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Lietuviai Neleis Lenku
Prie Klaipėdos

LIETUVOS DELEGACIJA PARYŽIUJE NESU
TIKO ANT ALIANTU REIKALAVIMO.

Tarybos Pasibaigė Lietuviams Apleidus Paryžių 
ir Nesutikus Leist Lenkus prie Tvarkymo 

Klaipėdos Uosto Reikalų.DARBAI
TH DARBININKŲ ŽINIOS

Angliakasių konferencijoj ne- 
snsitaikoma. Atlantic City, N. 
J., konvencijoje Išvarstoma arg- 
liakasių reikalavimai: pripaži
nimas unijos, pakėlimas mokes- 
ties, ir tt. Kasyklų savininkai, 
kaip visados taip ir dabar, ne
nori pripažinti tų reikalavimų. 
Kaip pasibaigs derybos sunku 
jspėti.

Norėdami išvengti streikų, 
kasyklų savininkai net tariasi 
pavesti kasyklas valdžios kon
trolei jeigu darbininkai rengsis 
streikan, kad valdžia priverstų 
darbininkus dirbti.

Ūkininkų reikalavimai. Ame
rikos ūkininkai reikalauja kad 
kviečių bušelio kaina butų ne
mažesnė kai $1.75. Dabar kai
na yra žemiau dolario. Jei jie 
turėtų savo organizaciją/ be abe
jo kainą pakeltų. Skaudžiai tas 
išeitų ant darbininkų. Ūkinin
kui' pakėlus kainą už* kviečius, 
(bematant dar daugiau pakeltų 
kainą malūnai, tarpininkai, ke
pėjai ir kiti. Jei dabar kada 
kviečių bušelis kainuoja 89c. už 
miltų maišą reikia mokėti $8 tai 
prie kainds $1.75 už miltus rei
kėtų mokėti bent $20.00.....

New Yorko valstija turi dar
bininkų atlyginimo įstatymą. 
Darbdaviai moka tam tikrą su
mą, visai prieinamą. Tas suda
ro/fondą kuris per devynis me
tus išmokėjo $125,000,000 sužei
stiems darbininkhms. Tas pa
rodo jog valdžia gali užži tirėti 
darbininkų apdraudę.

To Įstatymo nesant, darbinin
kams susižeidus reiktų provotis 
su kompanijomis už atlyginimą, 
ir didesnė dalis gautų pinigų ei
tų advokatams.

Ohio valstijos silpnapročių įs
taiga gavus informacijų jog tū
los moterįs naudojama išvilioji- 
miri iš tos įstaigos vyrų, kurie 
paskui prievarta gabenama į an- 
gliakasyklas Pepnsylvanijos val
stijoj Ir tenai po didele užžiura 
lyg vergai verčiama dirbti.

Kadangi .tos kalbos paėjo iš 
buvusių toj įstaigoj žmonių, da
bar valdyba daro tyrinėjimus 
ar tos kalbos yra teisingos.

Apie 6,300 motormanų, kon
duktorių ir kitų darbininkų dir
bančių prie tramvajų patarnau
jančių 145-kiems miestams New 
Jersey valstijoje sustreikavo 
reikalaudami didesnių algų ir 
pagerinimo darbo aplinkybių.

Nors maistas perkamas mies
tams į sandėlius abelnai nupuo
lė, nuo birželio mėn. matosi pa
lengva brangimas maisto pro
duktų kada juos žmonės perka.

Nežiūrint pranešimų apie ap- 
slugimą automobilių industrijos 
darbų, Ford iš Detroito skelbia 
jog jo išdirbystė daro smarku
mo rekordus. Jau jis pasiekė 
3,000,000 savo automobilių iš- 
produktavimo dabar, nors tiktai 
sausyje buvo išdirbta automo
bilis su num. 7,000,000.

Dabartiniu laiku Fordo dirb
tuvės padaro po apie 7,000 au
tomobilių kasdien. <|

Derybos del Klaipėdos 
Iširo

Washington (L.I.B.). — De
rybas del Klaipėdos išardė alian- 
tų komisijas reikalavimias pri
leisti Lenkiją prie valdymo 
Klaipėdos uosto. Lietuvos de
legacija buvo pasiūliusi pilnas 
garantijas laisvam uosto nau
dojimui ir tranzitui. Bet alian- 
tų komisijai tai pasirodė mažai, 
ir derybos iširo. Lietuvos dele
gacija gryžta iš Paryžiaus Kau
nan.

Paskiausios Žinios
Anglijos premjeras susiduria 

su kebliu klausimu nežinodamas 
ar pertraukt ryšius su Francu- 
zija ir tartis tiesiog su Vokie
tija ar pasiduot Poincares rei
kalavimams. Yra žymių kad 
jis linksta prie pirmos nuomo
nės.

Lietuvos Seimo Vakaci- 
jos Prasidėjo

Washington. (L.I.B.) —- El
tos pranešimu iš Kauno, Lietu
vos Seimas apsvarstęs ir patvir
tinęs valstybės biudžetą išsi
skirstė vasaros atostogoms; Sei
mo atostogos tęsis iki rųgsęjo į 
15 d.

Popiežius turėjo priėmimą di
delio būrio moterų. Suėjo į sa
lę moteris, visaip pasirengę. Iš
ėjo prie moterų popiežiaus pa
tarnautojas, išskirstė moteris j 
dvi grupes. Niekas nežinojo ką 
tas paskirstymas reiškia. Pas
kui prie popiežiaus buvo leista 
viena grupė moterų, kita liko. 
Tik paskui patirta kad davad- 
niau pasirengusios moteris, iš 
vienos grupės, leista pas popie
žių, o kitos kurios buvo nuogais 
kaklais, nuogom rankovėm ir 
(kitaip perdaug išsidarkiusios 
palikta negavę progos užmesti 
savo akių ant šVento tėvo.

Kas Dedasi Berline
Liepos 28 d. Berline už Ame

rikos dolarj jau mokėjo 1,111,- 
000 markių. Vietoj marinų vi
sur jau reikalaujama Amerikos 
dolarių. Tose krautuvėse kuri 
dar ima markes tų markių pil
ni vežimai kai skudurų....

Pramoninkai pranešė valdžiai 
kad nuo rugsėjo mėnesio bent 
30% visų dirbtuvių turės užsi
daryti dėl anglies trukumo ir pi
nigų chaoso. Maisto klausimas 
yra labiausiai skaudus: nuo pat 
aušros moters stori ir sėdi (kė
dės su savim atsinešusios) prie 
krautuvių durų; vienos neria, ■ 
ki'tOs knygas skaito, 'laukdamos 
kol krautuvės atsidarys.’ Duo
nos, riebalų, bulvių beveik ne
galima gauti.

Ir pinigų trūksta. Reichsban- 
kas išleido per dieną tris trili
jonus markių spausdindamas 
jas po 5,000,000 popieriuką, ir 
tai ris jų trūksta, Ir Ameriko- , 
nai negali išsimainyti savo če
kių bankuose, taip trūksta vi- , 
sur pinigų.

Francuzų Atsakymas. 
Anglams

i Paryžius. — Anglams parei
kalavus kad Francuzai pasi
trauktų iš Ęuhro, kad sutiktų 
Vokietijos likimą spręsti paves
ti tarptautinei komisijai ir tt., 
Francuzai atsako taip kad yra 
vilties dar vest derybas toliau.

NORI “SAUSINT” VI
SĄ PASAULĮ

New York. — Pragarsėjęs sa
vo agitacija už panaikinimą al
koholinių gėrimų Amerikoje ir 
visame pasaulyje, ir Anglijoj 

(gavęs mušt už savo idėją, Wil
liam E. Johnson vyksta Turki- 
jon su savo propaganda. Musul- 
manai, sako jis, yra natūraliai 
šalininkai blaivybės jo kampani
jai padarymui pasaulio “sausu” 
apie 1950 m. Johnson aplankys 
Mohametoniškas pasaulio dalis 
ir stengsis įrodyti jiems savo 
idėjas.

“Per 1,300 metų Mohametonai 
buvo Korano mokinami vengti 
raudonojo vyno. Neturėtų būti 
sunku palenkt juos susilaikyti 
nuo balto vyno ir degtinės taip
gi. Mustapha Kemal svaigalų 
nevartoja. Gahndi deda pastan
gas už prohi'biciją, Indijoj. An
gora svaigalus uždraudė ir nori 
tą įstatymą praplėsi ant Kon
stantinopolio. Jie yra natura- 
liški prohibicijonistai. Aš vyk
stu pas juos priduoti jiems pa
drąsinimo kad jų prigimtis iš
eitų viršun.”

šalip suriktavimo Musulmanų 
į blaivininkų eiles, Johnson ža
da patyrinėt kokie buvo bravo- 
rininkai karaliaus Tuten'khame- 
nc dienose.

Jis taipgi mano užsukti į Sa
hara, pietinę Afriką, ir apsuks 
pelkynes tarp, juodųjų.

“Lloyd George”, sako John
son, “tikrina jog j dešimts me
tų Anglija būs sausa.”

Daugelyje’kitų .šalių Johnson 
irgi mato judėjimą už blaivybę,“ 
ir sako jog bėgyje dvidešimts 
penkių mėtų visas pasaulis gali 
būti “sausas”;1 ir .tas rodosi la
biau galimtf"negip rodės galimu 
Amerikoje/ dvidešimts metų at- 
gal.

RYTU PRŪSIJA BIJO* 
LENKU

Karaliaučius. — Rytų Prūsi
ja atskirta nuo visos Vokiėtiijos 
ir išrodo kaip 'kokia sala jūrėse. 
Iš vienos pusės yra Klaipėdos 
kraštas, paskui Lenkija, ir pas
kui garsusis koridorius kuris at- 
kirtęs Rytų Prūsiją nuo visos 
Vokietijos. Dalis Rytų Prūsi
jos su koridorium atiduota Len
kijai ir miestas Danzig padary
ta liuosu miestu. Rytprūsiečiai 
patįs tik save turi gelbėtis, nie
kas jiems negali padėti.

