bus kitas 
didelis pirmynžangos ženklas S. 
Valstijų orlaivininkystėje.

Viena bomba nešama to or
laivio galės sunaikinti miestą 
iš 25,000 gyventojų.

Frahcuzai Užima Dau
giau Ruhro Miestų

Bėdinas. — Atsakymu į Bald- 
wino pareiškimą Prancūzai pa
stūmėjo savo kariumenę pirmyn 
ir užėmė miestus Barmen ir El
berfeld, svarbius Reiritando fin- 
dustrialius centrus. Padarę ke
liolika areštų tuose miestuose, 
Francuzai išėjo. Nora iš Pran
cūzų aiškinama jog tokis žygis 
daryta nubaudimui dviejų ofi- 
cierių ir 12 vyrų iš “žaliosios 
policijos” už mojimą į okupuo
tą Vokietiją, oficiališki rateliai 
tame išžiūri Francuzų pasirody
mą Anglijai jog jie yra pilni po
nai Ruhre.

Mieštas Limburg Francuzų 
užimta neapribotam laikui.

Užiminėja Airių Budin- 
kus

Dublinas. — De. Valerištams 
davus Airijai pasilsėti, pakilo 
Jim Larkin ir pradeda kelti su
mišimą. Pradėta užgriebinėti 
budinkus. Larkin yrą genera- 
lis sekretorius Airių transporto 
ir abelnai darbininkų unijos^ di
džiausios darbo unijos Airijoje. 
Po sugryžimo iš Amerikos, kur 
jis buvo pabėgęs, jis po karštų 
kalbų, su savo pasekėjais, užėmė 
Laisvės salę, unijos raštinę, ir 
kitą ofisą kitoj dalyj Dublino.

Dide’i karščiai Europoje. Ho- 
landijoj pereitą savaitę nuo kar
ščio mirė 60 žmonių, ši vasara 
labai kasšta ypač Holandijoj fr 
Londone. Berline, Paryžiuj ir 
kitur karštis siekė 93 laipsnius.

Krassin Nori Pripažint 
Caro Skolas

Ryga. — Suiyg žibių iš Mas
kvos, Leonid KrasSin 'pristatė 
sovietų komisariatui smulkų ra
portą apie jo pastaras tarybas 
Ixmdone ir galimybes išvysty
mo Rusų-Anglų slantikių.

Krassin skelbia kaipo viena
tinį būdą pagerinimui sanltikių 
ir išgavimui de jure pripažinimo 
sovietų Rusijai tai kad Maskvos 

I valdžia pripažintų visas skolas 
senosios cariškos valdžios, at- 
grąžintų teises prie privatinės 
nuosavybės kitų šalių piliečiams 
kurie norėtų pagelbėt atgaivinti 
Ru’sijos industriją.

Amerikos valdžia nori pralei
sti dar $50,000,000 praplatini
mui Panamos kanalo.

CAPT. A. B. RANDALL. — Virš metų laiko atgal, būda
mas ant laivo “Prezident Fillmore”, Kapt. Randall pamatė 
mažą Francuzišką laivą nelaimėje. Laivas beveik skendo, 
sudaužytas ant uolų. Paėmė šešis to laivo vyrus ant savo 
laivo ir tada sužinojo kad laivo kapitonas buvo vandenio 
nuplautas Į jūres. Kitu kartu Kapt. Randall su savo laivu 
vėl išgelbėjo nelaimėje patekusį kitą laivą.

Maskva. — Pen'ki metai atgal, 
liepos 16 d., buvęs Rusijos caras 
Nikalojus Romanovas liko su
šaudytas su savo šeimyna Dka- 
terinburge. Dabar pirmu kar
tu pasiekė Ameriką apie -tą žu- 
dystę oficialės žinios.

Nikalojus, jo žmona, sūnūs ir 
dvi dukteris nuvesta ant žemu
tinių grindų jų nelaisvės name. 
Sustatyti prie sienos jie girdė
jo jų mirties nuosprendi per- 
škaitant ir be jokio tolimesnio 
laukimo bolševikų kulkos išvarė 
j U gyvastis.

Tik keturios ypatos, tos ku
rios bausmę išpildė, tenai daly
vavo. Apie 1 vai. ryte jų lavo
nai buvo išgabenta į mišką, kur 
sekančią dieną užkasta žemėn.

Sušaudymas praėjo nepatė- 
mytai, nors atsibuvo pačiame 
miesto centre, šaudymo garsais 
buvo apkurtintas automobiliu 
stovėjusiu lauke prie durų ir vi
su smarkumu užusiu. Net pas 
namus stovėjusi! sargyba nežino
jo, ir per dvi dienas po to dar ji 
atlikinėjo sargybą pasikeitinė- 
dama kaip paprastai.

Pilname pranešime sekančiai 
apsakoma: “Areštuotas provi- 
zionalės valdžios, Nikalojus Ro
manov ir jo šeimyna pirmiausia 
laikyta po areštų Carskam Sie- 
le. Darbininkų (ir kareivių ne- 
apikantos didėjimo prieš caro 
šeimyną spaudžiama proviziona- 
lė valdžia nusprendė pasiųsti tą 
karališką nelaisvių šeimyną to
liau Į šalies gilumą. Rugpjūčio 
4 d. 1917 m., specialia trūkis, po 
vadovyste dviejų provizionalės 
valdžios narių, su speciale sar
gyba, caro šeimyna su tarnais 
ir kitais dvarėnais atgabenta Į 
Tiumen, iš kur jie laivu keliavo 
j Tobolską.

“žiemą 1917 m. pradėta justi 
jog kontr-revotiucijo-nieriai pra
deda tuoktis apie ToboTską, ir 
visokie gandai apie pabėgimą 
caro iš nelaisvės sukėlė Visos 
Rusijos general] ėkzekutivį ko
mitetą Maskvoje, vietini sovietą 
Tobolske ir ypatingai Uralu so
vietų distriktą Ekaterinburgą.

“Tarp kitų kurie pradėjo To- 
bolskc bruzdėti buvo gerai žino
mi nariai juodašimčių organiza
cijos, kurie su pagalba caro gi
minių ir kitų šalių Europoj ren
gė nuversti soviėtus. Caras net 
gavo laišką prašantį gelbėti Ru
siją; 
keiti 
tam 
tas.

“Kad Romanovai nepabėgtų iš 
Tobolsko nuspręsta apstatyti vi
sus galimus pabėgimo kelius di
dele sargyba. ”

Apie caro šeimynos keliavimą 
į Ekaterinburgą sekančiai pa
duodama:

“Kuomet pasiekė Ekaterin
burgą žinios apie caro atvyki
mą, didelės minios žmonių pra
dėjo rinktis stotyje ir apie tą 
namą kur sakoma norėta carą 
apgyvendinti. Pagaliau caras, 
su žmona ir duktere, nuvežta į 
namą ant Voznesen's'ki prospekt, 
paliekant kitus keleivius stoty
je. Ta vieta buvo sovietų pa-

rinkta ir Savininkas išvaryta. 
Vėliau apie namą apstatyta tvo
ra kad žingeiduoliai bematytų 
belaisvių. Pribuvęs j tą namą, 
caras nekantriai vaikščiodamas 
kalbėjo: ‘Velnias žino ką tas vi
skas reiškia. Iki šiolei jie buvo 
mandagus ir inteligentiški žmo
nės, bet dabar....’

“Jam buvo pasakyta kad jis 
jau nebe cariškuose palociuose, 
bet Ekaterinburge, ir jeigu ne
užsilaikys ramiai busiąs atskir
tas nuo šeimynos ir pastatytas 
prie sunkaus (darbo. Albu, ca
ras ir jo žmona, suprato kad da
lykas virto rimtu, ir pradėjo 
■klausyti sargybinių komandos.

“Vėliau atgabenta caro sunuS 
ir kita duktė Ir uždaryta sykiu 
su tėvais. Visas budinkas lai
kyta po raudonųjų sargyba.

“Caras, kuris atsinešė į daly
kus einančius aplink juote be jo
kio skirtumo, užsilaikė ramiai.

“Jie gavo maistą iš sovietų 
virtuvės, geriausios mieste, .po 
du sykiu ant dienos. Sargyba 
nesimaišė jų naminiam gyveni
me ir leido daryti kas jiems pa
tinka. Velykų ryte jie pareiškė 
noro nuvykti j bažnyčią. Tais 
nepavelyta, bet leista popui at
eiti į namus.

“Nors to distrikto sovietas iš 
visų pastangų sulaikinėĮjo norė
jimą susinešti kitų žmonių su 
caru, vienok monarchįšltų grupė 
tuokėsi Ekaterinburge organi
zavimui spėkų caro išvadavimui.

“Tuo periodu Orenburgo ka
zokai ir Čekai grąsino atakų 
Ekaterinburgui, ir musių linija 
artinosi prie miesto. Romano
vų gimines ’mieste padidėjo. Iš 
kitų vietų buvo sugabenta kiti 
kunigaikščiai į nelaisvę.

“Pavojus jų čia buvimo kada 
priešbolševikiškos spėkos arti
nosi prie miesto, privedė sovie
tų valdžią išgabenti juos Į Alo- 
pajevską ir atiduoti atsakomy
bėn vietinio Ispolkomo.

“Birželyje pasiekė Uralo so
vietą gandai kad organizuojama 
žmonės paliuosavimui Romano
vų; Tas privedė prie nutarimo 
nėlaisvius nužudyti. Sušaudy
mas nuspręsta anksti liepos mė- 
syje. Nuosprendis išpildyta 16 
d. liepos.

“Tuo laiku čeko Slovakai ka
riautojai jau buvo arti miesto.

“Kad niekas nepasimaišytų jų 
nužudyme, viskas atlikta sekan
čiai: Romanovų šeimynai pra
nešta kad jie turi nusikelti ant 
žemutinių grindų. Visi jie, sy
kiu su tarnais ir šeimynos gydy
toju nulipo žemyn apie 10 vai. 

Į vakare. Tenai, viename kam
baryje, jiėm's prisakyta sustoti 
prie sienos. Tada namų koman- 
dierius Audejev, atstovas Uralu 
sovieto, perskaitė bausmės nuo
sprendi, pareikšdamas kad jų iš
sigelbėjimo viltis yra tuščios, jie 
turi mirtį. Visi iš netikėtos ži
nios nusigando. Caras dar pra
šneko: ‘Tai mus niekur kitur 
neveš?’ Revolverių šūviai pada
rė galą nusmelktiems.

“Faktai apie sušaudymą pa
garsinta liepos 23 d.

“Kiti didžiūnai buvo išsiųsta 
į Alopajevską ir tenai sušaudy
ta liepos mėnesyje; jų lavonai 
atjieškota baltųjų gvardijos ir 
palaidota katedroje.”

Uralu sovieta's nutarė iš- 
carą Į saugesnę vietą, ir 
paskirta specialia komite-

VASARA JAU GREIT PASIGAIGS 
Ir vėl Lietuvoms Žmonėms Reiks Pagalbos.

Nepamirškite — ir kitiems pasakykite — kad 
“DIRVOS” Agentūra kuogeriausia patarnau
ja savo viengenčiams persiuntime pinigų

Greičiausia, Geriausia ir Pigiausia.
Litais ir Dolariais išmokame po visą Lietuvą.

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Avenue :: : : Cleveland, Ohio



BROOKLYNO ŽINIOS
Komunistu vadas išmetama iš■ 

kuopos. Į SLA. 83 kuopą šį ir 
pereitą metą prislirašč diktokas 
buris ‘^proletarų” iš “Laisvės" 
štabo, kurie iš visų spėkų ėmė 
“darbuotis”. Pirmiausia jie už
valdė 5-ttą SLA. apskritį, tik su 
labai liūdnomis del jų pasekmė
mis: jie manė jo iždą patuštin
ti surengimui Bimbos prakalbų 
maršruto, bet pasirodė kad prie 
SLA. finansų sunku prieiti, be 
įstatymų.

Antra jų darbuotė buvo 83 
kuopos išvažiavime Glendale gi
raitėje birželio 24 d. Tenai jų 
vadas, Bimba, mekeno neprašy
tas, įsiveržė į išvažiavimo pro
gramą su prakalba, kurioje iš
niekino dabartinę SLA. Pildo
mąją Tarybą, privesdamas neva 
iš Washihgtono statistikomis 
buk nužudymas vieno kareivio 
Francuzijoje Amerikai kaštavę 
$10,000, ir tokiu budu SLA. pir
kdamas bonų už $120,000 nužu
dė 12 darbininkų Francuzijoje. 
Abelnai jo kalbos tonas buvo 
skaudžiai pragaištingas SLA. or
ganizacijai, taip kad vienas, ku
ris su komunistais žinosi, ant 
rytojaus klausinėjo: “Kodėl jųS 
jo neišmetalte iš kuopos?”

Tas žingsnis ir tapo padaryta 
liekos 5 d. susirinkime, sekant 
skundu to išvažiavimo pirminin
ko, V. Sirvydo; Bimbos prasižen
gimas tiek aiškus buvo kad net 
jo kolega, J. Siurbia, (prisipaži
no kad Bimba “Gali būti ir tru
putį ir pakenkė Susivienijimui”. 
Ir kiti Bimbos apgynėjai neuž- 
ginčino kad jis taip sakė, tik, 
suprantama, bandė užglostyti 
savo išsišokusio vado bjaurų pa
sielgimą. Paties Bimbos susi

rinkime nebuvo, ko reikia labai 
apgailauti, nes Skundas priimta 
be jo paties pasiteisinimo, nežiū
rint kad tiei yidno. susirinkime 
nesirado kuris galėtų užginčyti 
jog Bimba taip nesakęs.

Bimbos išsišokimas parodo 
mums, SLA. nariams, delei ko 
[komunistai smelkiasi Į Susivie
nijimą. Smerkimas, kaltinimas 
ar kritikavimas Centro Valdy
bos, ar jos nutarimų turėtų bū
ti atliekama kuopų susirinki- 
kuose, o ne akivaizdoje pašali
nės publikos. Pašalinė publika 
nėra organizacijas nariai, ir ku
ris šmeižia SLA. prieš maišytą 
publiką prasižengia prieš Kon
stituciją. Bimba taip ir pada
rė, nepaisydamas savo duotos 
prisiekos kad pildys organizaci
jos įstatų reikalavimus, ir todėl 
tapo iš kuopos prašalintas.

Tikimasi kad Centro Vaidyba 
jį visai prašalins iš Susivieniji
mo kad jis niekur negalėtų pri
sidėti. Narys.

Atsiskyrimas nuo klerikalų. 
Jau praskambėjo per spaudą kad 
Brooklyn iečiai tautininkai libe
ralai atsiskyrė nuo klerikalų ant 
visados. Ir labai gerai padarė. 
Juk tautininkai turi gabių žmo
nių, ir kalbėtojų ir rašytojų, ir 
tt. Jie lig šiol viską dirbo kle
rikalams, o jie tąutinibkus kei
kė; tautininkai padėjo jiems su
stiprėti, žinoma tfik laikinai.

Ir kaip smagu kai vieni tauti
ninkai Sandariečiai’dirba; jie vi
si sueina Kr tariasi drąsiai, aitva
rai, neturi jokių .diktatūrų. Pa- 
vyzdin, liepos 10 d. Ukėsų Klu
bas turėjo susirinkimą apsita
rimui prisirengimo' prie apvai- 
kščiojimo. Lietuvos pripažinimo 
dienos. Suėjus, apkalbėta visas

daigas, planai, nultarta surengti 
išvažiavimą su prakalbomis ir 
žaislais. Viskas apkalbėta rim
tai h* gražiai. Smagu būti ant 
tokių susirinkimų kur yra kal
ba tik apie tikrą reikalą.

Dar reikia pastebėti kad tau
tininkai stengtųsi labiau suisiedt 
į vienybę ir visi kurie supran
ta laisvę kad stovėtų kaip mū
ras, kad niekas jų nesuklaidintų, 
vengtų ypatiškų užsivarinėjimų, 
laikytų vieną frontą; jei kas ki
taip kam išrodo už tai nereikėtų 
ginčytis, ypata lai palieka ypa- 
ta, o visuomenės darbai lai būna 
visiems bendri ir už juos nerei
kia varžytis. Taipgi pažangiųjų 
laikraščių redaktoriai turi būti 
kaip žvakės degančios ir švie
čiančios liaudžiai tamsoje. Koks 
bus redaktorius tokie ir jo skai
tytojai. Matom pavyzdžių: kle
rikalai ir bolševikai nieko kito 
netalpina savo laikraščiuose kaip 
tik neapikantos ir šmeižtų raš
tus, na ir kur dabar stovi jų pa
sekė jai-skaityto jai ?

Dabar tautininkams bus svei
kiau nuo klerikalų atsiskyrus, 
jie neturės ko kabintis ir keikti 
ant muaų,. o mums bus sveika 
kad neaikvosim savo spėkų dėl 
kitų, tik del savo naudos. Dau
giau tik mums reikia savitarpi
nio susipratimo. K.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

7907 Superior Avenue 
Cleveland, O.

INDIJONIJ MOi lRYS STEBĖJOSI
iŠ TOKIO KŪDIKIO KAIP MANO

PRIE Pine Ridge Indian Reservation, South Dakota_ 
valstijoje, gyvena vikrus ir laimingas mažas baltvei- 
dis berniukas vardu Bunns. Jo puiki sveikata aiškiai 
skiria jį nuo kaimyninių Indijonų kūdikių. Bunnso 
vienatiniai žaisladraugiai yra Indijonukai. Indijonų 
kūdikiai nėra sveiki dėlto, kad jie netinkamai maiti
nami — kūdikių mirimų skaičius pas Indjonus pasi
baisėtinas.

Bunnso gyvenimo proga buvo silpna mio pat gimimo, 
nes jis gimė per Cezarišką operaciją. Bet jis buvo pe
nėtas su Eagle Brand, garsiu kūdikių maistu, ir “ne
sirguliavo nei dienos po gimimo.” “Kada atsivežiau 
Bunsą iš ligonbūčio,” pasakoja motina, “Indijonų mo
terys buvo kasdienės viešnios. Jos stebėjosi iš tokio 
mano kūdikio. Jos dažinojo visą istoriją. Po to jos daž 
nai ateidavo pas mane klausti patarimo, ir aš visados

Lietuvių Tautinis Dailės 
Teatras

Dauguma žmonių nesutinka 
su Lenkų politika, kaip jau va
isiems žinoma, bet kada Lenkų 
vardas minima tarpe visokios 
rūšies žmonių, nors išpradžių su 
neaipikantai paklausai, vienok | 
mąstant apie dailę-artistus jie I 
vėl sako: “Bet atminkim kokius 
puikius muzikuls-artistus Lenkai i 
pasauliui davė” (kalbama apie Į 
svetimtaučius) — Chopin, Mosa
kowski, Leschetinski, Paderews
ki, ir Moniulsžko, kuris yra ne 
Lenkas bet Lietuvis, gimęs Min
ske ir aprašęs apie visas žymias 
Lenkų operas.

Daug žmonių turi neprielan
kių minčių apie Kaizeri ir Vo
kiečius, bet vardai Beėthoveno, 
Goethes, Schuberto ir Wagnero 
neduoda galimybės neapi'kaintaii 
ant Vokiečių, ir laikui bėgant jie 
•bus dar garbingesni.

Vėl, kaip žinoma, visos tautos 
turėjo savo kilimus ir puolimus. 
Pati istorija tai kartoja.

Visi esame girdėję apie Gre- 
kiją. Kas buvo Grekija Italas 
laikas atgal ir kas yra šiandien ? 
Buvo tai pavyzdingiausia tauta 
pasaulyje, šiandien, iš politiš
ko atžvilgio, ar skaitomasi su 
Grekija ? Ne. Bet veik nerasi
me žmogaus pasauly kuris neži
notų apie Grekų dailę. Tauta 
gali mirti, bet dailė ir kultūra 
gyvuoja per amžius.

Musų šalis Lietuva dar nauja 
respublika. Ji buvo nežinoma 
per šimtmečius. Mes turime 
dailę ir; garbingą isitoriją. .Pa
rodykim, tai pasauliui! Mes tu
rime dailininkų, kompozitorių, 
rašytojų, artistų ir visokios rū
šies talentingų žmonių — iškei
kime juos pasaulio akivaiždon! 
Mes matome kaip Lenkai slavi
nami Lietuvius didvyrius Kos
ciušką, Mickevičių, Sinkevičių ir 
kitus, ar tą mes galime leisti ir 
ant toliau? Palaidotos tautos 
didvyrius, genijus, svetimieji 
noriai savinaisi ir skaito savais.

Nauja Lietuvos respublika bu
joja sparčiai, sparčiau negu ku
rie 'iš mulsų pačių kad įtiki. Ar 
neganėtinas pavyzdiS tas kad su
gebėjo į taip trumpą laiką išgau
ti pripažinimą1 nuo Anglijos ir 
Amerikos, neskaitant jau ma
žesnių šalių? Kuomet jau Lie
tuva stojo ant savo kojų,-nema
žai ir Amerikos Lietuviams pri- 
gelbstint, musų, Amerikos Lie
tuvių, užduotis yra pagelbėti sa
vo Tėvynei ir dailės žvilgsniu.

