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HUGHES ATSISAKO 
PRIPAŽINĘ RUSIJĄ
Washington. — Senatorius 

Brookhart patekė paraginimą S. 
Valstijų Sekretoriui Hughes ne
trukdant pripažinti Rusijos val
džią kokia ji dabar yra. Sena
torius lankėsi Europoje ir Ru
sijoje, tik ką sugryžęs tuoj ap
silankė pas Valstybės Sekreto
rių,

Senatorius Brookhart laukėsi 
Sovdcpijoj kaipo svečias, bet ta 
viešystė jam kainavo 4,176,000,- 
000 rublių bėgyje penkių dienų, 
žinoma, tie keturi bilijonai 176 
milijonai rublių Amerikos pini
gais yra tik apie $16.
Suv. Valstijų Sekretorius išlei

do pareiškimą jog Rūdijai pri
pažinimo negalės suteikti tolei 
iki jos vadai turės noro įvykini 
pasaulinę revoliuciją.

Dabar priimtoj naujoj Rusi
jos konstitucijoj neužtikrinama 
žmonėms laisvė, valdžia parem
ta ant autokratiškų pamatų, ir 
Rusija niekad nenori apsaugot ( 
kitų šalių piliečių teisių bei va
ro propagandą prieš kitų valuty- . 
bių valdžias, — tos yra kliūtis 1 
ant kelio prie pripažinimo, sako 
Hughes. i

MEKSIKOS GARSUS BANDITAS-REVOLIU- 
CIJONIERIUS VILLA NUŠAUTAS

City. — Francisco 
keliolika metų garsė- 
banditas, užpuolikas, 
ir revoliucijonierius,

De Valera Prašo Aukų
Dublinas. — Norėdamas lai

mėti rinkimus palankesniai Ai- 
riii respublikai partijai, buvęs 
Airių respublikos prezidentas 
De Valera atsikreipia į Ameri
ką pas respublikos šalininkus 
prašydamas aukų. Jis nori tu
rėt gana jiegų kad jo kandida
tai sekančiuose seimo rinkimuo
se laimėtų daugiausia vietų.

De Valera, apleidęs ginkluoto 
kovojimo būdą dabar jieško bal
savimo keliu užvaldymo Airijos.

Mexico
Villa, per 
jęs kaipo 
žmogžudis 
tapo’užmuštas liepos 20 d. ne
toli savo dvaro, Chihuahua val
stijoj. Ypatinga tas kad Villa 
sutiko sau mirtį netoli tos vie
tos kur 1916 metais buvo Villis- 
tų nužudyta buris Suv. Valsti
jų kareivių.

Villa tapo nušautas vžiuojant 
savo nauju automobiliu pro tuš
čią namą Parral mieste, žudei- 
■kos buvo suėję tan naman ir per 
langą tykojo iki Villa prava
žiuos. Nora Villa buvo pragar
sėjęs gabiausias šaudyme revol
veriais, jis dabar žuvo nespėjęs 
nei sykio iššauti ant savo žu- 
deikų. Su juo nušauta jo sek
retorius ir trįs sargybiniai.

Jo nužudymas manoma yra 
politiškas kerštas. Daugelis jo 
pasekėjų paskui pradėjo mušius| 
kitoje vietoje su priešais, ir to
je kovoje užmušta apie 50 žmo
nių.

Meksikos sostinėje ta žinia 
sukėlė daug kalbu. Buvo tikė- , 
tąsi kad sekančiuose prezidento 
rinkimuose Viila loš svarbią ro
lę. Valdžios kariumenė pradėjo 
gaudyti žmogžudžius bijodama 
naujų sukilimų.

šitai žmogžudystei duodama 
dvi teorijos. Villa turėjo daug ’ 
priešų, ir šimtai jų buvo prisie- . 
kę jį kada nors nudėti. Bet iš , 
vjsu aršiausias priešas buvo.. 
Francisco Herrara. Sakoma jog , 
Villa bevek visiškai išnaikino 
Herrarų giminę, kitados Buvu
sią pažymią Meksikos politikoj.

Villa 1914 metais turėjo du 
generolu kurie buvo broliai, , 
Maclovio Herrera, komandavęs , 
kairįjį sparną armijos, ir Mel- ; 
chor Herrara, kuris buvo Jua- , 
rezo majoru; jisai liko nužu- j 
dytas. Giminės 'nuiiirrėjo 'tame ; 
Vilios kaltę.

Maclovio, jo tėvas ir vienas , 
jaunesnysis Herrera, buve nu
vesti ant kapinių ir įsušautyti j 
■velykų ryte 1915 m. Ir už tąlį, 
Villa buvo kaltinamas. prezidentu.

Francisco Herrera buvo vie-Įidėj0 yflią gaudyt, ir 
natinis vvrišflds likes iš tos car- m e nnn Vorohn’n H

» lyvavo nuvertime Carranzo
■ džios.
■ Villa turėjo tikrą vardą
■ reteo Orang. Jis gimė 1868 m. 

iš vargšų tėvų. Vyru būdamas 
pastojo prie gyvulių ganymo.

Daug yra pasakų kailp jis pa
liko banditu, bet viena yra ta 
kad jis nužuįė kapitoną Diazo 
valdymo laiku. Dfez paskyrė 
už sugavimą jo gyvo hr negy
vo dovaną, 
savo vardą į Villa, 
ganizavo sau gaują ir pradėjo 
terdrizuoti turtingus ūkininkas 
ir dvarininkus bei kasyklų sa
vininkus.

Kuomet 1910 metais Madero 
pakėlė revoliuciją prieš Diazą, 
Villa tame judėjime tapo milita- 
riu vadu. Vienu laiku jį arešta
vo gen. Huerta ir pasiuntė į so
stinę. Jis buvo nuteistas iriir- 
tin. Madero išgelbėjo jo 
tį. Villa paskui pabėgo 
ėjo į Suv. Valstijas.

1913 metais Maderą 
džius Huerta, tapo diktatorium 
Meksikos, o kuomet Carranza 
pakilo prieš Huertą Villa sugry- 
žo MeksiRon ir kariavo už Car
ranza. Jis tuo laiku sudarė ar
miją iš 35,000 vyrų.

Villa pirmą didelę pergalę ant 
Huertos armijos atsiekė kovoj 
prie Ojinaga. Po tų mušiu apie 
4,000 vyrų ir jų vadų buvo pri
versti pereiti rubežių į S. Val
stijas, kur jie buvo internuoti. 
■Kituose mūšiuose- Villa irgi, lai
mėjo. - , I UAUU1 4 MM V M AMVMA^MM* AMA AAM
,r.?° to ° nesil'slPr^timai ^aiTi vaiko vėju giriose: pas kita-

val-

Do-

Anglija Nori Prieit Ga
lo Ruhro Varžyti-

• nėse
Londonas. — Francuzų pa

reiškimas jog atsakymas į 
Anglijos notą bus sugaišin
ta labai erzina Londono dip
lomatus. Poincare šaukia ka
bineto susirinkimą svarsty
mui Anglijos notos.

Tada jis perkeitė 
Jis susior-

Maisto Riaušėse Vokie
tijoje Liejasi Kraujas 
Berlinas. — Septyni žmonės 

užmušta ir daugybė sužeista lie
pos 21 d. kilusiose riaušėse Bre
slau mieste prieš maisto bran
gumą. Koteliai,, krautuvės ir 
sandėliai buvo minių užpulta ir 
apiplėšta, daugelis vietų apar
dyta, apgadinta, valgomi daik
tai išnešiota.

Policija bebandydama intužu- 
sią minią išvaikyti pradėjo šau
dyt.

Taipgi įvyko maisto riaušės 
Gleiwitze, Silezijoj, kur irgi bu
vo plėšiama krautuvės ir sandė
liai. i

Bavarijoj irgi įvyko sukilimų 
ir užpuldinėjimų ant maisto įs
taigų.

Visos Vokiečių partijos į šias 
riaušes žiuri kaipo į pranokėjas 

pa-į civilio arba naminio, ^ąrg^Vo-

Jiems 
iki 14

Snv. Valstijų generalis proku
roras Daugherty skelbia jog ne
busią daugiau šioje šalyje sltrei- 
kų tokių didelių kad galėtų su
tramdyti tarpvalsti'jinei komer
cijai. Jis kalba apie gelžkelių 
darbininkus, pasiremdamas per
nai pradėtu budu — išleidimu 
valdiško uždraudimo kelti strei
kus ant gelžkelių ir trukdyti iš- 
vežiojimą prekių.

Manoma tą būdą panaudoti ir 
kitais atsitikimais streikų.

Los Angeles teisme atrasta 
kaltais kriminališkam sindika- 
lizme 27 I. W. W. nariai, 
bausmės eina nuo vienų 
metų kalėjimo.

Gary, United States Plieno 
korporacijos pirmininkas. , par | 
reiškė ,jog bėgyje penkių savai
čių busią panaikinta plieno ir 
geležies išdirbystėse dvylikos 
valandų darbo diena.. . Jeigu tą 
padarytų ši plieno korporacija/ 
ją palsėktų ir kitos plieno ir ge
ležies išdiibystės.

Iš Chicagos pribuvo į Cleve» 
landą Wiljjam Hannon, sekreto- 
rius-iždininkas plieno industri
jos daibininkų organizacijos, 
su tikslu pradėti surašyti į uni
ją apie 100,000 plieno ir gele
žies daibininkų Cievelando dis- 
trikte. Su savo štabu jis pasi
žada varyti švarią kampaniją 
darbinibkų organizavimo. Kiti 
organizatoriai apsistojo kituo
se plieno ir geležies iškiirbysčių 
distriktuose visose Suv. Valsti
jose.

Nors plieno kompanijos mano 
trumpint daibo laiką, greičiau
sią bus 10 valandų į dieną, or- 
gatnizatorių gi norima išstoroti 
darbininkams aštuonias valan
das darbo į dieną.

Plačiame distrikte apie Cleve- 
landą norima suorganizuoti į 
uniją 100,000 geležies ir plieno 
daibinibkų.

United Mine Workers organi
zacijos prezidentas Lewis at
ėmė čarterį 26-to distrikto ang- 
liakasių unijos Nova Škotijoj, 
prašalindamas nuo vietų to dis
trikto viršininkus, kaltindamas 
juos neteisėtam iššaukime dar
bininkų į (streiką. Liko sudary
ta provizianalė to distrikto val
dyba h* jai įsakyta šaukti dar
bininkus atgal į darbą. Tie , an
gliakasiai sustreikavo užjausda
mi tenaitinlam geležies ir plie
no darbininkų streikui.

New Yorke, maliavojant li- 
ganbučio budinką, nuo 8-to au- 
gšto pagairių taupudė keturi 
darbininkai; vienas jų užsimu
šė.

Iš visų Suv. Valstijų kampų 
i pereitą savaitę pasileido bedar- 
f biai I. W. W. organizacijos na- 
* riai traukti linkui Port Arthur, 

. Texas, demonstruodami savo 
■ protestą prieš suėmimą ir su- 
f. mušimą keleto tos organizacijos 
, vadų kurie tenai vadovavo strdi- 
I ką transporto darbininkų.

Buvo sakoma jog sumaršuos 
: ten bent 20,000 bedarbių, pėk- 

ščių ir važiuotų. Bet vėliau jų
I maršas sulaikyta.

ki'ėtijoje kokis gali kilti atei
nančiame rudenyje. 'Komunis
tai, socialistai ir nacionalistai 
organizuojasi savo srovėse su 
dideliu intempimu kas rodo į pa
vojingumą dalykų.

Socialistai, skaitliumti tvir
čiausia partija Vokietijoje, pa
siuntė instrukcijas visiems sky
rių vadams, ir visos daibininkų 
organizacijos bendraujančios su 
socialistų partija organizuojasi 
į . “apsigynimo eiles” per visą 
šalį.

Socialistai kalbėtojai skelbia 
turį žinių jog nacionalistai kė
sinsis nuversti dabartinę (socia
listų) valdžią ir įves diktatūrą.

Vokietija, kaip sužinota iš 
patikėtinų šaltinių, pranešė An
glijos valdžiai jos Ruhro padė
tis, sjrkiu su visos šalies viduji
ne netvarka, darosi taip nepa
kenčiama jog už netolimo laiko 
galima tikrai tikėti visiškos su
irutės.

Italija Supyko ant 
Francuzijos

Roma. — Italija nesupranta 
kodėl Francuzija, tuo pačiu lai
ku kada nori Italijos paramos 
Ruhro klausime, perleido įsta
tymą atimantį teises įsvetimša- 
liams Tunise, kurių daugybė yra 
Italai. Valdžia pasiuntė Pary
žiun užklausimą.

Italai kaltina Francuzus pri
ėmime Vokiškų metodų užsitik- 
rinimui hegemonijos, ir nekurie 
Itališki laikraščiai reiškia jog 
Italija neturi pasistatyt save 
taip kad Prancūzai galėtų išnau
doti jos draugškumą savo tiks
lams.

iš 
iš 
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Nusižudė kad Jo Tėvynė 
Nuteriota

New York. — Gryždamas 
Vokietijos, turtingas pirklis 
St. Louis, Rudolph Grotam,
metų amžiaus, nušoko iš laivo į 
vandenį ir nusiskandino. Jo pa
ti rasta kabinete ašarose pa- 
sriuvus iš gailesčio, šis turtin
gas Vdkidtis buvo aplankyt sa
vo gimtinį kraštą. Visur rado 
karo išardytus butiinkus, 
gimtinį namą sugriautą; 
lenze Francuzai kareiviai 
keipanduoja; jo draugai

savo
Kob-
viską
arba

I. W. W. organzacija bando žuvę arba desperacijos sugrauž- 
iššaukti streikan visus uostų' ti — delei to jis susikrimtęs su- 
darbininkus. . manė nusiskandint. ,

Londonas. — Anglijos minis- 
terių kabineto taryba vėl ėmė 
svarstyti apie davimą atsakymo 
ant Vokietijos notos karo atly
ginimų reikale. Lordas Curzon 
ant to darbuojasi ir turi dau
giau vargo negu tikėtasi. Ne
kurie mano jog pačiame Anglų 
minisiterių kabinete kilo nesusi
pratimas nekuriemS nenorint 
vaidytis su Francuzija.

Tikima jog Lordas Ouirzcn, no
ri padaryti kompromisą Ruhro 
susikirtime, kad ir Vokiečiai ir 
Francuzai nusileistų.. Jeigu ga
lima butų išrasti būdą kuriuo 
abi tos šalis padarytų žingsnį 
pirmyn prie taikymosi, finansi
nis arba atlyginimų klausiijias 
jau nebūtų' taip keblu išrėgsti.

Washington. —Suv. Valstijų 
valdžia įgavo kopiją Vokietijos 
protesto siųsto Francuzijai prieš 
įvestų Belgų ir Francuzų bloka
dą užimtose Ruhro vietose, ne
leidžiant žmonėms turėti reika
lų su okupuota lir neokupuota 
Vokietijos dalimis. Blokada tu
rėjo pasibaigt liepos 1 d., bet 
ji ir po šiai dienai laikoma.

“Be Tabako” Diena
Berlinas. — Kadangi net .pi

giausias cigaras Vokietijoje kai
nuoja 800 markių, rugpjūčio 2 
d. bus "nerukymo diena” visoj 
Vokietijoj. Tą dieną visi taba
ko pardavinėtojai sutiko užda
ryti savo krautuves protestuo
dami prieš padidinimą taksų ant 
jų prekių. Už tabaką reikia mo
kėt 57 markes iš šimto valdžiai.

Atgabenta 30 Milijonų 
Aukso Markių

New York. — Suv. Valstijų 
laivu “George Washington” at
gabenta į New Yorką Vokietijos 
aukso markių, vertės 30,000,000 
dolarių. Pinigai gabenta į Man
hattan banką apmokėjimui tū
lų Vokiškų obligacijų.

Bandymas Persk rišt S. 
t: Valstijas Nepavyko

St. Joseph', Mo. — Išskridęs 
'iš New Yorko lakūnas, Leit. R. 
Maughan, papusryčiavęs New 
Yorke ir mainęs vakarienę val
gyt San Francisco, Kaliforni
joj, to neįstengė atsiekti tik del 
menkos mekaniškos priežasties 
— jo orlaivio aliejaus tankas 
prakiuro. Jis nusileido Wyo
ming valstijoj, 1:30 vai. dieną, 
pralėkęs 1,925 mylias. Liko dar 
1,000 mylių, kurias jis butų ga
lėjęs iki sutemos perskristi.

Iš New Yorko į vakarus lėkti 
yra gera todėl kad diena pail
gėja keliom valandom, šis la
kūnas taip sakant darė lenkty
nes su saule, vijosi ją paskui. 
Lakūnas galėdiam/as skristi po 
tūkstantį mylių į valandą, jeigu 
orlaivis galėtų laikytis ore, ne
sulauktų nakties per 24 valan
das aplinkui.

Maughan norėjo perskristi S. 
Valstijas tik keturiais sustoji
mais, po 15 minutų kožnoj vie
toj.

gyvas- 
ir per-

nužu-

“Tikra Meilė Yr’ Galin
ga” ne tik Giesmėj
Warren, Pa. — Ką meilė da-: 

ro paliudys šis paveikslėlis, čia 
tiria Mary McCann, 21 metų am
žiaus, paliuosavo iš kalėjimo sa
vo vaikiną ir pradingo abudu. 
Ji pirmiausia ihėjo į šerifo na- 
rrkts, pag’avb . kalėjimo (i’akt&sf' 
dasigavo į kalėjimą kur buvo 
keliolika kitų’ kaliniu, ir laiky
dama revolverį'prieš (kitus kad 
jie neišbėgtų irgi, paliuosavo sa
viškį ir abudu sėdę automobilin 
prasišalino. Ji buvo padengus 
savo veidą maska.

Angliakasių ir Operato
rių Derybos Eina 

Intemptai
Atlantic City, N. J. — Kaip 

matyt, kolei bus galima pasiekt 
kokios nors sutarties tarp ang
liakasių unijos atstovų sir kasyk
lų operatorių, į tą dalyką dar 
reikės įsikišti Suv. Valstijų an
glies komisijai ar prezidentui ar 
abiem. Kaip nebūtų sutarta 
del algų, anglis nebus pigesnė 
po rugpjnčio 31 d., ir dar gali 
būti jos mažai ir pusėtinai bran
gi. Taip permatoma dalykai po 
10 dienų konferencijos tarp ka
syklų operatorių ir darbininkų 
atstovų. Liepos 23 d. pasinau- 
iinus konferencijai, darbininkų 
atstovai pasiryžę kovot už algų 
padidinimą dieniniams darbinin
kams, pilną pripažinimą anglia
kasių unijos, griežtą tik unijis- 
tų darbą kur yra unijos ir at
skaitymą iš darbininkų algų mo
kesnių į uniją.

Operatoriai iš savo pusės pa
siryžę priešintis visiems darbi
ninkų reikalavimams 
ti tuos 
ėmė.

natinis vyriškis likęs iš tos gar
sios šeimynos. Dabar Herrera 
yra valdininku Durangoj, netoli 
Parralo kur Vilią (nušautas.

Kiti sako jog Vilios paties, pa
sekėjų fakcija norėjo pakelti 
naują revoliuciją (laike kritiško 
dalykų stovio einant derybomA 
■tarp Suv. Valstijų ir Meksikas 
už Meksikos pripažinimą.

kurių dar jie

Yorke, vienoj

ir atmes- 
nėra pu-

New
paleidus chemiškus gazUs dirb
tuvės išrukinimui, nuo gazų mi
rė trįs darbininkai. Buvo suba- 
toj išlipyta pranešimai kadi, visi 
žmonės dirbtuvę apleistų. Ma
nyta jog apleido, bet jų butą ne
kuriu. šeimynos pasigedo ir 
subėgę prie dirbtuvės ėmė jieš- 
koti dar daugiau saviškių tėvų.

dirbtuvėj

Crawfordsville, Ind., nuvirtus 
nuo relių prekiniam traukiniui, 
užsimušė keturi inžino darbinin
kai.

Wilkesbarre, Pa. — Po gazo 
eksplozijos kasykloj užgriuvo 
septynis angliakasius. Jie po 
didelių pastangų išgelbėta. Vie
nas jų labai apdegęs ir gal mirs.

Anglijos laivų krovėję strei
kas pasibaigė. Streikavo virš 
30,000 darbininkų.

LIETUVIU ATEIVIU 
KVOTA AMERIKON 

PADIDINTA
Amerikos valdžia padidi

no kvotą įleidžiamų Ameri
kon Lietuvių, — Klaipėdos 
kvota priskaityta prie Lie
tuvos: šiais metais įleis A- 
merikon 2,460 Lietuvių.

Nuo Liepos 1 d. kas mė
nuo leidžiama įvažiuoti A- 
meri'kon po 492 ateivių iš 
Lietuvos. Kas apsirūpino 
anksčiau pasiųsti Lietuvon 
reikalingus afidavitus ir lai
vakortes, tas netrukus galės 
pasidžiaugti susilaukęs iš 
Lietuvos savo svečių. Kas 
vėlinosi, kas vis atidėlioja 
tai daf turės gerokai laukti.

Daugelis musų žmonių 
yra labai susirūpinę ati
traukimu savo giminių iš 
Lietuvos. Tat kas nori kad 
visas šiuo reikalu patarna
vimas butų atlikta kuoge- 
ria'ušiai ii* teisingai lai krei- 

| piasi į savo įstaigas, lai ne-
Vilios ir Carranzo, ir kuomet šis 
4nėjo į miestą ffuertai pasitrau
kus, Villa paskelbė karą Carran- 
zai. Jis susidėjo su Zapata, ki
tu banditų vadu, Huertos prie
šu. Abu, jie užėmė sostinę, iš
vydami Carranzą. Prieš juos 
išėjo gen. Obregon, ir tuose mū
šiuose Obregon neteko rankos. 
Jis dabar yra Meksikos prezi
dentu.

Carramzo 'raidžią nuvertus, 
pastojo vėl Huerta valdovu, bet 
tuoj po rinkimų Obregon tapo 

.. Tada valdžia pra-
• kada 1920 

m. 8,000 kareivių jį apsupo jis 
pasidavė, gaudamas savo išly
gas.

(Pereitais metais Meksika 
pripažino Lietuvą de jure.)

Francesco Villa paskelbė pa
baigęs savo karišką gyvenimą 
Tugp. m. 1920 m., kuomet prie
šakyje 900 savo pasekėĮjų,' liku
čių iš 35,000 savo armijos, jis 
injojo į San Pedro, Ir pareiškė 
savo ir savo vyrų norą priimti 
amnestiją ir imtis laukų darbų.