Jie yra nuginkluoti visiškai, 
ir tokiame savo padėjime tėmi- 
ja j Lenkiją, kuri, palaikoma ga
lingu draugų, sapnuoją apie to
limesnius grobimus. Greičiau ar 
vėliau kas nors atsitiks. Jeigu 
geričiau butų geriau, jie sako. 
Kas atsitiks nėra dar-aišku, nes 
daug visiko skirtingo; gali atsitik
ti. Bet kas nors butų geriau 
negu esant taip kaip dabar.

Rytprusijai sulaikyta anglis iš 
Silezijos ir iš Ruhro; perkama 
iš Anglijos anglis yra perbran- 
gi. Prancūzijai taip kitų daly
kų karo ’atlyginimu turi duoti 
3,000 karvių 'kaipo agri'kulturi- 
nė šalis. Pribėgę tenai taipgi 
iš Lenkų užimtų Silezijos dalių 
Vokiečių, kurių turtas buvo kon
fiskuota, ir jie ten tapo apsun
kinimu. Markėls nupuolimas yra 
pati didžiausia jų bėda.

Rytprūsiečiai dirba sunkiai ir 
stengiasi išsilaikyti. Netekę an
glies, jie Sunaudoja visas gam
tiškas galimybes Įsitaisymuli ele
ktros. Beveik viskas tenai yra 
valstybes rankose ir valtsybės 
tvarkoma.

Rytprusija turi garsiausią pa
saulyje-gintarų išdirbyklą; prie 
Palnrmicken . gintarai kasąma iš 
žemės ir renkama pajūryje. '

Francuzai Atstato 
Europą

Paryžius. — Francuzai bijo
dami kad ateityje Vokietija su 
Rusija gali pridaryti jiems bė
dos, visomis jiegomiis rūpinasi 
Vokietiją 'atskirti nuo Rusijos 
ir apstatyti ją durtuvų siena. 
Tuo tikslu jie smarkiai gelbsti 
atsistoti ant kojų ir drūčiai ap
siginkluoti čeko-Slovakijai, Ru- 
manijai, Lenkijai, Austrijai ir 
Vengrijai.

100 Užmušta ant Gelž- 
kelio Vokietijoj

Berlinas. — Mažiausia šim
tas žmonių užmušta ir trisde
šimts keturi sužeista susimu
šus dviem traukiniam vienas į 
kitą, Hambirrgo-Municho eks
presui užlėkus ant stovinčio ki
to traukinio Kreiensen stotyje.

Nelaimės priežastis sakoma 
buvus kada smarkus vėjas su
kėlė smėlis ir prinešė trūkio in
žinieriui akis. Susikulimas bu
vo baisus. Dideli pasažieriniai 
vagonai buvo sumesta vienas 
ant kito, sutrupėję į šmotelius.

Etnos Viršūnė Įgriuvo
Iš Catania pranešama kad ug- 

niekainio Etnos, kurs nesenai 
liejo ištarpytą lavą ant visos 
apielinkės, čiukuras įlinko ir 
įgriuvo. Mat, ugnis tarpinusi 
uolą išgraužė viduj kainą taip 
kad jo čiukuras nebegalėjo lai
kytis.

Danijoj darbai eina geriau ir 
bedarbių Skaičius vis m-ažinasi.

Iš New Yorko į Bagdadą 
per 15 Dienų

New Yorkas. — Ilgai svajo
ta greita kelionė nuo Vid'uržemi- 
nių jūrių į Bagdadą, Persijoj, 
ir Indiją tuoj išsipildys. Pasta
čius automobiliams vieškelį iš 
Haifos per Persišką pustynę iki 
Bagdado, bus galima padaryt 
kelionę iš New Yorko į Bagdadą 
Į 15 dienų.

Rengiasi Kovot prieš 
“Slapiuosius”

Westerville, O. — Kovojimo 
su karčiamomis sąjunga rengia
si praleisti $2,500,000 sekančiais 
metails nugalėjimui degtindarių 
spyrimosi panaikinti įstatymą 
draudžianti svaiginančius gėri
mus viešai pardavinėti ir dirbti 
visoje šalyje. Tą sąjunga sako 
gali sukelti dusyk tokią didumo 
sumą jeigu reikėtų.

1924 m. nekurie politikieriai 
norės įsigauti į kandidatus ant 
prezidento išeidami su “šlapia 
platforma”, taigi “sausieji” jau 
iškalno rengiasi visiką’ džiovint.

BERLINO RUSIŠKA 
DALIS

Berlinas. — Dabar yra du 
Bėrimai viename. Didelis pla
tus Tiergarten dalina juos.

Vienoje įpusėję yra didelė gat
vė vadinama Kurfurstendamm. 
čionai retai žmogus išgirsi Vo
kiškai kalbant, ir net atsisuki 
pasižiūrėt Į taip kalbanti, taip 
išrodo keista.

Visos gatvės yra plačios ir iš- 
sodyta medžiais ir turi išvaizdą 
lyg Paryžiaus. Toj puis'ėj Ber
lino nepavojinga ir Francuziškai 
kalbėti, nes esi Rusijoj.

Gatvėse parsiduoda Rusiški 
laikraščiai; daugybė knygynų 
užpildyta naujų laidų knygomis, 
i'š kurių mažai yrą kitokioj kal
boj kaip tik Rusiškoj. Pyragai
čiu krautuvės pilnos Rusiškų 
pyragų, ir restaurarituose nak
timis čigonų trupės dainuoja ar
ba randasi balalaikų orkestrai. 
Net mažesnėse kalėjose nerasi 
smuikininko kurs nebūtų Rusas. 

(Krautuvės turi gražesnių drapa
nų', ir tarp Rusių moterų mato
si didesnis puošnumas, kas labai 
erzina Vokietės.

Rusų gyvenimas Berline yra 
labai liuosas nuo visų politiškų 
skirtumų ir klausinių kurie labai 
laiko intempę Vokišką Berliną. 
Mažai ką žingeidaujasi Ruhro 
klausimu ir Rusijos ambasada. 
Berline beveik nėra jokio Ruso 
'bolševiko, nes jie gyvena viduje 
Rusijos ir užimti savo darbu.

Tenai yra naktinis klubas, 
užlaikomas tūlos moteries labda
rės, del. gerovės tokių kurie yra 
apvienėję, nusiminę ir reikalin-T x DY.7
gi pralinksminimo. Dideliame, | Jienos H1ČSOS — 2 iki 3 litų; 
pusėtinai prirūkytame kambary- j J kilogr. galvijienos mė- 
je, būriai žmonių sėdi pasieniais j sos__ J jki 2V> lito;
apie mažus stalelius ir geria le-1 
monadą ir užkandžiau ja. Tenai 
suorganizuota įvairus žaislai.
Atsibuna meiliški susirašinėji- SVaras sviesto," sūdyto, 
mai, laiškai skaitoma garsiai n• ’ ------- j~l- n isj

išrenkama laimėjusieji. Pas- 
turėrianti piti buna lkadrilio žokis- Šokius

monarchiStiškais suokalbiais, ar 
net badu. Vokietiją sujudina 
tik bubnas. Vokiečių negalima 
laikyt pastumdėliais. Jie prasi- 
šypso tik kada pamato gatve ei
nant savo kariumenę ir girdi jos 
skardžią muziką.

Austrijos industrijos ir ko
mercijos gerėjimas pasirodė iš 
poros patsarųjų mėnesių. Be
darbių skaičius po biskelį mažė
ja.

BRANGYMETIS 
LIETUVOJE

Įvedus Lietuvoj Litus, pa
remtus auksu, viskas laibai 
pabrango. Gyvenimas Lie
tuvoje prilygsta beveik A- 
merikos gyvenimui. Štai iš 
Lietuvos atėję laikraščiai 
skelbia kad dabar Lietuvoje 
kainos yra sekančios:

darbo arklys — 700 iki 
1,200 litų ($70 iki $120) ;

melžiama karvė — 350 iki 
600 litų;

5 savaičių paršiukas — 10 
iki 35 litų į

2 savaičių veršiukas—nuo 
18 iki 40 litų;

1 centneris (100 svarų) 
rugių — 12 iki 19 litų;

1 centn. kviečių — 18 iki 
24 litų-:

1 centn. miežių — 10 iki 
14 litų;

1 cent, kvietinių miltų — 
36 iki 55 litų;

1 cent, ruginių miltų — 14 
iki 26 litų;

1 cent, bulvių — 3 iki 5 li
tų; n

1 kilogramas (2 sv.) kiau-

Ja-Europoje Bus Geras 
vų Derlius

Paryžius. — šįmet numatoma 
visoje Europoje geras javų der
lius. Iš rišu šalių surinktos ži
nios duoda gero ūpo.

Cuno Gauna $20.51 Sa
vaitėj Algos

Berlinas. — Vokietijos valdi
ninkams pakelta' algos. Sulyg 
naujos mokesties, Vokietijos 
valdytojas, Kancleris Cuno, gau
na 27,000,000 markių kas mė
nuo. Kitais žodžiais tai yra tik 
po 20 dolarių ir 5lc. savaitėje.

Amerikoj tik prastas darbi
ninkas po tiek gauna.

Rusija Tures Javų 
Eksportui

Maskva. — Ateinančiame 
denyje Rusija mano 
išgabenimui į užsienį 2,000,000, vadovauja gabus Rusas didžiu- 
iki 3,000,000 tonų ar daugiau nas; prie piano sėdi ballbagalriė 
javų, jeigu, žinoma, koks neti- sulsilenkęs senis, buvufslo caro 
ketas oras nepakenkė. Sulyg 'ceretaoniju darkytojas, 
apskaitliavimo, apie du trečda
liu to bu's kviečiai, o likusi ru
giai, avižos ir miežiai.

Dar daugiau, šįmet, sakoma,' talento ir kultūros, tečiau jie 
pirmu kartu Rusijos istorijoje/ 
javai bus išskirstyta į rūšis pa
gal Amerikos ir Kanados mados, 
taip kad pirkėjas žinos ką per
ka, vietoj kaip seniau kada bu
vo imama rizika, ‘kuriai būdavo 
užleidžiamą tam tikras nuošim
tis ant išvalymo.

Taipgi apskaitliuojama, kai
nos atžvilgiu, kad viduje kvie
čiai nebus brangesni 'kaip 70c. 
Amerikos pinigais, ir rugiai ne
daugiau 40 centų pūras.