Mes sutvėrėm Lietuvių Tautos 
Dailės Teatrą. Dabar mes klau
siame jūsų ar didžiuojatės kad 
esat Lietimais? Ar tikit patįs 
į save ? Ar tiki į Lietuvišką 
Idailę? , Jei turi nors kibirkštė
lę Lietuviško jausmo ir patrio
tizmo tai kooperuosi su mumis 
ir pagelbėsi Lietuvių Tautos 
Dailės Teatrą išauginti ir pada
ryti jį pasekmingiauriu, turint 
omenyje tą kad mes turim Ame
rikonus dailės mylėtojus pertik
rinti kad mes esame ne Lenkai 
ir ne kokie molio gabalai, bet 
esame nemažiau kultūringi kaip 
ir kitos pasaulio tautos, net dau
gelį tautų esame pralenkę.

Kožną ketvergę bus Teatro 
susirinkimas “Garso” name, 222 
So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

Kurie gyvena Bostone ir apie- 
linkėj ir nori sulsipažinti su P. 
Angeles, tegul telefonuoja arba 
rašo į Hotel Touraine, Bdston. 
Jis ten bus keletą savaičių.

E. Useliutė-Angeles.

patardavau Eagle Brand ir stačiau savo kūdikį kaipo 
įrodymą to pieno maistingumo vertės.”

Kaip Mrs. Lincoln, išauginusi juo taip pasekmingai 
savo sūnelį, mokina Indijonų motinas duoti saviems 
kūdikiams Eagle Pieną, taip tūkstančiai dėkingų mo
tinų rekomenduoja Eagle Pieną savo draugėms. Gy
dytojai rekomenduoja jį motinoms, kurios negali žin
dyti savo kūdikių.

badeMarkof The Borden Combv-v

ggL BORPty

•aS1 an<1 additional 
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KUPONAS

Pažymėk, kurią Nori

PenSJlmo Valgiai del
Instrukcijos Valkų

Kūdikių Knyga
Vardas ___;__ :___ i._________ -
Adresas _______________ (Lith.

Vasaros penėjimai, ypatingai Eagle Plonu penėjimo būdas yra 
saugybės kėlias. Vasariniai negaliavlmal kūdikių tarpe velk visa
dos paeina nuo klaidingo penėjimo. Eagle Pienas yra netik leng
vai suvirškomas, bet prie to grynai tyras Ir vienodas. Mes at
spausdinome jūsų kalboje pamokinimų kaip paruošti Eagle Pienų 
kūdikiams visų amžių. Jei norėtumėt tų pamokinimų, Išplldykit 
kuponų ir pasiuskit mums šiandien.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

BOrden compaN^ 
Ntw YORK. U. S. A-

ATSAKYMAI
J. Pėleckui (Worcester). — 

Korespondenciją tilps sekančia
me numeryje. Ačiū. Meldžia
me parašinėti tankiau ir įvairių 
smulkių žinelių iš savo koloni
jos.

Ig. Gužauskas, Dayton, O. — 
Ačiū už prenumeratą, žinutę 
'del p. Mašinauskienės apsilan
kymo A'kronė ėmėme iš Anglų 
laikraščio. Tamstos atitaisymą 
patalpinsime.'

Kaslink “Saulės”, kuri savo 
antgalvyje vis dar garbina 'Pol
ska kurą’, ne ką tegalima pada
ryti. “Saulės” redaktoriai-išda- 
vėjai dar neužmiršo Unijos; Die 
jiems padėk ir gelbėk juos nuo 
pikto!

Kipšo Maišeliui, Brooklyn; N. 
Y. — Ačiū. Del pono Antano— 
tiek to. Ne jam‘vienam-devyni 
avinai i galvą įlindo, pervažiavus 
per ‘Europą.’; Didybe ir pasipu
timu (apsirgti ne štuka. Užmir
škite ! ‘

Konsulatai Įsteigiama —- 
Jų ir Atstovybės, Darbai l

Lietuvos valdžia norėdama su-1 
teikti kuogeriauSio patarnavimo 
saviems piliečiams gyvenan
tiems Amerikoje ir besirūpinda
ma jų interesų apsaugojimu, o| 
lyginai turėdama omenyje ir 
prekybos sentikių tarp Lietuvos 
ir Amerikos išvystymą, yra nu
tarusi steigti Amerikoje du sa
vo Konsulatu :— vieną New Yor
ke, kitą Chicago je.

Skaitau savo pareiga praneš
ti Amerikos Lietuvių visuome
nei kad šių metų liepos mėnesio 
16 'dieną New Yorke yra atida
roma pirmoji istorijoje Lietuvos 
Konsuliarė įstaiga Amerikoje.

Dr. Julius J. Bielskis yra Už
sienių Reikalų Ministerijos pa
skirtas ir State Department© 
pripažintas kaipo Lietuvos Kon- 
suli'aris Agentas New Yorke. 
Todėl visi užinteresuotieji as- 
menįs malonėkite kreiptis kon- 
suliariais reikalais šiuo adresu:

Lithuanian Consulate
38 Park Row,
New York City.

Kadangi iki šiolei visus kon- 
suliarius darbus atlikdavo At
stovybė Washingtone, kas jai 
labai gaišindavo jos tiesioginio 
diplomatinio darbo atlikimą, ku
rio esti nemažai kaipo konsulia- 
rio, todėl skaitau reikalingu čio
nai pažymėti skyrium tuos rei
kalus kuriais rūpinsis naujai įs
teigtas Lietuvos Konsulatas New 
Yorke ir kurie pasiliks Atstovy
bės .žinioje.

New Yorko Konsulatui
.priklausys:

Prekybos reikalai,
Faktūrų, invoice ir kitų pana

šių raštų liudymas,
Turto pirkimo, pardavimo, 

pervedimo, dovanojimo, Įvairių 
įgaliavimų ir kitų aktų liudy
mas,

Lietuvos, Amerikos ir kitų 
valstybių pasų vizavimas,

Gimimo, jungtuvių ir mirimo 
metrikų liudymas, ,(j

Įvairių paliudymų išdavimas,
Piniginių pašalpų Lietuvon 

siuntimas,
Palikimų išjieškojimas ir in- 

pėdinių teisių 'apsaugojimas.
Priėmimas turto saugojimui,
Vertimų, nuorašų ir ištraukų 

iš įvairių dokumentų darymais, 
' Įvairus laivminkavimo' ir ju
rininkų reikalai.

Atstovybės žinioje bus:
Diplomatinis Lietuvos alfeto- 

vavimas prie Suvienytų Valstijų 
valdžios,

Prietelingų s antikių tarp Lie
tuvos ir Amerikos išvystymais 
ir palaikymas,

Oficialis santikiavimas tarp 
Lietuvos ir Amerivoš vyriausy
bių valstybiniais ir atskirų pi
liečių privatiniais reikalais,

Lietuvos piliečių ir jų reika
lų Amerikoje protegavimas,

Lietuvos užsienių pasų išdavi- 
,mais,

Informavimas Amerikos val- 
I džios apie Lietuvą ir Lietuvos 
valdžios apie Ameriką srityse: 
politikos, ekonomijos,' kultūros 
ir Įstatymų bei jų pakeitimų lie
čiančių abiejų valstybių intere
sus,

Tarpininkavimas tarp Lietu
vos piliečių ir jų įstaigų Ameri
koje ir Lietuvos valdžios,

Gynimas senųjų ir vedimas 
derybų sudarymui naujų tarp
valstybinių sutarčių,

Socialių santikių palaikymas, 
Bėndra informacija apie Lie

tuvos valstybės ir visuomenės 
gyvenimo vystymąsi.

Kol bus Konsulatų įsteigimo 
palnas pilnai įgyvendinta. At
stovybei teks atlikinėti ir dalį 
Konsuliarių darbų, kurių New 
Yorko Konsulatas, .del mažo jam 
skirto darbininkų skaičiaus, ne
galės atlikti.

Kuomet bus abudu Konsula
tai įsteigta, padalinus jiems vei
kimo teritoriją, darbui tokiu bu
du inėjus į normalę ir pastovią 
padėtį, Atstovybėje' bus Numa
žinta darbininkų skaičius, palie
kant tik minimaliai reikalingą 
personalą tolntiėsniam vykdy
mui augščiau pažymėtų Atsto
vybės uždavinių.

Nuoširdžiai sveikindamas nau
ją Lietuvos Konsulatą New Yor
ke, kartu linkiu jo darbuotojams 
ištvermingo ir vaisingo darbo, 
turint omenyje ne kuri.os nors 
partijos, organizacijos ar asme 
nu, bet visos musų tautas, visos 
Lietuvos Tėvynės gerove.

V. ČARNECKIS, 
Lietuvos Atstovas.
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TETULĖ RENGIASI 
Į DANGŲ

— Gerą vakarą, tetule, už
ėjau pas jus turėdamas bis- 
kelj laiko.

— Ačiū, vaikeli, už atsimi
nimą. Aš jau senai tavęs 
laukiau.

— Na'o ko aš tetulei taip 
buvau reikalingas?

— Taip sau, vaikeli; man 
norisi paklaust tavęs vieno 
dalyko.

— Jeigu kas tokio ką aš 
galėsiu atsakyt, paaiškin
siu.

— Tu vistiek turi žinot, ba 
tu visokiais mokslais užsi
imi.

— Smagu man kad tetulė 
užsimanei nors sykį paklau
sti moksliško dalyko.

— Aš visada apie tai mis- 
linu, ir man pradėjo labiau 
rūpėti.

— Na tai kas tetulei da
bar galvą graužia?

— Man, vaikeli, labai už
sinorėjo žinot kiek yra my
lią iki dangaus.

— Ha, ha, ha! Kibą jau 
tetulė su Martynu rengiesi 
vienu orlaiviu važiuot kelio
nėn.

— Nesijuok ir nebliuznyk 
iš mano dievobaimingų ap
dūmojimų.

— Martynas aną dieną 
klausinėjo kiek mylių yra iki 
mėnulio. Jeigu tu mislini 
kad mėnulis prilipdytas prie 
dangaus tai sėsk Su Marty
nu į jo orlaivį ir jis tave pa
vėžės.

— Nesičiudyk iš manęs, 
ba aš visai kitaip apie tai 
mislinu. Aš nenoriu gyva į 
dangų nukeliaut, ba tenai 
nėra ko valgyt. Aš rengiuo
si prie smerčio. Matai jau 
einu senyn, ir jau turiu pa
sisiuvus smertelną suknelę; 
aną pėtnyčią daviau kunigė
liui ją pašventint, tai dabar 
noriu žinot kaip iglai imtų 
nukeliaut į dangų ir ar už
teks man tos vienos sukne
lės.

— Jeigu butum jauna ir 
sporte, tetulei reiktų turėt 
kelias sukneles į dangų ren
giantis, nes ir tenai dvasios, 
kaip kunigėliai sako, gra
žiai nešioją. Bet tetulė ne
pateksi į panelių eiles tai ir 
rėdytis nesirengk.

— Nesijuok-tu iš manęs, 
ba aš kalbu rimtai ir noriu 
žinot kiek tolumo yra į dan
gų.’ Ba kunigėlis .dar nie
kad per pamokslą nepasakė 
ir niekur nerandu šventose 
knygose parašytą.

— Bet kodėl tetulė užsi
spyrus kelio į dangų ir kiek 
jis ilgas, o neklausi apie ke
lią į kitą galą?

— Lauk, šetone, iš mano 
stubos, kibą aitvaras .tave 
atnešė čia mano dūšią į pek
lą nugabent. Ale nepajieg- 
si, ba aš tik šį rytą buvau 
spaviednės ir apsivaliau nuo 
visų griešnų mislių.

—r Jeigu apie griešnas 
mislis tetulė šneki, tai nėra 
griešnesnės kaip norėjimas 
patekt į dangų.

— Žegnokis, vaikeli, kad 
šitaip kalbi, ba tikrai tave 
šįvakar pikta dvasia apsė
dus. Kur tu girdėjai kad 
butų griekas mislyt į dangų 
patekt 1

— Tetule, dangaus negali 
gaut tik norėdama. Reikia 
darbais prie to eiti. O kur 
te’tulės darbai tave veda 
tiesiai Į pragarą. Tik pasi
žiūrėk ką darai, kuo užsi

imi. Juk tave velnias apsė
dęs kasdien ragina virt na* 
minę ir jis ant tavęs jodinė
ja vesdamas tave-nuolat Į 
skiepą žiūrėt ar gerai rūg
sta, dabot kad kas neišvog
tų. Ir dar aršiau; jis tave 
pražiodinęs pila tau tą gė
ralą į gerklę,

— Meluoji tu, pagone, me
luoji; 'tu nori mane privest 
prie piktų mislių. Velnias 
niekados prie mans negali 
prieiti, ba aš nešioju škap
lierius ir rąžančių ant kaklo. 
Štai va pasižiūrėk.

— Bet vistiek yra švent
vagiška norėt patekt į dan
gų už griešnus darbus.

— Aš, vaikeli, jokių grie- 
kų nesinešioju, ba kas nedėl 
nueinu ir išsispaviedoju, ir 
po sykį ant mėnesio užsiper- 
ku mišias prie dvasios šven
tos. Taigi negundink ma
nęs ale pasakyk kiek yra my
lių į dangų.

— Tetule, bijau tau pasa
kyti kad neapslabtum iš iš
gąsčio. Visi kas tik migli
ną ir kalba apie dangų, žiu
ri į jį augštyn manydami 
kad dangus yra virš debesų. 
Bet kaip mokslas parodė, že
mė yra apvali, didėlis sku
tulis. Taigi mes čia būdami 
mislinam ka'd dangus yra 
Virš galvų, ir rodom į jį to
lyn nuo žemės; bet anoj pu
sėj žemės, arba apačioj mu
sų, žmonės irgi rodo į dangų 
tolyn nuo žemės. Taigi visi 
į dangų rodo ir vis į priešin
gas puses. Tada reikia-pa
klausti ištikro kur tas dan
gus yra? Paskui paimk ki
tą mokslišką prirodymą. Vi
sas “dangus” kurą mes ma
tom yra. tik tuščia mėlynė, 
susimaišius su žemės oru 
už to oro ‘ta erdvė yra tam- 
si-juoda, kad nei baisiausia 
naktis nei urvas žemėj nėra 
toks tamsus. Jeigu dangus 
toks tamsus tai nelabai te
tulė džiaugsiesi į jį patekęs.

—-Vaikeli, dangų-nušyiėtę 
saulė ir žvaigždės, taigi te 
nėra tamsu,

— Bet tos žvaigždės tik 
tiek dangui šviečia kidkjos 
šviečia žemei. Jos yra 'bai
siai toli viena nuo kitos, už 
desėtkų šviesos mėtų tolu
mo, ir jų šviesa niekad susi
liet negali. Kurie išskait- 
liuoja didumą erdvių, sko 
jog jų galo niekur ir niekad 
nėra: skristum kulkos grei
tumu per milijonų milijonus 
metų ir vis tik naujas žvaig
ždes prikeliautum, o kitos 
butų taip toli kaip ir dabar 
yra. Tamsi tuštuma niekad 
nesibaigtų ir niekur neuž
tiktum dangaus sustojimui 
pasilsėti.

— Aš tavo mokslams, vai
keli, netikiu, ba tu vis prie-< 
šingai kalbi kaip šveritasj 
raštas rodo.

—- Tetulė tik pirma man 
sakei kad niekur nėra para
šyta kiek mylių iki dangaus, 
taigi aš tik patvirtinu tavo 
šventą knygą.

— 'Vaikeli, aš paklausiu 
kunigėlio j ba bijau kad tu 
mane neapkrėstum piktos 
dvasios pagunda.

— Kunigėlis tau uždraus 
apie- tai mislyti nes jis pats 
nežino kiek mylių yra Į dan
gų. Bet aš jau turiu eiti naį 
mon, užteks mieruoti keliai 
dangišką karalystę; Laba
nakt.
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“Dirva” Galima Gauti
Chicagoje — ,

Ant visų ‘‘news standų” s»t 
Halsrted Staeet;

“Aušros” knygyne, 3210 St 
Halsted St.;

Elta Commerce Co., 3251 So 
Halsted St.

Užsirašyti “Dirva” ir “Arto
ją” galima šitose vietose;

“Aušras” Knygyne;
Eltoje;
“Naujienose”,
S. Sholis, 903 W. 33 St;
Aid. Bemotaitis, 3152 Sou4

Emerald Ave.
Venta Drug Co., 4101 S. Fran- 
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D I R V A

Nuo Redakcijos
tuvos Našlaičių Dieną 7 d. ge
gužės, kad tą dieną visoje Ame
rikoje butų rinkliava Lietuvos 
našlaičiams.

Amerikos Lietuvaitės, nepa
mirškite kad Lietuvos našlaičių 
likimas ir tinkamas auklėjimas

Amžinašai Žydas
(Eugene Sue -—Vertė K. V.)

(Tąsa iš pereito num.)

ANGLŲ-FRANCUZU 
GINČŲ REIKŠME DIENOS KLAUSIMAIS
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Biblijos Studentų 
Laikraštis

Nesenai teko (matyti mėnes- 
raštis antgalviu “Sargybos Bok
štas”, leidžiamas “Sargybos Bo
kšto Biblijos ir Traktatų Susi
vienijimo”, Lithuanian Depart
ment, 18 Concord St., Brooklyn-

V/ARŽYTINeS tarp Angli-
* jos ir Francuzijos už Vo

kietiją turi gana gilią ir pa
vojingą prasmę. Francuzija 
nuo pat karo pabaigos grie
bėsi susistiprint militariškai 
ir likti reikšmingiausia gin
klu valstybė Europoje. Vo
kietija po šonu, buvus tvir
tesnė už Francuziją, turi bū
ti visiškai nuslopinta, ar net 
suardyta.

Bet kad ir Anglija nori 
būti galinga — kaip buvo 
galingiausia iki šiolei ant jū
rių — Francuzijos žūtbūti
nis varymasi prie militariš- j 
koš tvirtybės Anglijai labai 
nepatinka. Juo daugiau Vo
kietija nusilpnės tuo tvirtes
nė darysis Francuzija. Ka
da einasi tokios lenktynės, 
niekad dvi lenktyniuojan- 
čios pusės nesusideda į vie
ną. Anglija su Francuzija 
negali sutikti. Anglijai ge
riau turėti didesnę valstybę 
po Francuzijos šonu, su ku
ria laikui bėgant galima bu
tų padaryt gerus ryšius ir 
neduot Francuzijai giliuot.

Iš visų valstybių Europo
je, didumu, gabumu ir gre- 
tumu prie Francuzijos ran
dasi vien Vokietija. Ji greit 
atsigaivintų palengvėjus ka
ro mokesnių naštai.

Tarp Anglijos ir Francu
zijos ginčai radosi nuo paft 
užbaigimo didžiojo konflik
to kuriame bendrai abi da
lyvavo ir varėsi už bendrą 
laimėjimą. Kaip tik kulkų 
balsas pasiliovė, prasidėjo 
tų dviejų valstybių ginčai 
už artimuosius rytus, už 
Turimus, dabar išsivystė var
žytinės už Vokietiją.

Francuzai stiprina savo 
oro laivyną. Tas nepatinka 
Anglijai. Ji irgį ima. didint 
savo orines spėkas. Siaura 
pertaka skirianti Francuzi
ją nuo Anglijos yra persiau
na apsunkinimui orlaiviams 
kelio — tik vienos-kitos va
landos klausimas, ir Anglija 
pilna mekaniškų Francuzi- 
jos karo paukščių. Jeigu po 
šonu Francuzijai nebus ki
tos lygios didumu valstybės 
Anglija gali jaustis labai 
blogai.

Nors tūli Anglijos valdi
ninkai bijo sutraukyti drau
gingus ryšius su Francuzija, 
kiti mato geresniu busiant 
jei tie ryšiai sutruks, o bus 
išgelbėta Vokietija, kuri vi
sada vaizdinsis Francuzams 
pavojumi čia pat po šonu.

Anglijos pastangos gelbė
ti Vokietiją yra daugiau no- į Ellesmere žemės, kur ji bus iš- 

Tn-------- i._ ------ statyta toj vietoj kur įvyko vie
na liš tragiškiausių nuottikių 
Amerikos šiaurės tyrinėjimo is
torijoj, toj vietoj kur buvo ap
sistojus Greely ekspedicija. 
Pridrultinta prie skalų 78° 45’ 
šiaurinės (skersumos, virš 800 
mylių už Arktiško Ruožto, ji 
bus vienas iš tolimiausių jų šiau
rėj monumentų pasaulyje.

Ant tos lentelės yra užrašas: 
“Atminčiai mirusiųjų, kurie, 

po vadovyste Leitenanto A. W. 
Greely čia atidavė savo gyvastis 
užtikrinimui galutino ir pilno 
pasisekimo .pirmos moksliškos 
kooperacijos Suvienytų Valsti
jų su kitomis tautomis 1881— 
1884.”