Pirm pasiduosiant. Villa rei
kalavo kad valdžia užtikrintų 
kiekvienam jo kareiviui mokes
tį per metus laiko ir duotų po į 
sklypą žemes, išviso, apie du mi
lijonu dolarių auksu vertės, i

Villa 1916 metais buvo užpuo
lęs Suv. Valstijų miestą Celum- 
bus, kur užmušta 16 Ameriko
nų. Tuoj pasiųsta baudžiamoji 
Amerikos ekspedicija į Meksi
ką sugavimui Vilios “gyvo ar
negyvo”. Tas j ieškojimas tę- ■ 
sėsi devynis mėnesius ir kaina
vo Amerikai apie $100,000,000. 
Buvo keli mūšiai, kame užmuš
ta keliolika Amerikonų. Nuo 
to skilo Amerikos ir Meksikos 
santikiai ir jie po šiai dienai, 
neatnaujinta.

Amerikonai buvo taip giliai 
nuėję kad siekė Meksikos šešti
nę. Tuo laiku Vilią gaudė ir 
tuolaikinės valdžios kariumenė.

Amerikonams išėjus, Villa at
naujino savo užpudimiis.

1919 m. kuomet Meksikos 
valdžia nušovė gen. Angelei,
Vilią grąsino atkeršijimu ir da- ;

Pabėgo 31 Beprotis
Chester, UI. — Iš Illinois kri

minalių bepročių ligoninės pa
bėgo 31 beprotis. Jiems besi
stengiant ' ištrukti vienas liko 
sargybinių nušauta, keturi su
gaišti, 26 paspruko toliau. Pra
dėta jų gaudymas.

Vienoj kameroj kur buvo jų 
apie 75, prisitaikę prie sargybi
nių tūli turėję peilius užpuolė 
Sargybinius ir juos mirtinai su- 
žeisdami leidosi bėgti. Iki ki
ti sargai a'tbėgo, 31 be.protis pa
sišalino. Antrytojaus sugauti.

Philadelphijoj, viena moteris 
iššoko per langą nuo 10-to auy- 
što ir užsimušė.

Columbia, Tenn., tirtais bedar
bis žmogelis papjovė britva pa
čią, du kūdikiu ir pats sunkiai 
susižeidė norėdamas nusižudyt.

taučius einant neretai reiks 
paskui verkti: tai adresus 
supainios, tai vardus blogai 
surašys, tai aplups. Mes ži
nome kad ne vienas Lietuviš 
yra permokėjęs bent po $40 
ir $50 ant laivakortės. Štai 
koks kitatautis agentas De
troite ima už laivakortes po 
$145; vienas Clevelande a- 
gentas ima po $175. Tuo gi 
tarpu pati laivakortė iš Kau
no iki New Yorko kainuoja 
tik $106, ir $8 pagalvinės, 
arba viso labo $114.

Jei norite gero patarnavi
mo, jei norite gero patarimo, 
kreipkitės j “DIRVOS” A- 
genturą: čia jums bus pasa
kyta kuoteisingiausiai. —• ži
nokite kad musų laikraštis 
tarnavęs visuomenei per 9 
metus nori su visuomene ir 
toliau gyventi ir jai tarnau
ti, todėl visame kuoteisin- 
giausia darbą atlieka. Lai
vakortes užsakyt galima as
meniškai ir raštu. Informa
cijos nieko nekainuoja, — 
rašykite klausdami.

Pas Amerikos konsulą 
Kaune yra jau suvirs 25,000 
aplikacijų vizoms, todėl sku
binkitės kad jūsų 'keleivis 
greičiau patektų eilėn: juo 
ilgiau lauksit Ituo ilgiau ke
leivis turės laukti savo eilės, 
žinokite kad laivakortė yra 
gera dviem metam, po to ji 
galima prailginti dar vie
nam metui.

Iškalno pasirūpinę laiva
kortės ir afidavitų klausimu, 
'nesigailėsite.

Kreipkitės j “DIRVOS” 
Agentūrą.

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



D I - R V A

BROOKLYNO ŽINIOS
Ar teisingai daro? Perskai

čius Kauno “Lietuvoj” Krašto 
Vadavimo Komiteto rezoliuciją 
(ar iš Brooklyno? — Red.), rei
kia labai pamisiyt ar ji yra tei
singa. Tai yra protestas ginči
jantis kad A. Mikalauskas, va
in ėjęs iš Brooklyno Lietuvon 
kaipo Sandariečių pasiuntinfe su 
rinkimų agitacija, nesąs Krašto 
Vadavimo pirmininku. Tai ne
tiesa, jis yra pirmininkas ir įga
liotas visų draugijų kokias jis 
paminėjo Lietuvoj apsilankyda
mas. Visai neteisingai klerika
lai užsipuola ir perdaug meluo
ja.. Juk krikščionis demokratai 
nėra visa Lietuva, o kokią gi jie 
turi teisę protestus keiti prieš 
tuos žmones kurie nepasiduoda 
jiems už nosies vedžioti?

dingai supranta. Musų mintis 
ir tikslas yra eiti prie to kad 
laisvė žodžio nebūtų .varžoma ir 
butų visiems valia išreikšti min
tis. š.

Giedojo giesmelę, paliavos tau 
galvelę. Užgirdąs kad SLA. ’ 83 
kuopa gieda “Paliavos Bimbos 
galvelę”, laukiau tos dienos ir 
miSliau už ką taip baus tą Bim
balą. Nagi pasirodė kad už.tai 
jog jis birželio 24 d. SLA. 83 kp. 
parengtam išvažiavime “Trockio 
giraitėje” tiek pribambėjo kad 
nekurie bėgo šalin sakydami: Te
gul jį biesas su jo tokia kalba, 
gali dar patupdyt už grotų. Jo 
kalbos nereikia aiškinti, jau vi
si apie tai skaitė laikraščiuose— 
jis dergė SLA. Centro valdybą, 
visus prakeikė, išskyrus Rusijos 
rojų.

savo reikalams. Kiek jiems tas 
seksis ateitis parodys. Bet 83 
SLA. kuopa jau Bimbą nušvilpė 
ir išnešė rezoliuciją, kurią pa
siuntė SLA. Pildomajai Tarybai 
erikalaujant Bimbą išmesti iš 
Susivienijimo. Ant kiek Tapy
ba tosės savyje garbės ir neleis 
visokiems padaužoms Susivieni
jimą ardyti pamatysime. Kuo- 
boje Bimbos šalininkų buvo tik 
devyni, o prieš jį buvo apie 20

ar daugiau.
Susiivenijimo kuopoms reik

tų apsižiūrėti kad nebūtų geri 
žmonės išstumti iš organizacijos 
ir kad ją neužvaldytų svieto ly
gintojai ir kad neprapultų mu
sų centai sudėti per daugelį me
tų į SLA. Bimba, Pruseika ir 
kiti senai laižosi apie SLA. pi
nigus. SLA. nariai ir Taryba, 
budėkim.

Viską Matęs.

Klerikalai sako kad Didžiojo 
New Yorko Draugystės konfe
rencijoj gegužio 27 d. išrinko 4d-

SLA. 83 kuopa pamatė kad 
jau perdaug Bimba bumbsi, ir 
sumanė vargšui paiiavot gaivė

tą pirmininku. Bet kokios gi 
draugijos toj konferencijoj da
lyvavo? Tik klerikalų kuopelės 
kurios turi vos po keletą narių. 
Iš draugysčių nei vienos, taipgi 
tik Sandaros 1 kuopos pirminin
kas K. Macaitis sėdėjo. Buvo 
dar J. O. Sirvydas, bet tuoj iš-

lę. 'Liepos 5 d. sušaukta 83 kuo
pos susirinkimas. Sulaukęs tos 
dienos vakaro nukiutinau; jau 
radau daug bimbučių ir bimbukų 
ir visi taip nervuoti kad tauti
ninkai ant jų užsipuola; teisina 
kiek galėdami, bet vis teisybė 
išlenda į viršų kad Bimba kal

ėjo, negalėjo būti, bijojo gauti 
nuo klerikalų mušti. Su kleri
kalais dirbti negalima, jie netu
ri nei proto nei sąžinės, tik kei
ksmus ir šmeižtu®. Pažangieji 
Lietuviai kurie myli savo tėvy
nę negali dirbti ten kur juos 
niekina ir visaip įžeidžia, nie
kaip jų nevadina kaip tik bedie
viais.

Taigi dabar visai atsiskyrę 
nuo klerikalų ir mes pažangieji 
dirbsime tikrą darbą savo Tėvy
nės ir brolių gerovei. Klerika
lus paliksim su gauja kunigų, 
lai keikiasi kiek jiemls patinka— 
tai klerikalų darbas. O musų 
visų pareiga yra dirbti darbą 
švarų, naudingą valstybei, kad 
Lietuvos kalėjimai paliktų dyki, 
visi (kaliniai galėtų laisvai dirb
ti naudingą darbą. Lietuviai 
gana prikentėjo nuo Rusų, tai
gi nors savo šalyj savo pačių 
brolių neturėtų kentėti. Kuris 
nėra Lietuvos pilietis jį pasiųs
ti ten kur jis priklauso, o kurie 
yra suklaidinti tuos reikia pamo
kinti ir intikrinta kad jie klai-

I tas. Siurba, kalbėdamas prasi
taria kad Bimba tik trupučiu- 

Įką kaltas. Augimas užrašo ir 
pasako kad SiUroa liudijo jog 
Bimba prasižengęs prieš SLA. 
įstatus. Siurba šoko ant Augu

mo- sakydamas kad neišlkreiptų 
| jo kalbos, jis taip nėsekęs. Visi 
; leidosi juokais, ir taip formavo
si visą vakarą. Bet taultinlnkai 

■ vis tą paltį gieda, “Paliavosim 
'Bimbai galvelę”....' Bimbytės 
Inet verkdamos teisina, bet vis
kas veltui. Vilkaitė atsistojus 
sako: Tautininkai neturi širdies, 
juk Bimbos šį vakarą nėra šia- 

'me susirinkime, kaip gali teisti. 
Kavaliauskas sako į kad tas nie
ko, ar yra ar nėra, vistiek pale- 
vosim Bimbai galvelę.

Bolševikai kad ir , teisino Bim
bą bet ir sykiu buvo nusigandę 
kad jau jiems grli būti užkirsta 
kelias prie Susivienijimo kasos 
— kas yra didžiausias komunis
tėlių tikslas. Jie stengiasi pri
rašyti prie. SLA, | daugiau savo 
šalininkų kad paiku! galėtų pa
grobti SLA; iždą ir sunaudoti

AČIŪ, PONAS
(Atsakymas į p. Sandariečio 
straipsnį “Naujas Išradimas—
Liberalų Partija”, žiur. “Te

legramas”, Nr. 18)
Ponas Sandarietis, pasirinkęs 

plačiai vartojamą būdą nedrau
gingai polemikai (pseudonimu 
prisidengus) rašo “Telegra- 
me” apie paskelbtą “Dirvos” 27 
num. vieno Chicagos vedėjų 
tautininkų nuomonę kaslink nau
jos “liberalų partijos”, kuri dar, 
rodos, nėra gimusi ir vargiai ji 
gims. Tame staripsnelylj, kaip 
skaitytojas gali matyti, p. San- 
dariečiuli nerūpėjo analizuoti to 
inteligento nuomonė, nerūpėjo 
įrodyti ar yra pamato naujai 
partijai, ar nėra, — rūpėjo kas 
kita: jam rūpėjo, pasislėpus po 
pseudonimu, išlieti ant mano gal' 
vos pamazgų. Ir padarė. Tik 
gaila kad jis pasisavino gražų 
Sandariečio vardą: ikšiol aš 
branginu Sandariečio vardą ir 

, esu tikras kad joks padorus ir 
save gerbiąs Sandarietis iš už 
kampo netyko kad kitam plyta1 
pakaušiu paleidus. Jei ką turite 
— išeikit aikštėn ir (pasikalbė
kime. Taip pasikalbėję ir ben
dram darbui pagrindą rasime ir 
nesusipratimų nesukelsime. Juk 
juo daugiau tarp pačių Sanda- 
riečių bus pykties juo labiau 
tuo džiaugsis ir naudosis San
daros politiniai priešai. ,, Man 
matos kad kas tarpe Sandarie- 
čių jomarkus kelia tas Sandarai 
prisitarnauja taip pat kai meš
ka pasakoje: mušdama musę už
muša žmogų.

Kad p. Sandariečiui, autoriui 
straipsnio “Naujas Išradimas — 
Liberalų Partija”, nerūpėjo kal- 
bamasai dalykas, bet tiktai ap- 
juodinimas Račkausko asmens, 
aiškit išlos eilės neteisybių ir 
kriminalių intarimų kokius p. 
Sandaretis paskelbė savo straip
snyje, ir kuriuos g. “Tęlegramo”, 
redaktorius, per neapsižiūrėji
mą, patalpino. Ir štai ta eilė

SANDARIEJI
tų neteisybių:

1) p. Sandarietis sako kad aš 
išgalvojęs gandus apie naują— 
liberalų — partiją būdamas Chi- 
cagoje. Visai netiesa. Dar bu
vau New Yorke, kovo mėnesyj, 
buvo gandų iš Chicagos kad ga
linti atsirasti nauja partija Chi- 
cagoje, — jon linksta tie asme
nis kurie dar partijai nepriklau
są, ar kurie negalį esančiose par
tijose rasti pakankamai sau dar
bo. Taigi aš neišgaivojau. Kei
sta iš kur p. Sandarietis žino 
kad tas žilagalvis veikėjas man 
pasakojęs? Ar iš piršto išlau
žė? Juk “Dirva”, kaip ir kiti 
laikraščiai, turi savo reporterių 
ir korespondentų. Kam gi tat 
spėlioti ? .

2) P-as Sandarietis sako buk 
aš mėgstąs reklamuotis vadinda
mas save “Musų ‘žymus’ litera
tas”. Neteisybė. Niekur ir nie
kados aš taip savęs nerėkiamuo
ju. Ar p. Sandariečiui smagiau 
kad jis ir čia mane įkando? Jei 
kiek literatūroj pasidarbavau tai 
ne iš keno malonės: pats dirbau 
ir vis gi to darbo žymės yra, ar 
p. Sandariečiui tas patinka ar ne 
ir to ką turėjau laimės įnešti į 
musų literatūrą nei p. Sandarie- 
čio pavydas, nei jo pasišaipy
mas man neatims, ir manęs ne- 
.pažemdhs.

3) Apie stumjmą laukan nuo 
idarbo inltelgenltų Vr profesiona
lų, — tai yra ne mano nuomo
nė, bet to veikėjo kurio žodžiai 
buvo paskelbta “Dirvoje”, tat 
nebuvo reikalo manęs už juos 
kaltinti. Man matos kad p. San
darietis, jei jiš yra platus žmo
gus, o ne siaurutis demagogas, 
pripažįsta Igidkvieįiąm [teisę tu
rėti savo nuomonė ir skelbti ji;. 
Nuomonės nevalią, turėti ir ne
valia jos skelbti tiktai Maskvoje. 
Mes dar tokių laikų nesulaukė
me.

4) Neteisybę sako p. Sandarie
tis kad mane “išlakino” bankas, 
kuriam aš dirbau. Jei ir čia p.

cija yra gavusi paramos svvirš 
$2,000. Jei visą tai buvo blogi 
darbai tai lai jie buna Dievui 
ant garbės, o p.' Sandariečiui ant 
amžino džiaugsmo! Man iš tos 
visos komedijos aišku bent tai 
kad visuomenės organizacijose 
dirbti yra sunku, ir suraminimas 
yra tiktai tame kad minios savo 
darbininkus įvertina, tik to be
sako. Tiktai demagogai ir pa
vyduoliai formą kelia ir patįs iš 
po savo kojų pamatą išmuša. 
Jei p. Sandarietis kada nors 
dirbs organizacijoje tiek kad jo 
darbo bus žymu tai atsiras atei
tyje tokių jo paties draugų (ku
rie mokės jam tuo pačiu šmeiž
to saiku kokiu jis m'an dabar 
matuoja. Aš jam to nepavydė- 
siu, kaip ir dabar nepykstu, nes 
žinau kad jis nežino kaip netei
singą kitam žmogui skriaudą da
ro.

6) Kad kai kur Sandariečiai iš 
savo veikėjų pasityčiojo ir juos 
atstume nuo veikimo — ar ne 
gana tų faktų: New Yorko vei
kėjai! išrinko p. Vitaitį keliauti 
Lietuvon; liepė prisirengti ke
lionėn, pateirupinti sau pavaduo
toją, pasiliuosuoti nuo darbo — 
ir kai reikia važiuoti, nesiunčia: 
nesudarė reikalingų Sumų ke
lionei. Ar kitaip buvo Chicago- 
je su Dr. Graičunu? Kam rei
kėjo tą užsipelniusį visuomenėje 
darbuotoją juokams pastatyti — 
išrinkti, liepti rengtis, ir paga
lios — “nothing doing”? Taip 
rimti vyrai rimtose organizaci
jose nedaro. Teisybė, jei norė
jo žmonės- pasijuokti ir pasibo- 
vyti — galima, tik nė su rimtais 
musų veikėjais, ne rimtose or
ganizacijose, ne rimtuose klau
simuose. Ir juokams ir darbams 
yrą vieta.

7) Neteisybę sako p. Sanda- 
rietis buk aš kur nors vadinęs 
SandariečiuS bolševikais. Ar tai 
naujais būdas sugalvoti šmeižtą 
ir suintriguoti Sandariečius ? Jei 
taip tai negudrus. Ir dar kartą 
sakau kad man nesuprantama 
kaip p. Sandarietis dryso pasi
rašyti Sandariečiu po tais pra
simanymais. Bolševikui taip 
meluoti ir prasimanyti tikrai 
priderėtų, bet ne Sandariečiui. 
Shame.
i. 8) Neteisybe yra buk. aš pa
naikinęs kokias nors Lietuvos 
valdžios finansines įstaigas A- 
merikoje, 'kurios pačios savaime 
išsilaikė. Finansų Ministerija, 
ne aš, panaikino p. Bielskio ofi
są kurs Lietuvos nubiednėjusiai 
liaudžiai brangiai kainavo, jo-j
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“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžią didžiu kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi. ..,'.-.$1.00 
Ta pati audimo viršeliais .....................$1.75

Kas Šiepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
j tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų'. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. . .'. .75 
Drūtuose audimo viršeliuose ...................$1.25

Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman
tiški} ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpavičius.
I uslapių 144 ........................ ..........        3 .50

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dėklą-,I 
niacijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus; 
Ą, Jasinskiųtės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų, 
eilės. Pusi. 172 ..'............................ ..50

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių. vyrų ir moterų. .Visos tinka deklamavimui.! "i

• ir. šiaip skaitymui. Pusi. 144 . ............. .50

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkateva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi- . 
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .................  .7;.............'.*..$1.25
Audimo apdaruose ............................;$2.0,0

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais. 
Parašė J; O. Sirvydas. Pusi. 208 .............. $1.00 
Drūtuose audeklo apdaruose ....................... .....$1.50

Kaiididas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasauli gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito' žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina $1.00. Drūtais audimo apdarais ........ $1.75

Filosofijos Straipsniai — žėigeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232 .. $1.00 
Audimo apdaruose .................. $1.75

Mobamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbus raštai: 
Ar mėnulis nupuls ant žemės? Kaip Toli nuo Že
mes Dangus? Ar turi Žmogus Dusią? Kam Žmo
gus gyvena? Kur prasideda Diena; Kodėl Žiemą 
Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis.; Saulinė Planetų 
Šeimyna. Parašė K. S. Karpavičius. 126 pusi- .. .50

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas , 
senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yrą bu- ‘j. , 
bus'Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi- 
s } puslapių yra 35............................... . . '.......10

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveikslais. 
Knygėlė turi 94 puslapius . .......... .......... ' .35c

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi
• vertimai iš ./garsaus rašytojo Guy de Maupassant.
' Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vertė

Tutelis. Pusi. 160  ................................. . . .-,'.... .50
Tvirtai apdaryta ......................................  $1.00

Laimės Bej ieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
' ■gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa- 
' .veikslu). 107 pusi.35

TEATRALIŠKI VEIKALAI
Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas 

'(Aktas II) — Bibliška, meilės drama (ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo j 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pušį. 117,-su 3 . 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni,,.

; atidengimai. ...!.................................................. .50

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meilės drama apie-tai 
kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo reikia trijų moterų, keturių vyrų, ir būrelio

' pašalinių. Knyga 111 pusi., su Ibseno biografija.
j Vertė A. A. Tulys......................... .35

Veidmainystė ir Meile — garsi klasiška 5-kių aktų 
tragedija-drama. Patašė Schiller (šu jo paveiks
lų). Liuosai vertė P. Norkus; 182 pusi, s......... 50

1 IlytV'Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
liititė. Pusi. 67 ......................................... ’..... .35

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver-

• tė Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 .....................................25

Ba(on Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
' .Francuzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio bė

Paseulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budrike ' 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55...................................25

POEZIJA IR BELETRISTIKA
Teiuybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

mėiių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 ............................ ' .25

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis Su paveikslais atspausdintais gražia 
žalia spalva. 80 puslapių .............................  .35

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių tin
kamų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Para
šė JuĮ. Baniulis; Pusi. Į07 ................   50

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — dū ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honors 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 25

das apsiveduš su panaite. Visai tinka Lietuvių 
sęęnai. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 ................25

Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės ir pagonybės kovos su' ja. 
Viename akte. Vertė, Ą. A. Tulys. 47 pusi.. .... .25

Užkeikta Mergelės — Sceniška pasaka, keturių ak
tų, šešių atidengimų. Parengė V. J.' Pietaris. La
bai lengva lošti. 35 pusi..................    .25

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais, antras' — 13-me šimtmetyje. Lošia
2 vyrai. Parašė K. S. K. Pusi 24...............................15

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Prie , 
lošimo reikia 3 vyrų ir 2 moterų. Vertė Šeinis.

36 puslapiai............................................................. .15

“DIRVA”
7907 Superior Ave- Cleveland, O

Sandarietis norėjo maine paže
minti tai nevykusiai. Aš išėjau 
pats, savo valia. Apie pasitrau
kimą iš banko mainiau jau nuo 
pat 1922 metų rudens. Rezigna
vau 11 d; balandžio; galutinai 
^pasitraukiau nuo gegužio 15 d. 
'Kielk mano asmuo ir dadbals bu
vo įvertintas Baltic Statės Ban
ke liudija to banko išduota mu
,no darbo ir sąžiningumo atesta
cija. Jei p. ‘Satadarietib kada 
'bus pas manė aš jam mielai pa
rodysiu. O jei jis norės tai ga
lės pamatyti ten kur Suv. Vals
tijų įtsatymai paaiškina nesusi- 
valdantiems piliečiams kas va
lia, ko nevalia apie kitus sakyti 
ir rašyti.