Berlino Rusai yra visi kaip 
tikri Rusai ir pilni malonumo ir

Jugoslavija Pirks Senus 
Rusijos Laivus

Roma. — Pasklidus žiniai jog 
Francuzai pardavė Jugoslavijai 
senus Rusų kariškus laivus esan
čius Bizertoj. sukėlė didelio su
bruzdimo Italijoje. Sovietų at
stovas Romoj pasikalbėjime pa
reiškė kad, “Kuomet Italija, An
glija ir Suvienytos Valstijos ne
norėtų nusižemini taip žemai 
kaip pirkimas pavogtų laivų, ko
kia mažesnė šalis tą gali pada-

Tas Rusų laivynas, negalėjęs 
sugryžt j Rusiją, susideda iš 29 
laivų, jau aprūdijusių ir pasenu
sių, ir jis pirmiausia bus par
duotas privatiškiems žmonėms

Neapsives. Kas mėgsta kru- 
tomuosus paveikslus tas yra 
girdėjęs kad garsus artistai 
Charlie Chaplin ir Pola Negri 
ketino apsivesti. .Girdėję tokią 
žinią mislijo kad iš tos unijos 
gims tikrai genialiai klabnai ar
ba dramatiški artistai. Bet reiks 
užsivilti—niekas negims: Chap
linas su Negri susitarė nesives
ti. Ir geniališkų klaunų nesu
silauks muvingpikčių mėgėjai!

Anglijos laivų kompanija, Cu- 
■nard, neužsileidžia Suv. Valsti
jų linijai. Sako jog “Leviatha- 
no” greitumas pasirodo ant jū
rių, ne pakraščiuose bandymus 
darant. Cunard Linija iki šiolei 
turėjo greičiaus) pasažierinį lai
vą “Mauretania” ir sako jog tas 
laivas ir dabar dar nėra pralenk
tas jokio kito laivo.

Ford stengiasi greituoju pa- Pradžioj metų buvo 21,000 be- neva supladšymtii del geležies, 
daryt dar milijoną savo auto- darbių, dabar sumažėję iki pu- bet paskui bus parduotas Jugo- 
mobiliu. Įsės. alavijai. I

Gelžkelių darbininkai rengiasi 
reikalatiti sau tų algų (kurias ga- 

Ivo karės laikais.

Amerika Šaukia Skoli
ninkes Valstybes

Washington. — Suv. Valstijos 
ateinančią žiemą pradės spausti 
valstybes kurios nepaklausė už- 
prašymo atsiųsti čia atstovus 
atsilyginti kare laikų skoloms 
šiai šaliai.

Suv. Valstijų ambasadoriai ir 
atstovai paduos reikalavimus tų 
šalių valdžioms kad be atidėlio
jimo jos siųstų atstovus apkal
bėjimui kaip bus su skolomis. Iš 
20 skolininkių valstybių tik pen
kios atsiliepė, nors užkvie.timai 
siųsta 16 mėnesių atgal. Dvi iš 
jų, Anglija ir Finlandija, jau ir 
skolas atlygino.

Prezidentas Harding savo ke- 
lonėj po Alaska ir vakarines 
valstijas susirgo. Kelyj iš Alas- 
kes nuo liepos 27 d. pradėjo sir- 
ginėt, liepos 29 d. jau buvo pri
verstas atsigulti lovon kada pa
siekė San Francisco. (Liga bu
vo pradėjus vystytis į plaučių 
uždegimą, bet vėliau gydyto
jams pasisekė pataisyti. Prezi
dentas dar vis serga.

Du Suv. Valstijų senatorai iš
keliavo Europon tyrinėti tenai- 
tinj stovj, jt»č Vokietijos, Rusi
jos ir abelnai tų sričių.

priguli praėjusiems laikams ir 
Rusija jiems nebus dauginu na
mais, ir jie niekuo negali prisi
dėt prie Rusijos atnaujinimo.

Ant kitos pusės Tiergarteno 
yra kosmopolitiškas Berlinas ži
nomas savo puikia vieta “Unter 
den Linden”, su ambasadomis, 
dideliais koteliais pilnais tarp
tautinių spekuliantų, ir didžio
sios krautuvės. Čionai yra gar
sioji Wilhelmstrasse su valdiš
kais budinkais perstatančiais 
Vokišką dvasią, kuri dabar pil
nai nuslopinta. Dideli tušti pa
loviai kaizerio ir sosto inpėdi- 
nio, kaip milžiniški grabai, lyg 
kalba apie ką mirusio.

Vokiškam Berline, šventadie
niais, žmogui pradeda mislytis 
nejaugi visa Vokidtiia yra tik 
vidurinėj: klasė. Nėira tenai nei 
perdidelio. elegantiškumo nei 
proletariat:škos išvaizdos. Bet 
Vokiečiai turi ką tokio savo šir
dyse kas suvienija vilsas parti
jas ir klesas Į bendrą brolybę.

Vokiečiuose slepiasi kaS tokio 
gilaus. Gauni įspūdžio, tarp jų 
būdamas, jog Vokiečių negalima 
nugąsdint svetimais durtuvais,

1 litras pieno 80 centų;
1 višta —10 litų; 1 antis 
12 litu; 1 žąsis — 20 litu;

‘ \ , — 8 
litai; nesūdyto — 9 litai; 1 
metras beržinių malkų — 
nuo 13 iki 22 litų.

Kiti dalykai, kaip audekr 
lai, debatai, drabužiai, ūkio 
padargai, įnagiai ir tt. sie
kia tokios pat kainos kaip ir 
Amerikoje. Tuo tarpu už
darbiai yra menki. Taip, 
darbininkui moka į dieną 
apie 3 iki 4 litų, duodant 
maistą. Kitaip sakant, jei 
vyras darbininkas dirba 
gaudamas maistą tai už 3 ar 
4 litus jis turi išmaitinti ir 
aprėdyti visą šeimyną....

Kiekvienas Amerikietis 
turi savo giminių Lietuvoje, 
todėl nereikia pamiršti kad 
prie dabarnykščio brangy- 
mečio jiems reikalinga yra 
nuolatinė pašalpa. Musų 
skaitytojai neatsilieka su 
šelpimu savo giminių, tat ir 
dabar priminimas jiems ne
būtų reikalingas. Suminėję 
tas augštas Lietuvoje kai
nas, mes norime atkreipti 
skaitytojų domę kad “Dir
vos” Agentūra turi kuoge- 
riausių ryšių su Lietuvos įs
taigomis ir greitai išmoka 
siunčiamus per “DIRVOS” 
Agentūrą pinigus Lietuvon. 
Mums taip jau rupi kad pi
nigai butų persiunčiami kuo- 
pigiausiai, — todėl ir žiūri
me kad tiktai musų išlaidos 
apsimokėtų, — “DIRVOS” 
Agentūros kursas yra kuo- 
žemiausis. Persitikrinkite.

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



Iš Lietuvių Gyvenimų
BROOKLYNO ŽINIOS bos Komiteto narės, kurioms pri

klauso padėka už taip malonų 
svečių priėmimą. S. P.Lietuvos pripažinimo apvaik- 

ščiojimas. Liepos 15 d. Forest 
parke įvyko Vienybės Bendro
vės surengtas išvažiavimas, prie 
kurio prisidėjo ir kitos draugi
jos ir sykiu rengė apvaikščioji- 
mą rtfetinių sukaktur’ių nuo Suv. ; 
Valstijų pripažinimo Lietuvos. 
"Šiame apvaikšeiojime dalyvavo 
sekančios organizacijos: Vieny
bės Bendrovė. Let. Moterų Glo
bos JKomitėto Skyrius, A. L. T. 
Sandaros 1 kuopa, Lietuvių Jau
nų Vyrų Draugija, Lietuvių O- 
peretės Draugija, Lietuvių Kraš
tų Vaduotis Komitetas, “Tex’y- 
nės” ir “Vienybės” redakcijos.

Išvažiavimo programas prasi
dėjo nuo 3 vai. po pietų. Susi
riejo iš sekančių dalykų:

1) P. Bukšnaitis kalbėjo nuo 
“Vienybės” B-vės; 2) A. M. Ąu- 
gunas apie svarbumą laikrašti- 
jos musų gyvenime; 3) K. Šir- 
vydienė nuo Liet. Moterų Glo
bos Komiteto; 4) S. Simanaus- 
kas nuo Lietuvių Jaunų Vytrų 
Dr-jos; 5) J. Ambraziejus nuo 
A. L. T. Sandaros 1 kuopos; 6) 
J. O. Sirvydas kalbėjo apie šio 
apvai'kščiojimo svarbą, kaip A- 
merika pripažino Lietuvą ir kaip 
nuo tos dienos Amerikos Lietu
viai buvo atsiekę savo tikslo.

Po p.’ Sirvydo kalbos 'buvo per
skaityta tekstas telegramo pre
zidentui Hardingui ir Valstybės 
Sekretoriui Hughes, kaipo pa
sveikinimas ir padėka nuo New 
Yorko Lietuvių už pripažinimą 
Lietuvos neprigulmybės. Tele
gramas buvo priimtas viso išva
žiavimo vienbalsiai.

Telegramą priėmus, Operetės 
Choro nariai su viša publika (kar
tu sugiedojo Amerikos ir Lie-.i 
tuvos himnus.

Dar kalbėjo A. Mikalauskas, 
kuris tik kelios dienos atgal te- 
sugryžo iš Lietuvos, tenai bu
vęs nusiųstas kaipo atstovas nuo 
A. L. T. Sandaros. A. Mikalau
skas savo kalboj plačiai perbėgo 
visus įspūdžius kuriuos jis gavo 
Lietuvoje, Ir aiškioje savo kal
boj pasidalino su klausytojais.

Paskutinę dalį programo išpil
dė A; Mikolainiukė ir E. Vdziu- 
tė, kurios pašoko po vieną šokį.