Tą lentelę tenai patalkins

ras ramybės Europoje, nes 
paskui reiktų nuolat neri
mauti Prancūzų šokinėjimu 
j akį kiekvienai valstybei.

Saulė, Nervai, ir Karai
Paryžiuje tūlas Daniel Ber

thelot FrancuzijOs Mokslo Aka
demijoj pareiškė, ką tikėjo seno
vės žmonės, jog yra tiesioginiai 
ryšiai tarp saulės ir žmogaus 
nervų sistemos. Berthelot- eina 
toliau. Jis sako jog žmonės pa
junta tuojau visus saulės suju
dimus ir kad ne tik yra bendru
mas tarp elektros ir nervų, bet 
nervų sujudimai galima perleis
ti per plotą bangomis panašio-

pinigus. Verčiau už juos pa
skleistų Lietuvoje keliasdešimts 
tūkstančių egz. BIBLIJOS. Iš 
to butų daugiau naudos.

yra jūsų rankose. Jums, rimtai 
susiorganizavus, nebus sunku at
likti milžiniškas darbas ir užsi
pelnyti nemirtinos garbės ir Lie
tuvos našlaičių dėkihgumo!

pabudo ir Blanšė. Ji tuojau pažvelgė i sa-

Ar Pamiršime Lietuvos 
Našlaičius?

Amerikos Lietuviai, lankantis 
čia Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto Atstovėms (ponioms Sle-

Redakciją sudaro komitetas, 
kurin ineina J. F. Rutherford, 
W. E. Van Ambrugh, J. Heme-I. ....... 
ry, G. H. Fisher, R. H. Barter. I,zevl.č,enjel £ Vencienei> 
Vadinasi, nėra nei vieno Lietu
vio redakcijos komitete. Lie
tuvis, matoma, atlieka tiktai 
vertėjo darbą. Užtai ir pats 
laikraštis vargiai tegali pasiekti 
savo tikslo, nes jo straipsniai, jo ( 
rašyba, stylius ir dvasia visai 
nėra pritaikyta Lietuviams skai
tytojams.

Tame numery j kurs pateko 
mums į rankas \ yra sekantie 1 
s traipsniai: žvilgsniai iš Sargy
bos Bokšto; Atpirkimas ir At- - - . .
steigimas; Linksmybė Viešpa-'me "tMctai primiWti 'kad 'reikalas 
ties; Naujas Sutvaras; Paaiški- musV našlaičių nebūtų užmirš-

įlė: jie davė gausią pašalpą Lie
tuvos našlaičiams, šitoji Ame- 

I rikos Lietuvių parama duoda L. 
IM. G. Komitetui galimybės to- 
I budinti ir plėsti savo darbą, gė- 
rai užlaikyti prieglaudas ir tin
kamai auklėti nelaimingus vai
kelius likusius be. tėvų globos.

Mes nemanom graudiinti skai
tytojų ragindami juos prie šu
kavimo. Jie ir patįs numano 
ką reiškia musų Tėvynei gerai 
pastatytos prieglaudos. Nori-

lima Gauti 
goję — 
ws standų” ant

gynė, 3210 St

:e Co., 3251 So.
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nimas Apsiliu'dyjimo Tekstų.
Kalba yra telki 'kad primena 

aną kalbotyros žinovą iš Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos Seimo, 
kurs, anot Rusų, “naprolom” 
pasiryžęs reformuoti Lietuvių 
rašybą, brukdamas protokolam 
tokius žodžius kurių ir pats pra
smės negalėtų išaiškinti (pvzd. 
raščiuS, pirmius, papirmis, iš
džius, durius, ir tt.). Užeini to
kių anachronizmų kaip pv.: “Jei
gu jis (Jonas) bus ištikimas iš
pildyti savo dalį tos sutarties, 
Dievas yra ištikimas išpildyti jo 
daili....” “Vienybė reiškia vie
numą".... Kalama ir naujų 
žodžių, k. v.: “sutvaras” — su
tvėrimas: “dievinasiS” (tur bū
ti “divinė'A)^ “išrituląs”v—evo
liucija (!!) ir tt.

Mums rodos kad biblijos aiški
nimams pavestas laikraštis ga
lėtų atnešti naudos jei tik jis 
butų gabiai vedamas, supranta
ma kalba, pritaikomas prie skai
tytojų išsiauklėjimo. Toks spau- 
sdinys koks yra “Sargybos Bok
štas”, be abejonės, negali savo 
tikslo pasiekti, ir draugija kuri 
ji leidžia tiktai bereikalo mėto

tas, nebūtų atidėtas šalin, kaip 
ir daugelis kitų reikalų. Ame
rikos Lietuviai turi paSirupintli 
kad našlaičių užlaikymas ir šel
pimas butų atliekama sistema- 
tingai, tvarkiai, organizuotu bu- 
du. Ne tiek naudos atneš rei
kalui vienlaikinė parama, kiek 
nuolatinis šelpimas. Prieglau
dos bus geriau išlaikomos, jei jų 
vedėjos žihos kad iš Amerikos 
gali tikėtis tam tikrų sumų plau
kiančių nuolatos, negu jei reikis 
abejoti begu kada nors ir vėl 
Amerikos Lietuviai suSirupins 
ir atsiųs šimtinę-kitą....

L. M. G. Komiteto atstovės, 
lankydamos kai kurias koloni
jas, suorganizavo L. M. G. Ko
miteto (Skyrius. Tų tat skyrių, 
rankose dabar ir yra Lietuvos 
našlaičių likimas. Skyriai 'turi 
parodyti kuodaugiausia gyvumo, 
ypač prisiartinant rudeniui rei
kia ruoštis prie darbo: žiemos 
sulaukus, reikia rengti koncer
tai, vakarai, rinkliavos. Reikia 
gerai patiems Skyriams tarp sa
vęs susiorganizuoti, išsirinkti 
Amerikoje centrą; ateinančiais 
metais reikia suorganizuoti Lie-

Nauja Amerikos 
Partija

Amerikos politikoje susidarė 
nauja partija, tai Ukininkų-Dar- 
bo Partija, išskilusi iš senosios 
tuo pat vardu partijos. Naujo
ji vadinsis “The Federated Far
mer-Labor Party”. Ji busianti 
labai radikalė, vadovaujama to
kių radikalų kaip Foster ir Ru- 
thenberg. Jos vyriausiais pro
gram© dėsniai yra sekantie:

1) Nutautinimas . (nacionali
zavimas) visų visuomenės var- 
tonės ir susisiekimo priemonių.

2) Pramonė turinti būti veda
ma pačių darbininkų ir ūkinin
kų, per jų pačių ekonomines or
ganizacijas.

3) Pramonė turinti būti veda
ma taip kad darbo masėms butų 
užtikrinta maksimas apsaugoji
mo nuo skurdo, senatvės, bedar
bės ir augštų kainų.

Tos partijos programo gimdy
tojais yra komunistai, kurie bu
vo nesenai teisiami Michigan© 
teisme už kriminališką sindika- 
lizmą.

ga- 
Me- 
žur- 
me-

SABINE RAGAS

KUR PAMINKLAS PAŽYMĖS 
ŠIAURĖS TRAGEDIJĄ

BRUNZOS lentelė paminėji
mui šešiolikos vadovų ir vy

rų iš Suvienytų Valstijų armi
jos kurie mirė iš bado ir šalčio 
Arktiko srityje 1834 metais, da
bar gabenama ant Sabine Rago,

mis į bevielio telegrafo su -grei- National Geographic Society ir 
tumu kiek mažiau kaip 200,000.ų tenai nugabenama šios vasa- 
mylių į sekundą. ros 'bėgiu Donaldo MacMillan,

Astronomas Abbe Moreaux tą i šiaurių tyrinėtojo ir leitenanto 
teoriją remia. Jis sako jog pe-1 buvusio su šiaurinio Poliaus at- 
riodai saulės didžliausio veikimo (radėju Peary laike jo kelionės į 
(paviršio nerimavimo) visada šiaurę.
supuolė su pačiom karingiausio- į Buletinas iš Washington, D. 
mis epdkomis istorijoje. Tiktai C., National Geographic Society 
mažas žingsnis yna link 'teorijos I raštinės sekančiai 'apiplėšia Sa- 
jog žmogaus psikologija priguli i bine Rago sritį ir sunkumus te- 
nuo ir yra intekmėjama saulės — 
kaprisaiS.

Keletas kitų Francuzų moks
lininkų randa saulę katipo prie
žastį blogų apsireiškimų žmonė
se.

Abbe Moreaux adro išvedžio
jimus apie Egiptėnų butiavones, (

nai sutiktus.
“Nors Sabine Ragas yra sa- 

vaimi nuolatai šaltoj srity j, ir 
beveik per visus metus yra tuš
čia sritis skalų ir ledo, jis nebu
vo pati šiauriniausia stotie Gree
ly ekspedicijos”, sako buletinas. 
“Tas punktas buvo Lady Frank- 

piramidais ir sfinksą, turėjusias 1 lin Užlajoj netoli šiaurinio smaa- 
bend.ro su saule.' Ilumo Ellesmere žemės. Sabine

Ragas, kokie 300 mylių į pietus, 
buvo arčiausias punktas prie ci
vilizacijos iki kurio Greely ga
lėjo dagabenti savo žmones kuo
met jie traukėsi pietų linkui po 
to kaip dvi prižadėtos kas meti
nės pagelbinės ekspedicijos ne
galėjo jų pasiekti.

“Tenai temperatūroje toli že
miau zero beveik be jokio kuro, 
ir tik su provizija kurios tega
lėjo užtekti keletui savaičių, tie 
tyrinėtojai kovojo už gyvastį 
per žiemą ir pavasarį 1883-84 
metų. Jų kentėjimai, kūniški ir 
protiški, buvo dideli. Jie nusil
po ir negalėjo pasekmingai me
džioti ir stengėsi pasilaikyti gy
vais valgydami šmotus jurliutų 
kailių ir skalų gliaumes. Vie
nas po kito apsirgo ir mirė, bet 
vis dar likusieji atidžiai sekė sa
vo moksliškus tėmi j imtis kurių 
delei jie buvo į Arktiką (pasiųsti. 
Originalis buris iš 23 vyrų su
mažėjo iki septyniii kuomet bir
želio 22 d. 1884 m. juos atrado 
ir išgelbėjo. Iš tų septynių tik 
du ar trįs buvo užtektinai tvir
ti pasikelti iš savo miegamųjų 
maišų, o net palte tvirčiausias 
tegalėjo kniupščiodamas paeiti. 
Tečiau moksliški rekordai, kurie 
labai daug prisidėjo prie pasau
linės geografijos, meteorologi
jos ir magnetiškos žinijos, bu
vo atsargiai daroma iki 40 va
landų pirm išgelbėjimo, kada jie 
buvo pasiliovę rašyti.

“Toji ekspedicija, su kita da
ryta Alaskoje, perstatė Suvie
nytas Valstijas moksliškam dar
be kuriame dešimts paskirų val
stybių ėmė dalyvumą darydamos 
vienlaikiniuS tėmijimuls daugy
bėj stočių aplink šiaurinį Polių.”

(Nuo Redakcijos: Kraują šal
danti, žingeidus ir liūdni šiau
rių tyrinėjimo ekspedicijų ap
rašymai dabar eina ištisai ilga
me veikale “Artojuje”, vardu 
“Dviejų Laivų Nuotikiai Toli
moje šiaurėje”. Patartina su 
tuo aprašymu susipažinti.

Gairės, 3-čias Numeris
“Dirvos” Administracija 

vo iš Lietuvos 3-čią numerį 
no ir Literatūros iliurtruoto 
nalo “Gairės”, kurį leidžia
nininkų koperatyvas: redaguo
ja žinomas Lietuvos rašytojas 
g. K. Puida.

šiame numery telpa eilių šių 
musų poetų: N. BičiUnienės, P. 
Morkaus, K. Borultos, Putino, 
Balio Sruogos, J. TyšlijtVdš; pro
za rašiniai yra sekantie: NN. — 
Kunigo Dienynas.; A. Daudet — 
Laiškas iš mano malūno; V. ‘Bi
čiūnas — Meno’Kultūra; Prof;
J. Eichepwald — Jurgis Baltru
šaitis; V. Sirin — Anglų Poetai 
XIX šimtmety; DARBAI ir 
DIENOS: Spector — Antroji 
Meno Paroda; O. PI. Puidienė —r 
Opera; S. Straigas — Drama; 
KNYGOS: Antanas Čechovas — 
Vyšnių Sodas; R. Flers ir G. A. 
Gaillavet — Buridano Asilas. 
Be to šitame .numery 
veikslai: J. Zikaro,
K. Šimonio.

“GAIRĖS" — tai
rūšies žurnalas.

yra šie pa-
Jamflio ir

vienintelis 
šios rūšies žurnalas. Laidos 
dailumu, raštų parinkimu, tekni- 
kine išvaizda su “Gairėmis” var
giai susilygintų bi koks Ameri
konų žurnalais. Reikia (stebėtis 
'kad musų dailiosios literatūros 
mylėtojai Lietuvoje turi tiek 
energijos, tiek pasišventimo kad 
leidus dideliai gražų ir turinin
gą žurnalą pašvęstą menui! 
Amerikos Lietuviai turi būtinai 
■paremti musų menininkus užsi
rašydami “Gaires”.

Reklamos delei, pasakysime 
kad žurnalas eina kas du mėne
siu ; jo formatas — 714x11; vi
dutiniškai imant, kiekviename 
numeryje yra po 60 iki 70 pus
lapių. Kaina atskiro numerio 
— $1. Užsirašant metams — 
prenumerata $5.

“Gaires” galima gauti “Dir
vos” Administracijoje pavieniais 
numeriais; galima taip jau ir 
prenumeratą užsimokėti, — tik
tai $5. Kas nori gauti visus 
“Gairių” numerius nuo pat pir
mojo, lai prisiunčia mums $5, — 
gaus pakvitavimą vienų metų 
prenumeratai ir gaus žurnalą 
nuo pat pirmojo numerio.

Lietuvos kultūros darbus mes 
turime remti visomis jtiegomis— 
todėl neatsitikime prakilniame 
reikale!

Liepos 14 d. yra Francuzijos 
Neprigulmybės diena. Suvirs 
100 metų atgal Fraincuzai suar
dė bastiliją ir pasiliuosavo iš val
džios karalių, didžiūnų ir dva
siškuos. Karaliaus ir jo žmo
nos ir daugybės kitų didžiūnų 
galvos nukapota.

Dabar Francuzija turi prezi
dentą, bet apie jį niekad nieko 
negirdima, nes visa valdžia yra 
premjeras ir ministerių kabine
tas su seimu ir senatu.

Rožė laikė apkabinusi savo seserį ir 
. žiurėjo į ją su didele malone, kai motina į
• savo kūdikį. Mat, šiandien Rožė buvo vy

resnė sesuo, einanti motinos pareigas.
Tos našlaitės netik idealizavo viena an

trą, bet, bendru dvinukams psikoioginiu 
fenomenu, jos būdavo vienokio jausmo vie
nu ir tuo pat laiku pagaunamos. Vienos 

> susijaudinimas bematant apimdavo ir an-
• trąją: del vienos ir tos pačios priežasties 
1 abidvi jos nurausdavo arba nusigąsdavo,— 
’ ir ištikrųjų jųdviejų jaunos širdelės plakė

kai viena. Džiaugsmas, susikrimtimas — 
visa tai tarpe jųdviejų buvo bendra, vieno
dai ir vienu laiku atj'aučiama.

Kūdikystėje jas buvo palietusi liga, už
puolusi abidvi tuo pačiu laiku, kai dvi gėle
les ant vieno stiebo; jos abi drauge sirgo, 
abi nubalo, abi nusilpo; ir taip jau abi drau-' 
ge pasveiko, abi drauge atsigriebė iš po li
gos, vėl įgaudamos sveikus raudonus veide
lius.

Ar bereikia sakyti, kad negalima butų 
pertraukti tų ryšių, kurie jungė dvinukes 
seseris, mirtinai nepakirtus abiejų?

Tokie sutvėrimėliai, kuriuos mes vadi
name “meilės paukštelėmis”, gali gyventi 
tiktai krūvoje, drauge. Jos užauga drau
ge, pražysta, kenčia ir miršta drauge, kai 
keno nors žiauri ranka atskiria vieną nuo 
kitos,

Našlaičių globėjas, vyras bent kokių 
penkiasdešimts penkių metų amžiaus, ka
reivio išvaizdos, buvo tai nemirtinas respu
blikos ir imperijos kareivio typas. — atžala 
tos didvyrių tautos, kuri vienoje kampani
joje pasidarė pasaulio kareiviais ir priparo.- 
dė pasauliui, ką žmonės gali padaryti ir ką 
padaro, kuomet jų išrinktieji pasitiki jais 
ir turi juose viltį.

Tasai kareivis, kurs globojo abi sese
rį, buvo Imperijos Raitelių Gvardijos gre-. 
nadėras, vardu Dagobertas. Jo veidas bu
vo rimtas, pažymus. Jp viršutinę lupą cjfru- 
gė dideli, ilgi ir kieti ūsai, nuvirę žemyn 
dengdami dalį pasmakrio. Liesi skruostai, 
pilkšvos spalvos, kai pergamentas, buvo 
švariai nuskusti. Dideli juodi dar antakiai 
dengė šviesias mėlynas akis. - Ugi auksi-1 
niai auskariai, nusvirdami iš jo ausų, lietė 
militarę-jo apykaklę, šikšniniu diržu bu
vo suveržtas jo militaris švarkas; ant gal
vos jis turėjo mėlyną kepuraitę su raudoni! 
kutu,'nusvyrančiu ant peties.

Kitąsyk Dagobertas turėjo Herkulio 
spėką ir buvo drąsus kai liūtas; drauge su 
tuo jis buvo geras, kantrus, nes buvo nar
sus ir galingas. Taigi ir našlaites jis gloj- ■ 
bojo, mylėjo ir vienval jų gerovės dabojo, 
Jis buvo joms kai motina, —-. tikra motina. 
Didvyirai dažniausia ir pasižymi tuo., kad 
turi dvi-širdi: motinos ir kareivio.

Baltas jo arklys, kurį jis labai mylėjo 
ir laiks nuo laiko, glostėf ėjo lengvai, neš
damasis ant savo pečių našlaitėles ir sunkų 
eęH—meopilvųylR ;lieočę?Iė-ęebuk 
ryšulį, pririštą prie balno pasturgalio. Jo 
vardas buvo Žovialas. šuo vadinosi Kil- 
džiojas. Ir arklys ir šuo buvo labai artimi 
draugai ir viens kitą labai mylėjo ir supra
to.

Mažas musų karavanas ėjo pirmyn, no
rėdamas kuogreičiausiai pasiekti Mokerno 
miestelį, kurs jau matėsi, pirm sutemstant.

Dagobertas laiks nuo laiko vis dairėsi, 
tarsi atsimindamas senuosius alikus. Laip
sniškai jis nuliūdo; prisiartinus prie vėji
nio malūno, kurio užimąs patraukė jo do- 
mę, jis sustojo, ir pradėjo glostyti pirštais 
savo ilgus usus, — tai reiškė dideli jo dva
sios susijaudinimą. Žovialas irgi sustojo;

. vo seserį ir nusišypsojo; abi nusistebėjo, pa- 
j regėjusios, kaip senis Dagobertas susijau- 
; dino, kaip sugniaužė savo rankas, atsirė

męs ant ilgos savo lazdos.
Rožė maloniu balseliu paklausė Dago- 

[ berto:
— Kas tau, Dagoberte?

, Dagobertas atsigrįžo ir, dideliam sese
rų nusistebėjimui, jos pamatė kai didelės 

■ ašaros suvilgė jo skruostus ir paskendo jo 
ųsuose.

į j — Ką, vergi? Ak! — Sušuko abidvi 
miergaiti, labai susijaudinusi. — Pasakyk, 
meldžiamasis, kas yra, ką tau sopa ?

Po valandėlės senis kareivis perbraukė 
sau per akis su ranka, paskui parodė seną 
šimtametį aržuolą, šalę kurio buvo jie su
stoję, ir pratarė giliu balsu:

— Mano kūdikėliai, jums bus skaudu 
išgirsti ką aš turiu jums pasakyti, bet ma
no pareiga yra tai padaryti. Klausykit: 
Dabar jau sukako aštuoniolika metų nuo 
mūšio ties Leipcigu; tos kruvinosios dra
mos išvakarėse aš nešiau jūsų tėvą ant sa
vo rankų; jis buvo sužeistas, krauju paplū
dęs ; aš atnešęs jį čia prie šito medžio, pa
guldžiau ant žemės. Jo galva buvo dviejo
se vietose perkirsta kaędu, jo petyje buvo 
muškėto kulka. Štai čia, šitoje vietoje ir 
jis ir aš buvome paimti nelaisvėn. Ir kas 
mus paėmė nelaisvėn, kaip manote? Išga
ma, savo tėvynės išdavikas, franeuzas, emi
grantas markizas, dabar pulkininku tar
naująs Rusijos armijoje, kurs paskui, — 
bet apie tai jus vėliau išgirsite....