5) Afpie “kikinimą” manęs iš 
Sandaros pirmininko vietos aš 
niekur nerašiau, (tat (bereikaio 
p; 'Sandarietis apie tai rašo savo 
straipsnyje: Jei Sandaros na
riai norėjo geresnių ir darbštes
nių už mane žmonių centro val
dyboje tai jie ir pasirinko, ir tu
riu vilties kad jie to nesigaili! 
Aš irgi nesigailiu: .p. Sandarie
tis, tur būti, nenumano kad bu-., 
ti musų .politinių organizacijų; 
centro valdybos nariais yra sun
kus darbias, o atlyginimo gauni 
“plytą į ka'ktą” Man smagu 
yrą konstatuoti faktas kad ma
rio pirmininkavimo laikų Sanda^ 
ros Apskričiai rezoliucijomis rei 
škė man padėkos už darbą, tuo 
pat laikų mes nustatėm rimtą 
Sandaros papėdę jos santikiuose 
su kitomis partijomis, ypač klau
simuose bendro darbo šu kleri-
kalais ; tuo pat laiku Amerikos 
Sandaros kuopas aplankė net du 
kalbėtojai iš Lietuvos; Lietuvę,- 
j:e musų vienminčiai ir jų politi
nės ir kultūrinės organizacijos 
gavo daug moralės ir medeginės 
paramos iš Amerikos. Tie visi

kios naudos nenešdamas. To 
ofiso darbą atlieka dabar Baltic 
States Bankas, mokėdamas ūž- 
dyką, be jokio atlyginimo, pro
centus už sunokusius kuponus. 
Ar p. Sandarietis nepėrmato to 
kad geriau yra turėti atliktą 
darbą be apmokėjimo negu už jo 
atlikimą mokėti didelius pini
gus? Už tą darbą kurį dabar B.
S. Bankas atlieka dykai Lietu- 

, vos valdžia turėjo mokėti nema
žiau $12,000 per metus. Ar pa
naikinimas Misijos yra blogas 
•dėlto kad jis atsitiko tuo laiku 
kada aš-buvau Lietuvoj ? Tikrai, 
man priąimena tas mažas epizo
das: kai buvau Lietuvoje, kokis 
juokdaris paleido paskalą buk 
aš norįs užimti p. Bielskio vie
tą. Ir atsirado tokių “vyrų” 
kurie riet vidurių liga apsirgo 
besikarščiuodami (ir beargumen- 
tuodami kad “geriau jau Biels
kis, bet ne Račkauskas.... ” 
Belieka pamoti ranka ir iš Ru
siško pasakyti: “Ech, vy čelo- 
večiki! ech, vy dušionki!”

9) Neteisybė yra buk aš siun
tęs “Tefogramui”, jo skyriui, pa
siūlymą siuntinėti pinigus Lie
tuvon per “Dirvos” Agentūrą, 
mokant jai po $12 už 100 Litui- 
“Dirvos” Agentūra siuntinėja 
pinigus Lietuvon po- $11 už 100 
Litų dar nuo to laiko kuomet 
“Telegramas’’ tiktai rengėsi už
gimti. Man įstabu kam g. “Te- 
legramo” redaktorius leido šitą, 
neteisybę paskelbti.

10) Bereikalingai kartoja p. 
Sandarietis “Vienybės!’ skelbi-

Žmogus a'teini ant šios že
mės be šonkaulio, ale kad 
kožnam vyrui Dievulis pasa
kė, “Vargsi ir prakaitu kak
tos savo susirasi savo šon
kaulį, ba jis kur nors tau 
yra”, po didelių ji'eškonių 
imi surandi. Apvaikšeioji 
kelis sykius ratu aplinkui, iš 
visų pusių apžiūri ar tinka, 
ir pradedi egzaminuot:

— Ar esi geros širdies?
— Dar rodos niekas nesu

gadino.
— Ar pikta ? '
— Ne, jeigu nieks nepy

kina.
— Ar moki grajyt kokiu 

nors muzikaliu instrumen
tu?

— Moku visais, kai užsu
ku grafofoną.

— Ar moki grindis šveisti?
— Dabar yra grindims už

tiesalai kad nereiktų šveist.
— Ar moki bliųdųs maz- 

got?
— Reikalas tų išmokina.
— Ar moki valgius ga- 

mint?
— Valgius gali gaut ga

tavus, ba dabar viską gali 
pirkt dėžėse.

— Ar nprėsi anksti kelt 
man pusryčius taisyt?

. — Aš pusryčius pagamin
siu išyakaro.

Kada dauguma tų klausi
mų užganėdinančiai atsaky
ta, imi ir užsinori ženytis. 
Ba vis ant svieto taip yra1: 
bėdavoja neženotas ir bėda- 
voją ženotas. Ir kada pra
leidi pusę amželio bebėdavo- 
damas neženotas, užsinori 
perkreipt bedas.iš kitos pu
sės ir pabandyt kaip lengva 
bus bėdavot turint šonkaulį.

Štai muzika ūžia, bubnai 
bu'bnija, svečiai susirenka 
ir apvaikščioja gerb. Spragi
lo jaunystės laidotuves.

Sueina visi Slaptos Spra
gilų Sąjungos Spragilaičiai 
ir tokie kurie jau turi savo 
šonkaulius ir tokie kurie dar 
jieško. Sueina prijungti jau 
šonkauliai ir sueina palaidi.

Visi linki gerb. Spragilui 
ir jo šonkauliui geriausių 
laimių ir kad jų vaųgai butų 
mažučiai.

Drožia kalbą su linkėji
mais vienas slaptas Spragi- 
laitis, drožią kitas, ir taip 
toliau, ir visi visko prikal
ba. Kalba gerb. šonkaulis, 
o paskiausia paprašomas 
ir gerb. Spragilas ką nors 
pasakyti.

Jisai irgi atsistoja, atsi
kosti, ir ima kalbėt a'pie jieš- 
kojimą šonkaulio ir kaip Su
rado, ir paskui pasirodo la-

mą buk main bevariovaujant su
dilę $500,000 žmonių pinigų. 
Neteisybė, vadovavo ten ir “Vie
nybės” redaktorius, vadovavo ar 
visa eilė žymių darbuotojų. Ne
teisybė kad sudilo $500,000. Jei 
kiek sudilo tai tiktai tuo laiku

darbai atlikta tuo laiku kuomet “kada Amerikoje buvo organizuo-
Sandaroje pirmin'ilnkayo tas 'as
muo kurio “iškikiniimu” taip 
gražiai pasidžiaugia p. Sandarie
tis. Be to, mano pirmininkavi
mo laikais Sandaros Administra-

jama Resorrin Co. ir kada Rač
kauskas buvo Europoje, kur or
ganizavo Nemuno; Ringuvos ir 
Dubysos bendroves, kurios grą
žai gyvuoja ir ilgainiui ir pate

p. Sandariėtis tarės gal progos 
pasidžiaugti geni dai'bu.
A Prie (pabaigos pasakysiu kad 
labai gailiuos p. Sandarietį sulo- 
šus į ikfftų partijų (kortas: kiltos 
partijos, tap pat ir musų pačių 
priešai; džiaugiasi kada patįs 
ItJauitininlkai savo tarpe šunis ant 
viens kito karsto. Tuokart mu
sų priešai žvejoja. Kai kartais 
dar ir pakursto: ūžia! Gai
liuos taip jau kad nežfflriau Mas 
pasislėpė po gražiiu Sandariečio 
vardu, atlikdamas visai ne-San- 
dariečįO, darbą. Jei žinočiau tai 
galėčiau pasimatęs paspausti jo 
ranką ir padėkoti už tūtos šmei
žtus, kurių man nepasigailėjo. 
Bet visvien kadir nepažįstamam 
Siunčiu žemaitišką ačiū. Lai 
jam Dievas užmoka už jo getą 
širdį!

V. K. Račkauskas.

bai susirūpinęs ir sako:.'
— Po tų visų bėdų, ar jus 

žindt kas man dabar labiau-? 
šia rupi?

Visi ima spėjinėt: vienas; 
sako: Kad nepabėgtų; kitas
— Kad kas neatimtų; kitas
— Kad nepeštų; 'kitas — 
Kad nesibartų. Ir taip to
liau ir be galo. Ale niekas 
gerb. Spragilo rūpestėlio 
neatspėja, ir tada jis pals 
pasako:

— Man dabar labiausia 
rupi kur aš ją šiąnakt dė
siu kad aš tik vieną lovą tu
riu ....

Taip praėjo laikas; ’atėjo 
vakaras, ir sukako pirmuti
nė diena.

Ale dabar gerb. Spragilas 
nori papasakot '.apie savo 
pirmus pusryčius su savo 
šonkauliu.

Kai kas ženijąsi tai ’geri 
žmonės nesigaili ne tik žo
džių ale ir daiktų. Ba pa
prasta apkraut dovanomis 
savo draugus ir drauges

Rūpinasi tuo visi, o kad. 
gerb. Spragilas ir gerb. 
Spragilienė ('buvusi šonkau
lis) draugų daug turėjo tai 
ir visko daug apturėjo. i

Visi rinko ir siuntė dova
nas. Ir visi taikė parinkt to
kias kokių 'kiti neparinks — 
tai yra tokias apie kokias ki
ti mažiau pamislys. Vieni 
sako savo šonkauliui: Ne- 
šiųškim šaukštų ar bliųdŲ, 
'ba tie yra labai 'paprasti da
lykai, ir. kiti juos greičiau
sia prisimins ir nusiųs, tada 
turės perdaug.

Kiti irgi taip sako, treti 
irgi taip. Ir taip visi.

Vieni sako: Duokim jiem 
pečių, 'ba žiema ateis ir rei
kės namus susišildyt.

Kiti 'sako: Duokim stalą, 
ba vis reikės an't ko paval
gyt.

Treti saljio: Duokim bač
ką pelenams, ba kieme ant 
Vėjo jų nebers. ..

Kiti: Duokim viedrą ang
lims nešti, ba negalės pečiu 
pašfkurt.

Dar kiti: Duokim kubilą 
drapanoms skalbti* ba rei
kės irgi švariai nešiot.

Kiti kitokių dalykų ir dar 
kitokių kokių tik naudin
giausių sumislino.

Atsikeli ryte, randi visus 
tuos daiktus suneštus, žiuri 
ir džiaugiesi. Randi du lop
šiu, tris vežimukus, penkias 
pienui bonkas su žindukais, 
keturis stalus, keturias šė
pas stotkams dėti, tris pe- - 
čius, devyniolika krėslų, še
šias sofas, septynis prosus, 
keturias bačkai pelenams iš
nešti, penkis viedrus anglim 
atsinešti, tris kubilus skam- 
biniuį, penkias prosijimui 
lentas; keturis patiesalus ko
joms nusišluostyti iš lauko 
einant; pusę tuzino šluotą, 
keturias lopetas, tris maši
nas žolei pjaut, tris grėblius; 
tris elektriškus karpetų va- 
lytojus, ir daug kitokių ma
žų dalykų po kelis tuzinus,. ' 
kurių per visą amžių užtek
tų, kurių mažiausia vartoji, 
ir visų tik po vieną siųsta; į

Apžiūri viską, apsidžiau-Į 
gi tokiu dideliu atminimu.

Paskui pamisimi kad rei
kią ir pusryčių. S,ėdi prie! 
štalo ir lauki. Naują tavo ' 
šeimininkė skubina ruošiasi 
kuogeriausius daiktus parsi- H 
nešt, gardžiau išgamint ir 
paduot valgyt. Ale dairosi,, 
dairosi — nei vienos skarva- 
dos kiaušiniams kepti, nei 
vienos torielkėlės duonai ar 
■kam padėti, nei vieno peik 
lio duonai riekti, nei vienai 
šakutės maistui į burną neš
ti, nei vieno puodo kavai vi> 
ti, nei vieno puodelio kavai 

! įsipilti, nei kur cukrų dėti, 
nei kuo išmaišyti........

Ale vistiek žmogus jauti 
padėką savo širdyj visiems 
už gerą atminimu Ir apsirū
pinimą padovanoti tokius 
daiktus kurie jų išrokavįmu 
butų labiausia reikalingi.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Pirvą” .
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KRIZIS RUHRE

TZRIZIS Ruhro klausime, 
kaip ir reikėjo tikėtis, 

jau prisiartino: Iš Viso ma
toma kad Francuzija turės 
pasirinkti: arba nusileisti 
prieš Angliją, arba pati vie
na vesti ir toliau pragaiš
tingą savo politiką, kurios 
tikslu yra užsmaugti Vokie-

saviškių Lietuvį 
; jiems HDirų”

DIENOS KLAUSIMAIS
Pirmasis Lietuvos 
Konsulatas Amerikoje

Nuo seniai buvo gandų kad 
Lietuvos valdžia yra pasiryžusi 
Įsteigti savo konsulatus Chica- 
goje ir New Yorice. Buvo žinių 
ir apie kandidatus toms vietomis. 
Rytinėms valstijomis buvo kvie-vuiuiu j x m Mo v* ’ vxiiv nnvJuo v ai o L J. j vmo mu'vvf aviu-

tiją, — šitoje padėtyje gali I čiama p. J. S. Lopatto, advoka- 
ir karas iškilti.

Britų valdžia neprielan
kiai žiurėjo į Francuziją vi
su tuo laiku kaip ji kėlė už
grobimo avanturas. Fran- 
cuzijai rupi visiškai sunai
kinti Vokietijos industriją; 
gi Anglijai rupi apginti Vo
kietiją, kuri nuo/senų laikų 
buvo geriausiu Anglijos iš
dirbinių pirkėju. Taigi, kaip 
matom, ir vienoj ir antroj 
pusėse yra grynai prekybi
niai išrokavimai.

Francuzija 'dabar yra tik
ra viešpatė visoje Europoje, 
ir kaipo tokios kaimynai 
pradeda bijotis. Ji laiko sa
vo kontrolėje didesnę dalį 
Europos anglies ir geležies 
kasyklų; ji laiko didžiausią 
visoje ^Europoje armiją ir 
didžiausį oro laivyną. Ki
taip sakant, tai yra bene 
tvirčiausi miiltaristinė val
stybė. Kad apsaugojus sau 
galimybę daryti taip kaip 
patinka, ji sukišo sau į ki
šenių visą Lenkiją ir Serbi
ją, — ir tos valstybės, iški
lus kokiam nors bruzdėji
mui kuriu gali būti įvelta 
Francuzija, bus jai visiškai 
palankios.

Anglija, užsistodama už 
Vokietiją, kurios savistovu
mui labai rimtai grąso 
Francuzijos politika, lyg ir 
pasako * Francuzijai: “Eik į 
lauk iš Ruhro, o jei nė tai 
mes padalysime sutartis su 
Vokietija prieš tave”. Aki
vaizdoje tokios padėties ir 
pačioje Francuzijoje nėra 
vienodo susitarimo kas dėl 
jos užsienių politikos ir jos 
santikių su Anglija. Viepi 
nori palaikyti santarvę su 
Angliją-, kiti, drąsesni, su
tinka išsiskirti iš santarvės 
ir savarankiai veikti. Val
džia beit gi bando surasti ko
kį nors būdą ginčams ramiai 
užbaigti.

Francuzų aiškinimas del 
Ruhro yra suprantamas: 
Vokietija karo metu išdras
kė dalį Francuzijos ir dabar 
nemoka karo nuostolių, 
kaip Versailles konferenci
ja buvb nutarusi. Vokieti
ją ir jos draugai sako kad ji 
negalinti išsimokėti. Belie
ka rimčiausi išeitis: sušauk
ti tarptautinį konferenciją! 
Ir išspręsti ar ir kiek Vokie
tija galėtų mokėti. Tokiai 
■konferencijai sugestiją pa-: 
Siūlė Suv. Valstijų Sekreto
rius Hughes. Jam pritarė 
Anglija ir-popiežius. 

i....Ypatingai sielojasi Vokie
tijos likimu popiežius. Jo 
lįųncijai Muniche, Belgijo
je, ir Paryžiuje varo, kiek 
įmanydami, agitaciją kad iš- 

. išgelbėjus Vokietiją nuo 
Francuzijos ir, gal būti, pa
čią Europą nuo naujo karo. 
Jie permato kad juo ilgiau 
Francuzija laikysis Ruhre, 
juo greičiau pačioj Vokieti
joj gali įvykti tas pats kas 
buvo Rusijoje 1918 metais, 
iškilus bolševikų revoliuci
jai. Jei toki revoliucija iš
kiltų Vokietijoje, jai pasiek
ti Francuziją ir Italiją reik
štų tiek pat ką peržengti 
slenkstį.

tas iš Wilkes Barre, Pa. Vaka
rinėms valstijoms buvo siūloma 
p. J. Bielskis. Ponui Lopattai 
atsisakius, New Yorke paskir
ta p. Bielskis, kurs pastaruoju 
laiku buvo Lietuvos Finansų Mi
nisterijos įgaliotiniu Amerikoje

reiktų abejoti: del p. Lopattos 
Lietuvos Užsienio Mįnįsteris (p. 
Galvanauskas) jau senai buvo 
nusistatęs jį kviesti; p. Lopat
tos kandidatūra į konsulus buvo 
pastatyta tuojau po Taikos Kon
ferencijos Paryžiuje, kur ir jis 
dalyvavo, pasiųstas tenai Lietu
vos Neprig. Fondo. Mums įsta
bus betgi yra tas faktas kad p. 
Čarneckio nusistatymas tuo 
klausimu pasikeitė: p. Lopattai 
atsisakius nuo pasiūlytos jam 
New Yorko konsulo vietos, Lie
tuvos Užsienio Ministerijoj gau
ta iš Washingtono (kaip girdė
jome iš labai ^patikėtinų šal'ti-

ir vedė p. Vileišio laikų paliktą-j n jų j pakartotina, bene dviem alt-
ją Finansinę Misiją.

Apie paskyrimą p. Bielskio 
■Į | Konsuliariu Lietuvos Agentu 

praneša visuomenei Lietuvos Aitr 
stovas Čarneckis. Savo praneši
me jis nurodo kokias pareigas 
turės eiti p. Bielskis, kokios pa
liks Atstovybei eiti.

Kalbant apie Lietuvos konsu
lus Amerikoje, reikia šiek tiek 
ir daugiau papasakoti, prisimi
nus ir truputį istorijos. Pernai;! 
pačioje pradžioje metų, tuoj po tą prie vežamo .... 
to kaip buvo pradėta tartis su- Kas bus Chicagoje nežinia, 
kurti Amerikoje tarpsrovinį ko- Girdėjome kad kiek laiko atgal 
miteitą Lietuvai šelpti, p. Car-1 p. Čarneckis, lankęsis Chicagoją 
nerkis matėsi su buvusiu tuo- siūlė keliems taūtininkams (ne 
kart Sandaros Centro Pirminin- visi jų Sandariečiai) rekomen- 
ku V. K. Račkausku žr klausė duoti juos į konsulus. Vėliau- 
Sandariečių nuomonės apie kon- šiai buvo kalbų kad skiriama yra 

seniausis Chicagos Lietuvis ad
vokatas BradčuIiS.

Kas dėl paskyrimo p. Bielskio 
konsuliariu agentu New Yorke 
— nedaug mes teturime pasaky
ti. Lietuvos Užsienio Ministe- 
riS labai gerai žino kiek nepasi
tenkinimo Amerikos Lietuviuo
se buvo dėl p. Bielskio asmens

vėjais, rekomendacija naujos 
kombinacijos: p. Bielskis New 
Yorkui ir p. Mastauskas Chica- 
gai. Ar* Užsienio Ministerija 
skaitysis su tokia atstovo reko
mendacija, mes nežinome, — 
greičiausia ne, nes ne tik Užsie
nio Ministerija, bet ir kiti augš- 
tieji Lietuvos valdininkai, neiš
skiriant net ir kai kurių krik.- 
demokratų lyderių, žiuri Į p. 
Mastauską kaipo “į penktąjį ra-

Sandariečių -nuomonės apie kon
sulus ir “kandidatus į konsului. 
Iš p. Čarneckio kalbos jau tuo
kart buvo, glalma permatyti kad 
jis pats ir, žinoma, remiančioj! 
jį partija, krikščionįs-demdkra- 
tai, tuokart 'buvo nusistatę pasi
dalinti konsulatais taip kad vie
nas konsulatas tektų krikščio
nių-demokratų kandidatui, an- se uuvu nei p. oieiamu n.-mcno 
tras gi — Sandarečiui. Kad no-kuomet jis buvo Liet. Fin. Mi- 
minacija* p. Lopattos negalėjo ^isterijos įgaliotiniu. Jis žino 
būti p. čarnecko rekomendacijų kad vjTiausi prieža®tis tų nepa- 
pasekmėje apie tai nedaug \te- sitenkinimų buvo tame kad p.

Bielskis važinėdamas po Ame
rikos kolonijas griovė CentraŽio 
Komiteto skyrius, — nors tai 
buvo vienintelė Organizacija ku
rioje buvo galima bendrai, be 
(srovių Skirtumo, attikti naudin
gą Lietuvai darbą. P-as Bids-
kis nesidrovėjo tokiu savo dar
bu viešai katalikų spaudoje gin
tis, kad tuo įsigavus į malonę 
(katalikų lyderių kontroliavusių 
Tautos Fondą ir mokėjusių p. 
Bielskiui už jo pragaištingą Lie
tuvai darbą “judošiaus sidabri
niais”. Nuomonės jisai neturi, 
— jis visą laiką buvo pildyto jas 
įsakymų vieno ar kito kurio tvir
tesnio už ji krikšč.-demokratų 
lyderio. Lietuvių gyvenime ji
sai, kaip ir p. Maistauskas, pasi
rodė jau tuokart kai Amerikos 
Lietuviuose atsirado fondai, at
sirado pinigai. Pirma to, kai . 
musų visų buvo tarnaujama Lie
tuvos idealams beinteresingai, 
pasišventimu, juk nei vieno nei ■ 
kito tų didelių darbuotojų nebu- , 
vo “nei dūko”. Ir dabar jiems 
Skiriama yra taip atsakoniingos 
vietos, dabar pavedama jiems • 
valstybės darbai! 1

Jei Lietuvos valdžios žmonės 
dar stebisi del'ko Amerikos Lie
tuviai atžala nuo Lietuvos rei
kalų, tai ir mums Įstabu-: ar au- 
gštesnieji Lietuvos valtiinilnkai 
neturi supratimo apie Amerikos 
Lietuvių sentikius, neseka Ame
rikos Lietuvių spaudos, nors tu
rėtu ją sekti, turėtų būti kuo- 
gerauisiai painformuoti apie tą 
trečdali Lietuvių tautos gyven
ti Amerikoje? jei jie sektų, jei 
jiems rūpėtų palaikyti Ameri
kiečių upas arčiau prie. Lietuvos 
tai jie nedarytų tokių kapitali
nių klaidų kaip skyrimas i augš- 
taš ir atsakomingas Lietuvos 
vietas asmenų kurie Lietuvai 
tiek tedirbo kiek jiems Lietuva 
mokėjo, bet iš savo geros valios 
ir pasišventimo niekuo neprisi
dėjo prie Lietuvių dvasios auk
lėjimo ir išlaikymo Amerikoje.