šiame išvažiavime daugiausia 
truso padėjo Liet; Moterų Glo-

atsakančiai.
šalip dainavimo, vaikučiai mo

kinama Lietuvių kalbos, rašybos 
ir skaitymo: dauguma jų gana 
puikiai Lietuvių kalbą vartoja, 

i įkaito ir rašo, ačiū tai mokyklai. 
Gražu butų kad visose musų ko
lonijose butų tokios tautiškos 
mokyklos muSų augančiai gent- 
kartei.

Reikia pasidžiaugti kad vis
kas tas Aušrelėje — ir suaugu
sių ir vaikučių — darbas eina 
po padovyste J. Dirvelio, kuris 
yra pasišventęs tam Visa šir- 
džia. Turiu pasakyti kad iš čia 
augusiu vaikinų sunku Ibutų ras
ti kuris taip dalyvautų tanp Lie
tuvių ir butų taip1 atsidavęs mu
sų tautiškam darbui.

J. Peleckas.

WORCESTER, MASS.
v>L. L. D. D. D. Aušrelė suren

gė pirmą milžinišką pikniką lie
pos 8 d., kuriame atsibuvo pro
gramas pu įvairiais pamargimi- 
mais. Publikos buvo dfiktokai, 
ir viskas pavyko kuonopuikiau- 
sia. Tik musų choristai buvo 
biskį aptingę kad savo užduoti 
•neišpildė, 6 labiausia merginos, 
jų visiškai'neskaitlingai susirin
ko ir taip buvo sutingę kad ne
norėjo pasikelti nuo pievos. Tik 
vieni vyrai sudainavo keletą gra
žių dainelių. Publika tuomi bu
vo labai patenkinta.

Dabar Aušrelė rengiasi prie 
didelės iškilmės — penkių metų 
sukaktuvių savo gyvavimo. Ji 
dirbo energingai ilki šiolei, taip 
turi užsibrėžus veikti ir ateityje. 
Aušrelė, veikią tikrą tautišką 
darbą nežiūrint kad ir spaudžia 
ją iš visų pusių kaip kairieji taip 
ir dešinieji; ji bujoja ir kas kart 
eina geryn. WorceSterio publi
ka labai pritaria Aušrelei už jos 
pasišventusi veikimą Tėvynės 
ir dalios labui. Delei to turėtų 
būti pareiga kiekvieno Lietuvio 
bei Lietuvaitės ir toliau remti ir 
palaikyti šitą naudingą organi
zaciją. Broliai ir sesutės, jau
nime, rašykites prie tautiškos 
'dailės draugijos; lavitikiteS" savo 
bočių linksmas dainas įdainuota, 
o jausitės laimingais ir links
mais. Patariu ir tėvams kad sa
vo dukreles lėi'stų rašytis prie 
dailės draugijos, tegul jos pasi
mokina Lietuviškumo ir platina 

I ji. Nereikš ir jums su vaikais
Angliškai namuose kalbėti ne
mokant.

Aušrelė turi savo teatrališką 
skyrių kur randasi gana gerų ar
tistų ir veikia scenos srityje. Ir 
ateityje bu's statomi gerai vei
kalai, ruošiamasi prie ateinan
čio sezono darbymetės.

Aušrelė taipgi turi mažų vai
kų skyrių .kur., randasi apie du 
šimtai vaikučių; jie gana gerai 
pralavinti dainavime ir gerai at
sižymi laike koncertų; iš jų ran- 

. dasi gana gerų muzikantų, ku
rie išpildo savo dalį programe Į 8302 Sowinski Av? Cleveland, O.

SIOUX CITY, I0WA
šiame mieste, gan toli nuo ki

tų Amerikos Lietuvių kolonijų, 
Lietuvių priskaitoma diktokaš 
buris — 'bent apie 250. Yra ir 
bažnyčia, kurioje klebonauja 
Kun. Gesina iš Pennsyūvanijos 
valstijos. Pirma klebonu buvo 
Kun. Cibulskis (dabartinis Cy- 
belis Akrone).

Parapiją valdo komitetas, bet 
išti'krųjų fodsu parapijos ’ir ku
nigo yra moksleivis Zabulionis. 
Be Zabulionio sutikimo ir leidi
mo kunigas nedaro nei žingsnio. 
Reikia ką palaidoti, Maušk Za
bulionio ar leis palaidoti kapinė
se. Reik kam šl-iubą d'uoti -— 
klaupk Zabulionio. Visur ir vi-

Zabulionis!.... Prie 
nedaug kas . todėl (ir 
— vos kokie 30 ar 40 
Kad Zabulionis viską

same — 
parapijos 
priklauso, 
žmonių.
valdo parodo šis atsitikimas: tū
lo Meilūno brolis nušoko rųro 
tilto ir prigėrė. Nežinia ar tad 
buvo, nusižudymas ar sukvailio- 
jimas; mat, velionis kartais gau
davo galvosūkio nuo gėrimo. 
Velionio brolis norėjo palaidoti 
ji kapinėse su apeigomis, bet 
Zabulionis nenorėjo leisti. Pa
galios Zabulionis susimylėjo, ir 
velionis liko palaidotas kapinė
se!....

Iš smalkesnių darbuotojų rei
kia pažymėti Juozą Budreikįi ir 
Jukni. Pupa.

PAJIEšKAU savo brolio Juozo
Vidžiūno, iš Troškūnų, Uk

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

Elena Vildžiūnaitė

/‘DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžių didžių 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 Slepiasi už žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. ... 
Drūtuose audimo viršeliuose .............................. $1.25

Rusijos Moterų “Mirties Bataiijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .............. ................................... ..$1.25
Audimo apdaruose ........................................ $2.00

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

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį 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 — žeigeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu 
Audimo apdaruose

Mohiimedo Kelionė į
Ar mėnulis nupuls ______
mis Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? Kam Žmo
gus gyvena? Kur prasideda Diena; Kodėl Žiemą 
Šalta: Mažas ir Didelis Mėnulis; Saulinė Planetų 
Šeimyna. Parašė K. S. Karpavičius. 126 pusi- ..

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
ll us Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi
se puslapių yra 35.......... . ..........

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. Parašė K S. Karpavičius. Su paveikslais. 
Knygelė turi 94 puslapius .... 1........... ................

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
k>| žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55...............

POEZIJA IR BELETRISTIKA
Teisybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

n lėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 ................... . ....... .'

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis SU paveikslais atspausdintais gražia 
žulia spalva. 80 puslapių ............................

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių tin
kamų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Para
šė Jul. Baniulis. Pusi. 107 ...................

Kristus Flandruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 .,.....

tų knygą turėti. Pusi. 232 .. $1.00
...........................................  $1.75

Dangų ir kiti svarbus raštai: 
ant žemės? Kaip Toli nuo Že-

Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, -roman
tiškų ir juoku eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
Puslapių 144 ...................A...........\...

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 
A. Jasinskiutės, Vyturėlio -ir kitų vyrų ir merginų 
e lies. Pusi. 172 ..............................

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyru ir moterų. Visos tinka deklamavimui ' 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ...

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu
vertimai iš garsaus rašytojo Guy 
žingeidus ir užimanti skaitymai. 
Tutelis. Pusi. 160 ......... ■...
Tvirtai apdaryta ............................

Laimės Bej ieškant —_ Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo, 
veikslu).

vaizdelis, taipgi 
de Maupassant. 
Parašė ir vertė

.50
$1.00

Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa-
107 pusi. ........................................

TEATRALIŠKI VEIKALAI

Zelhnra (aktas I) ir Paraono Sapnas 
— Bibliška meilės drama (ne religiška

Juozapas ir
(Aktas II)
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Eeiptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai......... .......................

. Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meiles 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. 
Verte A. A. Tulys............ ................

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 
tragedija-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi. ......

Hytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
kiutė. Pusi. 67 ................".......•.......

.50

.35e

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktu komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
tė Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 .......... ...

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Prancūzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio bė
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 ..............

Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės ir pagonybės kovos sū ja. 
Viename akte. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi.......

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

“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........................

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

36 puslapiai...................... ...........................................

7907 Superior Ave. Cleveland, O-

PITTSBURG. PA.
Pittsburgo Sandariečiai pra- ; 

deda subrasti dar smarkiau. į 
deda įsisiūbuoti dar smarkiau: i 
visos trįs kuopos turėjo ekstra i 
mitingus ir visos nutarė prade- 1 
ti ši sezoną kuosmarkiausį vei
kimą. Pirmiausia nutarė suva
žiuoti į pasitarimą su Clevelan- 
do, Detroito ir 'kitų šios srities 
kolonijų Sandariečiais kaip 'ge
riausia ir pasekmingiausia pa
darius planus veikimui. Bet kol 
tas Įvyks, 'kol išrinkti delegatai 
praneš sutartinius planus, visos 
tris vietos Sandaros kubpos nu
tarė surengi pikniką rugpjūčio 
19 d., McKees Rocks, Pa., Am- 
šiejaus farmoj. Ta vieta yra 
labai graži, ir daugelis ją jau 
žino; o 'kurie nežino, geriausia iš 
Pittsburgo važiuojant paimt ka
rą 26 West Park, kuris nuveš 
■iki Brown Hotel, o ten trekas 
paims ir veš iki farmos.

Sandaros kuopos deda pas
tangas, kad šis piknikas butų 
gražiausias ir kad programas 
'butų geriausias. Nėra abejo
nės kad Sandariečiai tai pada
rys, nes trims kuopoms ren
giantis išvien yra. kam ir ką 
įkunyt.

Be to, 36-ta kuopa rengia 
maskaradų balių rugsėjo 22 d. 
LMD. name. Sandarietis.

KOKI ATSTOVĄ LIE
TUVA MUMS PA

SKIRS
Dauguma čionykščių Lietuvių ' 

(kurie yra užsiinteresavę Lietu
vos reikalų eisena ir naujo Sėi- 
mo susigrupavimu nekantriai ( 
laukia paskiriant į Suv. Valsti
jas naujo Lietuvos atstovo. Da
bartiniam atstovui čameckiui 
nepavykus padaryti tai ko iš jo 
buvo tikėtasi, ir visą intekmę 
tarpe mūsiškių praradus, nėra 
kas daugiau daryti kaip tik ti
kėtis naujo iš Lietuvos atstovo.