Valandėlę patylėjęs, senas veteranas, 
rodydamas lazda linkui Mokerno miestelio, 
pridėjo:

■— Taip, taip, tenai. Gerai pažystu 
tuos kalnelius, kur jūsų narsus tėvelis, ves
damas gvardiją, pakirto rusus kirasirus ir 
atėmė iš jų batarėją. Ak, mano vaikeliai, 
— pridėjo, — aš tik norėčiau kad jus butu- 
met mačiusios savo tėvelį, brigados pryšą- 
ky,. puolant tirščiausias priešų eiles, o čia 
kulkos apie jį švilpia kai žirniai!.... Nie
kados neregėsit tokio reginio, nei aš jau 
nieko panašaus nebepamatysiu....
v.j . Dvi našlaitėli bematant nuslinko nuo 
balno, susikabinusios rankytėmis, atsiklau
pė šalę aržuolo ir, susiglaudusios, graudžiai 
verkė. Senas kareivis, stovėdamas užpaka
ly jų, sudėjo savo rankas anlt ilgos lazdos 
ir sopulingai nulenkė galvą.

— Nusiraminkite, širdelės, — maloniai 
pratarė į jas, pats kurią valandėlę pasimel
dęs, su maloningumu ir susijaudinimu žiū
rėdamas i ašaras, nuvilgiusias seserų skruo
stelius. — Nesielvartaukite, eikšit, gal dar 
susitiksime Parise generolą Simoną. Šį
vakar, kai jau eisime poilsin, daugiau jums 
papasakosiu. Aš turiu savo priežastį, kad 
pasirinkau šią dieną šitiems dalykams apie 
jūsų tėvelį jums pasakoti. Aš visados gei
džiau pasirinkti šitą dieną, kad supažindi
nus jus su visu tuo, tuo labiau, kad šian
dien yra sukaktuvės....

— Mes apsiverkėme, — atsakė Rožė, — 
atsiminusios savo mamytę....

— Kurios mes jau nebematysime, ligi 
susitiksime su ja danguje.... — pridėjo 
Blanšė.

Kareivis pakėlė našlaites, paėmė jas už 
rankų ir žiurėjo tai į vieną, tai į kitą su di
dele meile.

(Toliau bus)

Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga
ret H. Sanger, vertė J. Stropus... 1.00

Didesnčs ir didesnės Artojų eilės seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
plėšia velėnas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmonės jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje, o Lietuvon tik 
$1.25. “Artojas” yra mėneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.

Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.

7907 Superior Av. Cleveland, O

bend.ro
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Musų Kaimynai Dausose TOLERANCIJA
Voltaire — Liuosas vertimas K. V.

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K

(Tąsa iš pereito num.) '
Alpha Ursae Majoris turi vardą “Dub- j 

he”, kas reiškia “Meška”, šis vardas pa- j 
imta iš Arabiškos frazės reiškiančios meš- •] 
kos kupra. Lockyer prirodinėja šią žvaig
ždę esant Egiptiška “Ak”, kas reiškia akis, ; 
žymiausioji visoj konsteliacijoj. Ši žvaig- ; 
ždė buvo naudojama nustatymui tiesumo 
sienų. Hathoro maldnamio Denderoj, ir bu
vo orientacijos punktu tos budavonės prieš 
5000 m. pirm Kristaus.

Arabai įsivaizdino Ursa Major ir Ursa 
Minor esant kalnų ožka, gazelle, ir jos vai
ku, ir trįs žymios poros žvaigždžių prie D. 
Meškos kojų perstatė jiems pėdų žymes ke
liolikos gazellių, kurios, sulyg legendos, iš- 

• šoko toj vietoj kur Liūtas šmėštelėjo savo 
uodega per dangų. Liūtas, kaip pasaka sa
ko, vijosi gazelles, ir nekurios jų išsigelbė
jimui šoko į Didį Ežerą kuris sudaryta iš 
grupės žvaigždžių iš Ursa Major.

Chinai tą žvaigždę vadino “Dangiškas 
Vadas”. Ji randasi penki laipsniai nuo Be
ta ir dešimts laipsnių nuo Delta Ursae Ma
joris, ir apie 28 laipsniai nuo Šiaurinės ar
ba Poliarės. Tos mieros yra naudinga tu
rėti mintyje darant sulyginimus kituose 
dangiško ploto arba žvaigždžių nuo žvaig
ždžių regimo tolumo.

Alpha ir Beta buvo vadinama “Rodyk
lės”, “Užžiurėtojai” ir “Dvejos Žvaigždės”. 
Dubhe yra vienatinė žvaigždė Grižulio Ra
tuose ką yra saulės tipo. Ji artinasi prie 
musų su greitumu po 12 mylių į sekundą, 
ir turi mažą 11-jo didumo draugę atrastą 
Burnhamo 1889 m.

Beta Ursae Majoris Arabams buvo ži
noma kaipo “Merak”, kas reiškia grobas. 
Indai ją vadino “Pulaha”, viena iš Rišu. Ji 
yra Siriško tipo, spektroskopiška dvilypė, 
ir artinasi prie žemės su greitumu 18 mylių 
į sekundą.

Gamma Ursae Majoris, taipgi vadina- 
nfa “Phecda” ar “Phad”, kas reiškia “Kul
šis”, artinasi prie musų sistemos su greitu
mu 16 mylių į sekundą.

Delta yra žinoma vardu “Megzer”, kas 
reiškia “Uodegos Šaknis”. Ji yra silpniau
sios išvaizdos žvaigždė visame septynių bū
ryje. Megzero ir žvaigždės Caph, arba Beta 
Cassiopeae, pozicija yra ypatinga. Šios dvi 
žvaigždės yra nakties ir dienos susilygini- 
mo koluroj, viename iš didžiausių ratų per
einamų per polių, ir yra beveik visai prieš 
viena kitą, ir lygiama atstume nuo Poliaus. 
Megzer buna ant meridiano 9 vai. vakare, 
gegužio 10 d.

Keturios žvaigždės sudarančios Samčio 
galvą Arabų buvo vadinama “Sėdynė daug- 
gimių vaikų”. Jos sudaro užpakalinę dalį 
meškos, grabo formą, Plūgą, ir Vežimą.

Epsilon Ursae Majoris turi sau vardą 
“Alioth”. Sulyg Gore, tas yra iškreiptas 
vardas Arabų reikšmės “Užlaja”. Alioth 
artinasi prie musų sistemos su greitumu 
19 mylių į sekundą, ir beveik yra toj vietoj 
iš kur krinta Ursidai meteorai lapkričio 30 
d. Ji yra spektroskopiška dvilypė.

Mizar yra žingeidžiausia iš visų Meš
kos grupės žvaigždžių. Maunder sako jog 
’Tisais atžvilgiais ji yra pirmutinė iš dvily- 
pių žvaigždžių. Ketvirto didumo žvaigždė 
Alcor sudaro su ja nuoga akia matomą dvi
lypę, ir ji turi dar artimesnę draugę mato
mą per teleskopą. Mizar yra pirmoji dvi
lypė žvaigždė atrasta•su teleskopo pagalba, 
Riccioli tą atrado Bolognoj 1650 m. Ji taip
gi buvo pirmutinė dvilypė žvaigždė ką nu
fotografuota, ir pirmutinė žvaigždė kurios 
dvilypumas atrasta su spektroskopu. Indi
joj, Mizar buvo laikoma kaipo viena iš sep
tynių galvočių. Ji artinasi prie musų su 
greitumu 19 mylių į sekundą.

Paskiausi tos konsteliacijos žvaigždė, 
uodegos gale, buvo vadinama “Benatnasch”, 
kas reiškia “Užžiurėtoja Grabo Dukterų”, 
aTba vyriausia iš apraudotojų. Ji taipgi bu
vo žinoma vardu “Alcaid”. Chinijoj ši žvai
gždė buvo vadinama “sukantisi šviesa”, ir 
ji pažymi punktą iš kurio skrenda Ursidai 
meteorai lapkr. 10 d. Ji artinasi prie mu
sų sistemos su greitumu 16 mylių į sekundą.

.Alcor yra tai dar nuoga akia matoma 
žvaigždelė prie Mizar. Jos abi sykiu buvo 
vadinama “Arklys ir Jojikas”. Šiaurinėj 
Vokietijoj tas Jojikas sakoma turįs pradė
ti savo kelionę pirm vidurnakčio, ir sugryž- 
ti už 24 valandų vėliau, gi jo vežimas bėga 
ratu su dideliu tarškėjimu. Arabai tą žvai-

Šv. Jono Kri'kšč'i’onių ir Indų. 
Turkijos istorija nerodo kad ku
rio nors tikėjimo išpažintojai bu
tų surengę sukilimą prieš vals
tybę.

(Bute daugiau)

nepasidarytų putų. Pasidaro skanes
nis jei prieš padavimą inded*. pusę 
šaukštuko vaniles.

Motinoms kurios turi kūdikius bet 
negali jų žindyti stiprai rekomenduo
jama Borden’s Eagle Pienas del bon- 
kučių. Tai puikiausias pienas sumai
šytas su gryniausiu cukrum. Borden’s 
Eagle Pienas yra maistas kuris sta
to vaikams vikrias kojas ir stiprius 
kunus. Jis duoda vaikui svorio rei
kalingo jo sveikumui. Ji rekomen
duoja gydytojai del jo augštos koky
bės. Jei nežinai kaip vartoti Eagle 
Pieną iškirpk kuponą iš telpančių ap
garsinimų ir gausi visai dykai visas 
informacijas kaip prižiūrėti kūdikį 
ir save pačią

Skaityk šituos straipsnius' kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

' ‘' ’ . Taip būdavo daroma 
ikad tokius nelaimingus beflais- 
vius ir suimtinius apkaltinti tėv- 
Ižudystėje ir nužudyti juos. Apie 
tuos dalykus rašo Rapin Thoy-

, gyvenęs 
mSs su tais žmonėmis kurie gar-' tais laikais. Tie dalykai dau- 
bina Dievą savo prigimta kalba, giau jau nebepasikartos. Tikė
jo ne sugadinta Latinų kalba, tai jimo sesuo filosofija nuginkla- 
duosime jiems į rankas ginklą |vo prietarų rankas, ir jos jau 
ir dar kartą susilauksime dide-inebesusiterš artimo krauju, 
lių karų. Aš nieko apie tai 'ne- žmogaus mintis, pabudusi iš sa- 
žinau, nes nesu pranašas. Bet; vo svaigulio, stebisi iš tų eksce- 
man atrodo kald neloginlga yra su prie kurių fanatizmas prive- 
šitaijp protauti: “Tie žmonės kė- dė žmones.
lė maištą kuomet blogai aš su — 
jais elgiausi, taigi jie kelte mai
štą kuomet aš d'gteiuos su jais 
gerai.”

Aš norėčiau kad man butų 
leista paklausti tų kurie yra 
val'džio's priešaky ir tų kurie už
ima 
kad 
kia 
gali 
žiaurumo; ar tai (kate atsitiko 
prie vienokių sąlygų, gali ir vėl 
atsitikti visai kitokiose sąlygo
se; — jei laikai, viešoji opinija 
ir moralybė nėra pasikeitę?

Ugenotai, teisybė, buvo taip 
jau persisunkę fanatizmu ir taip 
jau susiteršę krauju kaip ir mes. 
Bet ar vėlesnės gentkartės yra 
tai’p pat žiaurios kaip ir jų tė
vai? Ar laikas, prato progre
sas, geros knygos ir visuomenės 
žmoniškumo intaką neturėjo jo
kios intakus į tų žmonių vadus? 
Ir ar nepri'leidžaama kad laike 
pastarųjų penkiųdešimtų metų 
visos Europos pažiūros labai at
simainė ?

Valdžia yra visur tvirta įr 
moralybė pagerėjo. Paprastoji 
policija, remiama skaitlingos pa
stoviosios armijos, duoda užtek
tinai apsaugos nuo gryžimo to 
anarkijos amžiaus kuomet (kal
vinai kaimiečiai kariavo prieš 
katalikus kaimiečius, mesdami į 
šalį sėjos ir pjūties darbus....

Skirtingi laikai turi skirtin
gus ir reikalavimus. Kvaila bu
tų reikalauti dabar kad Sorbo- 
nos Universitetas butų išgriau
tas del to kad jite vieną kartą rei
kalavo kad Orleano Mergelė bu
tų sudeginta, kad jis skelbė En
riką III-jį netekus teisių valdy
ti sostą, iškeikė ir pardavė jo so
stą Enrikui VI-jam? Mes nei 
nemanome gilintis į kitas įstai
gas kurios panašiai elgėsi anais 
laikais. Ne tik neteisinga, bet 
ir kvaila butų pavesti dezinfek
cijai visus MarselėS miesto gy
ventojus del 
1720 metais 
maras.

Ar gi mes 
eiti ir griauti Romą, kaip pada
rė Karolio V-jo kariumenė, del 
to kad papa Sikstus V-sis 1585 
metais paskelbė nuodėmių atlei
dimą (indulgencijas) devyniems 
metams visiems Prancūzams 
kurie ims ginklą į rankate ir eite 
prieš savo karalių? Ar to ne
pakanka kad atbaidžius Romą 
ant visados nuo tokių pat žy
gių?

Rūstybė, kurią įkvėpė dogma
tinė dvasia ir blogai suprastas 
ir išnaudojamas Krikščionių ti
kėjimas praliejo labai daug krau
jo, sukėlė dideliausias nelaimes 
Vokietijoje, Anglijoje, Olandijo
je ir Francuzijoje. Bet anose 
valstybėse, išskyrus Francuziją, 
religijos skirtumai neduoda 
priežasties susikirtimams, žy
dai, Katalikai, Grekai, Liutero
nai, Kalvinistai, Ana'baptistai, 
Socinionai, Menonitai, Moravai 
ir kitokių tikėjimų žmonės dai
liai kaip broliai sugyvena tose 
šalyse ir visu kuo prisideda prie 
savo valstybių gerbūvio auklė
jimo.

Olandijoje, pavyzdžiui, niekas 
nesibijo kad butų nukirsta gal
va už diskusijas apie predesti
naciją. Niekas Londone nesibi
jo kad ginčai dei liturgijos tarp 
Presbyter! jonų ir Episkopalų 
galėtų nuvesti karalių ant eša- 
poto, mirčiai. Tirštai apgyven
toje ir turtingoje Airijoje jau 
nėra to kad Katalikai kirstų Die
vui ant garbės Protestomų gal
vas, kad laidotų juos gyvais, kad 
karti] jų motinas, drauge su kū
dikiais. ir pad tos motinos maty
tų kaip jų kūdikiai kančiose mir
šta. Jie nęįtepraud'žia kardb į 
kankinių rankas ir neverčia tų 
rankų taip linkti kad kardas per
durtų jį laikančiojo žmogaus 
moterų', ar tėvų, arba dukterų

(Tąsa iš pereito num.) (vidurius.
2. Ar pakanta yra pavojingas'1'"'’ +/JL’i 
dalykas ir tarp kokių žmonių 

ji yra užeinama?
Yra tokių žmonių kurie sakogždę vadino “Suha”, 'kas reiškia “Užmirš

toji”. ‘‘Dingusi”, “Apleistoji”, ir jie ją taip-1 kad, jei mes maloningai ėlgia-'ras, Airijos oficierius, 
gi vadino: “Bandymas”;*, kas’ rišasi su jos1 ' “ ■ «•»-
įžiurėjimu, nes tie kurie galėjo ją matyti 
buvo sakoma turį gerą regėjimą arba ge
ras akis. Arabai turėjo sekantį priežodį 
sąryšyje su ta žvaigžde: “Aš parodau jam 
Suhą ii’ jis parodo man mėnulį”. Dar kiltį 
Arabų vardai jai buvo “Žiema”, ir “Mažo- 

Iji Raidė”.
(Bus daugiau)

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
na paveikslai-šaržai. Tekstą ir paaiškinimus pa
rašė Vaižgantas. . Kaina — $2

Vaižgantas Albumo įžangą padalina į sekančius 
skvrius: I — Prieš Karą; II — Pradžioje Karo Vil
niuje; III — Per Karą Petrapilyje; VI — Rusijos 
Lietuvių Seimas; V—I Galą Didžiojo Karo Rusijoje.

Adomo Varno paveikslai yra šie: 1) Išganytojas 
arba Objektyve Tiesa; 2) Partijų iAšluojėja, arba 
Vilniečių Dirigentė; 3) Idėjybės Gaidys; 4) Politi
kos Pamoka; 5) Nesugriaunamieji Argumentai; 
6) Lietuvių Demostenas; 7) Politinė Pusiausvyra; 
8) į 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 Loųuens; 21) Patenkin- 
tojas! 22) Stačiokas; 23) Vanduo Tekus; 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.

.IRES
i Iliustruota? žurnalas. Eina 
Leidžia Menininkų Kopera- 

Redaguoja K. Puida.
Didelis formatas. Pusi. 58.

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

Amžių Prošvaistėj, eilės; Pranas Morkus — Eilės; 
Putinas — ■ Eilės; Juozas Rainis — j žvaigždę, ei
lės; 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 — Manytojas; Pe
tras Rimša — Skausmas; Petras Rimša — Ryto 
Giesmė; Petras Rimša — Vakaro Giesmė; K. skle- 
rys-Sklerius — Parke; K. šklerys-Sklerius — Ma
žas Nesusipratimas.

Meno ir Literatūros 
Kas Du Mėnesiu. 1 

tivas “Gairės’’. 
No. 1, Sausis-Vasaris.

No. 2, Kovas-Balandis. Puslapių 64. Kaina — $1.
TURINIUS: Otokar Bžezina — Vigilijos, eilės 

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

KŪRYBOS KELIAIS
Metraštis 1923 metams. Redaktorius K. Puida.

Išleido Menininkų Koperatyvas “Gairės”. Kaunas, 
1923 m. Puslapių 64, didelio formato. Kaina — $1.

Turinys- T. Vaišnora — Musų Meno Kultūros 
Pradmenys; V. Bičiūnas — Saulės Kūdikis ir Erš
kėčiai; Paparonis — Dramos Veikalų Apžvalga; 
O. Pleirytė-Fuidienė — 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
tas; 5) O. Rymaitė, Valstybinės Dramos Artistė; 
6) O. Rymaitė — Jį 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. Pusla
pių 49. Kaina — 25c.

Papuoskite Sienas Dailiais 
Paveikslais

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

Dzuku Bajorų Kaimelis (A Boyar Village in Dzū
kija). Paspartu rėmeliuose — $1.00. Be rėmelių 

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 — 
60 c.

Paveikslų didumas 7x9; Rėmeliuose — 10x13.

Reikalaukite Siųsdami Pinigus sy
kiu su užsakymais šiuo adresu:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

augštas visuomenėje vietas, 
jie rimtai pagalvotų ar rei- 
bi jotis kad maloningumais 
privesti prie sukibimo ir

tos priežasties kad 
tame mieste buvo

(Francuzai) turime

Francuzijoj yra turtinga pro
vincija, kurioj Liuteronų gyve
na daugiau negu Katalikų. Al- 
zacijos Universitetas yra Liute
ronų rankose. Liuteronai čia 
užima karkurias intekmingas 
miestų valdybose vietas. Tos 
provincijos gyventojų tarpe nė
ra jokių nesutikimų ir ginčų. 
Delko? Dėlto kad niekas fenai 

I nebuvo persekiojama už tikėji
mą. Nebandyk užgauti žmo
gaus širdies, ir pamatysi kad jis 
bus tavo.

Aš nesakau kad visi 'kas nėra 
to paties tikėjimo kaip ir 'kara
lius turi dalyvauti vietose ir gar
bėje koki Skiriama viešpataujan
čiojo tikėjimo išpažintojams; 
Anglijoje Katalikai kurie skai
tosi priklausančiais Pretendento 
partijai nėra prileidžiami prie 
augštųjų vidtų. Jie net yra ver
čiami mokėti dvigubus mokėte-1 
nius. Bet visais kitais atžvil
giais jie turi lygias su kitais 
tefees.

Kaslink kai kurių Francuzi- 
jos vyskupų, sakoma kad jiems 
nėra nei garbės nei naudos pa
kęsti savo vyskupijose Kalvinis
tus.... ,

Vienas Lenkų vyskupas laikė 
pas save Anabaptists už uikio 
vedėją ir Socinibną už virėją. 
Jam buvo patarta atleisti tuos 
tarnus iš rietu ir paduoti juos 
teisman, — Soęinioną u'ž tai kad 
jis netiki j konsubstanciaciją, 
ir Anabaptistą už tai kad jis ne
krikštija savo vaiko pirm negu 
šis sulauks 15-kos metų am
žiaus. Vyskupas į tuos patari
mus atsakęs kad tie žmonės bu
sią prakeikti busimajame gyve
nime, bet dabar jie esą jam ki
bai naudingi.