Amžinajai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V.)

(Tąsa iš pereito num.) me pasiekti Mokerno miestelį, 'kad galėtu-
j me rytoj rytą anksti toliau iškeliauti, 
i — Ar daug turime keliauti? —- paklau- 
' sė Rožė. ’

— Kad pasiekus Parisą? 
. mergužėlės. Mes turime dar 
. varstu. Mes nuvyksime tenai, 
. vo, ir musų kelionė yra pigi,

delmonas nėra pilnas.... Bet ir musų rei- 
, kalavimai yra mažiliukai: mažiukas kamba

rėlis jums, su šieniku ir antklode man prie 
jūsų durų, su Kildžioju prie mano kojų; 
glėbys šiaudų senam Žovialui, — tai ir vi
sos musų išlaidos; 'kas liečia maistą, — juk 
judvi valgotą nedaugiau už paukšteles; gi 
aš, pats, būdamas Spanijoje ir Egipte išmo
kau suvaldyti savo apetitą.

— Užmiršai pridėti, kad pats viskuo 
rūpinies, neleisdamas mums pagelbėti pa
čiam.

— Taip, gerasis Dagoberte, kai aprū
pini musų reikalus, tai pats, vietoj.pasilsė
ti, dar Skalbi musų skalbinėlius, juk gi tai 
musų reikalas tokį darbą atlikti....

— Jūsų! — sušuko senas kareivis, per
traukdamas Blanšę. — Ar jus manote, kad 
aš leisiu jums sugadinti savo rankeles mui
liname vandeny?1 O ne, niekados! Prie to, 
kareivis yra pratęs skalbti savo baltinius, 
ir, panaitėlės, nepaisant, ką jus sau manote, 
aš buvau geriausia skalbėjas visame musų 
regimente! Gi kas liečia prosymo, aš ma
nau kad ir prosyti moku labai gerai, ar ne, 
mano panėlės?

— O, niekas geriau nepaprosytų, kai 
pats.

— Tiktai kartais, — pastebėjo, nusišyp
sodama Rožė: — kartais perdaug sugniau
žai. ...

— Taip, taip, dėlto, kad mano prosas 
nebūna gana karstas. Matai, kada palaikau 
prie skruosto, tai ir atžystu, ar prosas karš
tas, ar ne. Mano oda tiek sukietėjus, kad 
kartais ir nebenuvokįų, ar gana karščio, 
•ar ne. • ■11

— Ar gi tu, gerasis Dagoberte, nesu
pranti, kad mes juokaujame?

—- Taigi* mano mergelės, jei esate pa
tenkintos mano skalbimu, tai ir tegul pa
silieka kaip buvę. Bent tai yra pigus bū
das. Biedni žmonės, būdami kelionėje, tu
ri kliolabiausiai taupyti, tad ir mes turime 
įžiūrėti, kad pakaktų mums turtų ligi pa
sieksime Parisą. Musų popieriai ir meda
lis, kurį turite, visa mums padarys, — bent 
reikia to tikėtis.

— Medalis yra švenčiausia mums daly
kas. Tai yra dovana, kurią minus davė mu
sų motinėlė, ant mirties patalo būdama, 

<' — Taigi žiūrėkite, kad 'nepamestumėt
jo, vis laiks nuo laiko pasižiūrėkite, ar jis 
yra, ame.

— Štai jis čia, — atsiliepė Blanšė, išsi
traukdama iš užančio mažą bronzinį meda
lį,-kurį ji nešiojo ant kaklo, ant plonyčio 
metalinio grandinėlio. Ant to medalio abiem 
pusėm buvo šitoksai parašas:

Victime 
de

L. C. D. J. 
Priez pour moi.

Paris
: February 19, 1682.

'— Nereikia taip labai krimstis,* mano 
> I brangiosios; — pastebėjo. — Teisybė, jūsų 
i mamytė buvo geriausi ir garbingiausi mo-
■ teris. Ji buvo vadinama “Varsavos Žem-
■ čiugu’’. Teisingiau butų pasakę, vadinda

mi? ją “Pasaulio Žemčiūgu”, ries ir visas pa-
’ saulis negalėtų geresnės už ją pagimdy- 
. ti.. . Ne.... ne....

Dagoberto balsas nutruko. Jo krūtinė 
sudrebėjo, ir jis pradėjo braukyt savo usus:

— Klauskyite, mano vaikeliai, — vėl 
pratarė, — jei jūsų motinėlė butų su jumis, 
ji duotų jums geriausių patarimų, ar ne? j

— Kaip tai, Dagoberte?....
— Taip, ju'k ji ir mirdama įsakė jums: 

visados atsiminti apie ją, beit niekados ne
verkti ir nesielvartauti....

— Taip, tai buvo paskutiniai jos žo
džiai. Ji dažnai sakydavo mums, kad malo
ningas Dievulis, gailėdamos motinų', kurios 
turi palikti ant žemės savo kūdikius, leidžia 
joms iš aukštybių daboti savo 'kūdikėlius ir 
girdėti danguje jų maldas, — nekaltai pra
tarė Blanšė.

— Ir jos akys visados matys mus, — 
pridėjo Rožė.

Tai sakydamos seserys žiurėjo dangun, 
ir pilnais nekaltybės balseliais kalbėjo:

— Motinėle, brangioji motinėle, męs 
žinome, kad tu matai ir girdi savo dukre
les.

— Taigi, jei jaučiate, kad jūsų mirusi 
močiutė mato ir girdi jus, — pastebėjo su
sijaudinęs Dagobertas, — tai žiūrėkite, kad 
daugiau nebeverktumėt ir nebesikrimstu- 
mėt.

— Teisybę sakai, Dagoberte.
— Jau nebeverksime daugiau, — pri

dėjo našlaitėlės, nusišluostydamos ašaras.
Dagobertas, niekados nebuvęs dievo

tas, dabar buvo visai beveik virtęs stabmel
džiu. Būdamas Spanijoje, nieko nepaisy
damas, šaltu krauju kirto visokių zokonų 
vienuoliui kurie vienoje rankoje nešėsi i 
kryžių, kitoje gi turėjo durklą, gindami ne 
laisvę (Inkvizicija per amžių amžius-kovo
jo prieš laisvę), bet savo privilegijas. Da
gobertas per visą savo amžių buvo matęs. • 
daug visokių baisių atsitikimų. Jis. ne kar-, 
tą žiurėjo įnirčiai į žiotis, taigi ir jo širdy
je .užsiliko bendras geroms sieloms religi
jos jausmas. Rods, jis nesuprato tos ne
kaltos iliuzijos, koki apėmė nekaltų našiai- ; 
čių sielas, bet vis gi jis nečlryso paliesti jtj ‘ 
nekalto jausmo ir tos vilties, kuri jas gaivi
no. Pamatęs, kad jos jau kiek aprimo, jis 
pridėjo:

— Teisybė, mano mergelės, nusišluos- , 
tykit akutes' ir eikite sau kalbėdamos jr 
juokdamos, kaip kad šįryt darėt, net neat- 
sakydamos į mano kalbas, taip buvote ' 
užimtos savo reikalėliais.... Taip; taip, 
panaitės! Senas kareivis susekė jus juo
kus bekrečiant. Judvi turita kaž-kokių 
Uėištų, dailių reikalų kalbėjimui, ir tos kal
bos užėmė jus per kiauras tris dienas. Bet 
jei jums tas smagų ir prie tokių kalbelių 
jūsų laikas greičiau prabėga, tai ir man 
smagiau ir linksmiau....

Sesytės nuraudo, nusišypsojo, viena į 
kitą pašižiurėdamos, nors akytėse dar bliz
gėjo ašaros. Pagaliaus Rožė pratarė:

— Teisybė, teisybė, geras Dagoberte, 
bet mes nieko ypatingo nekalbėjome. Mes 

i tik kalbėjome apie tokius dalykus, kurie, 
atėjo mums į galvą....

— Tai ir gerai! Aš ir nenoriu sužino
ti daugiau, kaip tik tiek,- kiek jus pačios no
rėsite man papasakoti.... O dabar pasil
sėkite, paskui ir vėl keliausime, nes jau pra
deda temti, ir pirm negu sutems mes turi-

Taip, mano 
bent šimtą 
nors išleng- 
nes ir musų

Trukšmas Susivienijime 
Liet. Amerikoje

Įsivyravus Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje bolševikams, 
jau pradedą rodytis vaisiai. Ne
minint to kas Ibiivo tokiose vie
tose kaip Hartford, Cleveland ir 
kitur, vėlesniuoju laiku jau pri
eita prie liepto galo. Antai vi
suose laikraščiuose paskelbta ži
nių kad tūlas agitatorius Bimba 
(ar Bimbo, ar kaip kitaip) vie
šame SLA. 83-ios kuopos Brook
lyn© išvažiavime parodė kokių 
premonių manoma griebtis sa
votiškai agitacijai organizacijo
je: tai provokacija, šmeižtais-, 
purvinimas. Bimba prisikalbino 
prie Susivenijimo Pildomosios 
Tarybos kam ji karo metu pir
kusi Liberty Bondsų. Jo nai
viais išvadžiojimiais, Susivieniji
mas prigel'bėjęs nužudyt bent 
12 darbininkų. Mat, jis apskai- 
tliavęs kad karo metu išleista 
apie $10,000 tain kad nudėjus 
vieną kareivį...-. Susivieniji
mas gi turįs $120,000 Laisvės 
Bondsais. Tat ir savotiškos lo
gikos keliu lengva išvada: pa
dalink $120,000 ant $10,000 k 
gausi 12. Irtos pačios.logikos 
keliu einant, S. L. A. Pildomoji 
Taryba esanti žmogžudžiai....

šitokiu įbolševiko šmeižtu pa
sibjaurėjo visas išvažiavimas, 
ir kuopa (83-čia), kaip girdė
jome, pareikalavo iš Pild. Tary
bos kad Bimba butų iš Susivie
nijimo išbrauktas, kas, be' abe
jonės, jau ir atlikta.

Susivienijimas turėtų apsižiū
rėti kad panašių ekscesų organi
zacijoje nebepasikartoj ų, nes ki
taip patįs agitatoriai (galės iš- 
provOkuotli kad ir raidžia ims 
kištis į ‘tarpsrovinius santikius’ 
organizacijoje. Nėra abejonės 
kad dabar “Laisvė” ir “Vilnis” 
pradės kuosmarkiausią kampa
niją prieš SLA. Pildomąją Ta
rybą. Mes jau pergyvenom tokį 
“armyderį” kuomet socialistai 
laužė sau ragus nenorėdami pri
imti naujosios konstitucijos. 
Sunkus tai buvo laikai.' Nėra 
abejonės kad ir dabar bus miri- 
kiis organizacijai laikas. Tė
čiai! mes turime vilties kad rim- 
tesnysis elementas organizacijoj 
je stovės ant tvirto Lietuvystės 
pamato ir neleis tempti organi
zaciją į Maskvą, — tat juo dau
giau bolševikų apleis Susivieni
jimą dėl Bimbos prašalinimo 

įtuo geriau bus organizacijai ir 
likusiems joje nariams.

6 vai. vak.
8 vai. vak:
7 vai. vak.

Rugs. 15 d.1 
Spalio 1 ii. 
Spalio 15 d.

žiūrėdami į šias dienas galite 
įsiraizd'int kaip žemė keliauja 
aiplink saulę. Tos žvaigždės ku
rios maitosi tekant (rytuose rug
pjūčio 1 d. 12 vai. naktį, jau už 
mėnesio laiko, rugsėjo 1 d., ma
tosi 'tose pačiose pozicijose ir 
augštume nuo rytų horizonto 10. 

nėra taip iškaišytas skaisčio- vai. vakare. Visą mėnesį žemė 
mis žvagždėmis kaip žiemos 'bėgus į rytus dabėga arčiąu tų 
'dangus. Gamta lyg ir taikė kad • - • - • - -
vasarą, kuomet laukai numar
ginta gėlėmis, kada viskas rei-1 dės tekančios žemai, tos kurios 
kia dirbti idant butų žiemai, kad - ’ n
žmonės nesidarytų po erdves, 
per naktis, kad gerai išsimiego
tų ir dieną dirbtų, žiemos lai- 

'ku visa žemė apnuogėjus, tada 
gražiau į erdves pasidairyti.

Apačioj telpantis musų sri
ties žvaigždžių piešinis atvaiz- mėtos rytinės ■ žvaigždės butų 
Idina daugelį konlsteliacijų (ir žy
mesnių žvaigždžių kurios dar 
tebematoma iš pavasario viena
me (dešiniame) piešinio krašte 
arba vakaruose, ir kurios dar 
bus matomos vėliau. Tos yra 
kairiame piešinio krašte arba 
rytuose, tekančios vėlai nlaktį. 

šis piešinis yra geras tėtaiji- 
m aim's žvaigždžių sekančioj 
tvarkoj:
Rugp. 1 d. 
Rtigp. 15 d. 
Rūgs. Į d.

36 valstijose rengiama demom- 
eftracijos prieš karuls. Rengėjui 
obalris yra “Įstatymai — Ne
teik Karių”. Tos demonstraci
jos bus devynių mėtų sukaktu
vėse nuo pradžios pasaulinio ka-' 
ro, liepos 28 ir 29 d.

Pietvakarinių valstijų j’iavų 
augintojai ruošiasi apšauki par
davimo streiką — neparduoti 
savo javus iki nebus duodama 
augštesnė kaina.

RUGPJŪČIO MEN.
DANGUS

D UGPJUCIO mėn. dangus tu- 
1\- ri vienas iš žingeidžiausių 
pasakose konsteliacijų, nors nė
ra taip margas pirmojo didu
mo žvaigždėmis. Po teisybei, 
rugpjūtis priguli dar vasaros 
mėnesiams, o vasaros dangus

žvaigždžių. Apie 12 vai. naktį 
rugsėjo 1 d. matosi kitos žvaigž-

pirmiau tekėjo 'tik apie 2 vai. 
nakties.

Darant tėmijimus žvaigždžių, 
reikia turėti išsikirpus šį pieši-' 
nį ir jieškoti kurios nors grupės 
žvaigždžių turint tą piešinį virš 
galvos, taip kad piešinyje pažy£

12 vai. nakties
1 vai. vak.

10 vai. vak.

rytuose; o vakarinės vakaruose. 
Ant stalo gulintis piešinis paro
do viską priešingai — tai yra 
rytus vakaruose, o vakartis ry
tuose.

Pačiame viršuje piešinio ran
dasi žyiagždė Oapella, Auriga 
konsteliacijoj. Ji dabar mato
ma tekant toli šiauryčiuose apie 
12 vai. naktį. Ji yra laibai dide
lė. Per šiaurinę (Polaris) žvai
gždę nuo jos vakaruose matosi 
tuo laiku irgi žemai ArkitulralSį 
taipgi padidėjęs.

Paris
3 Rue St. Francois 

Dans iin šiecle et dėmi vous 
serez

February 13, 1832.
Priez pour moi.

(Toliau bus)

Didesnes ir didesnės Artojų eiles 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



DIRVA

Musų Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome ▼ » * Parengė K. S. K.

TOLERANCIJA
Voltaire — Liuosas vertimas K. V.

rovės klausimu. Gerbdama^ teo
logiją, 'kaip aš ją gerbiu, šiame

(Tąsa iš pereito num.)
Grekai sakė jog Alcor yra dingusioji 

Plejada Elektra, kuri prasišalino nuo savo 
draugių ir tapo pakeista į lapę. Latinų var
das tai žvaigždei buvo “Mažasis žvaigždė
tas Raitelis”. Anglijoje ji buvo vadinama 
“Vyras and Vidurio Arklio”, o Vokietijoj 
ji perstatė Vežiką Joną kuri patalpino tarp 
žvaigždžių Išganytojas už pavėžėjimą.

Sykiu su Mizar ir Alcor yra taip va
dinama “Sidus Ludovicanium”, aštunto di
dumo žvaigždė mėlynos spalvos. Ją pir
miausia patėmijo Einmart iš Narembergo 
1691 m., ir 1723 m. kitas Vokietis, manyda
mas atradęs planetą užvardijo ją valdovo 
Liudviko vardu.

Šioj konsteliacijoj yra dar dvi žymios 
žvaigždės kurias reikia paminėti. Jos yra 
žinomos užvardžiais “1830 Groombridge” 
ir “Lalande 21,185”. Pirmutinėj! buvo va
dinama “Skrendanti Žvaigždė”, arba “Pa
sibaidžiusi Žvaigždė”, delei to kad jos tik
rasis ėjimas yra greičiausias su vienu išė
mimu už visas kitas žvaigždes danguose. 
Jos greitumas yra toks didelis kad Į šimtą 
metą ji pakeičia vietą danguje apie mato
mo didumo mėnulio diametro plotu, arba 
tidk tolio praeina. Sulyg Argelandero, sa
vo škubume ji aplėks aplink visą mums ma
tomą dangaus skliautą Į 185,000 metų. Ki
tas žinovas tvirtina jog už 6000 metų ji pa
sieks žvaigždyną žinomą vardu Comma Be
renices. Jos menamas greitumas yra apie 
200 mylių j sekundą, kuri greitumą New
comb sako padaro nesukontroliuojama su
dėtino traukimo spėka visame žvaigždinia
me pasaulyje.

Sulyg Prof. Young ši žvaigždė yra 37.5 
šviesos metų tolumo.

“Lalande 21,185” yra pažymi tuomi kad 
yra artimiausia žvaigždė prie žemės iš vi
su šiaurinių žvaigždžių. Ji skaitosi 7.4 di
dumo, ir išskaitliuojama jog yra apie 7.5 
šviesos metų nuo žemės.

Penkios iš septynių Ratų žvaigždžių 
keliauja erdvėmis sykiu visai artima para
lele linija jungiančia nuo pirmutinės iki pas
kutinės. Kitos dvi žvaigždės keliauja be
veik priešingon pusėn ir abi tolinasi beveik 
vienodu greitumu iš punkto dangaus esan
čio netoli Vegos.

Delei šitokio tų žvaigždžių keliavimo, 
sako Flammarion, jos sudarys pavidalą iš
plėsto krėslo už 50,000 metų nuo dabar, kaip 
sudarė puikų kryžių 50,000 metų atgal.

Kadangi šios žvaigždės viena nuo kitos 
lyg skiriasi, jos turbut artinasi prie musų, 
ką ir spektroskopas parodo. Jų keliavimo 
greitumas yra nuo septynių iki dešimts my
lių j sekundą.

Šios žvaigždės visos yra beveik tokio 
pat tolumo nuo musų, tarp devyniasdešimts 
ir šimto šviesos metų, nors vienas žinovas 
padeda jų tolumą taip daug kaip 192 švie
sos metai. Sulyg Luderdorffo visos septy
nios žvaigždės viršija musų saulę, skaistu
mu nuo tisrdešimts iki šimto dvidešimts 
sykių.

KAIP GALI ĮVYKTI PASAULIO 
GALAS

IRDĖDAMI visokius tikybinius aiškini
mus apie “svieto pabaigą” tankiai tik 

juokais praleidžiame tuos žodžius; kada 
mums sakoma jog “svieto pabaiga” apsi
reikš per ugnį — “pavers svietą j peleną” 
(šie žodžiai yra kantičkose, giesmėje “Die
na rusta, diena ana....”), tokius aiškini
mus laikome paikais.

Tečiau, kaip toliau maitosime, “svieto 
pabaiga” gali apsireikšti per ugnj — ir ta
da neliks žemės, taip kaip jos kitados ne
buvo.

Ne tikybiniu, bet astronominiu žvilgs
niu, randasi daug teorijų apie “svieto pa
baigą”.

Trumpai kalbant, “svieto pabaiga” pa
prastam žmogui reiškia tik tiek kiek įsten
gė jam išaiškint jo tikyba, t. y. tas reiškia 
tik pabaigą gyvasties ant žemės ir uždary
mą tolimesnio žmonių egzistavimo. Iman
tis tai apkalbėti, reikės tomis teorijomis ap- 
sirubežiuoti tik ant žemės, ar bent saulinės 
sistemos ribose. Praeities amžiuose “svie
to galas” žmonėms reiškė daug daugiau : 
tada, kaip žinome, jiems žemė buvo centru 
visko; dangus ir visa aplinkybė buvo tik sa
vo rūšies priedu ar pada'binimu, sulyg jų 
nuomonės, sutverta tiktai speciališkai žmo
gaus reikalui. Todėl ir sulyg senovinių p&-

žva'lgų- žemės pradžia reiškė pradžią visos 
visatos, gi jos pabaiga — išnykimas viso 
kas yra.

Nors nekurie filosofai prirodinėja jog 
pasaulio pabaiga yra tik kiekvieno žmogaus 
paskiras dalykas, ir1 galas pasaulio ateina 
su kiekvieno paskiro žmogaus mirčia tam 
žmogui, bet ne ant to čia apsistosime.

Dabartiniu, mokslišku supratimu, pra
sidėjimas ir užsibaigimas žemės, ar net vi
sos saulinės sistemos, praeis kaip ir prieti
kiai visai tose begalinėse erdvėse nepatėmy- 
tini. Tai bus tik menkutis įvykis visoje il
goje eilėje erdvių permainų.

Čionai paminėsime keletą teoriją apie 
galimybes sulaukti žemės galo, arba musų 
pasaulio galo. Ar kuri iš tų teorijų bus tik
ra tą tiktai Paskutinis Žmogus tegalės ži
noti.