Nuo pat paskyrimo už charge 
d’affairs Voldemaro Čarneckio, 
Amerikos Lietuvių tarpe staigu 
apsireiškė nepasitikėjimas jo 
veikimui, — ne todėl kad norė
ta jam kaipo Krikščionių-Demo
kratų partijos nariui pakenkti, 
bet — tik nepasitikėta kaipo ne 
ton vieton tikusiu asmeniu.

Tais laikais buvo tiktai spė
liojimai. Tečiau, kaip buvo spe- 
l'iota taip ir išėjo. Čarneckis 
netinka Į Suvienytas Valstijas 
atstovo; dar labiau jis netinka 
Amerikos Lietuviams, kurie čio
nai gyvendami taip svarbią ro
lę lošia Lietuvos atbūdavo jime, 
išskynite klęrikalus, kurie ant 
savo pastatę greit veikime už-1 
miegą;

Dabartiniam atstovui užėmus 
vietą, staiga viskas pasidarė ki
taip. Jis negauna tokios para
mos visuomenėje sau ir naudos 
Lietuvai kaip gavo pirmutinis 
atstovas J. Vileišis. O gal Čar
neckis apsivylė paklausydamas 
savo partijos kolegų, kurie gi
riasi turį devyniasdešimts nuo
šimčių čia gyvenančių Lietuvių 
savo pasekėjais. Tas, žinomą, 
yra toli gražu nuo teisybės.

Atsidavus “tokiam dideliam” 
nuošimčiui’ir buvo verkta pagal 
to nuošimčio kontroliuotojų no
ro, o matant kad viskas iš jų 
rankų slysta,‘ sumanė priversti
ną Lietuvos piliečių registraciją 
paskirdami sauvališ'kai, be Lie
tuvos valdžios leidimo, mokes- 
ties už registraciją net po $10, 
o tiems katrie priešinsis arba 
nesiregistruos, buvo grasinta vi
so ko konfiskavimas Lietuvoje. 
Tūomi padaryta dar didesnis 
smūgis ir klaida sau. Iš to ki
lo dar didesnis skandalas .ir <ne- 
pakentimas 'tokio, sauvališkumo, 
Apie geras pasekmes nebuvo ko 
nei tikėtis, nes pačioj sušauktoj 
Paskolos (komitetų konferencijoj 
Washingtone kilo ginčai tarpe 
kunigų, Kun. Kemešiui tą su
manymą iškėlus aikštėn. Pir
mučiausia tam užprotestavo 
Kun. Krasnickas. Gerai supras
kite, šituos mokesčius nenusta
tė Lietuvos valdžia, tiktai at
stovybė, V. Čarneckis su savo 
bloko frontu. Lietuvos valdžia 
paskyrė tik 60 auksinų Lietuvoj 
gyvenantiems piliečiams mokėti, 
o užrubežiuose atidavė atstovy
bėms daryti taip kaip geriausia 
galima geresnes pasekmes gauti, I 
nes tame tik radosi visas atsto-1n0 *r ^al-ėtų jo turėti, 
vybės pasilaJkymas Lietuvai bu- 1D',Z'XT A A 
nant dar taip nedideliame finam- jne 
siniame ištekliuje.

Kad ir turi omenyje tai jo- 
gei neširegistravęs ir nesi Lie
tuvos piliečiu, o nebūdamas pi
liečiu neturi tiesos spręsti Lietu
vos reikalų, bet-kur tu žmogelįs 
gali iškęst nieko nesakęs.

Del ko gi dingo geros pasek
mės turėtos prie Vileišio, 'kuo
met Čarneckis užėmė jo vietą? 
Čarneckis nea'titaikė patraukti 
musų užjautimo Lietuvos reika
lams, priešingai jis mus atšal
dė! Atstovybei nenusisekė bo- 
nų pardavinėjimai, nenusisekė 
priverstina ■ registracija, ir prie 
to viso atstovybei nenusisekė 
pasidaryti sau algų iš duosnių 
Amerikos Lietuvių, šiandien, 
atstovybė, kaip girdim, alikosi 
algomis ateinančiomis iš Kauno.

šiandien tie patįs Čarneckio 
kolegos yrą atšalę link Lietuvos; 
jie už mažą darbelį nori riebių 
atlyginimų. Paprasti darbinin
kai piktinasi Čarneckio tokiu au- 
gštu užsivedimu, poniškumu — 
mat tarpe Lietuvos varguolių ir 
Amerikos Lietuvių yra didelis 
skirtumas: pirmieji tokiems po
nams rankas bučiuoja, o pasta
rieji tokiais ponais piktinasi.

Greičiausia visi laukia atsiun- 
čiant darbštaus, sųprantainčio vi
suomenės reikalus atstovo at- 
siunčiant, kurs galėtų pribū
ti int užšąlančius jausmus duos- 
■numo, darbštumo del Lietuvos 
musų Amerikiečių širdyse.

P. G. Aukštikalnis.
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VASAROS GĖRIMAI 
VAIKAMS

Nekartą motina labai susirū
pina nežinodama kas geriausia 
butų duoti vaikams gerti
ros metu. Dažniausia vaikučiai 
prašinėja savo motinų “Ipenų” ir 
“nikelių” tai “aiskrimsodai”, tai 
kitokiems saldiems gėrimams. 
Sū tokiais gėrimais ne kartą yra 
ir pavojaus sveikatai. Kas ne
žino kad kai kuriose vietose ‘afe- 
krimsodos’ krautuvės nėra laibai 
švarios, ypatingai mažuose mies
teliuose, ir dideliuose miestuose 
ateivių apgyventose dalyse. Prie 
to ir šiaip sveikatai nėra labai 
pageidaujama perdaug ledo ir 
•šalto maisto vartoti. Pagaliaus 
ir išlaidų atžvilgiu, reikia nepa
miršt kad dažnai leidžiami penk
tukai nebegryžta, — kartais ir 
tų penktukų neperdaug tėra.

Viena motina, kurią šių.žo
džių rašytoja pažįsta, visados 
'turi namie (pakankamai citrinų 
(lemonų) ir šalto vandens. Ji 
duoda vaikams tam tikrą pini
gų sumą 'kas savaitė, bet išmo
kino juos taupyti skatikus: ką 
jie sutaupys ant “aiskrimsodos" 
tai 'iš to galės vėliau sau nusi
pirkti ar lėlę, ar dviratį, ar ki
tokį daiktą.... Ir sveika ir pro
tinga.

Geriaulsi 
saros metu

I PIENAS 
tingiausia
mas, visais laikais, 
turėti visados pieno po ranka, 
ant ledo, kad vaikai kai užsima-

vaikams ■gėrimai va- 
yra sekanti:
yra geriausis, mais-
ir sveikiausis gėri-

Gera yra

LEMONADA — po pieno be- 
geriausia gėrimas vasaros 

metu. Paprastos lemonados ga
lima pasidaryti sekančiai: 1 Šau
kštelis cukraus, 1 stiklas šalto 
vandens, 1 citrina. Kadangi cit
rina duoda Įzį stiklo sultids, iš 
citrinos galima paruošti ar du 
stiklu neblogos lemonados.

Lemanoda galima daryti ir 
pridedant kitokių dar vaisių sul- 
ties, kaip tai aviečių, žemuogių, 
braškių, vynuogių, apelsinų, ir 
tt.

ORANŽADA —ypatingai vai
kams tas gėrimas labai patinka. 
Prie paprastos lemonados reikia 
pridėti dviejų apelsinų (oranžių) 
sunkos, šiaip tyra 'apelsino sul
tis, ypatingai prie valgio, silp
niems 
kiams 
tingas

ir nedapenėtiems kudi- 
yra labai sveikas ir mais- 
gėrimas.

KAS BUVO HYGEJA
Senovėje žmonės daug labiau 

brangino savo sveikatą negu da
bar. Ir senovės žmonės labai 
augštai brangino ir gerbė Savo 
gydytojus, prilygindami juos be
veik prie dievų. Grekai net ba
žnyčią pastatė savo garsiam gy
dytojui Eskulapui ir dievišką 
pagarbą teikė jam ir jo dukte- 
tei Hygejai. Ji buvo vyriausio
ji 'kunigo savo tėvo Eskulapo ba
žnyčioje ir jos pareiga buvo pri
žiūrėti šventuosius bažnyčios 
žalčius ir gelbėti tėvui jo gydy
mo darbuose.

KE-GERB. SPRAGILO KE- I 
LIONĖ

Visur gerai, bet namie 
geriausia; — sako senas ir 
teisingas priežodis.

Kai žmogus po ilgų bėdų 
surandi sau šonkaulį, užsi
manai kur nors išvažiuot— 
bile kur kitur bilę tik ne na
mie, ba jau tokia yra žmo
nių mada — nori ir nori 
matyt tą ką nematei, nors 
nežinai kaip išrodys kada 
pamatysi.

Sėdi į traukinį — ir vis su 
gerb. šonkauliu, ba jau da
bar negali palikt ba jis pri
taikytas ir prijungtas, — ir 
dainuoji dainelę: “Važiavau 
naktį, važiavau dieną” — 
ba tiek laiko ima nuvažiuot 
į tą vietą kur pirmiausia 
nori išlipt.

Prisipa'kuoji bagažą kny
gų, ba vis nori moksliškai 
liuosą laiką sunaudot, nors 
yra kaip kitąip sugaišuot.

Nhvažiuoji vienur ir ki
tur ir trečiur, visur Slaptos 
Spragilų Sąjungos Spragi- 
laičiai pasitinka ir vaišina. 
Ale tuoj užsinori kitur va
žiuot, ba rodos ten negerai, 
gal kur kitur geriau bus ir 
ką kitą pamatysi.

Oras šiltas, gražus, dai
raisi tai čia tai ten, matai 
ką netikėjai, o ko norėjai 
nesurandi, ba visada nori to 
ko nėra.

Ant kelio pradedi atsi
mint paliktus namus, Mar
tyną ir tetulę ir smagiai sū 
jais praleistus besiginčijant 
vakarus.

Slenka diena po dienos, 
gerb. Šonkaulis irgi pasiilg
sta namų, ba tas viršuj pa
sakytas priežodis ant visų 
vienodai/ veikia. Juo dau
giau žingeidumo matai tuo 
mažiau jo nori.