Išeikime (iš savo kasdieninių 
apis’tovų ir pasižiūrėkime kas 
dedasi pasauly. Sultonas taikiai 

, valdo dvidešimtį milijonų gyven
tojų pri'klausanlių įvairiems ti
kėjimams; du šimtu tūkstančių 

, Grekų gyvena sau ramiai Kon- 
stantinopolyj; patsai muphti rio- 

, minuoja ir duoda Sultonui už- 
. tvirtinti Grekų patriarką; jie 
I taip jau pripažįsta ir Latinų pa- 
; triarką. Sultonais 
. Latinų vyskupus 
į Grekų saloms, 
i karną formula:

ir apsigyventi, vyskupo vietoje, 
ant salos Kios, kaip to reikalau
ja senasis paprotis ir tos salos 
gyventojų apeigos.” Valstybė
je pilna yra Jakobitų, Nestorie- 
čių, Monotelitų; yra joje Koptų,
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STRAIPSNIS XXIX
Kūdikio maistą niekados nereikia 

parinkti iš vieno ar dviejų tik valgių, 
įvairumas reikalinga idant suteikti 
visą statymo medegą. Vienodumas 
irgi išvengiama. Vaiko maistas tu
ri kas dieną turėti bent vieną sykį iš 
šių valgių:

Javų ir kitokių grudų; tie kurie 
turi kevalus, kaip sėtinos, čieli kvie
čiai, nepaliruotos ryšės, laiko savyj 
visus vitaminus ir yra rupus, kas ne
prileidžia prie užkietėjimo vidurių. 
Daržovės, ypatingai žalios, turtingos 
geleže, mineraluose ir vitaminuose— 
tais yra ir vaisiuose. Niekados ne
reikia duoti saldainių tarpe valgių, 
bet galima duoti kaipo skąskonį po 
to kaip suvalgo pietus. Cukrų gali
ma dėti i koko, pudingus ir vaisias. 
Pieno ir kiaušinių riębalai tinka vai
kams, bet jų nėra keptuose valgiuose. 
Mėsos labai mažai reikia duoti pirm 
septynių metų.

Pienas yra geriausias ir svarbiau- 
sias maistas augančiam kūdikiui. Tai 
tobuliausias musų turimas maistas ir 
pigiausias. Pienas turi gryno pro
teino, kuris atstato sunaudotą mede
gą ir teikia medegos augančiam kū
nui; riebalų, kurie teikia kuro kunui 
veikimams; karbohydratų cukro pa
vidale, kuris taipgi yra kuras, tik 
greičiau dega negu riebalai. Kiek
vienam kūdikiui paprastai reikia duo
ti puskvortę pieno per dieną. Bor
den’s Eagle Brand Pienas, du šaukš
tai atmiešti % puoduko vandens, su
teikė daugeliui nedapenėtų mokyk
los vaikų svorio O nepadenėjamas 
yra uostas ligoms.

Vaikas dažnai nemyli pieno vieno. 
Tat galima duoti su koko, kiaušinie
ne, sriubose, Smetonoje, ir tt. Del pa
vyzdžio duodame du receptu:

Kiaušinienė (asmeniškas 
receptas)

šaukštai Borden’s Eagle Brand 
kiaušinis •

1-16 šaukšto trintų riešutų;
7-8 puodelio vandens
1-4 šaukštelio vanilos
Sumaišyk Eagle Brand su vandenili 

gerai. Inplak kiaušinį ir plak gerai. 
Pridėk vanilą ir riešutus. Kepk ga
ru vidutiniškame karštyje. Jei in- 
bedus peilio galūnė į košelės vidurį 
peilis neaplimpa tai kepti užtenka.

Koko
2 šaukštai koko
3 šaukštai cukraus 
trupučiuką druskos
3 puodeliai verdamo vandens 
1 puodelis Barden’s Eagle Brand 
Sumaišyk koko, cukrų ir druską; 

atmiešk vandeniu, pilant po trupu
čiuką. _ Pavirink bent dvi minutas, in- 
pilk pieną ir plak idant ant paviršio
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nominuoja 
kai'kurioms 

vartodamas se- 
“Aš skiriu jį eiti

(CLPAUDOS darbus ge- 
nai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

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

□I lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
<Į| Biznieriams darome— 

□J Laiškus, Konvėrtus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
(IT Darbus padarom vlso- 
ulkiomis spalvomis, pa

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

Musų užduotis atlikti
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

....Nemuną 
šventą girelj 
Ji Lietuvai s 
Žalios pievos 
Aukšta, tary 

Gi ant virs 
inimų-krun 
įur vien tik 
Įmonės laba: 
Aukuras yr* 
Ciatik kaim 
Aukurų dauj 
Daug yra Mi 
6a tik kair 
Auką vargd: 
Artaiožiuk 
Pats juos ir 
Bet jei jų d 
Arta jei Mil 
Jai bėgs pap 
Arba gal Ka 
Mildai ma 

linekerštinj 
Laimę ji dix 
Kaitą į meti 
Kada Balan 
Kada gėlelė 

’ievos Gegt 
Ma Lieta 
"liokait čia 

Bet ir vėl 
ifciras vii

Tel. Main 2063 Cent. 1690
JOHN BALUKONIS

ADVOKATAS
Praktikuoja visuose

teismuose.
Ofisas

902-4 ENGINEERS BLDG.
Cleveland, Ohio

UŽSISAKYKIT “TELEGRAMA”
“Telegramas” yra didžiausias ir geriausias Lietuvių 

savaitinis 'laikraštis. “Telegramas” išeina kiekvieną šeš
tadienio rytą- “Telegramo” kaina yra tik $1.00 metams 
Amerikoje ir siunčiant i Lietuvą ir į visus kitus pasaulio 
kraštus. Visur ir visiems vienokiai. Prisiusk vieną dola- 
trį čekiu, money orderiu, arba indėk į konventą popierinį 
dolarį ir prisiusk “Telegramui”. Siųsk tuojau kad nepra
leistum sekamo “Telegramo” numerio, kuris turės daug 
žinių ir indomlių raštų. Taipgi nepamiršk užrašyti “Te- 
uegramą” savo pažįstamiems ir giminėms Lietuvoj. Ra
šydamas adresuok tiesiog į “Telegramo” redakciją, taip:

“TELEGRAMAS”
666 W. 18th Street Chicago, III;

LIEPOS 
1923

365 dienos nuo Dabar?
DAUG GALI ATSITIKT bė
gyje metų. Tuzinai biznio 
ir uždarbių progų gali at
eit — ir praeit.

Finansinė pasekmė, didelė 
ar vidutinė, tankiausia atei
na tiems kurie turi “gata
vų” pinigų tokiai progai.

Lai šis stiprus savitarpinis 
bankas pagelbės jums subu- 
davoti atsakantį banko pa
dėlį — su 4% pelno.

‘Dėk Savo Taupymus į 
Taupymų Banką”

tncorporatfi& IM9 
godely for gautuos 

<n the City of Cleveland

ATDARA PANEDĖLIAIS IKI 6 V. SUKATOMIS IKI 1

SAULES ROMi
ĮAR.8.A. 
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’ ir fizikos moks 

Ii hike visiško 
nuėjimai su s 
saulės atmosfe 

[ vieno gazų sli 
saulės paviršio

Drąsiai ga 
mai davė dauj 
saulės atmosfi 
žemės atmosfe 
visą žemę, ir 
Syvename ir ji 
hmą iš žemė
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Pasidaro sloaes- 
mą inded*. naię

uri kūdikius bet 
irai rekomenduo-
Pienas del bos

as pienas sumi- 
:i ikram. Borden’s 
aistas kuris sto
kojąs ir stiprina 
■aikui svorio rei- 
ii. Jj rckomen- 
jo augštos koky, 
ip vartoti Eagle 
1 iš telpančių ap
riša’ dykai visas 
prižiūrėti kūdikį

launimuB

MILDOS AUKURAS

atmosfera yra 93,000,000 mylių toliau nuo 
musų.

Vieną gerą dalyką gamta padarė tai 
kad patalpino mėnulį tokiame tolume nuo 
žemės kad laike užtemimų jis pilnai užsto
ja saulę ir duoda daryt tyrinėjimus. Jei
gu butų buvęs kiek toliau nuo žemės, tada 
jis butų mažesnis išžiuroj ir laike inėjimų 
į tarpą žemės ir saulės prapultų saulės spin
duliuose kaip prapuola planeta Venus ka
da ji užeina ant saulės.

B

traipsnius kas 
lėk ateičiai.

ENBERG
Jaiktų, Peihj 
Šių, Cinuoja, 
ms dangalų 
h St N. B- 
1387-K

darbus ge- 
» toki apau
ti turi įren- 
jausiąs ma
lko praktiš
kus.
įaustuvė at- 
ius spaudos 
tai visokio 

is Plakatus, 
>tus, čekius 
'stems Kon- 
a liudijimus, 
kymo Blan- 
u Knygeles, 
Slankas, Pa- 
okias reika
le;
ta darome— 
Lonvėrtus ir 
*s Korteles- 
taipgi spau
dies Kortas,
.darom viso- 
aivomis, pa- 
csIus-Cuts ir 
mo spausdl- 
eną dalykėli 
austo iki di-

□tis atlikti
I A I 
t I A I 
[TAI 
kymus siun
ti Delivery.

(Iš Kraševskio “Vitoloraudos”) 
....Nemunas laiko, meiliai apkabinęs, 
Šventą girelę, paskirtą Dievuliams. 
Ji Lietuvai savo amžių prilygsta. 
Žalios pievos ties kojų jos guli. 
Aukšta, tarytum į Dangų ji siekia.

Gi ant viršūnės, tarp liepų laibųjų, 
Krumų-krumelių didžiam tankumyne, 
Kur vien tik paukščiai laisvieji gyvena, 
Žmonės labai jau retai teužklysta, 
Aukuras yr’ iš akmens tašytas. 
Čia tik kaimiečiai aukoja Dievuliams. 
Aukurų daug yr’ po Lietuvą plačią, — 
Daug yra Mildos Gražuolės bažnyčių. 
Čia tik kaimietis, naktipagal, tykiai 
Auką vargdienio, slapstydamos, neša, — 
Ar tai ožiuką, ar porą karvelių, — 
Pats juos ir degina Dievei pagerbti. 
Bet jei jų durnas Dangaus nepasiektų, 
Arba jei Milda maldos negirdėtų, — 
Jai bėgs papasakot Raganos Liepų, 
Arija gal Kaunius jai šnabždels į ausį.

Mildai malonios yr’ aukos žmonelių, 
Ji nekerštinga, nežino rūstybės, 
Laimę ji duoda visiems, kas jos jieško. 
Kartą į metus Kauniečiai čion eina, 
Kada Balandis prižadina girią, 
Kada gėlelės naujai pasipuošia, 
Pievos Gegužės jupelėmis džiaugias, 
Kada Lietuva Mildos Šventę kelia, — 
Tuokart čia plaukia žmonių minių minios.

Bet ir vėl greitai užauga takeliai, 
Aukuras vienas apleistas vėl stovi....

K. Vairas.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

MEILĖ

13 Cent. 1690 

LUKONIS 
KATAS

ja visuose 
tuose.
sas
EERS BLDG. 
d, Ohio
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SAULES TYRINĖJIMAI BUS DA- i 
ROMA LAIKE UŽTEMIMO i

TAR. S. A. Mitchell, astronominės obzerva- 
torijos ‘direktorius Virginia Universi

teto, rengia ekspediciją! ant Catalina salos 
kur bus matoma visiškas saulės užtemimas 
rugsėjo 10 dieną, ir tenai su buriu moksli
ninkų darys tėmijimus ir tyrinėjimus.

Sala Catalina randasi Pacifiko okeane, 
tolyn nuo pakraščio pietinės Kalifornijos.

Dr. Mitchell ypatingai užsiima tyrinė
jimu saulės spektro laike užtemimų. Kuo
met nors mažutė dalelė saulės matoma, jos 
spinduliai yra tokie stiprus kad esti mato
ma paprastas saulės spektras iš tamsių lini
jų ant skaistaus užpakalio. Tečiau atsi
tikime pilno užtemimo viskas pasikeičia, 
Žėrintis saulės šviesos ratas buna uždengia
mas, ir saulės atmosfera susidedanti iš de
gančių gazų tuomet gali duoti matyti savo 
spektrą be maišymosi skaistesnės šviesos 
nuo saulės paviršio.

Spektras degančių saulės gazų, vadina
mas “chromosfera”, susideda iš daugybės 
skaisčių bruožų ant juodo dugno. Permai
na iš tamsių linijų arba Fraunhofero spek
tro ant baltų linijų spektro to chromosfero 
atsibuna tuoj kaip tik prasideda pilnas už
temimas. Permaina esti smarki, ir skais
čios linijos matoma iššoka taip staigiai kad 
tas spektras liko pavadinta “blyksnoj'an- 
tis spektras”.

Nuo to kaip Prof. Young iš Princeton 
Universiteto tai išrado 1870 m., tėmijimas 
blyksnojančio spektro rasta labai svarbiu 
kiekvienu pilnu saulės užtemimu. Iš sykio 
tėmijimai daryta tik žiurėjimu, tečiau di
desnės ir didesnės pasekmės buvo gauta 
naudojant fotografavimą. Blyksnojantis 
spektras buvo pirmiausia pasekmingai nu
fotografuota jau 1896 metų užtemimo lai
ku.

Daug yra svarbių dalykų astronomijos 
ir fizikos moksle kurie tegalima išstudijuo
ti laike visiško saulės užtemimo. Tokie ty
rinėjimai su spektroskopu parodo sudėtį 
saulės atmosferos ir augštį myliomis kiek
vieno gazų sluogsnio kiek jie pakįla nuo 
saulės paviršio.

Drąsiai galima sakyti kad tie tyrinėji
mai davė daugiau informacijų apie gazus 
saulės atmosferoje negu yra žinoma apie 
žemės atmosferą iš oro biurų tyrinėjimų po 
visą žemę, ir taip yra nežiūrint kad mes 
gyvename ir judame ir turime savo pasilai- 
kymą iš žemės atmosferos, kuomet saulės

Ką valgydavo Karalius Tut-an-Kame- 
nas? Senovės gadynėje žmonės neturėda
vo taip įvairaus maisto kaip dabar. Seno
vės Egiptėnų maistas būdavo žuvįs, paukš
tiena, žvėriena ir vaisiai.

Kokio dydžio yra atomas? Kad supra
sti atomo didumą, įsivaizdink šitai Keturi 
šimtai milijonų smulkiausių atomų, sudė
tų į eilę, sudaro vieną colį.

Kiek bičių rūšių yra Amerikoje. Ame
rikoje prakaitoma 10,000 bičių rūšių.

Delko avilyje yra šilta? Šimtų bitelių 
raumenų judėjimas sukelia šilumą, užtai ir 
avilyje buna šilta. Paprastai gyvulinės ši
lumos šaltinis yra raumenų veikmėje.

Iš ko pasidaro kreida. Kreida yra be
veik tyras kalkio karbonatas; kartais ran
dama joje įvairių mineralų priemaišų. Ji 
susidaro iš moluskų, jūrinių lelijų ir kito
kių lukštagyvių .lukštelių. Šitie gyviai, iš 
kurių pasidaro kreida, priklauso prie taip 
vadinamųjų protozoinių, arba vienacelių 
gyvių, priklausančių foraminiferų klasei.

Kuo maitinama želvės? Želvoms pa
prastai duodama ėsti žalios mėsos, Saločių, 
kitokių žalėsių ir mažų vabalų. Vaistinėse 
parduodama taip vadinamasai “želvių mai
stas” (turtle food) padarytas iš džiovin
tų vabzdžių.

Prie kokio laipsnio užšąlą kerosinas? 
Kerosinas (žibalas) užšąlą prie 40 laipsnių 
žemiau ero, Fahrenheito.

Kurie mokslai vadinama pamatiniais 
mokslais? Sociologija, 'psichologija, biolo
gija, fizika ir chemija.

Kokio amžiaus yra seni Sekvoja me
džiai Californijoje? Califomijoje užeita 
medis turįs 2425 lankus, — apskaitliuoja- 
ma kad tasai medis pradėjo augti 525 me
tais pirm Kristaus užgimimo.

Kada katė liko namų gyvuliu? Senovės 
Akmens Gadynėje žmonės neturėjo namų, 

’ taigi neturėjo ir kačių namuose. Nėra ži
nios kada katė buvo žmogaus prijaukinta, 
bet žinoma kad senovės Egiptėnai jau 1,000 
m. pirm Kristaus užgimimo turėjo prijau- 

’ kintų kačių. Carnegie Institute Pittsbur- 
ge yra kelios kačių mumijos rastos senovės 
Egiptėnų karstuose.

Ar teisybė kad yra pieno medis? Taip. 
Pietų ir Vidurinės Amerikos kalnuose au
ga toks medis kurio sula visai 'panėši į pie
ną.

Kokioje valstijoje pirmučiausia 
uždrausta pardavinėti svaiginamieji 
mai Amerikoje? Maine valstijoje.

Kiek salų sudaro Filipinų Salyną? Fi
lipinų Salyne yra išviso 3,141 sala. Iš jų tik
tai 1,668 yra vardais pavadintos; 336 salų 
protas viršija 1 keturkampių mylią kiekvie
na; ant 342 salų yra gyventojų; kitos nėra 
apgyventos.

Meilė yra tai slaptybė
Kaip didžių jūrių gilybė.

Tikra meilė tai kankynė, 
Pražūtis ji bevardinė, 

Kurion krinta seni, jauni, 
Kurie meilės paragatma.

Tik tų skrodžių ir bedugnės 
Pražūtingos baisios ugnies 

Niekas ‘vengti nemėgino, 
Save žudė ir kankino!

Meilė yra tai žiedelis
Kuriam slepiasi vargelis;

Kurie bando jį nuskinti 
Tuoj pailsta prikankinti.

Meilė yra vargų jure
Kuri daug audrų siikurė.

Tose audrose daug žūsta,
O ta jurė neišdžiusta.

Kas perplaukti ją galėtų
Tas kas Meilė y r’ įspėtų.

Svajonė.
Nuo Juokų Red.: štai gerb. 

Svajonės svajonė apie meilę. Jis 
irgi varėsi prie kontesto laimė
jimo, ir perdaug išėjo į aiškini
mą blogųjų meilės pusių, kaip 
andai dainavo apie gerąsias. Su
dėjus abi į vieną išeina kad jis 
pats save klaidina.

Bet tas gerai kad gerb. Sva
jonė mato blogąją meilės pusę, 
arba meilės pasekmlių pusę, nes 
viskas kas buna meilėje geru iš
šūkio, užsibaigia blogu, — ki
taip meilė neužsibaigia.

Voltaire, savo kritiškame vei
kale “Tolerancija”, vienoje vio- 

I toje šitaip saiko.
(Senovėje) “Kada svetimšalis 

ateidavo į ('kitų) miestą, jo pir
mutinė pareiga buvo pagerbti to 
miesto dievus.”

Nuo to ir paliko žmonėse pa- 
protis, pirmu kartu atėjus į kai
myno namą, raginti bučiuoti pe
čių.

SPAUDOS KREIVUMAI
Ar norite pigų namą gauti?— 

Chicagiškis “Telegramas” (Nr. 
17) garsina kad parsiduoda “di
delis storas ir 5 flatai po 4 ir 5 
kambarius. Namas ant trijų flo
rų, garu apšildomas ir naujais 
naujausios mados inltaisymais.. 
. . rendos neša $3,800 per me
tus .... Parduosim už $23.00”. 
Tik, sako, reikia Įmokėti $10,- 
000....

Nevedusios Moteris — 
Tėmykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio am- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkama pačių; butų 
mums malonu tamistas su jais supa
žindinti. Prisiųskit mums savo var
dų ir adresų, o mes jums prisiusime 
progų kuri atneš jums linksmas va
landas, o gal ir tinkamų bagotų vy
rų. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos publikos. Adresuoki! laiškų ši
taip: (50)

Kalbant apie meilę, negalima 
ją laikyti kokiu nors esančiu da
lyku ar daiktu. Jos kaipo tcddos 
visai nėra. Kas kiek kalbėjo ar 
dainavo čia, vis tik sakė apie 
meilės pasekmes, o ne apie tai 
kas yra meilė. To nei išsakyti 
negalėtų. Meilė, Mirtis, Dabar
tis yra tai tas kas nėra.

Jeigu mums kada laikas pave
lys, pakalbėsime apie tai pla
čiau.

Sovdepijoj laikraščiai įvedė 
rašybą raidėmis, kaip pavyzdžiu, 
Nep, Veik, Ispolkom. Tai pir
mutinės raidės įvairių bolševi
kiškų ar komunistiškų įstaigų 
ir organizacijų.

Dar blogiau yra musų rašybo
je — tai rašymas skaitlinėmis 
(cifromis). Ta epidemija ypač 
prasiplatinus Lietuvoj. Gal ne
užilgo, turime spėti, musų poe
tai ims skaitlinėmis eiles rašyti.