Kaip ir kiekvienas gyvas daiktas bile 
valandoje, atsitikus kokiai nelaimei ar ka
tastrofai gali, pilnoje savo spėkoje būda
mas, numirti ar pražūti, arba, kitaip ver
tus, gali savo galo sulaukti tiktai priėjęs 
pilnos senatvėst taip ir musų žemės skritu- 
lis gali būti sunaikintas kokio nors greito 
prietikio, arba užsibaigti lėtu sunykimo ke
liu.

(Bus daugiau)

VISI DIDIEJI ŠERNO RAŠTAI
1147. Apie žemę ir kitus svietus, jų buvj ir pabaigi). 

Pagal Heiparnę, Falbą ir kitus sutaisė Sernas. 
Aprašo, kas yra žemė, saulė, žvaigždės, mėnulis, 
planetos, Su 30 astronomiškų paveikslų. Chica
go, 111., 1896, p. 256 ......... !.  1.26
Ta pati apdaryta .... ......................................... 2.00

1155. Biologija arba mokslas apie daiktus. Pagal 
prof. Nusbaumų sutaisė Šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi, pradėjus nuo amžių va
balėlių, iki daėjo lig paukščių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslėliais. Chicago, Ill., 1901, 
pusi. 147 ............ ■....................  60c

1187. Gamtos pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal 
Bitnerj sutaisė Šernas. Knyga su daugybe pa
veikslų, įvairių mašinerijų ir kitokių prietaisų, 
išnaudojimui gamtos pajiegiį. Chicago, Ill., 
1906, pusi. 238 ...............................’.... 1.00
Gražiais audimo apdarais.................................. 1.76

1230. Oras, šviesa ir šiluma. Lekcija Prof. Bloch- 
man’o. Sutaisė Šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško proceso, 
aiškesniam parodimui, kurio yra daugelis tam 
tikrų paveikslėlių. Chicago, 1907, p. 138 ___ 66c

1237. Paėjimos organiško svieto. Pagal Bitnerj sutai
sė Šernas. Knyga didelės moksliškos vertės. 
Ji aprašo tvėrimųsi viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų. Su paveikslėliais. Chica
go, 1905, pusi. 137 ........... ................... i. 66c

1243. Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsonų sutaisė Sernas. Su paveikslėliais. 
Aprašo seniausių gadynių vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsiradimų žmo
gaus. Šiądien tų sutvėrimų kūnas žmonės, ka
sdami gilius šulinius, kanalus, arba imdami iš 
žemės anglis, randa giliai palaidotus žemėje. Tū
lų sutvėrimų atrado čielus, nesugadintus kunus, 
užklotus keliolikos sieksnių stora žemės eile. 
Mokslinčiai, pagal storumų ir senumų žemės 
sluogsnių,'kuriuose tų sutvėrimų kūnas randa, 
gali spręsti, kaip sena yra žemė ir kaip seniai 
žmogus ant jos atsirado. Chicago, Ill. 1900, 
pusĮ. 370 .............      1.76
Ta pati apdaryea .......................................... 2.50

1259. Žvėrys ir Žmogus. Pagal Schmedl’i sutaisė 
Šernas. Mokslas apie subudavojimų kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sųnarkojų, žamapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokių 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. 313................................ 1.50
Ta pati apdaryta .............................................. 2.25

1295. Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadų parašė šernas. Su paveik
slėliais. Aprašo apie visas musų pasaulio žmo
nių veisles, arba rasas. Ji parodo visų viešpa
tysčių, visų žemės kraštų ir net mažiausių sale
lių žmonės ir jų kilmes, parvų, tikėjimų, papro
čius, užsiėmimų ir abelnai viskų. Chicako, III. 
1908, pusi. 667 . ................... 3.00
Apdaryta audimo viršeliais .............................. 4.00

1989. Nematomi priešai' ir draugai žmonių. Pagal 
Bitnerj sutaisė šernas. Aprašymas smulkiausių 
bakterijų, gimdančių visokias ligas pas žmones, 
jų susekimas, vystymąsi ir tt. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1905, p. 113 ............................... 46c

1383. Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį sutaisė 
Šernas. Aprašo, kokiu budu žmonės rašyti iš
moko, kaip išdirbo sau raštų kiekviena žmonių 
tauta, koki buvo raštai senavėje dang metų prieš 
Kristų, kada žmonės vietoje rašto vartojo ma
zgelius ant šniūrų. Išpjaustymus ant medžio, 
iškapojimus apt akmens, piešė paveikslus, ir 
tik nesenai priėjo iki šiųdienninio alfabetot ( li
ter), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvienų 
žodį ir viskų apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu 
žodžiu. Chicago, 1905, pusi. 304 .... . 1.75
Ta pati apdaryta ....................-............................ 2.60

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

tSF NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio..............$1.00

STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.
Vanagaičio ............................................. J........................50c

DUL DUL DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio .............................................. 50c

(Tąsa iš pereito num.
Kinų valstybe, per keturis , . . _ ?., , . ’ „ . .. i ■ ' x- — . . ._ ... straipsnyj aš atsižvelgiu tiktaitūkstančius metų savo istorijos, i '

tepažino paprastą garbinimą vie-' 
no Dievo. Tečiau ji pakentė tu- j 
lo Fo prietarus ir leidžia laikyti į 
daugybę bronzinių stabų, kurie 
galėtų būti labai kenksmingi val
stybės ramybėi, jei ne 'valdžios 
išmintis.

Teisybė, Didysis Kinijos im
peratorius Yang-činaS; bene pro
tingiausia ir geriausios širdies 
Kinų imperatorius, išvijo -'lauk 
Jėzuitus. Bet taip atsitiko ne 
del to kad jis butų buvęs nepa
kantus ; tai [buvo del to kad Jė
zuitai buvo nepakantus. Jie pa- 
tjs, savo indomiame laiške, pa
duoda tuos žodžius kokius jiems 
imperatorius pasakė: “Aš ži
nau kad jūsų tikėjimas nepa
kenčia kitų; aš žinau ką jus pa
darėt Maniloje ir Japonijoje. 
Jus prigavote mano tėvą; nema
nykite kad jus prigauSi'te ma
ne.” Jei perskaitytum visą jo 
kalbą į Jėzuitus tai pamatytum 
kad jis buvo išmintingiausis ir 
maloningiausis žmogus. Kaip 
jis galėjo pakęsti savo rūmuose 
Europiečius gydytojus jei jie, po 
priedanga parodymo termomet
ru, išgabeno iš rūmų karalaitį? 
ką jis butų pasakęs jei jis bu
tų perskaitęs musų istoriją ir 
butų apsipažinęs su įvairiomis 
Parako Lygomis?

Jam pakako žinių apie įvairius 
ginčus tarp Jėzuitų, Dominiko
nų, Pranciškonų ir pasaulinių 
kunigų, susiųstų į jo valstybę iš 
įvairių pasaulio kraštų. Jie at
ėjo neva skelblti teisybę, ir ėmė 
■keikti ir anatematizuoti visus 
'kitus. Taigi imperatorius ir bu
vo priverstas vyti laukan atėjū
nus kėlusius jo valstybėje trukš- 
mą. Bet kaip maloningai jis 
juos atleido! Kiek tėviškos glo
bos jisai davė jų kelionei kad 
apsaugojus juos nuo užpuolimų 
ir nuo įžeidimų! Pats jų išvi
jimas buvo graži pakantos ir 
žmoniškumo lekcija.

Japonai buvo labiausia pakan
tus iš yisų tautų. Jų valstybė
je gyvavo dvylika tikėjimų, kuo
met Jėzuitai atėjo su< tryliktuo
ju* Kaip tik jie parodė kad jie 
nepakęs jokio kito tikėjimo tuoj 
iškilo naminis karas ir visa šalis 
apsiliejo kraujui Pagaiiaus, ir 
patsai Krikščionių tikėjimas pa
skendo kraujuose. Japonai už
darė savo imperijos duris ir į 
mus žiurėjo kaip į kokius lauki
nius žvėris, tokius kuriuos Ang
lija naikino ant savo salų. Mį- 
nisteris Kolbertas žinodamas 
'kad Franctizai labai reikalauja 
Japonų, kurie nereikalavo Pran
cūzų, davė visa kas galima kad 
pradėti prekybą su jų imperija, 
'bet veltui. Japonai buvo neper
maldaujami.

Taigi visas Europos 'kontinen
tas parodo kad neprivaloma skel
bti nei praktikuoti nepakantos.

Pasižiūrėkime į kitą pasaulio 
dalį. Pasipažinkime su Karoli
na, kur išmintingais Locke skel
bė įstatymus. Užteko septynių 
šdmynų tėvų kad įsteigti tikė
jimo apeigas. Ir toki liuosybė 
visai nesukėlė jokių nesusipra
timų. Dieve saugok kad 'toki 
liuosybė atsirastų Prancūzijoje! 
Mes minime tą faktą tiktai tam 
kad parodžius jog ir plačiausi 
liuosybė nepriveda prie sukili
mų. ... j

Ką gi galime pasakyti apie Į 
tuos primitivius žmonės kurie ! 
bnvb 
kurie, nežiūrint jų papročių kei
stumo, visados buvo labai dorin
gi ir davė žmonėms gražius tai
kumo pavyzdžius? Jų yra-bent 
100,000 Pennsylvanijoje. Toje 
laimingoje šalyj nėra žinoma ne
atitikimų ir ginčų; čia jie susi
kūrė sau laimingą kraštą. Pats 
jų miestas Philadelphia, prime
nąs kad visi žmonės yra broliai, 
yra gražiausia jtavyzdis toms 
šalims kur tikėjimo pakantos 
nėra, 

’ Trumpai sakant, pakanta nėra 
privedusi tautų prie karo.. Gi 
nepakanta yra ne kartą jau nu- 
liejusi žemę krauju. Taigi ir 
pasirink dabar tarp dviejų da
lykų, — tarp motinos kuri lei
džia kad jos sunai butų sker
džiami vien jos užsispyrimo de
lei, ir motinos kuri nusileidžia 
Ibi tiktai jos sūnus liktų gyvi dr 
sveiki....

Aš čia kalbu tiktai tautų ge-

vadinami Kvakeriais, ir

EMILE COUE
Ant laivo “Majestic”, atplau

kusio į Ameriką saufeio 3 d, 1923 
m., tarp kitų keliavo ir žinomas

• Prancūzas Emile Coue, “auto- 
' sugestijos apaštalais”, kaip jį 

vadina reklamuojanti jį sipauda, 
, Apižemio ūgio, vidutinio am
žiaus, apyžilis, smaila Van Dyke 
barzdele, smailiom gan maloniom 
akim. Keleiviams prašant, ir, 
žinoma, jo paties reklamos de
lei, jib turėjo paskaitą apie sla
vo teoriją. Nuėjau pasiklausy
ti.

Publika Susirinko pirmosios 
laivo klasės knygyne-skaityklo- 
je. Daugiausia moterų; vyrų 
nedaug. Tarp vyrų labiausia iš
siskiria tūlas augštas Airis 
Smith, garsiai kalbąs ir ne kar
tą nuskambinąs savo juoku vi
sas laivo palubes, šalę jo — 
Lenkas dailininkas Tadas Sty- 
ka, ekscentrikas, gorsetu (persi- 
gniaužęs, typingas Slavas.

Coue pasakoja: “Ne naują”, 
I sako, “mokslą aš skelbiu...: Ne 
gydytojas ir ne stebukladaris 
esu..'.. Aš tik raštu iir žodžiu 
pranešu žmonėms kad jie pagei- 
daujamon kryptin veikdami sa
vo mintimis, savo vaidentuve, 
gali pasveikti nuo daugelio iįį 
gų, gali priversti save prie vie
nokio ar kitokio jausmo, žy
gio .... žmogus turi ‘sužinią 
mintį’ (.'conscious minti’) ir ‘ne- 
Sužinią mintį ('subconscious 
mind’).... Ir reikia išmokti tą 
antrąją savo pajautą pajungti 
savo valiai — ir tuokart stebuk
lus galima atjikti....”

— Cha-cha-cha! — nuskam
bėjo didelio Airio juokas. — Aš 
galėčiau būti blaivas jei, girtas 
būdamas, jungčiau tą tami'stos 
“sub-conscious mind" ?....

Coue neatsakė Į tokį klausi
mą.

Kai 'kurioms ponioms prašant, 
jis demonstravo savo teoriją! 
Sujungia abiejų ran'kų pirštus, 
primerkia akis ir kartojia, grei
tai, monotoningai: “Ce ne pas.. 
ce ne pas.... ce ne pas.. ce ne ' 
pas....’ Kartoja dešimtį sykių, 
dvidešimtį, iki penkiasdešimts j 
kartų.... Ir sako:

— Negaliu atjungti, negaliu i 
išskirti pirštų....

Tą patį bando kelios moterįs. 
Bandė vyrai ir didelis Airis1. 
Vieni nieko nepadaro — rankos* 
atsijungia. Kiti atsiekia, ar 
bent mano kad atsiekia to pa
ties ką ir Coue atsiekė....

Pačioj Coue teorijoj nėra nie
ko naujo. Autosugestija yra se
nai žmonėms žinomas,' senai 
žmonių santūriuose vartojamas I 
dalykas. Gana suminėti seno
vės pranašus, orakulus, raganas 
ir raganius. Ligas gydė, net pa
saulinės reikšmės Įvykiams, ačiū 
autosugestijai, ne kartą davė 
vienokią ar kitokią krypti:

Ar Coue yra šarlatanas, ar jis 
yra tikrai svarbios idejo's apaš
talas? Greičiausia nei vieniais, 
nei kitas, — veikiausia tai yra 
gabus vyras suradęs progą pa
daryti gerų pinigų (Amerikoje 
jam mokėjo už jo raštus po 18 
frankų už žodį), ir, savo keliu; 
atliekąs 'gal ir labai gerą darbą. 
Jo pamokinanti pavyzdžiai apie 
tinkamą išmintingą auklėjimą 
Vaikų, jo pavyzdžiai pagydymui 

(įvairių rūšių nervų ligų — visa 
tai yra gera. Jo raštai gal ne 
vieną išmokys ištobulinti savo 
valią, viešpatauti ant savo in
stinktų. Jis 'Sako 'kad —

“jei viso pasaulio žmonės ga
lėtu kas rytas bent 50 kartų at
kartoti formula "day by day in 
every way I am getting better 
and better” tąi, sako, pasaulyj 
butų geriau gyventi, žmonės bu
tų sveikesni, geresni, nenorėtų 
lieti vieni kitų 'kraujo..”

V. K. R.

><«<ŪDlKlvX
UEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO’ 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Į fizinį ir dorinį visuomenės la
bą. Kiekvieno bešalio skaityto
jo meldžiu apsvarstyti tas tei- 
sybes, patikrinti jas, papildyti. 
Domingas skaitytojas^ kurs ne
suvaržo savo minčių,- visados 
nueina toliau už patj autorių.
3. — Ar Pakanta yra prigimto

ji ir žmoniškoji teisė?
Prigimtuoju Įstatymu vadi

name tokį Įstatymą kurs yra 
gamtos žmonėms nurodytas. Iš
auklėjai kūdiki; jis turi tave 
gerbti kaipo tėvą, turi būti dė
kingas tau kaipo labdariui. Tu 
turi teisės naudotis produktais 
žemės kurią dilbi savo rankomis. 
Esi davęs ar esi gavęs prižadėji
mą, tat turi išlaikyti savo žodį, 

žmoniškumo teisės visados
turi būti paremta prigimties tei-1salko> "mokslą aš skelbiu...: Ne 
sėmis. Visame pasaulyj, pas vi
sas tautas yra pripažinta vienas 
didis principas: NEDARYK KI
TAM TO KO NENORĖTUM 
KAD KITAS TAU DARYTŲ. 
Taigi atsižvelgiant į šitą prin
cipą. vienas žmogus neturi tei
sės šaltyti kitam: “Tikėk kaip 
aš tikiu, nes pražūsi jei netikė
si!” Taip žmonės kalba vieni į 
kitus Spanijoje, Portugalijoje ir 
Goaje. Kitose šalyse jie pasi
tenkina sakydami šitaiip: “Ti
kėk, arba aš tavęs neapkęsiu jei 
netikėsi; tikėk, arba, jei netikė
si. aš tau kenksiu kiek tiktai ga
lėdamas, 
taip kaip 
bedievis, 
rėti tavo 
tas, tavo

Jei tai ką tik ką pasakėme 
butų žmoniškumo teisė tai-Japo- 
nai turėtų nekęsti Kinų, gi šitie 
nekęsti Siamiečių; Siamiečiai, 
savo keliu, persekiotų Tibetie
čius, gi šitie puikinėtų Indus. 
Mogulas išplėštų širdį pirmuti
niam kurį tiktai pasitiktų Mala- 
barui; gi Malabaras nužudytų 
pasipainiojusį jam po ranką 
Persą, šis gi savo eile skerstų 
Turką. Gi jie visi puldinėtų 
Krikščionis, kurie per ilgus am
žius vieni kitus ryja.

Tariamoji nepakantos teisė 
yra absurdas ir barbarizmas'. 
Tai yra tigro teisė, nes tigras 
drasko kitą žvėrį tam ‘kad ga
vus maišto, gi žmonės draskosi 
del kokių tuščių paragrafų.... 

(Bus daugiau)

Bjaurybe, tu netiki 
aš tikiu, todėl tu esi 
Tavim turi paSibjau 
kaimynai, tavo mies- 

kraštas.”

Nevedusios Moterįs — 
Tėmykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio am- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų fio- 
ri surasti sau tinkamą pačią; butų 
mums malonu tamistas su jais supa
žindinti. Prisiųskit mums savo var
dą ir adresą, o mes jums prisiusime 
progą kuri atneš jums linksmas va
landas, o gal ir tinkamą bagetą vy
rą. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos publikos. Adresuokit laišką ši
taip: ■ ■ (50)

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

Randolph 2877

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.

LOUIS EISENBERG ; 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,' 
Kvatbų, Varnišių, Cinuoja, ; 
Lieja ir Stogams dangalų i 
1169 East 79th St. N. E. i 

Princeton 1337-K !
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STRAIPSNIS XXX
Metai po kūdikystės yra begalo 

svarbus, nes juose dedasi vyriškumo 
ir moteriškumo pamatai. Galima at- 
da pagelbėti vaikui įsigyti. pamatą 
vikrios ir stiprios sveikatos, arba ir 
silpnumo bei menkumo..

Menkumas ypatingai akstinams 
blogo penėjimo. Netinkamas mais
tas ne visados paeina iš jo stokos, 
nes ir turtingi nuo to kenčia. Gali 
kūdikiai gimti su aukso šaukštu, bet 
jei negaus duonos ir pieno, oraniių 
sunkos, žalių vaisių, šviežio oru, sau
lės, miego ir mankštinimosi, bloga 
sveikata ir menkas išsivystymas bus 
jo gyvenimo draugai. Lizinui reikia 
tam tikrų anglių kad jis gerai dirb
tų, taip pat ir žmogaus mekanizmas 
reikalauja tinkamo kuro kad geriau
sia tarnautų.

Nekurie maistai yra butini augini
mui, o svarbiausias iš jų yra pienas; 
pieno stokumas dažniausia padaro ne-’ 
dapenėjimą, nes jame randasi visi 
elementai akstinanti augimą. Vienok 
ir po kūdikystei pieną negali kiti at
stoti, tik jam prigelbsti. Normali kū
dikį reikia inpratinti visus paprastus 
valgius, ne keptus; nereikia pataikau
ti jo norams. "Smaguriavimas” yra 
skylutė pro kurią at'enda nedapenė- 
jimas. Vaikas reikalauja kitko ne
gu suaugęs kuris tik palaiko savo 
jau išvystytas savybes.

Nedapenėjimas paliečia dantis, na
gus, kaulus, o mineralai kaip špina- 
ko geležis, pieno kalkis ir fosforas, 
duoda gyvybės ir kietumo. Vaikas 
reikalauja penkis sykius daugiau kal
kių negu suaugęs. Minkštų dantų 
pavojus gi yra kad likučiai renkasi 
pudami dantų tarpuose. Tie nuodin
gi pūliai incina vėliau į kraują ir pa
daro vieškelį įvairioms bakterijoms.

Borden’s Eagle Pienas pasirodė 
esąs brangus veikėjas nukovojantis 
nedapenėjimą, nes užlaiko savy vita
minus ir mineralus pradinėje čiclybė- 
je.

Per keletu gentkarčių tūkstančiai 
Amcrikonių motinų išauklėjo savo 
kūdikius su Borden’s Eagle Pienu. Tą 
jos darė nes jų draugės rekomendavo 
Eagle Pieną ir dėlto kad jos rado ji 
užganėdinančiu. Bet ant nelaimės 
daugeliui tų motinų nebuvo tikrai in
formuota kodėl šitos puikios pasek
mės visados būdavo gaunama. Eagle 
Pienas yra puikiausias, saldus, riebus 
pienas, sumaišytas su gerai pagry- 
nintu cukrum, taip kad padaro ge
riausi peną kūdikiams.

Idant ir Lietuvė motina žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną, Borde- 
no, Kompanija išleido Lietuvių kalbo
je pamokinimų kaip paruošti Borden's 
Eagle Pienas visokių amžių - kūdi
kiams. Jei nori kopijos tų ’nstruk- 
cijų, iškirpk kuponą iš laikas nuo lai
ko telpančių pagarsinimų, ir prisiųsk 
jiems o jie mielu noru visai dykai 
jums prisius jas

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte Iki lt 
2 iki 6 po piot 

Nedaliomis 
nuo 10 iki lt

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki t 
E. 7y ir St. Clair (virš Aptiekus) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

Tel. Main 2063 Cent. 1690
JOHN BALUKONIS

ADVOKATAS
Praktikuoja visuose 

teismuose.
Of is&s*

902-4 ENGINEERS BLDG.
Cleveland, Ohio

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

’ -
Neužmirškit Saviškių Lietuvoje-------- Užrašykit Jiems “DIRVĄ”!
"DIRVA” bus tinkamiausia jūsų dovana jūsiškiams Lietuvoje: <► 

-užrašykit ją jiems ant visų metų arba pusės. Už- X 
krėskit juos laisvesne, demokratiškesne dvasia, lai jie nesijaus tąr- <► 
nais, o laisvais piliečiais savo krašto. Jie negauna tenai tinkamos li
teratūros; juos tenai slopina, vargina visokie valdininkėliai ir lupa 
nuo jų po kelis kailius. “Dirva” supažindins juos su demokratišku
mu, su tikru mokslu, o ir šiaip suteiks daug dvasiško maisto. — Jū
sų užrašytas jiems laikraštis už tris dolarius pralinksmins visą kai
mą per visus metus. Tik sykį nepagailėkit tų trijų dolariukų.