Paskui džiaugiesi kad ga
vai progą sėst į traukinį ir 
keliaut atgal iš kur išvažia
vai.

Drapanos visos susinešio- 
ję, kalnieriai pajuodę, marš
kiniai išsimo’zoję; jekės ap
dulkėję, andarokai susėdė
ti (N. B. Šie du paskutiniai 
padargai gerb. Spragilo ne
paliečia), ir tada pradedi 
mislyt kad į tų knygų vietą 
butum priliodavęs daugiau 
skalbinių, nebūtų buvę tiek 
sunkybės nešiot ir butume 
galėję tankiau pasimainyt.

Ir praslenka savaitė lai
ko vėjus begaudant. ir lieka 
šis kampelis tik su trumpa 
istorija, o į jos vietą reikia 
gerb. redaktoriams sukimšt 
ką kito, o tas skaitytojams 
išrodo taip kaip švarkas be 
guzikų.

Ale atleisit vistiek, ba kai 
žmogus į bėdą inpuoli turi 
daryt taip kaip reikia, o ne 
kaip nori.

Dabar gerb. Spragilo jieš- 
konė šonkaulių pasibaigė, 
gerb. Spragilas turi šonkau
lį, ir ji liko priimta į Slaptį 
Spragilų Sąjungą ir bus/va
dinama gerb. Spragilienė, 
ba visi kiti nariai vadinasi 
Spragilaičiais, o narės — 
Spragilaitėmis.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašyki t jiems “Dirvų”

LIETUVIŲ ATEIVIŲ 
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- 
merikon .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 
vėlinasi, kas vis atidėlioja: 
tai dar 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 atliktą kųoge- 
riausiai ir teisingai lai krei
piasi į savo įstaigas, lai ne
vaiko vėjų giriose: pas kita
taučius einant neretai reiks 
paskui verkti: tai adresus 
supainios, tai vardus blogai 
surašys, tai aplups. Mėš ži
nome kad ne vienas Lietuvis 
yra permokėjęs bent po $40 
ir $50 ant laivakortės: Štai 
koks kitatautis agentas De
troite ima už laivakortės po 
$145; vienas Clevelande a- 
gen'tas 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 Į “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- 
giaųsia darbą atlieka. Lai
vakortes užsakyt galima as
meniškai ‘ir raštu, informa
cijos nieko nekainuoja, — 
rašykite klausdami.

Pas Amerikos konsulą 
Kaune yra jau suvirš 25,009 
aplikacijų vizoms, todėl sku
binkitės kad jūsų keleivis 
greičiau patektų eilėn: juo 
ilgiau lauksit tuo 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 į “DIRVOS" 
. Agentūrą.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomii 
nuo 10 iki 12

atdaras nuo 7 iki 8Vakarais ofisas
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA: 

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

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

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

1336 Jackson St.
K. ŠVAIKAUSKAS - - Kaiieriu 

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

kšniu te, F. Jonaitis.
Direktoriai: Jos. Žaramskis, C. Saka
lauskas, Wm. Kalinauskas, Ed. j. Žu
kauskas, F. Jonaitis, Anna J. Smitai, 
Ben Trakšelis, Jos. Vamagis, Stan.

Kuchis, Vladas Bartkevičius. . i
Visi skyriai ir norintieji sutverti 

naujus skyrius ar įstoti pavieniai na
riai, del platesnių informacijų kreip
kitės sekančiu adresu: 
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKOS 

KLUBAS
Z. P. KIELĖ, Susinėsimų Raft.

1336 Jackson St Gary, Ind.
1624 Polk Street

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo .......... ........
Palanga, Naglio kalnas.........
Susigriežimas ................
Lietuvoj Ežerai _____ ■
Praves .................... J 
Regėjimas ............................... '.
Nerys 
Giedras Vakaras ............. .
Tyrinėjimas ................ 
Liūdnas Kraštas ...
Kauno Apielinkone Vasarų .... 
Palanga. Jajuryje ..........
Nemunas ties Kaunu .f....... 
I Šviesių Praeitį ............ 
Šturmano Kraštas ...........  ..

Pinigus siųskit sykiu su užsakymų! 
Galima siųst pačto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior A v. Cleveland, Oi
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NUSMUKO DIENOS KLAUSIMAIS
reikalų ir pagelbėti jai išsipai
nioti iš vargų. Dabar Ameriko
je atsirado nauja kryptis, palan
ki tam antrajam keliui, tai yra 
kad Amerika domėtųsi Europos 
reikalais ir įstotų nebe į Tautų 
Sąjungą, bet ‘į Pasaulio Teismą., 
Tai minčiai yra palankus Stam
bus politikieriai, kurie Wi!'soną 
politiniai nužudė už jo Tautų Są- 
jungą’ir kurie pirma nei klausy
ti nenorėjo apie susiartinimą su 
Europa. Tai minčiai palankus 
yra ir prezidentas Harding.

Pasaulis taip yra dabar susi
pynęs, taip visų tautų reikalai 

J’i ir gyvenimas yra subendrinta 
Amerika pradeda galvoti 'kaip,^^ įyy^jaį vienoje šalyje atsi- 

i atgavus paskdlas. Europa nu- qiepia aTlt wtų šaMų w.enimo 
plikusi, suvargusi, išbadėjutei,—,ir gerbuvio< Ir Amerikai reik- 
'ką gi iš jos gausi? Prie to vi-Lų nesj§abnfį nuo Europos rei
so ji tik vis ginkluojasi, vis lau- L jci jf nori prisidėti prie 

--------E--------- z. ------------------ . .. , . . pasaulio nuraminimo ir sutvar- 
gybė bedarbių ir badaujan-l'PraĮiejin}0- Ne/ vięna valstybė kymo.
čių. nesijaučia saugi; Kiekviena ma- Į •

Tyrinėtojai ekonominių no kad J03 kaimynas puls ją kaip i 
pasaulio klausimų sprendžia pasitaikys tinkama proga.

Ar Amerika Ineis Į 
Pasaulio Teismą?

Numarinus Wilsono skelbtą 
sumanymą įjungti Jungt. Vals
tijas į Tautą Sąjungą arba Ly
gą, per porą metų Amerikos 
spauda ir politikieriai nebesva
jojo apie Tautų Sąjungą. Bet | 

pardavinėjo markes po 9001 v®l’au po intaka tų didelių Eu-

VVOKIEČIŲ markė taip nu- 
’ smuko kad nebetoli tas 

laikas kada Vokietijos fi
nansinis bankrotas apims 
visą kraštą. Liepos 26 d. 
Vokietijos markės buvo po 
760 tūkstančių už dolari. 
Spekuliantai gi tą dieną

ropoję įvykių kurie ilgam laikui 
nelemia taikos Amerika pradėjo 
rūpintis. Jos padėtis yra nepa
prasta: visos valstybės kurios 
dalyvavo pasaulio kare prasi
skolino Amerikai. Dabar, kai 
jau praėjo keli metai nuo karo,

tūkstančių už dolarj. Ant 
rytojaus jau biržoje buvo 
suvirs milijonas markių už 
dolarj.

Toks baisus markės puo
limas labai skaudžiai atsi
liepė7 ant visos Vokietijos. 
Berline, kur yra arti penki' 
milijonai gyventojų su prie
miesčiais, jau kelias dienas 
nebeturi nei bulvių, nei svie- Į 
sto. Darbininkai kenčia di-i 
džiausi Skurdą. Mieste dau- ^3 naujų karų, naujo kraujo

kad už trijų-keturių mėne
sių Vokietija visiškai su
klups. Sakoma kad Vokie
tijoje pasikartos tas’ pats 
kas buvo Rusijoje, tai yra, 
kils bolševistinė revoliucija.

Ką tuomet darys Francu- 
’ zija' — kas žino. Gal eis 

malšinti Vokietiją, t. y. už- 
. imti ir pasilaikyti ją kaipo 
savo provinciją?

Markei nupuolus ir dau
gelis Lietuvių nukentėjo. 
Ir Amerikoje yra daug mu- 

\ sų žmonių kurie prisipirko 
markių spekuliacijai ir lai
ko jas tai Amerikoje, tai 
Vokietijoje bankuose. Yra 
nemaža mokėjusių po $2 ir 
po $3 už 100 markių. Kas 
pernai turėjo milijoną mar
kių vertėš >$4,000 tas dabar, 
turi SI ir 35 centus....

| Todėl šiandien militarizmas yra Į Amerikos Lietuviai ir 
daug didesnis negu buvo prieš; Lietuva 
karą. Labiausiai 
persisunkė tokios 
Francuzija, Lenkija, Rusija.

Taigi ir Amerikai reikia pa
galvoti kas jai daryti. Ji turi 
pasirinkti vieną iš tų kelių: ar
ba visiškai pasitraukti nuo Eu
ropos reikalų ir rūpintis tiktai 
savim, ar artintis prie Europos

militarizmu Kalbant apie Ameriką, nega- 
šalįs kaip 1 Įima nepastebėti kad ir Ameri

kos Lietuviai pradeda netekti 
intereso Lietuvos politikoje. Vi
sa kuo jie dabar pasitenkina tai 
peikimas ’Lietuvos tvarkos, kri
tika jos valdininkų darbo, nesi- 
gailėjimas pamokinimų, peiki
mo, ir tt. Bet keista atrodo: ka

SOFIJA

NAUJAS MIESTAS SENUO
SE RĖMUOSE

SOFIJA, Bulgarijos sostinė ir 
• scena paskiausios coup d’etat 

kuria pakeista kaimiečių valdžia | 
ant daugiau nuolaidesnės val
džios, sekančiai aprašoma bųle- 
tine iš Washington, D. C., Na
tional Geographic Society: ' 

“Sofija galima butų prilygin
ti plotui žolių suartų po apačia 
užleidimu! vietos gerai sutvarky
tam daržui”, sako tas buletinas. 
“Toje vietoje egzistavo mieste
lis per visus tuos 500 mėtų kuo- 

Skaitant apie nelaimes I met Bulgarija buvo po Turkijos

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

gero padaro kritika, peikimas, 
pamokinimai, jei Amerikos Lie
tuviai nebedalj'vauja Lietuvos 
gyvenime, jei Lietuvos žmonėtais 
niekuo pozitivu nebeprigelbsti ?