Pavyzdžiui duosim šitokią pa
sakaitę (iš savo galvos):

1 sykį mes 8 vyrai ėjome gat
ve ; sutikome 2 merginas, kurias
1 iš musų pažinojo, o kiti 2 bu
vo jom svetimi. 1 jų norėdama 
susipažinti su kitais 2, pra
šė savo draugo perstatyti, ir vi
si 5 ėjome toliau. Praėję 3 gat
ves. turėjome Skirtis, susitarę' 
pasimatyti su jomis ant 7 vai. 
vakare. Tai buvo 5 vai. po pie
tų, ir liko tik 2 valandos iki su
tarto pasimatymui laiko. Bet 
ant laimės, 1 iš musų negalėjo
2 merginos, arba buris iš 4, ar
ba 2 poros, turėjome 'gerus lai- 
dalyvauti vakare, taigi mes 2 ir 
kus ir pargryžome namon apie 
12 vai. nakties, paskui visi po 1 
išsiskirstėme.”

4^
Kada skaitot laikraštyje žodį 

“juristas” nemanykit kad tai 
yra 'jūreivis ar matrosas: ■ Tai 
reiškia teisininkas, teisių žino
vas.

Vis dar keliauja! — “Ameri
kos Lietuvio” leidėjas M. Palta- 
navičia (žiur. “Dirvos” liepos 6 
d. nr.) garsina kad jis “gale ge
gužės arba pradžioje birželio ke
liaus aplankyti Lietuvą. ... ” Jis 
ragina ir kitus Amerikos Lietu
vius kartu su juom keliauti ir 
Lietuvoje “po medžiu” pasikal
bėti .... Bet kaip tu, vargše, 
keliausi kad jau liepos mėnuo 
ir pats Paltanavičia, kaip prane
ša “Lietuvos žinios”, jau senai 
Kaune....

Ir sugaudyik tų laiktatininkų 
gudrybes.

Kas norit žvaigždės? — Kas 
norite gauti “žvaigždę” kuri ei
na Phfladelphijoje, užsimokėki
te prenumeratą jois redaktorei 
Pranaičių Julei Kaune....

L. K. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford, Bl.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po plot 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
E. 7b ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

huvo 
gėri-

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atmintie! musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_

Baltoji Vergija ....................................... p. 118
Akyvi Apsiriškimai Sviete ... ..........., p. 79
Apie žemę ir Kitus Svietus................ p. 255

Ta pati drūtais apdarais .....................
Secialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa...................................,«....../.p L...,

Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 

Rinkinys vaizdelių iš Ame-

1444
1145
1147

1.00
50
35

1.25 
2.00

1595.

3212
..24 
Laimes Bejieškant.

rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi.............. .'...........

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

10e
50

1.25

DAINOS IR MUZIKA
flChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ir Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. ^Pasirinkę 
sau patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami “DIRVOS” Knygynui.

“Dirvos” Administracija

.85

Gerb. Jieva iš Rojaus rašo: 1 
“Pastaruoju laiku ‘Dirvoj’ la- 1 

bai uoliai gvildenama Meilės I 
klausimias, kuris užinteresavo 
visą žmoniją taip kad lir tiems 
kurie ta liga senai persirgo, nuo- 
latai puolantis tas žodis Į akį 
primena ką tokio iš praeities.

“Kas yra ta Meilė ir kaip ji 
atsiranda gal tik mokyti žmo
nės, po ilgų tyrinėjimų, atsaky
ti.

“Jau nuo semflaikų buvo me
nama kad ji paeina nuo širdies. 
Dr. šliupais tvirtino kad ji paei
na 'nuo smegenų’. Bet štai at
siranda jaunas daktaras (tik ne 
Lietuvis) ir skelbia kad meilė 
paeina nuo kepenų.

“Ir tu dabar, mizernas sutvė
rime, žinok iš kur atsiranda tas 
neapsakomas širdies niežulys ?

“Bet kaip matosi, nekuriu po
etų esama gana prityrusių, nes 
jau net Meilės Medžius (pradėjo 
sodinti. Linkėtina gerų agrono
mų ateičiai.”

Nuo Juokų Red.: Gerb. Jieva 
iš (Brooklyno) Rojaus pajudi
na dar kitą klausimą — tai fi
ziologiją ir iš fiziologiško atžvil
gio kalba kas yra meilė. Iki šio
lei mes žingeidavomes tik psi- 
kologišku meilės pobūdžiu, nors 
jiedu abudu labai surišti. Pla
čiau fiziologiškai į meilės klau
simą gilinantis turėtume perkal
bėt visą gyvybės atsiradimo teo
riją nuo pat pradžios, turėtume 
peržiūrėt gyvybės veishnosi, au
gimo ir nykimo procesą, ir tada 
atrastume kad meilės nėra, yra 
tik paslaptingas dviejų skirtin
gų celių jieškojimas vienas kito, 
ir atlikimas tik tų gyvybei rei
kalingų funkcijų kaip atliko pra
džioje protoplazmos ir tt.

Bet tas klausimas jau išeina 
iš poetų ribų, ir už tai jiems do
vanų skirti negalėtume, arba jei 
ir paskirtume. tos dovanos liktų 
niekeno neišlaimėtos poetiškais 
gabumais.

Moterų Balsavimas nieko ne
reiškia, pagaiiaus. Ne tik Ame
rikoje bet ir Lietuvoj jos savo 
intakes politikoj nedaro, tik pa
deda vyrams išrinkti, neturi nei 
savo pusės atstovų seimuose ar 
kongresuose, nei nieko kito, su
darydamos beveik pusę visų pi
liečių.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

4/
Gydytojas (apžiūrėjęs užsi-ga- 

vtTsį kur tai berniuką ir visą iš- 
simurzinusį): — Su tamistas 
vaiku viskas gerai, tik reikia 
jam kiek nors vandens ir muilo.

Susi rūpinusi motina: — Ar 
prieš valgį, ar po valgio?....

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriję.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Petras Vailokaitis (vietinis), 
skaitęs aname num. vietinėse ži
niose ikorespondenciją aipie bibli
jos tyrinėtojų prakalbas, kurios 
buvo temoje “Du buvo pekloje 
ir vėl išėjo”, po kuria pasirašo 
"Ten Buvęs”, supranta kad tai 
vienas iš tų pekloj buvusių, ir 
nori žinot ką tas korespondentes 
pekloj matė.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 66 

Virš Aptiekoi

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS j=t!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1835 E. • Street 
CUvelaed. Ohio.

CUNARD
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
tarti Lietuvoje ir pagelbti pasa- 
žieriams savais patarnautojais. 
Sutaupo jiems laikų ir išlaidas del 
to kad pristato pasažierius prie 
pat laivo; šis patarnavimas veltui.

Del tolesnių informacijų kreip
kitės pas bile laivų agentų, arba:

Cunard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O.

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos —

“‘TRIMITAS’’ yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių .. 
Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja' 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus’ir nepriklausomy
bes priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apisakelių, istorinių įvykių ir įžy
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki--

—mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma, apie spot- 
tų, ir tt.

“TRIMITAS" rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei "Trimitas” stengias būti1' tikru ■'■ 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuę-.j. 
meniniam ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS" eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje ir,, 
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ” sau ’ Amerikoje'ir 
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ" galima užsisakyti per: . - •,
L. šaulių Atstovų — A. žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Pr. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City. 
Lietuvos šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA, 
KAUNAS, LAISVES AL. No. 26.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo 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.

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

siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
visas speciales ligas vyrų 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 
atradimui1 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 UŽSISENĖJUS1Ų 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

go .apsiėjimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksi! visai trumpu laiku.
Aš 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 Teatrą ir važiuok ant Trečių Grindų.

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.



DIRVA

The Younger Set fį|
‘YOU ARE THE HOPE 

OF THE WORLD’

CHILDREN of today, men of 
tomorrow, and when that 

firture day dawns then will you 
take your place among the thou
sands who shaipe 'the destinies 
of nations. The management 
of the United States of Amer
ica wiH rest upon your shoul
ders.

Your success in this world de
pends upon what kind of a citi
zen you are going to make of 
yourself. You pave the way on 
the great highway of life. If 
you are careful and pave it 
smooth you will be a success. 
But on the other hand if you 
ar careless and the road is con
structed in a poor condition you 
are doomed to be a failure.

The world wants leaders, 
people who are successful. For 
failures there is a little room. 
The world is becoming crowded. 
In future years we must wonk 
in cooperation. It will be your 
duty to see that there is no 
planning and scheming between 
the nations such as put the 
world of today in turmoil.

Prepare yourself now while 
you are young so you can share 
in the beautiful and glorious 
history of the future world. If 
you are to be a success you must 
work.

Keep in mind and be inspired 
by the beautiful words, “YOU 
ARE THE HOPE OF THE 
WORLD”.

o
Are You the Tenth 

Girl?
The development in medicine 

and public health work during 
the last few years has increased 
the demand for nurses so that 

‘ at least one out of every'ten 
girls graduating from high 
schools must train as a nurse if 
the need is to be met, according 
to a recerit statement of the 
American Hospital Association.

It is necessary for most people 
to throw away their old 'ideas 
about nurse's and nurses train
ing. The things science has 
discovered about germs and the 
prevention of disease have Open
ed up new avenues for the nurse. 
She has become an educator as 
well as a •reliever of pain. A 
great variety of fields have been 
added to the profession and the 
training courses are being rapid
ly revolutionized.
Opportunity after graduation

Few professions can offer such 
Varied fields as those oped to 
the graduate nurse. There is 
private duty nursing in hospitals 
and homes, which may be gen
eral or the nurse may specialize 
in childrens diseases, maternity 
work, care of nervous and men
tal cases, etc. There‘is institu
tional work such as the superin
tendent of nurses 'in a hospital 
•school of nurses, the head nurse, 
the trained instructor of nurses, 
the chief nurse of the operating 
room, the 'laboratory assistant, 
the dietitian, the occupational 
therapy worker, etc.

The great field of public 
health nursing has given oppor
tunity to many types of girls 
who had never thought of nurs
ing before. In the cities there 
is a demand for school nurses,

ondly the authorities have ob
served that the nursing schools 
with the- most students are those 
w'ith the highest educational 
standards.- The modern training 
school does not depend upon its 
student nurses to staff the hos
pital but dnly- assigns them to 
work which will contribute to 
their education. Working hours 
are kept yyithin an eight hour a 
day limit and the standard of 
scholarship itf kept 'high. The 
course includes instruction and 
practice, in nursing in every type 
of case; jmędical. surgical, child
ren’s commilnical diseases, or
thopedics and mental and ner
vous diseases.

Cleveland has some of the 
most charming nulrses’ homes 
in the country, as well as some 
of the motet’ famous nursing 
schools.
Preparing for Entrance

You may find a place in this 
profession if you have a bent 
for nursing, or if you are gifted 
as a teacher or leader, or if you 
are a normal, average girl of 
ability and intelligence who 
wishes to serve. You should be 
between ages of 18 and 35, in 
sound health, of high character. 
The following list of subjects 
for high school students who 
want to enter school of nursing, 
was recommended, by a commit
tee of high school teachers and 
nurse instructors in Cleveland:

nations and the title bf Regis
tered Nurse. Miss Francis Lat- 
iiiier, executive secretary of the 
Committee of Nursing Educa
tion, 2157 Euclid Avenue, will 
be glad to talk the whole thing 
over with you. She can give 
your reliable information 
the accredited schools 
ing.

of
abou't 
nurs-

i of enemies at the battle of Ma- 
I ciejowice, October 19,1794, Two 
years later he was set free and 
retired to a quiet life at Soio- 
thur, Switzeraind. He died Oc
tober 15, 1817 after the fall off 

i his norse aver a cliff.
A statue stands erected and a 

Cleveland street bears the name 
of a .patriot who fought for the 
right in two great conflicts. 
This glorified patriot will be re
membered throughout the ages 
as an unselfish man who always 
fought for the better cause.

The Philadelphia Nationals 
hit exactly 115 home runs in the 
year 1922.

The American leaguers of the 
same city were runners up with 
111 circuit clouts.

This column is going to get 
in toutch with several Lithuan
ian baseball teams in the east
ern U. S. and will keep its 
readers posted on the terrific 
cyclones that the easterners are 
responsible for.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI' 

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS i 
Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer, 

Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 
Cream Soda, Loganberry, 

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

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

English............ 4 units
Mathematics (half year) 2 ” 
Additional 'algebra if preparing 
for college entrance 
Economics and Appflied

Art. ■.. '...1 unit
Foreign Language.......... 4
History....................2
Science

Biology, Chemistry, 
Physics^ Physiol°Ky -3 ųnits

units
units

16 unit®
The right School

It is vitally important that 
you select an accredited, stand
ardized training school. Yau 
want to be sure you will be 
eligible to the state exarni-

This is the first of 
of articles written 
“Younger Set” about the nurs
ing profession. Watch for those 
to follow on the Public Health 
Nurse, the Nurse in Foreign 
Service, etc.

(Rights granted to the Mid
western News and Feature Ser
vice, by Miss Elonor Farnham 
and the Committee for Nursing 
Education.)

a t 
for

series
• the

KOSCIUSKO 
in the Wade Park, 
the Art Museum, is 
of Lithuania’s greatest

op-
the

fcOnt 
posite 
statue 
patriot, Tadas Kosciusko.

Kosciusko was born a soldier. 
As the result of an unhappy 
love affair he came to the 
United States in Ylll and 
fought for the colonists isAh'eiit 
mixup with King George the III. 
He was promoted to“ the name 
of Brigadier-General as "a re
ward for hite unlimited j zest in 
helping the United States to 
gain her independence. He re
turned to Lithuania in 1786 
wrapt in the warmth of Amer
ican gratitude.

When Russia attacked his 
country in 1792 Kosciusko again 
picked up his arms and went to 
fight against another invading 
nation. Kosciusko held a posi
tion at Dubienka for five days, I 
his men
h’eilTly fiV’e'1 to one. 
niwlaus of Poland in 
fashion surrendered 
press Katherine,
Kosciusko resigned hite com
mand. In 1794 he was appointed 
dictator and commander-in- 
chief. After a series of marked 
defeats he fell into the hands

KNUTTY KOLUMN

There was a young man from 
Tacoma,

Who wanted a doctor’s diploma,
But the poor little ham 
Couldn’t paste the exam.

And now' is driving mules in 
Oklahoma.

Business Associates
“Who’S the swell guy you was 

just talkin’ to ?” asked Tony the 
bootblack.

“Aw, him and me’s worked 
together for .years”, answered 
Mickey the newsboy. “He’s the 
editor of one of me papers.”

!'A Hearing
V Judge, your honor”, said 

prisoner, “I am deaf”.
“That’s all ‘right”, ariswered 

the judge, '‘You’ll get your 
hearing in the morning.”

the

A little money is a dangerous 
thing;

Get thousands — but of dimes 
'beware.

Headline in a local news
paper :

“Wojciechowski Nips Pilsud- 
being outnumbered i ski-Szeptycki Duel”.

King Sta- Į Probably it is Lithuanian 
a cowardly 
to the Em- 
whereuipon

it 
Americanized.

{Chorai, Solistai
ir Muzikantai

Štai Jums 
Muzika If Dainos

Action of “Younger Set” aboard "ship complete surprise 
to older travelers. A recent party of young tourists aboard 
the President Arthur of the United States Lines, attracted 
the older passengers by the Bongs dear to their own mem
ories. when, instead of the strident bait of “Toot, Toot 
Tootsie”, the group softly, and in excellent harmony, sang 
“Stats of the Summer Night”, “Just a Song at Twilight”, 
"When You and- I Were Young, Maggie”, “My Old Ken
tucky Home”, “Swanee River”, and other of the old pop- 
riar selections.

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMfiKIT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

The Profiteer* Arrives Late at 
the Concert

“What are they playing now,
Miss?”

“Beethoven’s Ninth Sympho
ny !”

“What ? Have we missed the 
other eight?”

Pete: Havewou any mail for 
me?

Postman: What’s your name ?
Pete: You’ll find

envelope. — Tiger.

The oldl-fashioned 
to stay home when 
nothing to wear.

O

it on the

girl used
she had

SPORTING NEWS
The St. Georges Cleveland’s 

Lithuanian baseball team recent
ly swamped the orals 17 to 0 
in a one sided- class E affair.

The Abel’s of class D are es
tablishing a record for conse
cutive 
nexed 
tory.

wins having recently an
their 37th straight vic-

champion batsman of allThe
times bar inone was Burkett of 
the old Cleveland Nationals who 
rang up an official batting aver
age of .438 for the season of 
1895.

country, there is a demand for 
the public health nurse who does 
general preventive work and 
teaches the poeple of a commu
nity how to Tceep well.

The industrial nurse has ‘a po
sition which combines all the 
advantages of business hours 
and atmosphere with the satis
faction of service.

The foreign field is beckoning 
with a fascinating appeal to the 
nurse. For her service it wiH 
repay not Only in money but in 
strange sights and new experi
enced.
Training in a Modern School

Two things have combined to 
change nuilsės’ training, first, 
there has been a demand for 
better trained nurses, and sec-

Siu uakcialy (dzūkiška) ...... I.......... . .........
Jojau Dieną (dvi: augitam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? '............................ .'...........
Vai Ai Rakinčiau ..... I..... ;.............. .
Už šilingėlj .................... . .v-. ................
Dovanojo (dzūkiška) ..................
Skyniau Skynimėlį .......................................... .
Tykiai Nemunėlis Teka .. .j...............................
Saulutė Raudona ......... .. ........................... ..
Lihgo (Latviška) ......................... ..
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevaga) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Maas.) ..............................

žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (ii op. "Eglė- 
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ..(.......... '............ .........................

Jaunosios Daina (ii op. "Vestuvės”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ........

Birutes Daina (aria ii op. "Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna Lntkus. Solo ir pianui) .... 

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ..............;..................... . ..
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ..................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ..............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . .. ...................... .
Pasaka (solo) .................... .....................................
Nokturnas — Ačiū (solo) ............................. .„
Kur tas Šaltinėlis (solo) ....’..............................
Vai, Verčia, Laužo (solo) ......................... . ..
Lietuviškos Dainos (miir. chorui) II sąs..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .............
Skambančios Stygos (duetas) .............. ....
“Lietuviškos Dainos” — šeši sąsiuviniai — ke

turiems mišriems balsams, 4-riems lygiams 
balsams, ir duetams. Viso 70 dainų. 89 p.

“Šventoji Naktis” •— trijų aktų operete, solo 1 
sopranas, 4 tenorai, 2 baritonai, 1 basso, 
choras, piemens, angelai, Mirtis, Kainas, ir 
kiti. Pusi. 41. .. ........ .........................

PENKIŲ METŲ KANKLĖS vienoj knygoj. Joje . 
31 Solo, 13 Duetų, 5 Kvartetai, 10 šokių pianui 
ir smuikai. 190 puslapių. ..

J. NAUJALIO VEIKALAI
Meilė Tėvynės Nemari (duetas) ........................
Nokturnas (pianui, arba galima pridėt žodžiai:

‘‘Močiute Mano”) ................................... . ....
“Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 
“Barkarola” (solo), Baritonui ar mezosopranui 
-‘Kad širdį Tau Skausmai” (solo), bar. ar ”
“Giedai Gaideliai", “Ant Kalno Rugiai”, ir "Oi

Žiba Žiburėlis”, 3 dainos mišr. chorui ....

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
i Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

(mišram chorui) .......................... ..
1 Ai Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 

Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) .......
Ai Jsivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (miir. chorui) 
Darbininko Daina (miir. chorui) ......................
Era Mano Brangi (baso solo) ..........................
Kaip Raiba Paukitutė (solo) .................... ..
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (miir. chorui) ......................
Motule Mano ir Šėriau žirgelį (miir. chorui).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) ............-.....................
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ............ .........
Oželis (miir. chorui) .................. .......................
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ..............................
Oi Kas (Apleidžiant Tėviške — solo)..............
“Dainų Dainorėlis” (Liaudies dainos trims ir 

dviem lygiem balsam, skiriama musų mo
kykloms), 30 dainelių ..........................

°aukštuž£li Skrajūnėli (miir. chorui)..............
Plaukia sau įsivelia (duetas) ........ ..........
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) ................................ ..
Saulutė Tekėjo (duetas) K......................................
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girių, Girele (m. ch) 
šių Nedėlėlę (miir. chorui) ..............................
Scherzo (tik pianui) ..........................................
Sunku Man Gyventi (solo) .............. ..............
Vakarini Daina (mišram chorui) ..................

lygiams baltam*) ....