$2.00
$3.00
$2.50

, “Dirvos” kaina metams Amerikoje
” ” ” Lietuvoje

” Kanadoje
(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)
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LAUKINIŲ ŽMONIŲ VESTUVIŲ 
APEIGOS

(Lunkevičius — “Kaip Gyventa Musų 
Senelių Prosenelių-’)

I \JECI VILIZUOTŲ, laukinių žmonių, ves- 
I*1 tuvių apeigos yra pačios indamios ir 

parodo mums šiek tiek kas dedasi jų šei- 
| mynoje.

“Kartą”, pasakoja matytojas, “išgir- 
dau artimiausiame Kondų (Indijos lauki- 

Į niai žmonės) sodžiuje garsiai rėkiant; tar
ydamas kilus tenai muštynes, nuvykau tan 
į daiktai) ir pamačiau vyrą nešantį kažin ką 
[ kukšteroje, apsuptą šviesiai raudona marš
ka; jis buvo apstotas bent dviejų ar trijų 
dešimtų jaunų sėbrų, kurie gynė nuo jo vi- 

I są pulką jaunų sutrakusių moterų puolan- 
[ čių ant jo. Ėmus klausinėti kas čia dedasi, 
man šitaip nusakė: Vyras su nešuliu kukš- 

I teroje yra tai jaunavedis, o nešulis, apsiau- 
J stas marška — tai jo pati kurią jis nešasi 
Į savo kaiman. Jaunosios bendrės, savo ša
lies papročiais, norėjo ją atmušti, ir galva 
I ne galva svaidė nelaimingąjį jaunavedį ak
menimis ir pagaliais tol kol pasiekė jis savo 

f pasodę.”
I • 1 Tai šitokia Kondų vestuvių apeiga. O 
argi jų vienų taip daroma? Įžiūrėjęs vi- 

I sese šalyse laukinių žmonių vestuvių apei
gas gali tuojau pastebėti kad duote neduo- 

I damas marčios vogimas toms apeigoms la
bai svarbus daiktas. Ir ištikrųjų.

Kanadoje Indi jonų giminės vyresnisai 
kas kartą paskelbia viešai savo žmonėms 
tokį ir tokį su tokia ir tokia susituokus. 
Tečiau vestuvių apeiga dar nepabaigta: 
kad ir paskelbta, dėlto jaunavedis turi vie
ku užsikelti jaunąją ant pečių ir, susirin
kusiai miniai bešaukiant, parsinešti ją sa
vo palapinėm

Šiaurinėje Amerikoje Eskimų vestuvių 
apeigų tiek tęsti kad jaunikiui reikia vieku 
pasiimti savo jaunoji: paprastai prieš dau
gelį metų jos žindiria už ko ji nutarta tėvų 
išleisti; tečiau kai jaunasai nori pasiimti 
ją glėbin ir parsinešti namon, ji ginasi, rė
kia, kaip kariama, muša savo vyrą kumš
čiais, pešte peša; taip ji liepiama elgtis sa
vo šalies papročio!

Truputį maželiau keblumo esti del ši
to Grenlandijos salos Eskimams, čia jau
nikis kuriam yra patikus kuri nors merge
lė, pirmučiausia susitaria su jos giminėmis, 
ir, jiems sutinkant, nusiunčia pas jaunąją 
dvi priaugusias moteris, kurios atitempia 
ją tempte pas jaunikį. Laukinis Polinezas 
(Polinezija — Didžiojo vandenyno salynas) 
nusiunčia savo sėbrus į jaunosios namus; 
šie juokais užpuola namus ir grobte pagro
bia, išvėdlauja sutartąją; ištikrųjų čia jo
kios prievartos nesti, nes jaunasai iki laiku 
esti susitaręs su jaunaja ir su jos tėvais; 
Polinezų paprotis reikalauja kad jaunikis 
vogte pasivogtų jaunąją; ir štai, sekant 
tuo papročiu, jaunikiui reikia nuoduoti va
giant jaunąją; o šiajai reikia priešintis.

Dar indomiau esti Vakarų Afrikoj, ne
grų arba juodųjų giminėje Mandinguose. 
Čia, kaip matytojo pasakojama, vienas jau
nikis įsigeidęs vesti gretimosios giminės 
mergelę ir pakalbinęs tuo tikslu jos moti
ną; ši sutikusi išleisti už jo dukterį jei jis 
jis pats įstengsiąs ją paimti. Netrukus po 
tos sankalbos, verdant mergaitei vakarie
nę, tik ką nušnekėtasai jaunikaitis, trijų ar 
keturių bendrų padedamas, sugriebęs ją ir 
nešte parsinešęs namon. Ji stengusis kaip 
įmanydama nepasiduoti: ir kąste kandusi, 
ir draskiusia, ir spardžiusia ir gailiai ver
kusi. Daugelis vyrų ir moterų, tarp kurių 
buvę ir jos giminių, matę visa kas dedasi, 
tiktai juokęsis iš tų imtynių, ramindami 
mergelę greit priprasiant į naują būklę. 
Kas gi čia?. Tikras vogimas ar tiktai ves- 

į tuvių apeiga? Kiekvienas supranta tikro- 
i jo vogimo čia nesant: nejaugi prieteliai ir 

giminės galėtų ramiai žiūrėti vieku išve- 
dant jų giminės mergelę? Kur ištikrųjų 

. esti vagiama ten skriaudžiamieji su skriau
dėjais taip susimuša kad net dulka; čia gi 

į prieteliai juokiasi, dirba juokus iš tos kurią 
I “vagia”. Turi but tat ne tikras “pačios vo- 
, girnas”, bet tiktai ypatingas vėdlavimas, 

apeiga išlikusi nuo 'tų laikų kai ir Mandin
guose butą išsikerėjusio papročio vogte vo
gti pačios.

Zulas pirkte perkasi pačią; tečiau tuo 
neišvengia papročio kuriuo reikia pasivyti 
ir pasigauti jaunoji; nepasigavus jaunosios 
paskirtoje vietoje, reikia jam mokėti baus
mės bent dvejetas galvijų; ir tiktai išsimo
kėjus jam ta bausmė jaunoji eina jo namuo- 
sna. Araukanas (Indėnas) irgi pirkte per
kasi pačią iš jos tėvų; ir vis dėlto jam pei
kia nuduoti ne pirkte bet vogte ją paimant. 
Todėl paskirtąją dieną jis privažiuoja į jos 
namus, tarytum vieku ją išveda ir išsiveža, 
tiktai ne namon bet miškan, tarsi ištikrųjų 
jis besislapstąs nuo jaunosios giminių; ir tik 
po 'kėlių dienų parvažiuoja namon. Dar gra
žiau esti iš Kafro jaunikio. Kai ištiknjjų 
tai vedimas Kafrui yra paprasčiausias pir
kimas: užsimokėjęs tiek ir tiek galvijų jau
nosios tėvams ir veskis pačiutę namon. Tik 
ne taip pigu tą padaryti kaip pasakyti.

Kafrų įstatymų reikalaujama kad jau
nikio butų būtinai vieku pasiimta jaunoji, 
už kurią visi pinigai užmokėta. Ir štai, pri
sirinkęs sėbrų ir giminių, kurią nors dieną 
jis brūkšt ir užpuola jaunosios namus. Šio
sios prieteliai bei giminės pastoja už ją. 
Susispiriama, susi'kebama, ir jaunikis kai 
kada esti visai suvaromas “parakan” ir be 
nieko niekur dūrina namon. Kas čia pa
darius? Nejaugi atsižegnosi pačios, ku
riai, be to, užmokėta bent kelios poros ge
rųjų jautelių? Ir štai nutrinktasai jauni
kis ėmęs ryžtasi pritykoti jaunąją lauke 
arba pašulnėje kur ji eina vandens; užklu
pęs nespėmėje, sučiumpa jaunąją, kaip va
nagas, ir parsineša namon.

Visų šitokių papročių rodoma Zulus, 
Araukanus ir Kafrus kitkart ir ištikrųjų 
pačias vogte vogusius; bet dabarčiu nebe 
vagiant, bet pirkte perkant, apeigų tikslui 
vėdlaujama, nuduodama vagiant. Tose ap
eigose težymu būtųjų laikų parotiš: pati 
papročio tikrenybė jau praeitinai yra pra
ėjus, nors jo pavidalas tebetveria, tebegy
vena; štai delko visos tokios apeigos vadi
nama “senoviškumais”.

(Bus daugiau)
W

KAPAI
Papūtė vėjas; sušlamėjo
Augštai viršūnės jovarų, 
Ir nuo augštai barstyt pradėjo ■ 
Sidabro rasą del žiedų.

Gražiai išrodo kalnas šitas, 
Prisėtas žydinčių gėlių, 
Žaliais berželiais apkaišytas, 
Viliojo akj praeivių.

O paukščiai lakstė ir dainavo 
Maloniais tonais suokdami, I 
Kartais linksmai, kartais dejavo 
Gražiai dienelę leisdami.

Linksmu paukšteliams čia lakioti. 
Gėrėtis kalno gražumu;
Bet ar ramu čionai ilsėtis
Seniems jau kaulams milžinų.

Argi nebūtų gražu gėrėtis 
Gražiausiam Rytui pražydėjus, 
Ir su jaunais vaikais kalbėtis 
Naujai gyventi prasidėjus?

' Smėlis.

LietovUksi-Angliikss Ir AngUlkzi-LiatuvUkaa

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gj- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos lo
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į

Didžiausias 
vendsmss. 
Lietu vilkai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikštų ji turėti, kad neuimiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvaiia- 
vąs Lietuvon negalia apsieiti, nes tenai bus reikalų ss 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje 
Isbai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3145. Drūtais apdarais .........
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .........

Reikalaukit “Dirvoje”

DAINOS IR MUZIKA

imonta

$10.00 
81LŪO

įlChorų 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

1595. Sociali, tiekas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa................................................ . ................ lOe 

..24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25 
Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
.85

JIESKOJIMAS MERGELĖS
Ilgai tavęs 

aš jieškojau,
Girias, pievas 

išbraidžiau,
Toli, toli 

nuskridau,
Niekur tavęs 

neradau.
Po kalnynus

aš klaidžiojau
Toli erdvėmis 

lakiojau,
Tarp žvaigždžių 

ir dausų,
Tarp gludniųjų 

debesų!
Niekur tavęs 

neradau
Nors ir toli

•nuskridau!
Svajonė.

Nuo Juokų Red.: šios gerb. 
Svajonės eilės primena mums 
gerb. Spragilą j ieškojusi savo 
šonkaulio po visus pasviečius, 
o suradusį, kaip Ida'bar “Sanda
ra” praneša, ten palt kur jis gy
vena.

Gterb. Svajonė jieškojo mer
gelės girioj, pievose, po kalny
nus, lakstė po erdves, tarp žvai
gždžių, debesų, ir niekur nera
do! Keista kad tokiose vietose 
žmonėts j ieško mergų. Reikia 
žiūrėt jų ten kur jos yra, o ne 
ten kur nori jas rasti. Jos ne 
grybai, neauga giriose, ne žo
lės, neauga laukuose, ne meteo
rai, neskraido erdvėse.

Nelaimė. Gerb. Svajonė ra
šo: “Taip ilgiai laukiau Meilės 
kontesto ir eilių prirašiau, bet 
sulaukus kaip matau negalėsiu 
dalyvauti, nes pavėlavau, o (prie
žastis ne iš mano kaitės, nes iki 
Lietuvos cenzoriai ^perkrato’ 
‘Dirvą’ tai mulms jau. gerokai 
suvėlinta pasiekia. Bet ką da
lysi, vistiek siunčiu eiles kon- 
testui, su vilčM kad gal nors 
stebuklingu budu jos pasieks į 
laiką. Kaip ta patarlė sako: 
Geriau vėliau negu niekad. — 
Ir aš matydamas .ftos patarlės 
teisingumą, nors ir vėlai, dar 
siunčiu. Labai gaila kad Juokų 
Red. trumpą laiką paskyrė kon- 
testui, nes toks klausimas kaip 
Meilė yra labai avarinis, todėl 
reikėjo ilgesnis laikas pratęsti, 
tada butų turėję laiko visi ir 
Lietuvos poetai dalyvaiiti tame 
svarbiame prirodinėjime kas yra 
Meilė.”

Nuo Juokų Red.': Mes duoda
mi porą mėnesių laiko nei ne
manėme kati Lietuvos cenzoriai 
“Dirvą” “revidavoja”, taigi ro
dėsi gana i'l'gaS laikas parašy
mui eilių. Gerb. Svajonės kon- 
testiri siųstos eilės tilpo perei
tame num. Jų turinį atmenant 
visi. Gerb. Biruta nusinešė lai
mėjusios garbę vistiek.

Iš KIPŠO MAIŠELIO
Ar gausime Vilnių? Kai Iras 

Antanas iš Bostono buvo Kau
ne, jis sakė Valstiečiams Liau
dininkams :

— Aš išvadavau jums Klai
pėdą. Atsikvieskit Bagočių, jis 
išvaduos jums- Vilnių!'-

Jau Bagočius Lietuvoje. Ma
tysime kokių priemonių jis grie
bsis kad Vilnių Lietuvai atva
davus.

Ivui būnant Lietuvoje markių 
kursas buvo augštokas, — mili
jonas markių už $100. Ir tai
jis su milijonu-kitu Klaipėdai 
(pagelbėjo atsivaduoti. Dialbar 
Bagočiui bus geresnis giliu'kis, 
— Lenkų markė dar žemiau 
-nupuolė: milijoną gali .gauti už 
aštuonis doliariųs.

Pagyvensime, pamatysime.
Sugryžo. BrooMyno Sanda- 

riečių pasiuntinis Antanas Mi
kalauskas jau gryžo iš Lietuvos 
sėkmingai atlikęs misiją. Brook- 
lyne ir konferencija buvo su
kviesta, tik New Yorko Sanda- 
rieČių šiuo' kaitų niekas kanfe- 
rencijąn ir nepakvietė. Juos 
kvietė kada buvo planuojama 
pasiuntinio kelionė,—New ¥or- 
kiečių dešimtinės svarbesnės 
ne-gti jų dalyvavimas įposėdyj 
kur raportuojama apie -nuveik
tuosius už tas dešimtines dar
būs.'

Ąr tik (neklysta Brooklynie-

čiai? Kitą kartą jie galės ne
gauti nei dalyvių savo konferen
cijoms, nei dešimtinių!

4/
DAVATKŲ TEOLOGIJA 

Iš Voltaire.
BENUODĖMĖ

Paisai Dievas prižadėjo Baž
nyčiai kad ji visados bus meilin
ga ir mylima, kad ji paveldės 
amžiną jaunatvę, kad ji nieka
dos neraudas, ir kad pragaro 
Vartai jds neperg-alės. Bet ne
žiūrint tų prižadų, jinai mušasi 
visomis pusėmis ir Skelbia to
kius garbės žodžius kad nuo jų 
vyšta auSjs. šitoks jos užsilai
kymas yta ne dėlto kati ji 'butų 
nebetekusi tikėjimų, bet del bai
mės kad gali netekti pinigų, nuo 
kurių jds dvasinio jaunimo vei
dai Skaistybe žiba.

BIBLIJA
švenčiausioji dieviško Įkvėpi

mo knyga, įkurtoj yra visa ką 
Krikščionis privalo žinoti ir 
praktikuoti, šiaip žmonėms ne
valia jos skaityti, nes Dievo žo
dis tikrai gali jiems užkenkti ir 
žalą padaryti. Daug išmintin
giau jei kunigas skaito tą knygą 
žmonėms, nes tik jų vienų tvir
ti viduriai gali ją suvirškinti, 
šiaip žmoneliai turi pasitenkinti 
kunigų suvirškintu produktu.

BREVIORIS
Rankios maldų parašytų labai 

dailia Latinų kalba. Kunigai 
kantais kalba tas maldas, jei ne
pamiršta. Jei nekalbėtų, vis gi 
niekas jų nenubaustų, nors jie 
ii- butų nebenaudingi visuomenė
je.

BROLIS
Visi žmonės yra broliai. Ir 

tie broliai visados tarp savęs ba
rasi ir ginčiajsi del tos pavėldy- 
bos kurią jiems paliko Tėvas ir 
kurią kunigai savotiškai jiems 
išaiškina.

BULĖS
šmotas pergamento, su prika

binta prie jo švinine antspauda. 
Tokie pergamentai su raštu ant 
jų yra Dievo Tarnų siuntinėja
ma visur kur reikia ar tai pini
gų gauti, ar sukelti tikėjimo 
ginčus, ar padaryt ką nors šven
tuoju, ar iškeikti ką nors.

BURTAI
šventoji Dvasia ir Bažnyčia 

kitąkart tikėjo 'kad burtai ir 
burtininkai yra tai paties Liu- 
ciperio padaras; tižiai visi kas 
tik būdavo nužiūrėtas kaipo bui
tininkas būdavo baudžiami ir 
deginami. Per ugnį juos norėjo 
Įvaryti į dangų. Degindavo ir 
kaltus ir nekaltus. Kartais van
deniu išbandydavo šitaip: jei 
mirkdomas vandenin burtinin
kas plaukia tai jį sudegindavo, 
nes jam, girdi, Velnias gelbstįs; 
jei prigerdavo — tai jis, sako, 
•būdavęs nekaltas. Vadinas, air 
eisi per dvarą, ar neisi, visvien 
gausi lazdų.

Užmiršti dalykai. Varlamu- 
šiai — teilsingiauteias, “Vanago” 
išperėtais, vardas vyčiams.

Chamunistai — “Vienybės” 
išrastas vardas komunistams.

šliuptarnis — kunigų išbufb- 
nytas vardas visiems kurie tikė
jo Tėvuli šliupui ir sekė jo mok
slą.

Lietuvoje tas gerai kad nors 
ministerių ir prezidento neken-' 
čiama, bet nešautioma, nors an-1 
dai buvo norėta Galvanauską1 
bomba iš namo išbaidyti.

Jonas Vaitkus (vietinis) šio
se dienose nusipirko administra
cijoje sau knygą ‘Tatarimai 
Merginoms apie Lyties Daly
kus”.

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

į*. P A ŪDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.

•Dirvos’ spaustuvė at- 
□1 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;
<TT Biznieriams darome— 

ai Laiškus, Konvertus Ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
(J Darbus padarom viso
ji kiomis 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.

DR. J. T. VITKUS
Lietavla Gydytojas Ir Chlrargaa

Ofise valandos : L—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Viri Aptiekoa

Prospect 202.

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

Ofiso ▼■landos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1805 E. 9 Stroet 
Ckveland. Ohio.

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU 

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southampton^ ant milžine laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia NewYorką kas Utarninką 
Greitas persėdimas Southamptone. 

Lietuviai ypatiškai lydima.
Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siai į Hamburgą naujais aliejum 

kūrinamais laivais.
3-čia (į Piliavą 106.50) War Tax 
Klesa (j Hamburg 103.50) $5.00 
KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj, važiuoja į 
Southamptoną ir ten persėda ant
Milžiną laivų. Plaukia kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kaslink kainų ir rei

kalingų dokumentų del atitrauki
mo keleivių galite gauti pas bile 
agentą. Pareikalaukit. Yra vie
nas jūsų mieste arba apielinkėj.

REIKALAUJAME
‘ SMARKIU AGENTŲ

Geros sąlygos ir geras uždarbis. 
Atsiliepkit Clevelande asmeniškai, iš kitų 

miestų— laišku:
"DIRVA"

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos —
"T R I M I T A S”

‘“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
bės priešus.

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

_ mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą, ir tt.

“TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru 
draugu ir patarėju. jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuo
meniniam ir kultūriniam darbe.

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

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ" sau Amerikoje ir 
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ'1 galima užsisakyti per:
L. Šaulių Atstovą — A. Žemaitis, 3251 S. Halsted St, Chicago, III. 

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, LAISVĖS AL. No. 26.

SUSIVIENIJIMAS LIET, AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtiniu. Pašaipu 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
V j. r jmo, i'iniraiaKJry Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga butų, arba jei likai be* vilties ir nu- 

J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
' Visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL- 

Er=lHMS| I VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS,
i" NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-

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

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

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir U2SISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų prgydy- 
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 PAGYDOMĄ jus pąsvieiksit visai trumpu taiku.
Aš pats ypatiškai prižiurtu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje., Moteriška yra patarnavimui.

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

CLEVELAND. OHIO
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

Imk Elevatorių prie ineigos į Standard Teatrą ir važiuok ant Trečių Grindų.
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The Younger Set
L1THUANIA

The Republic of Lithuania al
though only five years old is 
one of the most promising of the 
smaller European countries, 
Lithuania under the Russian 
Empire shared the fate of Po
land.' When the Bolshevists took 
control of the Russion Govern
ment the republic proclaimed fits 
independence, Feb. 16, 1918.

The area of the young repub
lic lis 55,000 square miles. The 
population is approximately 4,- 
570,000, of which 70 per cent, 
arė Lithuanians, 13 per! cent. 
Jewish, 8 per cent. Polish or 
Polonized Lithuanians,

Eighty per cent, of the people 
are engaged in agriculture; 
•There are 21,120,000 acres of 
farm hind in the republic. In 
1921 the farm land yielded 530,- 
000 tons of rye, 145,350 of bar
ley, 77,300- of wheat, 263,500 of 
oats, 1,386,000 of potatoes, 23,- 
100 of flax seed and 18,800 of 
flax fiber.

One-fourth of the total area 
of Lithuania is heavily timbered 
land, containing 
hardwood. Part 
from these rich 
pouted.

In 1922 the
Lithuania employed 42,000 per
sons. All of these workers were 
employed directly in the utiliza
tion of the country’s products.

The total exports in 1921 were 
631,964,148 marks. Imports to
talled 876,874,930 marks'. The 
greater part of the imports 
were manufactured goods.

Lithuania iS a self supporting. 
During the crop year of 1920- 
1921 about 10 per cent, of her 
agricultural products were ex
ported.

Lithuania is one of the princi
pai rail points in Europe. It' is 
located on the through railway 
route from Paris, Berlin, War
saw’ to Riga, DvinTk and Petro
grad. The location aS regards 
to railway traffic is very excel
lent and is one of -the'main ar
guments favorable to its rapid 
growth and development.

About 75 per cent, of the 
people are Roman Catholic, 12 
per cent. Jewish, 9 per 
Greek Catholic and 4 per 
Protestants.

Previous to the World
there were 871 'schools with 40,- 
330 pupils. In 1922 there were 
1,801 school's with 177,370 pu
pils.