Gali mums nepatikti vienos 
ar kitos partijos valdymas Lie
tuvoje. Gali nepatikti vienos ar 
kitos ministerijos žygis Lietu
vos ūkio kūrybos metu. Bet ne
galime užginčyti faktui kad vi
sa tai yra pačių Lietuvos žmo
nių reikalas. Jie turi tokią val
džią kokią išsirinko. Jei jiems 
bus bloga gyventi tai jie išsd- 
rimks kitą. Jei mes matome kad 
jie galėtų geriau tvarkytis, kito
kią sau valdžią apsirinkę, tai 
pagelbėkime jiems ne žodžiais, 
ne kritikomis, bet darbu, pini
gais. Ateis rinkimai, — pagel
bėkime jiems pravesti tinkamus 
žmones i valdžią, ir prigelbėki- 
me ne vien straipsniais laikraš
čiuose, bet agitatoriais, pinigais, 
nurodymais laiku. Kitaip dary
dami mes tik žudome žmonių 
dvasioje tą patriotizmo kibirk
štį kuri dar nėra visiškai užge
susi.

Dabartinis laikas yra dvasios 
pakilimo laikas. Lietuviai, per 
šimtmečius buvę kitų vergijoje, 
išsiliuosavo ir tik pradėjo tvar
kytis. Jie iš vergijos išėję liko 
laisvais piliečiais. Jie pakėlė 
augštai galvas kaipo žmonės iš
kovoję laisvę. Jie pradeda šiaip 
taip tvarkytis, prie sunkiausių 
sąlygų, dideliausiomis kliūtimis, 
— ir, štai broliai iš Amerikos, 
nebedalyvaudami valstybės kū
rimo darbuose, tiktai peikti te
moka, tiktai kritikuoti, tiktai 
žiūrėti blogųjų gyvenimo pusiu. 
Ar gi jau mes, Amerikos Lietu
viai, nebeturime kuom pasidi
džiuoti? Ar gi nestrvirpa musų 
širdįs dideliu džiaugsmu kad 
musų Tauta pabudo ir iš numi
rusių prisikėlė? Ar mes neturi
me drąsos pasididžiuoti tuom 
kad priklausome didvyrių 'tau
tai, atbudusiai iš miego, prisikė
lusiai iš kapo, išsiliuosavusiai iš 
vergijos?....

Ar gi mes lauksime kad atei
tis, kad istoriją pasakytų jog 
mes visu Lietuvos'kūrybos me
tu elgėmės kai maži vaikai, truk
dydami ūkininkui ddrbą dirvo
je?. .,.

(Tąsa iš pereito num.)

—Ką visa tai reiškia, Dagoberte? — 
paklausė Blanšė, žiūrėdama j medalį. — 
Musų motinėlė ir pati nežinojo....

— Daugiau apie tai pakalbėsime, kai 
prijosime prie miestelio, — atsakė Dago- 
bertas. — Jau pradeda temti. Eikime. Bu
kite la'bai atsargios su tuo medaliu ; ir da
bar mums reikia keliauti bent valandą lai
ko, ligi pasieksime vietą. Eikšimę, merge
lės, — dar kartą pažiūrėkite i tą kalnelį, 
kur jūsų tėvelis liejo savo kraują — ir pas
kui, ant arklio, ant arklio!

Jaunos našlaitėlės dideliu nubudimu ir 
širdies skaudėjimu apsidairė po apielinkę, 
pasižiurėjo j kalnelį, kurį rodė joms Dago- 
bertas ir, nieko nebesakydamos, vėl užsili
po ant balno....

Atvykus į Morkeną, Dagobertas pasi
klausė žmonių, kur galima butų sustoti ir 
pasilsėti. Jam nurodė į Baltojo Sakalo už- 
eigą-

— Pirmyn, į Baltojo Sakalo užeigą, — 
pastebėjo senis kareivis, vesdamas ton pu
sėn savo baltąjį arklį.

III SKIRSNYS
KELEIVIAI ATVYKO.'

— Einu, tik ką parėjau iš skerdyklos. 
Parsinešiau mėsos.

Laiptai sugirgždėjo ir duryse pasirodė 
milžiniška galva.

Galijotas (teisingai jis ir buvo pava
dintas, nes buvo šešių pėdų ir šešių colių au
kščio, raumeningas, kaip Herkulis) buvo 
baisus, pasibjaurėtinas. Jo akys buvo gi
liai įdubusios kaktoje, virš išsikišusių žan- 
da'kaulių; plaukai ant galvos ir pasmakrio 
šiurkštus, pasišiaušę; visa jo išžiūra buvo 
brutalė, žvėrio išžiūra. Dantyse laikė di
delį šmotą mėsos, sveriantį bent dešimtį ar 

, dvyliką svarų, — matoma jis nešėsi mėsą 
taip vien dėlto, kad 'turėjus liuosas rankas 
laikytis kopėčių, kurios drebėjo ir girgždė
jo nuo jo žingsnių.

Pagalinus jo milžiniška stovyla pasiro
dė tarpdury. Inėjęs vidun, paleido iš dan
tų mėsą, ir ji nupuolė ant grindų. Galijo
tas apsilaižė savo kruvinus usus.

Šisai pusžvėris kitąkart ėsdavo žalią 
mėsą turgavietėj ir rinko už tai sau pinigus 
iš žioplos publikos. Pripratęs prie to, ir 
dabar, kada Morokas malšindavo žvėris, 
žiūrint žioploms gaujoms, Galijotas liuoba 
suvalgo visą svarą žalios mėsos, kad nuste
binus publiką.

— Mano ir La Mortos dalis yra apačio
je. Čia Čia yra Kaino ir Judošiaus dalis, — 
pratarė Galijotas, rodydamas pirštu į mė
sos šmotą. — Kur yra kirstukas? Aš no
riu perkirsti šmotą pusiau. Jokio skirtu
mo, — ar žvėris, ar žmogus, — tegul kiek
viena besti ja turi savo lygią dalį, sakau!

Užsiraitojo rankovę, parodydamas di
delę, raumeningą, tankiais plaukais apžė
lusią ranką.

— Na, pone, kur yra kirstukas mėsai 
kirsti? — jis ir vėl paklausė, dairydamasis.

Vietoj atsakyti, pranašas pats paklau
sė jo kelių dalykų:

< — Ar buvai žemai, kai tie svetimi žmo
nės inėjo į kiemą?

— Taip, pone. Aš tik kązėjau lauk iš 
skerdyklos.

— Kas jie?
— A, ten buvo dvi raganos ant balto 

arklio: ir senas vyras, ilgais ūsais.... Bet, 
kur yra kirstukas, mano žvėrys labai išal
kę, ir aš išalkęs.... Kur yra kirstukas?

— Ar žinai, kur jie paguldė tuos kelei
vius?

— Savininkas nusivedė mergaites ir se
nį į kitą kiemo galą.

— Į tą triobą, ką netol lauko?
— Taip, pone; bet kur yra....
Ir čia žiaurus kauksmai sudrebino visą 

namą ir pertraukė Galijoto kalbą.
— Štai, ar girdi? — sušuko jisai. — Al

kis privedė žvėris prie pasiutimo. Jei aš 
mokėčiau kaukti, kaukčiau kartu su jais. 
Niekados nemačiau Judošiaus ir Kaino taip 
įsiutusių, kaip šįvakar: jie tik ir šokinėja 
po klėtką, kad net traška, išbiręs rodos.... 
Ir La Mortos akys žiba kur kas skaisčiau, 
negu kitais kartais, — kaip dvi žvakės. 
Vargšė Morta.

Morokas atsakė, lig nieko nepaisyda
mas Galijoto pastabų:

— Vadinasi, jaunosios mergaitės nu
vestos į namą kiemo,gale? •

— Taip, tąip.... Bet del velnio meilės, 
kur yra kirvis?

Nuo to laiko, kai Karolis išėjo, visas 
darbas suverstas ant vieno ir 'pertai žvėris 
šerti prisieina vėliau.

(Toliau bus)' ’

Į AUKINIŲ žvėrių malšintojas Morokas 
jau keletą kartų, dideliu nekantrumu, 

žiurėjo per langą iš palapinės į kiemą, lauk
damas keleivių. Belaukdamas, jis sunkiai 
vaikštinėjo po palapinę, sudėjęs rankas ant 
krutinės,u nuleidęs galvą, lyg galvodamas 
kokius planus.

Jis atrodė inteligentiškas žmogus. Gi
męs Sibire, dar jaunas būdamas, jis buvo 
vienas drąsiausiųjų medžiotojų ant meškų 
ir briedžių. Jis buvo gerai apsipažinęs su 
laukinių žvėrių papročiais ir budais. Vė
liau, 1810 metais, jis parsisamdė pas vieną 
rusą inžinierių už vadą, tyrinėjant tolimuo
sius žiemių pakraščius: drauge su tuo inži
nierium jis lankėsi Pettapily. Čia Morokas, j 
tarp kito, buvo imperijos kurjeru, tuo, taip" 
sakant, geležiniu automatu, kuri despotų 
užsimanymas siuntinėja kartais į tolimiau
sius pasaulio pašalius. Šitie.žmonės, kėliau-, 
iantie žaibo greitumu, neprivalo mąstyti 
apie metų dalis, apie kliūtis, pavojus ir nuo
vargį. Jie yra tik šoviniai ir turi arba pa
siekti tikslą, arba žūti. Nesunku tad atsi- 
vaizduoti sau, kiek drąsos, pasiryžimo ir už
sispyrimo išdirba toksai gyvenimas žmogu
je-

Morokas dabar vaikštinėjo po savo 
kambarį.

Jau buvo naktis.
Trys žmonės, kurių jis taip nekantriai 

laukė, dar nepasirodo.
Jo žingsniai vis labiau nekantrus, grei

ti.
Staigu jis stapterėjo, pakreipdamas 

galvą linkui lango ir klausėsi.
Jo klausa buvo ištobulinta, kaip lauki- 
žmogaus.
— Ateina! — sušuko pats į save.
Jo žiaurių akių rutuliai sužibo dideliu 

džiaugsmu: išgirdo žmogaus ir arklio žin
gsnius.