(solo) ............
Gimę (chorui)

yra

30c 
60c 
20c 
20c 
36c 
15c 
15c 
15c 
25c 
15c

75c

35c

80c 
3.00 
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75e 
50c 
25c 
50c 
50c

1.50

1.50

35.00

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
<0e 
50c 

1.00 
60c 
60c 
50c 
75c 
60c 
30c 
30c

30c 
50e 
60c 

1.00
1.00

60c
30c
75c

75c 
35c 
30c 
25c 
60c 
60c
60c

Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 25c 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė

ir k. (mišram chorui) .................... .-....... 50e
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ........ 30c

I Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) .... 45c

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom)

solo) .....................      76t
Lietuvos Himnas (solo) .............. . .... ........ 60č
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 35c
Aš Psz Tėvelį ir Močiutė Mano (mišr. ch.) .. 35c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.).........  35c
Balnok, Tame, žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 35c
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) .■ 35c
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 85c 
Oi tu. Lakštingala ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 35c 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 35c
Keturi Suktiniai (pianui) .....■.............. 60c
Gailesčio Giesmė (trio) ..................... 25c
Asperges Me (trio) .............................................. 50c
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ........?........ 60c
Pasaka (pianui) .......................... 60c
Tautiški Šokiai: Kepurine ir Klumpakojis (pia.) 50c
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 50c
Trįs Liaudies Dainos (pianui) .............. 50c

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) .................................. 76c
Graži čia Giružė (solo) ......... ........... 50c
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) __ _ 50c
Meile Uždegta Krūtinė (solo) .......... .-. 66c
Meilė (solo) ...............       ................. 40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .... ..... 75c
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) .............. 25c
Visuomet širdis Surakinta ............'......... 60t
Bemužėl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 50c 
O, Pažvelgki, Mieloji ” ........... 50c
Skrenda, Lekia Mušu Mintįs (dviem balsam ’’ 75c
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų .......... 1.50
Pirmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) ... 50c
Giesmė į šv. Kazimierą (mišram chorui) ...... 50c
Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj) 1.00

ė. sosnauskio'“Veikalai
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) .................. 25c
Karvelėli (mišr. chorui) .................. 30c
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ................ 40c
Užmigo žemė (mišr. chorui) .............  ■ 36c

L. EREMINO VEIKALAI
“Lyra” No. 1, telpa šios dainos: “Liuosybė”, 

“Liepa”. “Pavasario Daina", “Kelias tarp 
Žvaigždžių”. (Vyrų, moterų ir mišriems 
balsams) ..............,......75c

“Lyra” No. 2, telpa: “Atsisveikinimas su Gi
ria”, “Palik Sveika”, "Daina”, ‘(‘Internacio
nalas” (vyrų, moterų ir mišriems chorams) 75c 

“Lyra” No. 3, telpa: “Darbo Giesme”, “Tiroliu 
Kalnuose”, “Uošvio Dukrelė”, "Medinčiaus 
Išjojimas” (vyrų, moterų ir mišriems ch;).. 75c

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta . ................................ .’...... ' 1,50

ĮVAIRIŲ KOMPOZITORIŲ
J. Gruodžio: “Ei, Jaunieji” (mišram chorui) .... 30c

” “Jura ir Mergos” (solo)   ...... 60c
"Burtai" (solo “Tupi šarka”) ...... . .... 60c
“Mylėk" (solo, “Darbuokit, Trusk”) ....... 50c
“Visur Tyla” (solo) ......................... 30c
A. Kačanausko: “Sudiev, Lietuva” (mišr. 'ch.) 30c

“Už Klystančius Žmones” (ario-
za, tenor solo) ........................‘......................... 75c

J. Žilevičiaus: “Laisvės Daina” (mišram chorui) 30c 
Kun. T. Brazio: “Musų Dainelės” I dalis, dviem

ir trims lygiems balsams, 30 dainelių .... 50c
“Musų Dainelės”, II dalis, ketu

riems balsams, 40 dainelių ............. 60c
“ “Giedojimų Mokykla”, vadovėlis

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams 80c 
M. Grigonio: “Žaidimų Vainikas” (vakarėliams

ir ’gegužinėms), 102 dainelės .......... 80c-
Kanklės. Liet, dainos. Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos. Čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ..............7..... 26c 

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16......................... 35c , 

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 60c S
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 60c
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų,

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..........  1-00 j
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus,

Chicago, Ill............................................ 25c |"DIRVA” J
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio !

tuberculosis nulrses, visiting 
nurses and baby nurses. In the

125,000 Rekordų 4 už $1.00
$125 Columbia Grafonolos už $75

Kreipkitės į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio
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| Latvijos ir Lietuvos Gelž- 
P kelių Konferencija

I J Kainas.— Birželio 15 d. Ry- 
i joje pasibaigė Latvijos ir Lietu

ms gelžkelių 'konferencija, kuri 
i tesėsi beveik ištisą mėnesį. Kon

ferencijoje buvo tariamasi del 
Besiogrnio keleivių susisiekimo 
tarp Rygds frr Virbalio per Mei- 
fatę ir Joniškį ir tarp Liepoj aus 
ir Klaipėdos per Priekulę ir 

į Skuodą. Tiesioginio susisieki
mo tarp Klaipėdos ir Liepojaus 
išiol, nebuvo ir jis įvesta nuo 
birželio 15 d. Taip pat silritar- 
ta del tarpusavio atsiskaitymo, 

į perdirbta sutartis del keleivių 
bagažo gelžkelių mazgų rajo- 

I goose ir prekių bei vagonų pri- 
I ėuimo Meitenės. Joniškio, Gri

ns, Mažeikių ir Priekulės stočių 
j mazguose. Išspręsta viso 37 
Į liausimai gelžkelių reikalais.

v v ▼

Darys Savus Paveikslus 
s rKaune nesenai Įsikūrė Lietu- 
: ros kinematografijos fabrikais 
| “Vita”. Pradedant šią vasarą 

.ėdama išleisti kas mėnesį po 
I penkias filmas iš Lietuvos kro- 

mkos. Busią nutraukta visi žy
mesnieji valstybinio, visuomeni- 
mo gyvenimo įvykiai, taipgi 
Lietuvos gražiausios vietos, iB- 
mriniai paminklai, griuvėsiai.
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' Prekybos Sutartis su 
Vokietija

[Lietuvos vyriausybė pasirašė 
j Jrezdene prekybos sutarti su 
j ibkietija. Kartu pasirašytą ir 
I (įtartis apie karo laikais pada- 
I tfu nuostolių atlyginimą; Prie 

ištarimo prieita tuo budu kad 
. K pusi atsisako nuo savo rei- 

ilavimų, t. y. Lietuva nuo rei- 
j mlavimo apie Vokiečių okupaci- 

K metu Lietuvoje (padarytų 
j nostolių atlyginimo, o Vokieti- 
i— nuo savo įvairių išlaidų at- 

| ginimo.
jr ▼ ▼

I Murinės Lietuvos Vei
kėjai

fevenčionys. — Vidurinės Lie- 
tros (Lenkų kurtos) veikėjai 
ina pasuolėm čia pašalinta nuo 
ispektoriavimo vietos mokyk- 
įinspektorius Miloševskis. Tai 
tfrvo vienas juokingos atminties 
Murinės Lietuvos įkūrėjų. Ma
tyt, kurti tą atsiprašant valsty
bę dviejose apskrityse paskatino 

jo kilimas iš.... Padalęs. To 
nepaisant, Miloševskis buvo kū
lį laiką Vid. Lietuvos Komisijo
je, o paskui atstavavo tą pačią 
lietuvą (Vidurinę) Latvijoje.
[Švenčionyse jis pasižymėjo 
kaipo aršus smaugėjas vis kas 
Lietuviška. Nepaprastu žiauru
mu jis kibo prie Lietuvių moky
mu. čia reikia pastebėti kad ši-

ninkai”, kuo afišavo ir Milošev- 
Iskį, nustojo ■ svarbos, patapo 
[anachronizmas, ir kiti “vėikė- 
| jai” skum'ba pasipelnyti. Rei
kia tiek tikėtis kad babar visoki 
Z. B. K., kurie tiek daug yra par 
darę plėšimų net Lenkų gyvena
muose dvaruose, nebus remiami 
bent švietimo organų, o moky
tojai nebus verčiami varu dėtis 
į plėšikų gaujas, kas taip dažnai 
buvo praktikuojama.

w ▼ -v

Griauna Budinkus
Ignalinas (Švenčionių apsk.).. 

Pas' mųą Lenkai kirto laibai daug 
miško, net pristigo. Dabar ra
do kitą pelno šaltinį. Būtent, 
pradėjo griauti vietos mokyklos 
namą ir medegą gabena į Len
kiją. Mokykla pastatyta dar Ru
sų laikais vietos žmonių pastan
gomis ir lėšomi's. Rodos dar ir 
Vokiečiai nebuvo išradę tokių 
gudrybių, žmonės kreipėsi į vi
sokias įstaigas prašydami pakei
sti šitą sumanymą, bet jų pra
šymai liko be reikšmės. 1

▼ ▼ ▼

Atstovybių Pakeitimas
Naujai paskirtasiai Latvijos 

atstovas Lietuvai L. Sej’a atvyko 
iš Washingtono Rygon. Pasi
kalbėjimo su laikraštininkais p. 
Sėja pareiškė kad jis esąs pa
tenkintas del Savo naujojo pa
skyrimo. Jis tvirtai tikįs kad 
jam pavyksią ’praplėsti abiejų 
broliškų tautų artinimosi, drau
gingumą ir bendradarbiavimą, 
kas atneš tarpsavinės naudos.

Latvijos atstovybė Amerikos 
Suv. Valstijose visiškai panai
kinta, beliko tik konsulas.

(“Lietuvos Rytai”)
▼ ▼ • ▼

Grąžiną Riedamąją 
Medegą

1920 metais, del keno tai ne
apsižiūrėjimo, Alytuj Lenkai, 
užėmę Varėnos stotį, nuo kitų 
gelžkelių atkirto bene 283 vago
nus ir 6 garvežius. Tik dabar, 
praėjus pustrečių suvirš mėtų 
laikotarpiui, tie vagonai ir gar
vežiai prisijungia prie visos mu
sų gelžkelių riedamosios mede- 
gos. Jie pervežama nauju gelž- 
keliu Lietuvon.

▼ ▼ ■ ▼

“Krašto Balsas” Sustojo
Kaune sustojo ėjęs Pažangie

čių (Smetonos, Voldemaro, Kol) 
dienraštis “Krašto Ballsafe”. To 
dienraščio sustojimo svarbiau
sia priežastis, kaip jis pats pas
kutiniame numeryje pasakė, tai 
negalėjimas išmokėti komendan
to dedamų pabaudų.

5F 5F

Gyvulių Ligos
Šiauliai. — Gegužio m. Šiau

lių skerdykloje užmušta astuo
ni stambieji raguočiai sergą tu

Pafeiultusių šunų Užmušta:
Tryškių, vai. — 7; Papilės — 

3. Nuo pasiutusių šunų nuken
tėjo keletas žmonių, kurie išga
benta skiepiiitis Kaunan.

▼ V ▼

Atskiria nuo Bažnyčios
Plateliai, Kretingos ap. -—Mu

sų klebonas faktiniai atskyrė nuo 
bažnyčios viSus tuos žmones ku
rie'balsavo už kairiąsias parti
jas, paskelbdamas nepribnsSąs į 
kapus' numirusių, neduosiąs šliu- 
bų, neduosiąs krikšto, ir tt. Iš 
tos padėties pasiūlė ir išeitį, bū
tent, per išpažintį pasisakyti už 
ką balsavo, ir pakutavoti; tik 
tie kurie viešai priklausė Valst. 
Liaudininkų partijai turį viešai 
ir ipakutavoti. Beit kunigėlis ne
susilauks tokių avelių kurios 
bažnytinę “pakirtą” darytų už 
pasaulinę politiką.

(“Liet. Ukin.”)

Organizuoją
Varėnoj 'Lentai organizuoja 

naują “Z. B. K.” gaują. Daug 
vietinių vyrų Įrašę į šią banditų 
gaują be jokio jų Sutikimo. Su
rinkę “reikalingą’’ skaičių, visus 
vežšią Lydon.

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo- senon sanitariškon mau- 
dynėn, kur jiems geriausia patinka, 
nes yra vlioki patogumai ir geriau
sia patarnaujama. Taigi ateikit ir 
jus kurie dar nebuvot. (30)

KAINĄ TIK 25 CENTAI.
921 St. Clair Ave.

Netoli E. 9th Street .

id, Ohio

fe, atsiprašant, veikėjafe, viską 
ifeė iš pasalų. Vieton iškarto 
Išsodinti Lietuvį mokytoją į ka
lėjimą jis, taip sakant, visą 
revoliuciją” pereidavo. Pirtnu- 
iiausia algomis masino mokyto- 

sius pas save į valstybinę tamy- 
'ba. Kai tekils mokytojas buda- 
ms valstybinėje tarnyboje ne

atitikdavo tuojau paversti mo
kyklos mulkinimo Įstaiga ir. ne- 
prisirašydavo į Miloševskio va

dovaujamą šnipų organizaciją 
falu Z. B. K., tuojau tokį mo
kytoją pašalindavo ir pranešda
vo policijos organams kad jį pa
ragintų į kalėjimą. Tiesa, poli
cija fee visuomet vykdė jo įgei- 
džius, bet čia ne ką veiksi.

Į Del tokios globos mokytojai 
netik nustojo vietos ir sulaukė 
visokių pažeminimų, bet ar ne 
vienas pateko į policijos rankas 
ir auklėjimą. Tečiau, malty t, ki- 
tėjant politikai visi “Pilfeudski-

berkulozu arba džiova, kurių 
septyni buvo pirkti Šiaulių ap
skrityje, vienas Telšių apskrity
je. Iš jų šešios buvo šėmargės 
Rolandų kandi] veislės, dvi ža
los Faunų karvių veislės.

I
 Vyriški ir Moteriški Ž

ČEVERYKAI |
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- X 
tęs. Naudokitės šita proga —■ + 
Lietuvių, išdirby stūs Over-Globe X 
Čeverykai drūtai padaryt: ir J 
gražiai tinka ant kojų. Šitas T 
yra tik vienas Lietuviškas što- X 
ras čeveryku Clevelande. r

MEYER MILLER | 

6311 St. Clair Ave. ?'
•I~^««J«»***W^»4~W*^***’****I~^^r,*«~4'‘*?****}~M**i"

Nuvyk skaus
mą šalini

Raišas petys, mož- 
lungiškas trauky
mas muskulų, iS- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skani
no. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-ExpeUeris ir 
tkąntmai yra mirtini pliažai. Nusipir
kite jo bonkp Šiandien , į 
pu savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70s. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaru 
Taisbaženklu. Neimkit 
punčgidžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

104.114 South 4th St. 
Brooldm. N. Y.

Kad ir prastesnis 
butų,: bet nėra 
geresnio kai na
mie darytais’.
Superior Home 

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O;
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI
Raugas ir Apinės 

Sp'eciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

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.

^Laikraštis'Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

jų turite iš§ira|ę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit škaityiftiy pąsiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į .Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, iŠūii'ė^jaų^parva'žiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.00. Atsiųskit1 aiškų adresą sykiu su pinigais.

MAISTINGAS
SOTINANTIS

BELLE VERNON
Pienines Maslionkos

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms;
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metantis Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.'

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

iillllllllllliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiih

Važiuokit Lietuvon
' ! •' ■' '■ • . HjR . :>l '■

Per “Dirvos” Agentūra 
Didžiausiais, Gražiausiais ir Greičiausiais 

Pasaulyje Laivais 
‘Lėviathan’ - ‘George Washington’ 

.ir Kitais ■■ x
Greita Kelione

Iš Amerikos i Klaipėdą ir Lietuva

LEVIATHAN —didžiausias pasaulyje pasažierinis garlaivis.

Važiuoti gali visi kas tik nori — Amerikos piliečiai ir ne- 
piliečiai. Piliečiai gali gryžti kada jiems patinka savo čia 
gautais valdžios pasportais, o he-piliečiams mes pagami
name visus reikalingus sugryžimui popierius. Su jais ga
lima išbūti Lietuvoj 6 menesius laiko ir sugryžti į Suvie- 
nyj^s1 Valstijas kaipo šios šalies gyventojui.

Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite:

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

fe

2 DIDELES DOVANOS 
Laikraštis ‘Vi E N Y B Ė ” EIS TRIS SY
KIUS SAVAITĖJE PRADEDANT SU i d. 
RUGSĖJO, I 923‘ m. Prenumerata nuo nau
jų metų bus $4.00.
Visiems kurie naujai užsirašys laikraštį 'VIE
NYBĘ” metams bus duodamą dvi dideles do
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1.923 
m. ir baigiasi, su 1 d.. Sausio 1924 m1. Tik 
tame laikotarpyj bus duodama dovanos.

DOVANOS
1. —$1.50 vertės .naudingų'ir gerų knygų pa

sirenkant iškęsiu grupių.
2. —Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys

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

•>vi■■•vnjd ' Adresuokit:
“V I E N Y B E”

193 Grand Street Brooklyn, N. Y;

| DOVANOS

!
* IKI RUGPJŪČIO 30 d. Sandara, dučę savo metiniams akai-. X 

tytojanis arba naujiems nariams sekančias dovanas: t
Svetimoj Padanirėj Pasaulio Verpetuose: Didelė eilių X 

knyga, 'kurioj telpa 200 įvairių eilių. Knyga pagražin- T
? ta vfeokiaife, piešiniais. Kairią $2.00. ▼
X Kas užsiprenumeruos ‘‘Sandarą” ant metų laiko užsi- X
? mokėdamas S2.50, arba kuris prisirašys prie’Sandaros už- T 
? simokėdamfes už visus metus $3.00, garis šią knygą Dykai. J
X žmogaus Pareigos: Taipgi didelė knyga, 244 pusi., nau- X 
t dingą 'kiekvienam turėti. Kaina $1.00. *
X Kiekvienas-metinis: skaitytojas arba narys gaus šia kny- <• 
X gą DOVANAI. ' ' X
T Pasinaudokite šia puikia proga, įsigydami vieną iš šių ;; 
? dviejų derzarių; Taipgi suteiksime dovanas ir tiems kurie ;; 
į užrašys./’jSahdariį” savo .giminėms Lietuvoje užmo'kėda-
X mi $3.O0fuž-visus metus. Vieną minėtų knygų pasiusime “ 
T prenumeratoriui arba sykiu su laikraščiu pasiųsime jo T 
į giminei Lietuvon. ;•
į ' :v^VCa,SANDARA” ::
f 327 E Street ? :: :: Boston 27, Mass. ;;

« ■ • ■ ’ ’ ’ . r ' ' < »

“Lietuvos Kariumene”
Kas iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?

. .Lietuvos Kariumene
Kas saugoja Lietuvos rubežius?

Lietuvos Kariumene
Kas palaikė LiėtuVdje tvarką?

' Lietuvos Kariumene
Ka reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?

Veikalas -"LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių 
paveikslų'? yra .tai pirmutinis paminklas kokį pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos karžygiams aukojusiems Lietuvos 
Laisvei savo kraujai ir gyvafetį.

Ęiėtuvos Kariumene
Atrasite aiškiausius aprašymus visų tų sunkenybių kokias 
pergyvępo>Lifettiva'kurdama savo Valstybę ir organizuo
dama savo kanumenę.

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

Lietuvos Kariumene
Dideli^ forfnato,. 7x10 colių, labai graži popiera taip 

kad paveikslai patalpinti tarpe teksto daro įspūdį taip 
kokio brangaus albumo. Tuose paveiksluose rasi nevieną 
pažįstamą sau..asmenį ar tai Lietuvos veikėjų tarpe, arba 
tarpe Lietuvės kareivių giriančių Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybė nuo Lietuvofe priešų.

; ^..Lietuvos Kariumene
Labai 'pigūs veikalas palyginus su daugeliu kitų veika

lų, su prisiuntimu kainuoja ... ?...........$1.50
Ta pati odos apdarais.................... .............. 2.50
Ta pati, odos apdarais, paauksuotais kraštais .... 3.50

; Užsakyniusdr pinigus siųskite šiuo adresui
į; ^DiRVOS” KNYGNAS

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

šią savaitę Clevelande atsibu- 
na Amerikos bankierių konven 
cija. dalyvauja apie 3,000 de
legatų.

DIRVA "WH

APIE MUNŠAINĘ IR DETEK- 
TIVUS

Liepos 8 d. Clevelando bolše
vikai buvo surengę pikniką. Pik
nikas kai piknikas. Nieko ypa
tingo. Visi juk (piknikus ren
gia. Surengė ir Trockio apaš
talai.

Tik štai kas tame piknike bu
vo. PaikJauSyMte.

Eina vyrukas. Kelnių 'kiše- 
nius pumpso. Pasitinka jį du 
.vyru,

— Alio, Džio, kas pasidarė ? 
Ar sergi? — klausia to vyruko. 
O jis bolševikas. Misflija kad 
tie vyrai juokus (nori iš jo pa
krėsti. Jie, mat-, ne bolševikai: 
Geri vyrai. Apsidairė Džiovas 
ir Šlako:

—Ne, 6 kas?
— Kad tavo kelnės pumip- 

so.... Ar neu'žsigavai ? Gal 
nuo vežimo inupuolei ? A?....

— Cit, — saiko Džiovas: — aš 
"turiu ‘'rašalo”.... — Ir praplė
šęs kišenių rodo paintiikę.

Vyrai gerinąs!:
— Dudkšy Džiovai, išsitrauk

ti po iempukę..Nebūk kvai
las, duokš ....