A state university was opened 
in Kaunas, the temporary cap
ital of Lithuania, Feb. 16, 1922. 
President of Poland Pilsudski 
declared the old Lithuanian uni
versity at Vilnius Polish soon 
after; Poland was made a repub
lic.

Lithuania’s trade relationls 
with the United States for the 
fiscal year 1921—1922 was: (im
ports, $36,968; exports, $62,850.

Unlike her neighbors Lithua
nia has plenty of food. She has 
no heavy debts to meet. The 
fine condition of the Lithuanian 
soil, its industrious people, and 
excellent geographical conditions 
tend to make the future of Lith
uania a bright and sunny land, 
for its citizens to live and enjoy 
life in.

year 1323 Vilnius was 
the dignity of a town 
made the capital of

KNUTTY KOLUMN

pine, fir and 
of the timber 
forests is ex

industries of

cent.
cent.

War

JULY h —
One year ago today, July 27, 

1922, the United Staites recog
nized the Republic of Lithuania. 
Esthonia, Latvia and Albania 
were also recognized.

Eight years ago today the 
first wireless communication 
between the United States and 
Japan was successfully estab
lished.

O

As to luck
“Do you think Friday is un

lucky?”
“No, I was bom on Friday.”
“Well, what do your parents 

thirik?”
New Haven Register.

Lithuania’s Capital 
Vilnius

The capital of Lithuania is 
VILNIUS, which is held now, 
thanks to Franco-Polish intri
gues, by Poland. Temporarily 
the Government’s seat alt pres
ent is at Kaimas.

Vilnius is situated at the con
fluence of the. Vilija and Vilei
ka, at the foot of Mt. Gedimi
nas (the name of 'the Grand 
Duke of Lithuania who founded 
the city).

The history of Vilnius reach
es back to the earliest times, 
when it was a great centre of 
Pagan worship. A sacred fire 
was kept constantly burning at 
the foot of the hill upon which 
Gediminas, Grand Duke of Lith
uania, built his castle when he 
founded the city in the XIV 
century.

In the 
raised to 
and was
Lithuania.

The Grand Duke of Lithuania 
Jogaila (Ladislas Jagiello, as he 
is named by the Poles), who be
came King of Poland in 1386, in
troduced Christianity in 1387 
and erected the cathedral of St. 
Stanislaus on the site, of the 
heathen temple.

Vilnius is often mentioned in 
the history- of the striigles of 
Lithuania with the Teutonic Or
der, the Tartars and the Rus
sian Grand Dukes.

During the XVII and XVIII 
centuries Vilnius was frequent
ly pillaged by the Swedes, Rus
sians 'and Cossacks and lost 
much of its former importance. 
In 1794 it offered a gallant re
sistance to the Russian army, 
but was captured on August 12 
after a severe 'bombardment.

At the opening of the war of 
1312,' Napoleon fixed i?ponįihe 
line of Nemunas as his base of 
operations and made Vilnius the 
strategic centre of the Frenth 
line. On.his retreat from Rus
sia he. again wilted Vilnids, 
which he finally left in disguise 
on the, night of November 24 
(New Calendar — December 6), 
1812.

FROM THE WORLD’S SCRAP 
BOOK

Education is a strange thing. 
Certain vines have been.taught 
to turn to the right as they 
climb. They go on turning to 
the right for centuries. If you 
force them to the left they turn 
(back. The leucocytes, white 
corpuscles, in your blood can be 
educated to fight and conquer. 
Theodore iSugarman, twelve 
years old, is dying of encephal
itis, incorrectly called “a sleep
ing sickness of the brain”. The 
influence germ enters the brain 
through the nose. Dr. Lintz, 
caring for the boy, says he 
might cure him if he could get 
a little of blood of a man that 
has had encephalitis and Re
covered.

The blood, having once con
quered a disease, knows how 
to do it again. A little of the 
conquering blood introduced in
to the sick child would reach his 
’blood to fight the deadly sick
ness. That’s puzzling.

O' ■

The trolley car was crowded. 
She couldn’t find a seat. The 
man in front of her snapped: 
“Miss, you’re standing on my 
feet.” Then sweetly she looked 
down at him, that dating little 
elf, and said, “I beg your par
don, sir, why don’t you stand 
on them yourself.”

Pa Names the Baby
“What did you name , your 

baby, old man ?”
“Why, 

good and 
Serena.”

“What
first’?”

“Well, since she began crying 
all night with teething we 
changed her name to Tusoaro- 
ra.

St first she was so 
quiet we called her

do you mean ‘at

SPORTING NEWS
NEW ENGLISH RECORDS
At the annual games at Stam

ford Bridge was given a first 
exhibition of England’s 1924 
Olympic possibilities. Four Eng
lish Amateur Athldtic Associa
tion records were broken:

100-yard dash — Lidell, Edin
burgh, 9 7-10 sec. (The U. S. A. 
A. U. record is 9 6-10 sec.)

220-yard dash — Lidell, Edin
burgh, 21-3-5 sec. (U. , S. A., 
21 1-5 sec.) ,

120-yard high hurdles — Ga
by, Polytechnic, 15 1-6 įsec. (U. 
S„ 14 2-5 sec.) '

Running high jump — Lew- 
den, Stade Francais, 6 ft. 4 dm. 
(U. S., 6 f. 7 5-16 in.)

NEW WORLD’S RECORDS 
3,000-meter run: Edwin Wide, 

Sweden, 8 min. 30 2-5 sec.
100-yard swim for women, 

free'style: Gertrude Ederle, of 
New York, 1 min. 5 sec.

150-yard back stroke for wom
en: Sybil Bauer, of Chicago, 1 
min. 26 3-5 sec.

500-meter swim, free style :■ 
John Weismuller, of Chicago, 6 
min. 55 sec.

220-yard swim for women,’ 
free style: Miss Gertrude Eder
le, New York, 2 min. 49 ces.

15-mile automobile racing on 
dirt track: Jess Coe, California, 
11 min. 37 3-5 seel

1-mile, automobile on dirt 
track: Fred Frame, California, 
43 2-5 sec.

We are returning to normalcy.

“Boys’ Week”
“New York Is Bossed by Boys 

for a Day”, was a head-line in 
.New York newspapers early in 
May. As part of the celebration 
of Boys’ Week, “Eddie” Meehon, 
a fourteen-year ' old, took Mr. 
Hylan’s place a't the mayor’s 
desk, while other chaps “hėld’’| 
other city, offices. The city 
chamberlain came in to report: 
to “His Honor” that there was 
$7,000,000 in the treasury, and
Mr. Hyltar congratulated his'A waater says Thanks! even 
substitute on starting off so (when the tip is only a dime, 
well. , The boys ‘‘ran” Wall 
Street and one of the big hotels, 
and, apparently, the city was 
as well off after they had had 
their'turn as it was before.

But Boys’ Week is a really 
great thing, and when 100,000 
boys lined- up arid marched down 
Fifth Avenue in a Loyalty Par
ade, we think a hundred thous
and grown-ups must have thril
led at the sight and felt that 
America, with millions of boys 
just 'like those, was pretty safe 
and solid.

they believed they enjoyed it 
more than the youngsters.

CONGRESS CAPS
$1, $1.50 ir $2

Tiesiog iš dirbtuvės sutau
pant 50%. Tikra kaina $2 
iki $5.

CONGRESS CAP FACTORY 
228 St. Clair ir 7808 Superior

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI

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

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

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

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

Naujausios Knygos 
is Lietuvos

ginė Nekaltybė; 27) Akurat Unionistas; 28) Poezi
ja Politikoje; 29) Radikalas; 30) Socialistinis Miš
kan; 31) Žyjris Maskvon; 32) Atostogos pas Bolše
vikus; 33) Matekatiko Sielvartai.

Quite Possible
There was o young man named 

Mirth
Who was 'barn on the day of 

his birth,„
And was married, they say,
On his wife’s wedding day,

And died on his last day on 
earth.

Worth More
“Wil you let me kiss you 
give you a penny ?” asked the 

little boy's maiden aunt.
“A penny!” he exclaimed. 

“Why, I get more thant that for 
taking castor oil.”

if
I

A-plenty
Father: Haven’t you got any 

ideals, young mam ?
Son: You should see them, 

dad. They’re peaches.
Film Fun.

BIG DAY FOR ORPHANS
In Cleveland orphanages July 

18th there wąs ju'st one topic of 
conversation.

That was ; the annual picnic 
given by the Cleveland „Auto
mobile Club Tuesday.

Thirty-five hundred tongues 
of little parentless children were 
chattering about the day, which 
comes once a year and is never 
forgotten.

It is the dpy when members 
of the Cleveland Auto Club take 
them to Euclid Beach and show 
them the time of their young 
lives.

All concessions in the park 
were free to the children. They 
were thex guests of the park 
management.

Members of the club after re
turning their little guests to 
their homes, said that while the 
children had a wonderful time

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legya visiškai iš galvos paša- 
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- III 
do jus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonk, Ruffles savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratorijn.

P. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. ~ ■

ANT POLITIKOS LAKTU
(ALBUMAS — ŠARŽAI)

Kaunas, 1922 m., “Vaivos” Bendrovės leidinys.
Ant brangaus blizgančio popieriaus, didelio forma
to; 33 dailus spalvuoti musų dailininko Adomo Var
no paveikslai-šaržai. Tekstą ir paaiškinimus pa
rašė Vaižgantas. . Kaina — $

Vaižgantas Albumo Įžangą padalina į sekančius 
skyrius: T — Prieš Karą; II — Pradžioje Karo Vil
niuje; III — Per Karą Petrapilyje; VI — Rusijos 
Lietuvių Seimas; V—Į 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) Lietuviu Demostenas; 7) Politinė Pusiausvyra; 
8) J Vienuolyną; 10) Kontra-pro testai; 11) Laiki
nosios Idėjos; 12) Žemaičių Klumpėmis; 13) Magnus 
Dux Mohilovensis; 14) Prezidiumas to Negirdėjęs; 
15) Juntamieji Argumentai; 16) Savoji Nuomonė; 
17) Tepalas; Iš) Vekseliai Diplomatijoje; 19) Iš
kryptais keliais; 20) Cicero Loquens; 21) Patenkin- 
tojaa! 22) Stačiokas; 23) Vanduo Tekąs; 24) Pro
to Bailė; 25) Socialistas-Tautininkas___ Tautinin-
kas-Socialistas, arba Forma be Turinio; 26) Pini-

GAIRĖS
Meno ir Literatūros Iliustruotas žurnalas. Eina 
Kas Du Mėnesiu. Leidžia Menininkų Kopera- 

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

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

Amžių Prošvaistėj, eilės; Pranas Morkus — Eilės; 
Putinas — • Eilės; Juozas Rainis — I žvaigždę, ei
lės; V. Bičiūnas — Idilijos; K. Munzer — Bevardis; 
O. Pl.-Puidienė — Meno ir Kūrybos Pradai; A. Sot- 
kus ■— Kiti Vaidybos Ugimo Momentai; Dienos 
Darbai.

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

Reikalaukite Siųsdami Pinigus sy
kiu su užsakymais šiuo adresu:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

Ar Jus Mėgstat
MASLIONKAS

Maslionkos jus mėgsta. Jos ne tik atgaivina jus 
karštose dienose, bet priduoda daugiau vikrumo 
ir jausmo. Nėra nieko geresnio kaip maslionkos 
prašalinimui “nuovargio jausmo” kurį karštas 
oras atneša, ir pridavimui jums, to vietoje, naujo 
jausmo energijos ir nuolatinio gyvumo.
Maslionkos mėgsta jus taip labai kad jums apsi
moka jas pamėgti. Pabandyk jų šiandien. Pa
matysi pats ad gėrei kada ką nors labiau atvėdi- 
nančio, atgaivinančio ir naudingo.
Vaistinėse, saldainių krautuvėse ir restaurantuo- 
se — arba The Telling-Belle Vernon Co. pristatys 
jų jums pas duris.

Randolph-8200 arba Hemlock 1047

PIENINĖS

BELLE VERNON
Ideališkas

MASLIONKOS
Vasaros gėrimas

Gaivinantis Sustiprinantis Naudingas
Mid Solid. 104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y. --------------------------------------------- ■—  77--------------------

___  " ----- --- 1 W«—
©©©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©©@©@©©@©@@@@@@@@@@^§^©©©©©©©©©©©©©©©@@©©©©©©©©©©©@©©©@©@0

125,000 Rekordų 4 už $1.00
$125 Columbia Grafonolos už $75
®Kreipkites | Kauno Krautuvę ■"

2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio I
^©©©©©©©@@©©©©@©©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@@1^
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Kauno Gyventojai
1 Paskyrus burmfetru Kauno 

miesto J. Vileišį, miešto tvarka 
ir visi kiti reikalai daug (page
rėjo ir vis eina geryn. Pamažu 
miestas pradeda civilizuotu mie
steliu išrodyti. žinoma prie esa
mų 'sąlygų sunkiai galima kokli 
nors pirmynžanga padaryti, nes 
miesto Tarybai mažai rupi ben
dri miesto reikalai, kiek tauti
nių mažumų (žydų ir Lenkų) 
noras miestą parodyti kuo ne
gražiausiu, trukdyti visame rim
tą darbą, nes tuo apsunkina pa
dėtį ir nepatenkinimų daugiau 
yra Kauno visuomenėje. Tas 
ypač patinka Lenkams, žydai 
ir Lenkai dažnai eidami išvien 
sudaro sunkią padėtį rūpintis 
miesto reikalais. Vienok iki šiol 
Kaunas tvarkiausia vedamas.

j Jau yra padaryta Kauno mie
sto gyventojų sąrašas.
su priemiesčiais 
352 gyventojai, 
39,863 vyrai ir 
Sulyg tautybės 
čiai:

Kaune 
yra išviso 84,- 
tame skaičiuje 
44,489 ntoterįs. 
Skirstosi sekan-

Lietvių 41,088
žydų 27,228
Lenkų 8,341
Vokiečių 4,174
Rusų 2,345
Baltgudžių 808
Kitų 398
Kaune esama: gyvenamų m

rinių 1013 trobesių; medinių — 
\ 3734; kitų trobesių: mūrinių — 
457.5, medinių — 3776.5 trobe
sių. Vieno augšto trobėsių — 
8164; dviejų augs tų — 700, tri- 
jfaugštų — 106; keturių augš- 
tų — 8 trobesiai. Gyveinmu u±- 

;imtų kambarių yra 12,409; už
imtų įstaigomis — 481 kamba- 
ris; tuščių tinkamų gyventi — 
12; reikalingų remonto — 60 
kambarių.

Sulyg pilietybės gyventojai 
pasiskirsto: Lietuvos piliečių — 
82,670 (38,910 vyrų, 43,760 mo
terų) arba 98.01 nuošimčiai. 
Kitų valstybių — 1,682 (vyrų 
953 ir moterų 729), arba 1.99 
nįioš. (“L. U.")

Paštų Sutartis su Ame
rika

Išvystymui ir patobulinimui 
pašto operacijų tarp Lietuvos ir 
Amerikos ir palengvinimui pi
nigų siuntimo Lietuvon mažo
mis sumomis, Lietuvos Pašto, 
Telegrafo ir Telefonų valdyba 
daro sutartį su Amerikos paštų 
valdyba, kuria einant butų įves
ta pinigų siuntinėjimas tarp tų 
dviejų valstybių pašto perlaido
mis.

PAS INVALIDUS
Mažame namelyj Kaune prieš 

Karo Muzejų diena dienon ver
da gyvybė.

Kairėje viename kambaryje 
Karo_ MuzejauS raštinė ir Ju
rininkų Sąjungos valdyba, o de
šinėje ir kieme mažos dirbtuvė
lės. Darbas verda, štai urbų 
siuvykla: keipa, prosuoja, valo, 
užsakymus priima....

Batų siuvykloj ant žemo dar
binio stalelio sėdi susilenkę ke
li kurpiai Ir apsidalinę dviem, 
trimis žodžiais nepaliaujamai, 
stuksi plaktukais į puspadžius. '

Mažame kambarėlyje dirba 
graveris. Ir čia randasi indomi 
karo ženklų dirbtuvė. Ji turi 
milžinišką darbą. Naujai ka- 
riumenės uniformai reikalinga 
naujų kukardų kaip Vyties kry
žiai, naujos skaitlinės ir ženk
lai antpečianus, Gedimino isitul- 
pai trikampiams (trikampius 
nešios karininkai ir kareiviai), 
naujos trijų spindulių žvaigdu- 
tės karininkams. Dirbtuvė dar 
nevisai pabaigta, bet dalbas da
linai varoma.

Ypatingos žirklės pjauna sto
rą vario ir geželies skardį, tar
tum poperoteų popierį, ir dirbant 
jomis nereikalinga stipriai spau
sti, bet pakanka lengvai ranka 
prispausti rankenėlę.

Ant nedidelio preso, kuri ran
kos pirštu lengvai galima .pri
versti judėti, išsispaudžia, išsi
muša ženklai, paskiau juos at
pjauna; poliruoja, čia juos auk
sins ir sidabrinis.

,Ir visose tose dirbtuvėse dar
bininkai jauni, meilus žmonės su 
Vyties kryžiais prie krutinės, 
bet pas kiekvieną ar dirbtinė 

! koja arba geležinė ranka.
Kiekvienas dirba suiyg savo 

•specialybės, bet kuris pirmiau 
. jokio amato nemokėjo ,dabar 
. mokinasi, mokiniu dirba.

Kol kas mažame namelyje 
į prie Karo Muzej'aus viskas dir- 
i bama mažame plotyje, bet dar

bas kaskartą auga, ir visuome
nei padedant išaugs dar labiau.

Invalidai ir jų dirbtuvės ne- 
siSkelbia laikraščiuose, bet tei
singumas reikalauja iškelti są
žiningą musų sužeistų kovos 
draugų darbą.

Pas mus invalidų nemažai: su 
didžiojo karo dalyviais užregis
truota iki 350 žmonių. Iš jų iki 
20 dirba ir mokinasi, iki 20 lan
ko suaugusių gimnaziją.

Tam nenuilstamam organiza
toriui visokių naudingų prade
damų darbų, Gen. Leit. Nagevi- 
čiui, kuris 'taip uoliai rūpinasi 
invalidais, tebūna garbė! 
(“Karys”) A.R-as.

Steigiama Lietuvos Juri
ninkų Mokykla

Įgijus Lietuvai savo uostą 
Klaipėdą, labai yra svarbu kuo- 
greičiausia įsigyti jurų preky
bos laivyną. Nuo to pareina 
musų krašto gerovės pakilimas. 
Yra rimtai rūpinamasi laivyno 
reikalais. Bet taip pat labai 
svarbu yra kad laivynas butų 
aptarnaujamas musų pačių ju
rininkais. Turime būrelį senes
nių jurininkų susiburusių į Ju
rininkų Sąjungą. Reikalinga 
musų jūrininkystei ir naujų pa- 
jiegų. Tuo tikslu dar šių metų 
rudenį bus įsteigta jurininkų 
mokykla. Tam tikra komisija j 
jau nustatė mokyklos statuto 
ir programo bendruosius bruo- 

‘ žus. Jurų mokykla steigiama 
laikinai Kaune, prie augštosios 
technikos mokyklos. Mokslas 
tęsis šešis metus, laike kurių lai
vų vadovybės skyriaus mokiniai 
turės atlikti 18 mėnesių prakti
kos plaukiojimą; mechanikos 
skyriaus — 12 mėnesių. .

Mokyklon bus priimama jau
nikaičiai turintieji nemariau 16 
metų amžiaus; tvirtos sveika
tos, gerų akių ir gerai fiziniai 

■ išsivystę. Biri priimama kon
kurso (lenktiniavimo) egzami
nais nemažiau kaip iš keturių 

. klesų vidurinėsės mokyklos kur-

so. Prieš egzaminus gydytojas 
apžiūrės kandidatų ’ sveikatos 
stovį. Jurininkų Sąjunga krei
piasi į besimokinančią jaunuo
menę kad norintieji pahirinkti 
jūrininkystės specialybę tuojau 
paduotų apie save žinias: pavar
dę. vardą, amžių, kada kokia mo-■ nė.

kyklą baigė, kada gali stoti eg
zaminus laikyti į Jurų Mokyklą. 
Tos žinios reikalinga surinkti 
kad galima butų paskirti egza
minus 
laikas, 
resas:

ir mokyklos atidarymo 
Jurininkų Sąjungos ad- 

Kaunas, Muzejauls rašti- 
(“Trimitas”)

‘ Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

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

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

“AMERIKOS LIETUVIS”
1 5 Millbury Street Worcester, Mass.

UŽSISAKYKIT “TELEGRAMĄ”
“Telegramas" yra didžiausias ir geriausius Lietuvių 

savaitinis laikraštis. “Telegramas” išeina kiekvieną šeš
tadienio rytą. “Telegramo” kaina yra tik $1.00 metams 
Amerikoje ir siunčiant į Lietuvą ir į visus kitus pasaulio 
kraštus. Visur ir visiems vienokiai. Prilsiųsk vieną dola- 
rį čekiu, money orderiu, arba indėk į konvertą popierinį 
dolarį ir prisiųsk “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 adresudk tiesiog į “Telegramo” redakciją, taip:

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

Važiuokit Lietuvon
Per “Dirvos” Agentūrą

Didžiausiais, Gražiausiais ir Greičiausiais 
Pasaulyje Laivais

‘Leviathan’ - ‘George Washington’ 
’ ir Kitais

Greita Kelione
Iš Amerikos i Klaipeda ir Lietuvą

i,. Botanikos Sodnas
Augšto jo j Freidoj (prie Kau

no) jau pradėta darbai prie di
delio botanikos eodho įleisimo. 
Sodnas užims apie 25 hektarus. 
Darbas vedama prityrusių žino
vų.

Vištų Fondas
Kiaušinių eksiporteriai' žada 

sudėti fondą, iš kurio išleis: 1) 
vadovėlį kokios vištos ir 'kaip 
reik Lietuvoj auginti; 2) už pla
katus vištų auginimą nušvie
čiančius, taip .pat apmokės in
struktorius, kurie mokys žmones 
kaip vištomis verstis; 3) be to 
prekybos departamentas intai- 
sysias įstaigą kuri informuos 
vištų veisimo ir kiaulinių eks
porto Kausimais.

Kova su Girtybe
Višakio-Ruda, Mariamp. ap.— 

Nuo pereitų metų pradžios mu
sų valsčiaus taryba kovoja su 
girtuoklybe. Buvo jau praeitais 
metais gavus sutikimą iš vy
riausybės uždaryti visas smuk
les, bet nelaimei, del nekuriu 
priežasčių tai padaryti nepasise
kė.

šiais metais pirmąją smuklę 
atidarė savivaldybė kartu su ko- 
peracijos bendrove. Bet šalia 
šios kokiu tai keliu įsteigta ir 
pora alaus sandėlių.

Kol sandėlių nebuvo, pas mus 
girtuokliavimas lyg buvo suma
žėjęs, bet dabar vėl girtuokliau
jama nemažiau kaip praeitais 
metais.

(“Liet. UKn.”)

Smulkius
Lietuvos Žemlapius

su 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 žemlapiai 
norima įgyti, nes visa Lietuva susi- 
ieda iš apie 100 atskirų dalių.

į
s • • ■ ***Vyriški ir Moteriški i

ČEVERYKAI ?
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- X 

į' tės. Naudokitės šita proga — į 
į; Lietuvių išdirbystės Over-Globe T 
< . čeverykai drūtai padaryti ir į 
• * gražiai tinka ant kojų, šitas T 
į; yra tik vienas Lietuviškas što- X 
■ • ras čeverykų Clevelande. t 

:: MEYER MILLER | 
" 6311 St. Clair Ave. |

LEVIATHAN — didžiausias pasaulyje pasažierinis garlaivis.

<J Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti j Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.00. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

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 metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

2 DIDELES DOVANOS
Laikraštis "VIENYBE" EIS TRIS SY
KIUS SAVAITĖJE PRADEDANT SU I d. 
RUGSĖJO 1923 m. Prenumerata nuo nau
jų metų bus $4.00.
Visiems kurie naujai užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ.’ metams bus duodama dvi didelės do-, 
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1 923 
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1924 m. Tik 
tame laikotarpyj bus duodama dovanos.

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

sirenkant iš šešių grupių.
2. —Kas prieš naujus 1 924 metus užsirašys

"VIENYBĘ” ant metų tam metinė prenu
merata bus tik $3.50.

Adresuokit:

“VIENYBE ”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

| DOVANOS |
X IKI RUGPJŪČIO 30 d. Sandara duos savo metiniams akai- ;; 
? tytojanis arba naujiems nariams sekančias dovanas: ;;
I Svetimoj Padangėj Pasaulio Verpetuose: Didelė eilių K 
t knyga, kurioj telpa 200 Įvairių eilių. Knyga pagražin- ;; 
? ta visokiais piešiniais. Kainą, $2.00. ;;
X Kas užsiprenutmtrdos “Sandarą” ant metų laiko užsi- J J 
X mokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie Sandaros už- ;;
1 srimokėdamną už visus metus $3.00, gaus šią knygą Dykai. • •
X žmogaus Pareigos: Taipgi didelė knyga, 244 pusi., nau- K
X dingą kiekvienam turėti. Kaina $1.00. ;;
Z Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šia kny-
I gą DOVANAI..........  ”

I
t Pasinaudokite šia puikia proga, įsigydami vieną iš šių ;; 
? dviejų dovanų. ( ;'J?aipgį suteiksime dovanas ir tiems kurie ;; 
f užrašys “Sandara” savo giminėms Lietuvoje užmokėda-

mi $3.00 už višuš "metus. Vieną minėtų knygų pasiųsime 11 
prenumeratoriuj arba sykiu su laikraščiu pasiųsime jo ; 
giminei Lietuvon. • ■'■

"SANDARA” :
i 327 E Street :: ' :: Boston 27, Mass. ;

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

Supply
6(01 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

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

Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite: ~

| “Dirvos” Agentūra I
= '* ■ ' i'-..’' ’i ■ \ as
§ 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio g

“Lietuvos Kariumene”
Kas iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?

Lietuvos Kariumene
Kas saugoja Lietuvos rubežius?

Lietuvos Kariumene
Kas palaiko Lietuvoje tvarką? ■

Lietuvos Kariumene
Ka reiškią ,“LIETUVOS KARIUMENĖ”?

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

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

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

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

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

Lietuvos Kariumene
Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika

lų, su priaiuntimu kainuoja ........ .............................. $1.50
Ta pati odos apdarais............................'................. 2.50
Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais .... 3.50

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DIRVOS” KNYGNAS

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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: Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese i;
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153 !;

Apsivedė “Dirvos” redakto
rius. “Dirvos” redaktorius p. 
K. S. Karpavičius 'liepos 25 d. 
apsivedė su panele Ona Virbic-

ninkai gražiai pralobo, — visai (nes galite pasigailėti po laikui, 
neatsilieka nuo kitų didžiųjų | praleidę progų dalyvauti gra- 
kolonijų. žiūrėdami į automo-1 žiave piknike.
Dilius piknike atsilankę bolševi- ----------------

kiute, 7220 Melrose avė., duk- 
tere plačiai Clevelan.de (ir apie- 
linkėj žinomų turtingų > biznie
rių, Antano ir Antaninos Virbic
kų. Jie buvo pirmiausieji Lie
tuvių Clevelande pradėję kepti 
Lietuviškų duoną, ir tą tyznį pa
sekmingai varė per apie 13 me
tų.

Seredos vakare, Flynn-Froelk 
svetainėj, atsibuvo graži vestu
vių vakarienė kurioje dalyvavo 
vietos pažangesnėji inteligenti
ja ir biznieriai, abiejų jaunave
džių giminės ir draugai, virš 
šimto ypatų.

Po vestuvių p. Karpavičiūte su 
teavo jauna žmona iškeliavo j ry
tines valstijas keletui dienų; 
pirmiausia išvyko aplankyt sa
vo tėvus ir gimines Providence, 
R. L, paskui lankysis New Yor- 
ke, Brooklyne, Atlanitic City, 
Washington, D. C. Sekantį 
utaminką ar seredoj žada būti 
namie Clevelande.

“Dirvos” štabas ir The Ohio 
Lithuanian Publishing Compa
ny linki jaunai porai kuoilgiau- 
sių metų ir kuodaugiausia lai
mės. Valio!

(Sekančiame numeryje bus 
plačiau apie jų vestuves.)

Sandariečių suvažiavimas. 18 
Sandaros kuopos iniciativa šau
kiamas yra į Clevelandą suva
žiavimas apielin'kėts Sandaros 
kuopų atstovų. Tikimasi su
laukti svečių iš Pittsburgo, nuo 
visų trijų kuopų, iš Detroito, iš 
Daytono. Svečių priėrriimui ren
giama rugpjūčio 4 d. vakare 
graži vakarienė, kurion bus su
kviesta Člevelando Sandariečiai 
ir šiaip svečiai. Pati konferen
cija įvyks rugp. 5 d.

Suvažiavimo programan iin- 
v.eina Sandaros vidujiniai reika

lai, politinės pla*tformės nusta
tymas, sudarymas Vuįurinių 
Valstijų Apskričio.

(Vakarienė atsibus hotelyje; 
norintieji dalyvauti užsiteakykit 
vietas “Dirvas” krautuvėj.)

kai tik seilę varvina ir “buoži- 
na” tautininkus. Kiti piknikan 
atvažiavo taksikabais kurie ne
turėjo savo automobilių, — mat 
bile tik “buožiškiau”, kad tik la
biau erzinus bolševikėliuS.

Ir teisybė, — ko tiems Oleve- 
landiečiams betrūksta? Jie tu
ri savo laikrašti “Dirvą”, turi 
savo bankus, turi kitas finansi
nes įstaigas, turi savo draugi
jas, turi svetainę, turi visokių 
biznio įstaigų, turi savo gydyto
jus, advokatus.... Trūksta tik 
rimto kultūrinio darbo: mokyk
los, gero klubo, savo knygyno- 
skaityklos.

Bet mažu-pamažu ir tie daly
kai ateis savaime. Gyvenimas 
juos sudarys.

T. M. D. 20 kuopos piknike 
■svečiai visaip linksminosi: kas 
šoko, negrų orkestrai naujau
slius šokius griežiant; kas būre
liais susėdę šnekučiavosi; o ki
tur keletas gražių linksmo jau
nimo pulkelių dainuoja Lietu
viškas .daineles, — net miela 
■klausyti: rodos ir esi Deltuvoje; 
kur ant pievos, pagiryj, jauni
mas gegužinę rengia.... Pagi
ryje matei ir Lietuviškų šokių 
ratais, su dainomis. Salėje nie
kas Lietuviškai nešoko: negrai 
nemoka griežti musų kultūrin
giems šokiams: jų muzika, 'kaip 
ir jie patįs, įputeiau laukinė....

Tarpe svečių matei daug vi
sokių pažiūrų žmonių: buvo ir 
■katalikų organizacijų atstovų, ir 
komunistų ir bepartivių. Jie 
visi atėjo pasigerėti gražiu mu
sų Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
išvažiavimu. Welcome ir 'kitą 
kartą!

T. M. D. 20 kuopai liko iš šio 
išvažiavimo nemažai pelno.

Išvažiuos į Akroną. “Dirvos” 
biznio vedėjas V. K. Račkaiįs- 
kas rugpjūčio 5 d. važiuos į Ak
roną, Ohio, kur kalbės SLA. 198 
kuopos išvažiavime.

TMD. 20 kuopos piknikas. 
20-ji Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos kuopa liepos 22 d., Sek
madienyje, buvo 'surengusi la
bai gražų pikniką Chestnut Gro
ve parke. Svečių privažiavo la
bai daug, — virš 500, — dau
giau negu kitais kartais. Ypa
tingai daug matei automobilių, 
ir tai ne bile kokių: Haynes, 
Chandlerių, Buickų, Pathfinde- 
rių, Moonų, Franklinų.... For
dų nedaug tebuvo. Pasižiūrė
jęs į eilę gražių mašinų matai 
kad Clevelande Lietuviai tauti-

Iškeliauja Lietuvon. Cleve- 
landą apleido geras 'tėvynainis 
p. Martinas Savukynas. Jis iš
keliavo iš Člevelando seredoj, 
liepos 25 d., į New Yorką. Iš 
'tenai ant laivo “Majestic” iš
plauks Lietuvon liepos 28 d. 
Lietuvoje jis turi savo šeimyną. 
Clevelande paliko švogerį.

Laivakortę ir visa kals reika
linga kelionei parūpino jam 
“Dirvos” Agentūra.

SLA. 14 kuopos išvažiavimas 
jau rengiama. SLA. 14 kuopa 
jau smarkiai rengiasi prie išva- 
žiavimo-pikniko kurs įvyks rug
pjūčio 12 d, Išvažavime kal
bės V. K. Račkauskas, “Dirvos” 
biznio vedėjas.

Nepamirškit rugpjūčio 12 d.: 
iškalno prisirengkite ir tai die
nai niekur kitur ndprisižadėkit,

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 DOLARIAIS; 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 pavasarj. — 
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.

Vargai-bėdos. Vienas Cieve- 
lando gyventojas, p. P. N., turi 
šitokią bėdą. Tūlas vyrukas, 
kurio jisai nepažįsta, būdamas 
Lietuvoje pasipažino su jo sese- 
re ir sugryžęs kur Pennsylvani- 
jon kviečia ją dabar Amerikon, 
žadėdamas su ja apsivesti. Se
suo yra jau Kaune, tik iš ten jos 
neišleidžia, jei ji negaus nuo sa
vo brolio iš Amerikos afidavito. 
Brolis nori ją visai pas save ąt- 
isinmti, prisibijodamas kad tas 
vaiknas, pasižadėjęs apsivesti, 
kantais nesuvil'tų jo sesers. Ir 
štai, viena firma pareikalavo iš 
to brolio $200 už atgabenimą jo 
sesets iš Lietuvos į Clevelandą, 
nors ta mergina jau turi laiva
kortę ano vaikino!! Mes matė
me tos firmos laišką.

Jis atėjo pas mus pasitarti.
Kad ir musų skaitytojai žino

tų kiek kelionė kainuoja iš Lie
tuvos į Ameriką, mes čia sumi
nėsime: kelionė nuo Kauno iki 
New Yorko kainuoja $106: nuo 
New Yorko gelžkėliu iki Oleve- 
lando — $19.55; pagalvės mo- 
kesties (Head Tax) — $8. Vi
so laibo $133.55, neskaitant po- 
pierų padarymo lėšų, kurios yra 
tik keli dolariai. Jei kasi prašo 
daugiau tai reiškia nori išnaudo
ti jus. Ateikite pas muis: mes 
duosime geriausį patarimą ir 
nurodymus.

Reikia taip jau žinoti kad Lie
tuvoje reikia mokėti už Lietu
vos Užsieno pasą arti $5 ir už 
Amerikos Vivą $10. Tai ir vi
sos išlaidos.

“Dirvos” Agentūra jau 'siun
tė lavakodtes šimtams keleivių, 
ir dar niekas nėra parugojęs už 
“Dirvos” patarnavimą.

AKRON, OHIO
Bolševiką^ S. Januškevičia li

kosi nubaustas teismo 6 mėne
siams kalėjimo ir $100 pinigais. 
Jis apkaltinta sugėdinime 16 
metų amžiaus mergaitės. Ja
nuškevičia yra vedęs.

Liepos 29 d. žada atsibūti iš
kilmingas piknikas toj pačioj 
vietoj, prie klebonijos, ant East 
Ave., kur visada buna. Rengia 
šv. Stanislovo Dr-ja. Tikima 
Svečių iš Člevelando iir iš (kitur.

Tarp vietos Lietuvių eina di
delės kalbos apie sudegusį Kum. 
Janušo namą. Svarbiausia bol
ševikai daro trukšmą lintardami 
vienas kitą.

Rugpjūčio 5 d. čia laukiama 
atvažiuojant p. V. K. Račkaus
ko, kuris kalbėte SLA. kuopos 
piknike. Meiženis.

I j Telefonas Randolph 1853 Ž 
It DR. A. W. WALSH į 

J DENTISTAS ? 
t 7039 Superior Ave. f 
X Cleveland X

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA: 

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

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

llth & Madison St.
ED. J. ŽUKAUSKAS - Prot. Rašt.
ZIGMAS KIELĖ - - Sushi. Rašt.

1336 Jackson St. Įj
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, G. Saka
lauskas, Wm. Kalinauskas, Edi J. Žu
kauskas, F. Jonaitis, Anna J. Smitas, 
Ben Trakšelis, Jos. Vamagisi Start. 

Kuchis, Vladas Bartkevičius.
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, Susinėsimi} Rašt. 

1336 Jackson St. Gary, Ind.
1624 Polk Street

DU namai ant vieno loto parsi- 
■ duoda. 1432 E. 61 St. Vie
nas 7 'kambarių, Uitas .5' kam
barių ; lotas 40x135 pėdos: kai
na $8,000. Klausk 726 Eddy Rd.

NAMAI Pardavimui

IŠGULDYMAS ŠVENTO RASTO
Atsibuna kas Nedeldienis 2:45 po pietį
Wm. Abel Salėj 7017 Superior Avė.

Įžanga Dykai — Kolektų Niekad Nebus

Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:
MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIES --------- tie 
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ -------- . . ft
KA ŠV. KAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ ----- ' . . ft K

Kreipkitės j “Sargybos Bokštas'* 18 Concord St. Brooklyn, N. Y.

PAJIEšKAU savo brolio Juozo
Vidžiūno, iš Troškumų, Uk

mergės ap., 3 metai-atgai gyve
no Wilding, W. Va. Jis pats ar 
kas apie jį žilio atsišaųkft. (30) 

Elena Vildžiūnaitė
8302 Sowinski A v. Cleveland, O.

"DIRVA” larba “ARTOJI? 
(ar abu) bus jūsų geriausiai 
ilgiausia atmintina dovanoji, 
siškiams Lietuvoje. Jiem 
tys jūsų duosnumą per vim 
metus laiko. Užrašyki

City Realty & Investment Co.
Lietuvių

NAMU PIRKIMO IR PARDAVIMO 
ĮSTAIGA

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

6820 Superior Avenue
Telefonais Randolph 3397.

, Cleveland, Ohio
(Prieš Lietuvių Svetainę)

PIGIAI parsiduoda farma, 3į4 
akrų žemės, Elyria karti lini

ja, 6 tuzinai vaisių medžių, uo
gų, gėlių, gera vištinyčia, gazo 
šaltinis, 7 kamb. narnate, dubal- 
tavas garažius. Klauskit 1206 
E. 84 Street.

REIKALINGĄ--------
Riveterių katilų dirbtuvei 
ir vyrų prie sutaikymo 

piotvių darbo.
Kreipkitės prie Mr. Eastep 
THE VARIETY IRON & 

STEEL WORKS COMPANY 
Įtampas E. 40th ir Hamilton 

(31)

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo ................ 
Palanga, Naglio kalnas..........
Susigriežimas ............... 
Lietuvos Ežerai .....-....... 
Dravės .............’....... 
Regėjimas ..................
Nerys^ ....................... 
Giedras Vakaras ......................
Tyrinėjimas ..............

^Liūdnas, Krąptįs......... ‘............
Ka'und Apiėlirikes'e Vasari} ....
Palanga. Jajuryje .......... 
Nemunas ties Kaimu ..............
Į Šviesių Praeitį ........... 
Murmano Kraštas ..................

Pinigus siųskit sykiu šu užsakymu. 
Galima siųst pačto markėmis.

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

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

J. A. Pečiulis
1219 E. 83rd St. Cleveland.

PARDAVIMAI
NAMAI NAMAI NAMAI
Wade Park Ave., Dviejų šeimy

nų, 4 garažiai, lotas 51V^xl39.
Kaina $13,500.
E. 85th St., šiaurėj nuo Supe

rior. Modemiškas 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- 

I' kėt, likusius po $50 mėnesyje.
5^ i E. 61 st. arti Superior — 3 šei- 
ęc mynų namas, su garo šiluma, 
5c didelis lotas. Kaina $8,600. Rei
se kia'įmokėti $4,000.
5c
5c Mes taipgi mokam cash už jūsų 
5c namus.i.cAteikit pasikalbėt.

7907 SUPERIOR AVE. 
Rand. 6153.

5c 
5c 
5c 
5c

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p^s tikrą Specialistą, e a 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius u- 
siklausinės kokia liga sergi ir kn 
skauda. Jisai pats tą jums pasrim 
po išegzaminavuno. Daugybė dik» 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Ji 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pt 
tyrimo bei 'neišrado jūsų tikros liną
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-I. 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Baktt- 
riologišlms egzaminavimas krauk 

'■n dengs man tikrą jūsų ligos pnefatį 
J ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, įsai 

tuoj sugryž senoji jūsų sveikata Į 
tvirtybe. Jeigu turite nusilpnėįuni 
nervus ir kenčiate nuo užnuodljini 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant Viso kūno ir burnos, fa 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nešiko 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai į£ 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąiiils 
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsineiit ij w 
garsinimą.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARlS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 3 vakar* 

NedSldieniais nuo 10 iki 1.

Akrono gurno išdirbyatėj ma
žų tepatėmyta permainų. Da
bar tenai yra apie 8,000 bedar
bių,. apmažėjus automobilių ra
tams gumų darbams, tečiau ti
kima neužilgo vėl darbams pa
gerėsiant.

E. Liverpool puodininlMitetės 
darbai buvo apmažėją delei va
saros vakacijų, tečiau šiose die
nose tikima darbams prasidė- 
■siant normališkai.

Youngstowne plieno produk
cija pradeda atsipeikėti po lie
pos 4 d. apslu'gimo iki 85 nuo
šimčių. Stoka darbininkų tuo
se darbuose produkciją apmažį- 
no. Norima pilnai įvesta 12-va-

GROSERNĖ ir bučernė parsi
duoda, biznis išdirbtas, geroj 

vietoj; pardavimo priežastis — 
einu į kitą biznį. A'tsišaukit pas 
G. S. 2216 Hamilton Ąv. (30)

JEI NORITE
Pirkti ar parduoti namą, 
Išnuomuoti kambarius, 
Pirkti ar parduoti automobili, 
Atidaryti krautuvę, 
Praplėsti savo biznj, 
Apdrausti savo gyvasty, 
Apdrausti nuo ugnies savo namus ir 
rakandus —

landų darbą.

Nuo vėžio Ohio valstijoje 
1922 metais mirė 5,552 iš 68,916 
mir'jsių ,tais metais. Tas skai
čius yra 276 daugiau už miru
sius nuo vėžio 1921 metais.

Širdies liga mirė 9,656; plau
čių uždegimu 5,968; džiova — 
5,130. Tik viena džiova iš visų 
parodė apmažėjimą mirčių.

Valstijos prosekutoriai ren
giasi prie tardymo bylos Whilt- 
fieldo, kaltinamo nušovime po- 
licfeto Griffin pora mėnesių at
gal.

Visas miestas labai sujudęs 
ir laukia kokią bausmę Whit
field įgaus.

■ Nuo metų pradžios Clevelan
de automobiliais užmušta 74 
ypatos.

Rugpjūčio mėnesyje manoma 
jog pienas pabrangs iki 15 centu 
kvorta. Ūkininkai reikalauja 
daugiau už savo karvių produk
tą.

Jėzuitai Clevelande rengiasi 
statyt teavo universitetą vertėte 
15 milijonų dolarių.

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

KAINA TIK 25 CENTAI. .
921 St. Clair Ave.

_ Netoli E. 9th Street

I

s

Visados garsinkitės ir kreipkitės 

"DIRVA" 
7907 Superior Ave.

Jei negalit ateiti rašykit, 
dien iki 9 v. vakare.

9 v. ryto iki

Cleveland, Ohio

Ofisas atdaras kas- 
Šventadieniais nuo 
12 vai.

4% Mokama 
už Depozitus

“Dėk Taupymus 
į Taupymų Banką'

EKSTRA NUOŠIMČIO UŽGAUKIT
SAVO PADĖTUS TAUPYT PINIGUS

Pinigai Padėti 
čia ant 

arba
pirm

Rugp. 3 d.

NEŠ NUOŠIMTĮ NUO RUGP. 1 D.
tnC9tfX>rotM

Society for
fa the CRy of Cleveland

evBiic eauARa

Saugios Bankinis Dilnils Dykai Investmentas Paskalos ant Nuosavybe 
Narna Ekonomijos Biuras Patarimą Patarnavimas Usstatą Pasko loss

Prospect 2420 Central 1766

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

kuo jam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

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

įj

9

S g

g

a s
0

Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo.

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

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.

4J Pinigai padėti j 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 taupyto jams ant knygelių.

Bėgyje pastarų 15 metų nei dolaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo j Savings ir 
I .oan kojnpanijas.

S d]!Bėgyje pastarų 30 metų netoli Du Šimtai 
1 Milijonų Dolarių buvo investinta į šitokias įš- 
a taigas.

| The A. B. Savings and Loan Company
I 3352 SUPERIOR AVE. Kampai E. 34 St.

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

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