— Ko kvoterį už lempukę, itai 
gausit. — Džiovas yra didelis 
priešas visų kas tik biznį 'daro. 
Jis biznierius vadina “siurbėlė
mis”, ‘'buožėmis”, kapitalistais. 
O pats ir bebizniavojąs: be kvo- 
terio neduoda lempukės. Kad 
tave galas!

Beeinąs pro šalį vienas tvir
tas vyras — ir iš stuomens ir 
iš liemens. Ir makaulėje daug 
aliejaus. Pamatė koks čia jo- 
maikas ir derybas taip dviejų 
Lietuvių ir vieno bolševiko. Ir 
pykšt! galvon mintis! Tik pri
silenkia ir šna'bžd į Džiovą:

— Džiovai, aritai matai du 
detektivai su merga šnekasi.... 
Jieį velniai, užuodė... Kad juos 
kipšo smarvė. ... Dar prisika
bins....... Aš sau ęisiu„ :.. Ir
man gal kliūti. Eiva, vyrai!— 
pamojo i tuos du Lietuviu kurie 
su bolševiku turgų vedė. Visi 
trįs nuėjo, lyg, slapstydamies.

Džiovo kinkos dreba. Ak kad 
tave paraliąi! Suims. Patup
dyt. Deportuos. Kas gins? Į 
Rusiją nesinori iškeliauti.... 
Tik muSų Džio pastrykt į pakru- 
mi ir bonką pašvyst i krū
mas.... Ir palts'šlop-šliop įsi
maišė į publiką. Ir aprimo. Ki- 
šetaius nebepumpso. Ir detek- 
tivų ■nesibijo.

Gi tų detektivų bute nebuvo. 
Tik tas gudruolis sugalvojo. Ir 
jis ir dar du vyru su juom paltis 
nuėjo į krumuh, pasivaišino, po 
lempukę-kitą išsimetė ir dar pa
čiam bolševikui butelio dugne 
kiek paliko, širdelei atsigauti.

Taigi ir pąmokjnimas: Me vi
si ir ne visur gali būti biznie-

riais. Dabar Clevelandiečįiai iri ATKELIAUJA Iš LIETUVOS 
jmdkiasi, saiko: “Padarė biznį 
kad bolševikais piknike su Qem- 
pi/ke....” Pa-Pukšt.

Tepkit savo dviračius, trira
čius, automobilius Ir fondus vi

si ant nedėlios liepos 22 d., ir 
rengkitės važiuoti į Chestnut 
Grove, State Road keliu, iki pat 
karų linijos galo. Neklauskit 
kas ten bus, nes ištolo išgirsit 
gražią muziką grojant ir buto
nus bubnijant. Tai bus Tėvynės 
Mylėtojų 20 kuopos didžiausias 
šios vasaros piknikas.

Pasiimkit savo merginas ar
ba pačias (kurie jas turit), o pa
čios tegul atsiveža visus vaikus 
kiek tik turi. Ten bus aiskry- 
mo, dešrų ir gardžių gėrimų.

Kurie neturit savo ratų ke
lionei pasiimkit didžiausius ka
rus ir atpleškėsit už kelis cen
tus. Karas daveža iki pikniko 
vietos ir toliau neina. Sugryžt 
irgi lengva, nes karai nebūna 
užgrūsti.

Rengiamasi prie žiemos dar
bų. Vietos darbuotojai ruošia
si prie žiemos darbų: (vedama 
derybos su vietos organizacijo
mis kad rudens sezonui prasidė
jus įsteigti Clevela/nde Sauaugu- 
siems Vakarinius Kursus. Ma
noma yra Sudaryti 3 vakarus 
savaitėje, po 2 valandas. Tos 
šešios valandos bus paskirstyta 
sekančiai: tris valandos Savai
tėje — Lietuvių kalba ir rašy
ba; 1 valanda — Lietuvos isto
rija: 1 valanda — Visuotinoji 
Istorija. 1 valanda — Gamtos 
Mokslai.

Lektoriais manoma kviesti Dr. 
Vitkų, P. J. žiuri, K. S. Karpa
vičių ir V. K. Račkauską.

Apsigyveno naujas veikėjas. 
Clevelande apsigyveno jaunas 
veikėjais Jonas Polteris, atvykęs 
čionai iš Donora, Pa. Donoroje 
jis nuo 1913 m. priklausė 160 
SLA. kuopai ‘ir joje darbavosi, 
užimdamas kuopos valdyboje 
įvairias rietas.

Donoroje, kaip mums papasa
kojo p. Polteris, SLA. kuopa 'la
bai gražiai gyvuoja. Taip jau 
gražiai gyvuoja ir veikia Lietu
vių Ukėsų Klubas. Lietuvių pa
rapijoje Donoroje klebonauja 
Kun. Abroma'tis.

"Dirvos” Agentūros atstovas 
Kaune pranešė1 apie sekančius 
keleivius, kuriems per “Dirvą” 
buvo pasiųsta afidavitai kelio
nei į Ameriką:

Magdė Sandukas, dv. Remen- 
tiškiai, žaliosios vai., Vilkaviš
kio ap. Ji gauna Amerikos vizą 
kelionei į Ameriką 4 d. rugsėjo, 
1923 m. Afidaritą siuntė jai 
per “Dirvos” Agentūrą Agota 
Krikštukaitis.

Aleksandra Bemotaitis, dv. 
Rementiškiai, žaliosios Vai., Vil
kaviškio ap. Gauna Amerikos 
Konsulo vizą kelionei 16 d. rug
pjūčio. Afidaritą jam siuntė J; 
Andrušaitis.

Ona Bartuškiutė, k. Sarakai, 
v. Paežeriai, ap. Vilkaviškis. Airi 
liko aplikaciją paS Amerikos 
Konsulą birželio 15 d., sulyg te- 
legramo Nr. 4766. Dabar lau
kia tik eilės kelionei. Afidaritą 
jai parūpino Kaz. Mačis “Dir
vos” Agentūroje.

Mikasė Radušiutė, k. Puskel- 
niąi, v. KvietkiškiS, ap. Mariam- 
polė. Afidavitus ir laivakortę 
siuntė jai per “Dirvos” Agentū
rą Fr. Pezhaitis.

’ šiomis dienomis pasiuntė afi
davitus ir laivakortes per “Dir
vos” Agentūrą sekantiems kelei
viams: Mykolas Kučiauskas iš 
Clevelando, siuntė afidaritą sa
vo broliui Silvestrui Kučiauskui, 
Kaune.

Juozas Gurktos siuntė afidavi
tus ir laivakortę Uršulei Ąino- 
raitei, k. šalniai, Vabalninkai, 
Bižrų ap.

Benediktas Dovidavičius siun
tė laivakortę ir afidavitus sese- 
rei Barborai Dovidlavičiutei, k. 
Pesosalis, v. Plungė, ap. Telšiai.

Cleveland o gyventojai turi ne
pamiršti kad geresnio patarimo 
ir mandagesnio patarnavimo jie 
neras niekur kitur kaip tiktai 
“Dirvos” Agentūroje. Dabar 
laikas pasirūpinti siųsti laiva
kortes Ir afidavitus. Ar pirks is 
pas mus laivakortę 'ar ne, visvien 
užeikit pasitarti: už patarimą 
nieko nereiks mokėti.

Nuo liepos 26 d. važinėjant au
tomobiliais vakarais reikės tu
rėti silpnas šviesas. Už degini
mą aštrių šviesų automobilistai 
•bus suimama ir baudžiama.

YPATIŠKI PRANEŠIMAI
Kazim. Mačis. — Musų atsto

vas iš' Kauno pranešė mums 'kad 
Ona Bartu'škiultė, kuriai siuntėt 
per musų ofisą laivakortę ir afi- 
•daritą, 15 d. birželio atliko pas 
Amerikos Konsulą Kaune apli
kaciją del vizos. Smulkesnis 
pranešimas pasiųsta tamstai lai
šku.

Juoz. Andrušaitis, Clevelande. 
—A. Bemotaitis iš Rementiškdų 
dvaro gauna Amerikos Konsulo 
vizą kelionei rugpjūčio 16 dieną, 
1923. Užeikite pas mus pasikal
bėti.

Agota Krikštukaitis, Clevelan
de. —- Magdė Sandukas gauna 
Amerikos konsulo vizą 4 d. rug
sėjo, 1923. Užeikite pas mus į 
ofisą, yra svarbus pranešimais 
iš Kauno.

J. Marozas, Cleveland. — M. 
Kereekaitė padavė 'aplikaciją del 
vizos 12 d. jkovo. $10 bus jai 
inteikta apmokėjimui Amerikos 
Konsului Kaune.

Kaz. Anužiui, Clevelande. — 
Užeikite “Dirvos” ofisan reika
le tamstos pasažierės iš Lietu
vos.

Iš Warrensville kalėjimo no
rėdamas pabėgti ‘tūlas vyras šo
ko per langą iš antro augšto. 
Jam buvo dar 10 dienų kalėti, 
o dabar turės kelis mėnesius, li- 
gonbutyje pakalėt, nes nusilaužė 
•koją.

Nieks Nepatarnaus Jums 
Geriau ir Pigiau!

“Dirvos” Agentūra sudarė naujus ry
šius su Lietuvos Bankais, — todėl “Dirva” 
gali greitai ir teisingai persiųsti Jūsų pi
nigus Lietuvon, taip giminėms taip ir vi
suomenės organizacijoms.

Per “Dirvų” siunčiami pinigai yra iš
mokami: KAUNE BANKUOSE — LITAIS 
arba AMERIKOS DOLARIAĮS; VISUO
SE LIETUVOS PAŠTUOSE IŠMOKAMA 
LITAIS.

Kas siuntė pinigus Lietuvon per “Dir
vų”, nesigailėjo: pinigai nuėjo greitai ir 
saugiai.

Jei suskubsite dabar pasiųsti, Lietu
voje gaus pinigus dar prieš pavasarį. — 
Nesivėluokite!

“Dirvos” kursas yra žemesnis už visų 
kitų įstaigų kursų; — ypatingai siunčiant 
dideles sumas mes duodame daug geresnes 
sąlygas negu kiti!

Visokiais reikalais rašydami adresuokit:

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Ave, Cleveland, O

Smulkius
Lietuvos Žemlapius

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

NAMAI Pardavimui

su

Jeigu norit pirkti arba par
duoti namus, bizni arba kit
ką, kreipkitės prie manęs 
ypatiškai, arba greitai rašy
kit man —

J. A. Pečiulis 
1219 Ė. S3rd St. Cleveland.

Skaitykit — Tevykit
7 kam b. namas, gazas, 'elektros šv., 

maudynė, garadžius. Kaina $6,700. 
Reikia įmokėti $3,200.

Augštų namas, 5—5 kambariai, 
elektros švisea, vanos, fumasas, ga
zas ir toiletai. Viskas moderniška. 
Didelis bargenas. $10,000. Reikia įmo
kėti $5,000.
2 augštų namas, 6—6 kambariai, fur- 

nisaa ,gazas, elektrai vanos, skie
pas, atikas. Kaina $10,600. Reikia 
įmokėti $5,000.
2 augštų namas, 5—5 
uos, elektra, gazas. 
Reikia įmokėti $2,500.

GEO. KAUPA &
Lietuviška Pinigų
Laivakorių Pardavimo Agentūra

6603 St. Clair Avenue

kambariai, va- 
Kaina $7,400.

COMPANY 
Siuntimo ir

PARSIDUODA
IŠDALINIMUI TURTO

Dubaltavas namas, 1184-86 E. 74 St. 
$13,000.00

Pavienis Namas 1188 E. 74
$9,500.00

Pavienis Namas 1192 E. 74
$7.500.00

Dviejų Šeimynų 1165-67 E.
$9,500.00

HARMAN 1512 Lincoln Avė.
Lakewood (29)

Street

Street

74 St.

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

įžanga Dykai — Kolektų Niekad Nebus 3
Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:

MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS - - r.........................- 25c i
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ ------ - • : . ife'
KĄ ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ...................... - - 10c

Kreipkitės į “Sargybos Bokštas'1 18 Concord St. Brooklyn, N. Y. 'į

PAJIEšKAU ■savo brolio Juozo 
Vidžiūno, iš Troškūnų, Uk

mergės ap., 3 metai atgal gyve
no Wilding, W. Vil Jis pats ar 
kas apie jį žino atsišaukit. (30) 

Elena Vildžiūnaitė
8302 Sowinski Av. Cleveland, O.

“DIRVA” arba “ARTOJAS"! 
(ar abu) bus jūsų geriausia iri 
ilgiausia atmintina dovano ju- 
aiškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosinumą per vištai 
metus laiko. Užrašykft,

City Realty & Investftient Co.

NAMŲ PIRKIMO, IR PARDAVIMO 
ĮSTAIGA

Perkame, parduodame ir mainome namus, 
lotus, ukes ir biznius. ■

6820 Superior Avenue I Cleveland, Ohio
Telefonais Randolph 3397. (Prieš Lietuvių Svetainę)

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
1 mOnm Eikite' pas tikrų Specialistų, o iu 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- 
LhbmM v v v ra> Specialistas arba profesorius niį 
lkhg7^ĮL?~2~-'' siklausinSs kokis liga sergi ir kur 
JA skauda. Jisai pats tų jums paišinų 
jjAlttraf P° išegzaminavimo. Daugybė dskts.

užtai negalėjo jus pagydyt kad įi« 
įr—r— iineturėjo užtektinai spsipažinuno ir pi- 

tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligm 
h ■*- Ik ĮfltffiĮfijįCT . Mano aparatas Radio-Sco'pe-RaggtXį 
H Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakti-
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Pranešimas. Clevelando Lie
tuvių Salės Bendrovės akcinin
kų visuomeniškas susirinkimas 
įvyks seredos vakare, 'liepos 25 
d., nuo 7:30 vai., Lietuvių salė
je.

Direktoriai būtinai kviečia vi
sus šėrininkus atsilankyti ir iš
girsti raportus.

J. P. Kviedaras.

Pinigų Iškolektavimas
Visokias skolas ir kolektavimus 
pinigų iš skolininkų atlieku tei
singai, greitai ir pigiai. Jei kas 
yra skolingas ir nenori atsilygin
ti tuojau atsišaukit prie manęs 
ir aš duosiu riša rodą ir patart
ina kas darvti su skolininku.

GEO. KAUPAS 
6603 St. Clair Avenue.

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA: 

GARY, IND.
DR. A. T. SMITAS - - Prezidentas 

1336 Jackson St.
F. JONAITIS - - Vice-Prezidentas 

11 th & Madison St.
ED. J. ŽUKAUSKAS - Prot. Rast.
ZIGMAS KIELĖ - - Susin. Rast. 

1336 Jackson St.
K. ŠVAIKAUSKAS - - Kasierius 

1550 Jackson St.
Iždo Globėjai: Anna J. Smitas, DPH. 
J. Malinauskienė, Kat. Sakalauskaitė. 
Revizoriai: K. Sakaaluskaitė, G. Šer- 

kšniutė, F. Jonaitis.
Direktoriai: Jos. žaramskis, C. Saka
lauskas, Wm. Kalinauskas, Ed. J. Žu
kauskas, F. Jonaitis, Anna J. Smitas, 
Ben Trakšėtos, Jos. Vamagis, Stan. 

Kuchis, Vladas Bartkevičidš.'
Visi skyriai ir norintieji sutverti 

naujus skyrius ar įstoti pavieniai na
riai, del platesnių informacijų kreip
kitės sekančiu adresu:
Amerikos Lietuvių politikos 

KLUBAS
Z. P. KIELĖ, Susinėsimų Rast. 

1336 Jackson St. Gary, Ind.
1624 Polk Street

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo .......... .......................
Palanga, Naglio kalnas..........
Susigriežimas ............................
Lietuvos Ežerai ........................
Dravčs ........................ ...............
Regėjimas .................................
Nerys .........................................
Giedras Vakaras ......................
Tyrinėjimas ..............................
Liūdnas Kraštas ......................
Kauno Apielinkėse Vasarą ....
Palanga. Jajuryje ..................
Nemunas ties Kaunu ..............
J šviesią Praeit) ......................
Murmano Kraštas ..................

5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pačto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior A v. Cleveland, O.

F. M.

PARDAVIMAI
NAMAI NAMAI NAMAI
Wade Park Ave., Dviejų šeimy

nų, 4 garažiai, lotas 51V-JX130.
Kaina $13,500.
E. 85th St„ šiaurėj nuo Supe

rior. Moderniškas 6 kambarių 
gyvenimas. Muro garažius. Kai
na $6,200. $2,000 įmokėti.
6 kambarių pavienis, su 2 gara- 

džiais, ant E. 85 netoli Supe
rior. $6,200. Reikia $1,000 įmo
kėt, likusius po $50 mėnesyje.
E. 61 st. arti Superior — 3 šei

mynų namas, su garo šiluma, 
didelis lotas. Kaina $8,600. Rei
kia įmokėti $4,000.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE.

Rand. 6153.

SALDAINIŲ ir Groserio krau
tuvė parsiduoda, naujas mar

murinis sodos fontanas, ir kiti 
visi prietaisai. Renda $40 mėn. 
Reikia įmokėt $1,000, o kiti ant 
išmckesčio. Parduodu 'pigiai, ei
nu j kitą biznį. Ateikit pažiūrėt 
1130 Ansel Rd. Garf. 148.

GROSERN® ir bučernė parsi
duoda, biznis išdirbtas, geroj 

vietoj; pardavimo priežastis — 
einu į kita biznį. AtsišaUkit pas 
G. S. 2216 Hamilton Av. (30)

PIGIAI parsiduoda 5 'kambarių 
rakandai, mažai vartoti; prie- 

žartis pardavimo — apleidžiu 
Olevelandą. Ateikit pažiūrėti— 
8005 Kormatn Avė.

J0W Ii < lWl ■mOr Hologiškas egzaminavimas kraujo atf-
wN J= R-t. Ii Crtj Vluf dengs man tikrų jūsų ligos prieisitįi
Jy “ - Įr fy I mj ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jthnį
M. IWM tuoj sugryž senoji jūsų sveikais b

LyM, tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėįuąiM' 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijinu 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, iii- 
zdas užsisonėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas manę, o' aš po ištyrinėjimo tikrai pi- 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųžinin- 
gąi. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimų.

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

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

Nsdšldieniaia nuo 10 tod 1.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

S DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ
I į THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.

0

Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo.

Sov. Valstij 
roras Daughei 
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kų tokių didei 
tramdyti taip 
rijai. Jis kai 
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Manoma tą t 
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Los Angeles 
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fcme271. W. I 
iusmės eina i 
■etų kalėjimo.

Gary, United 
kmraciios p 
rišė jog bėgy 
a losią pana 
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pferytų ši plii 
jjpSektu ir ki

;hio Didžiausia ir 
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Kiekvienas Siutas
YRA GRYNOS VILNOS

Reikalaukit 
Eagle Štampų

Įgyta viename Pažymiame Pirkime iš vienos 
ir Geriausių New Yorko 

Drapanų Siuvyklų

DABAR yra geriausias laikas pradėti dėti 
savo pinigus taupymui j The A. B. Savings 
and Loan Co., nuo su pradžia pusmečio jū
sų pinigai nes jums PENKTĄ nuošimtį.

Pasidėti čia pinigus yra lengva: tik ateiti pa
skirtose valandose. Perkelti iš kitų ban
kų reikia tik atnešti čia savo bankinę kny
gutę, o viską mes padarysime.

Iškolektuojam pinigus paliktus kituose mies
tuose visai dovanai. Atneškit mums savo 
bankinę knygutę.

VYRIŠKI $30 ir $35 DVIEM KELINĖM 
SIUTAI

Sportiški, 2 ir 3 Guzikais ir Konservativių

Mieros 32 iki 44
Modelių.

Juodi ir mėlyni plonais bal
tais bryzeliais, storesniais bal
tais b ryžiais, plonyčiais' siūle
liais maišyti su rudu audimai; 
visai rudi ir pnėlyni, gražių pa
vyzdžių 1 — daugybė pasirinki
mui — siutas kiekvienam kokio 
tik kas nori.

IŠPARDAVIMAS VAIKŲ SIUTŲ
Iš plačiai žinomu išdirbėjų — tikros kainos 

$3, $4 ir $5.
Dagybė skalbiamų mažiems vaikams siu

tinki!, gero audeklo, nešuntamų spalvų. Yra 
visokiais pavyzdžiais siutų modelių populia- 
rėse spalvose. Viši gražiai apsiulėti. Mic
ros nuo 3 iki 8. Bargain Skiepe po $1.98.

<J Pinigai padėti į The A. B. Savings & Loan 
Co. yra visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
ir patiems taupytojams ant knygelių.

(J Bėgyje pastarų 1 5 metų nei dolaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo j Savings ir 
1 .oan kompanijas.

C?Bėgyje pastarų 30 metų netoli Du Šimtai 
Milijonų Dolarių buvo investinta j šitokias iš
taigas.

The A. B. Savings and Loan Company
3352 SUPERIOR AVE. Kampas E. 34 St.

Bankinės valandos: Kasdien nuo 9 iki 3.
Vakarais: Utaminkais, Ketvergais, ir Subatomis: 6 iki 8.

DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ 
j THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.
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