Priėjęs prie lango, pravėrė jį truputį 
ir pamatė dvi jaunas mergeles raitas ant 
arklio ir seną kareivį, ineinančius į kiemą.

Naktis buvo tamsi ir apsiniaukusi; vė
jas drebino šviesą žibintuve, kuriuo užeigos 
tarnas švietė keleiviams taką ant kiemo.

Tikras savo aukų, Morokas uždarė lan
gą. Dar kiek pagalvojęs ir paplanavęs, jis 
pasilenkė prie durų ir pašaukė:

— Galijotai!
— Klausau, pone, — atsiliepė užkimęs 

balsas.

tojų ir vis dar jų didėja.
“Keletas žymių kurios jungia 

Sofiją su praeitimi apsireiškia 
kuomet per eilės moderninių įs
taigų budinkų — ir virš žvan
gėjimo elektriškų tramvajų — 
pamatai ploną minaretą ar ko
kią moėką (Turkų maldnamiai) 

i kurios dar išliko po religiško ka
taklizmo kuris pervertė Mūšul- 
manišką ‘Rumeliją’ Į Krikščio
nišką ‘Bulgariją’. Kelėtas ma
žesnių jų meškų dar vis tebevar
tojama kelių tūkstančių Musul- 
manų gyventojų Sofijoje. Vie
nas, dideji Buyuk Djamia Mos- 
ka, dabar naudojama valstybi
niam muzejui ir knygynui. Ki
ta buvusi moska, černa Djamia, 
naudojama maldnamiu Stačiati- 

j’kių Bažnyčios (Krikščionių), 
Ikuri. yra Bulgarijos valstybinė 
religija.

“Modemiškų maldnamiu arki- 
tektura pridėjo miestui kelioli- 
ką puikių budavonių kurių žy
miausia viena yra tai Aleksan
dro Nevskio Katedra, kainuo
janti milijoną ir ketvirtdalį do
larių, pabudavota paminėjimui 
išsiliuosavimo karo. Kiti puikus 
budinkai kurie išdygo į vietą 
bakužių buvusių Turkiškose die
nosi yra tai palociais šventojo 
Synodo, Pariiamento Namas, 
Bulgarijos Valstybinis Teatras, 
ir puikus miešto maudynės na
mas, vertas vadinti inpėdiniu 

[ tų maudynių mieste sunaudoji
mui tų pačių karštų šaltinių ku
rios buvo kuomet ta sritis buvo 
dalimi Romos provincijos, šis 
maudynės budinkas sakoma yra 
puikiausia tos rūšies budavonė 
pasaulyje.

“Sofiją Įsteigė Trojanas kai
po Romos koloniją Serdica ar

Nelaimės su Automobi
liais i

Kalbant apie nuostolius ka
ro laukuose, kuomet kokiu nors 
tarpu žūsta tūkstantis-kitas ka
reivių, mums išrodo baisiu atsi
tikimu. S“ 
su laivais kame nuskęsta tuks- Į valdžia; bėt jis buvo užleistas, j^11-

I tantis ar keli šimtai žmonių, iš
rodo sujudinančiu. Jeigu užei
na epidemija ir staigu išmiršta

! daug žmonių mes nusigąstame. 
L Bet kad'a paprastos iliiigos kas vai.
I metai be laiko kerta ir kerta
I tuksiančius žmonių visoje šaly- garijos nuo Turkijos 1887 me- 
[ je, tik po vieną-kJitą čia ir ten, tuose, tečiau, Sofijai prasidėjo 
į tą dalyką praleidžiame nepatė- nauja era. Palengva išsykio ir 
į miję. Nesistengiame geriau ap- pusėtinai greitai vėliau, gatvelės 

eisaugot, ir jei liekame gyvi tai perdaryta į gatves ir bulvarus, 
, tik todėl kad liga mus nepaei- o moderniškos budavonės persi- 

rinko.
Prie ligų, taipgi skaitlingą iš Augimas buvo beperstojo iš vi- 

Į žmonijos tarpo muitą renka ne- ---
| laimės automobiliais. Kaip ži- 
I' nios rodo, daugiausia nelaimių 
l su automobiliais atsitinka va- 
I žiuojant jiems per gelžkelių rė- 
I les. Pereitą nedėldienį, liepos 
E 29 d., visoje šalyje Suv. Valsti- 
£ jose, automobiliams važiuojant 
į per gelžkelių reles trukiai užmu- 
E šė dvidešimts penkias ypatas. 
f Tai tik vienos dienos aukos. Jų 
į buna kasdien, ne visada po tiek 
| daug, bet kartais ir daugiau. Iš 
L tų kasdieninių desėtkų susidaro 
I tinstančiai per metus.

Viena keisčiausių priežasčių 
L automobilių nelaimių ant gelž- 
Į kelių tai kad, nežiūrint kaip ge- 
I ras busi žinovas automobilių ir 
į kaip greitai nevažiuosi, užva

žiavus ant relių automobilis be- Į 
t veik visada sustoja. Jeigu tuo 
L tarpu užeina trukią — ir kelio- 
I nė pasibaigia.

Su ligomis šiek tiek apsidir- 
į bama. Išrandama nauji budai 
į kovai su jomis. Pa/praSčiausi li- 
I ga šiltinė seniau būdavo išker-j 
Į ta tūkstančius kareivių stovyk- 
I lose visai be karo ir mušiu. Da- i 
į bar ta liga beveik nežinoma. ______ _____

Tas pats ir su kitomis i'igo- gos išgyventi Bulgariškai arki- susidūrimą su ankstyva Krikš- 
YH1Q "Rn4- __ ! ! J — 21 —£ TT—Y___ __ I

nešvarus, kreivų gatvelių, pasi- 
keitinė j ančiai dulkėtas ir dum
blinas, prastų budinkų, kurie 
buvo maža ką geresni kaip ur-

“Su Rusijos paliuosavimu Bul-

keitė vietoj sušliurusių bakužių.

duramžinio kaimelio kuris per
statė Turkišką pavyzdį mažes
nės svarbos miestelių, į moder
ninį Vakarų miestą. Netaip se
nai paliuosuota Bulgarija atsu
ko savo veidą visiškai į vakarus 
ir ypatingai išreiškė savo norą 
bu'ti vadinama pilnai perdirbda
ma savo sostinę.

“Pirmas žingsnis linkui nau
josios Sofijos buvo padaryta pir
mojo tos valstybės valdovo, Ale
ksandro ;iš Battenbergo, kuris [Sardica apie pradžią antro šimit- 
pabudavojo karališkus palocius. mečio po Kristaus. Bulgarai 
Jis .nėra puošnuls tečiau atsa- vėliau vadino tą vėtą Sredec, te
kanti budavonė toli patingėjus čiau apie keturioliktą šimtme- 
už bile kokį to seno Turkiško tį jis pasivadino vardu senos 
miestelio budirtką. Daug grei- bažnyčios, kuri, visai apgriuvus, 
tesnis persikeitimas buvo pada- stovi dar ir po šiai dienai. Kaip 
ryta laike Karaliaus arba Garo j daug garsesnė Sancta Sofia Kon- 
Ferdinando bėgyje paskutinių- stantinopolyje, ši Bulgariška ba- 
jų metų devynioliktojo šim'time- žnyča buvo tankiai vadinama 
čio. Jisai Įsakė išgriauti dide-1 ‘Šventas Sofija’, pažymiai klai- 
les sritis Turkiško ‘sąšlavyno’ 
ir isštatė keturių augštų mūri
nius ir molinius namus.

“Viena priežatetis kuri sunkiai 
lėmė pridavimą Sofijai moder
niško Vakarinio įžvilgio yra tas .ovujua, 
faktas kad per 500 metų po Tur- [ Išmintis’, 

ikų priėspauda mažai buvo pro-l “Senoviškoji Sardica turėjo 
___ si.___________ -n.ji_____jn..• • __ ___ :__ __

dingai, kadangi tokio šventojo 
niekad nebuvo. Vardai Bulgari
jos sostinės ir didžiosios bažny- 
čios-mostkos Konstantinopolyje 
susekama (paeiną nuo ‘šventos 
Sofijos’, kas reiškia ‘šventoji

4——~ --- -------legJVŪUU JUl,

j mis. Bet užtai dabar prasidėjo tekturinei dailai. Vakarų arki- 
i - naujas žmonių naikinimas, su I tektai ir daržininkai ‘buvo nuo- 

kuriuo sunku kovoti, tai šuva-J'latos pašaukiama į darbą. To 
žibėjimas automobiliais ir su-[pasekmėje miestas šiandien, pa- 

į- važinėjimas automobilių. Kolei budavOtas tinkamu būti Sostine, 
į bus galima išvengt šitų belai-. turi, daug panašumo į moderniš

kų ant kelių daug dar žmonių j ką vidų tino didumo Francuzų 
žtB, nes automobilių skaičius miestą. Pastarais keliolika me-

► didėja. ! tų1 jis išaugo ikų 150,000 gyven-

čiondška religija, kaip buvo ir su 
daugybe senųjų miestų Arti
muose Rytuose. Sardicos dva
siškuos suvažiavimas, laikytas 
343 m. po Kristaus, suteikė ank
styviausi pripažinimą Romos 
Vyskupo primatui, ir tokiu budu 
padėjo subudavoti Papos valdi- 
ninkystę.”

Kaip Francuzai Remia 
Savo Vasalus

Francuzija, rūpindamasi ap
statyti Vokietiją priešininkais, 
Skolina dideles pinigų sumas, 
duoda geruS karininkus armijai 
lavipti ir kitokiais budais šelpia 
savo vasalus Lenkiją, čeko-Slo- 
vakiją, Rumaniją ir kt. Taip, 
ji nesenai skolino: Lenkijai 400- 
000,000 frankų, Jugo-Slavijai— 
300,000,000 frankų, Rumanijai 
— 100,000,000 frankų.

Tuo tarpu Francuzija visiškai 
bemano atsilyginti Suvienytoms 
Valstijoms už tuos tris miliar- 
dus dolarių kuriuos ji pasisko
lino karo pradžioje. Ji leidžia 
po 200 milijonų dolarių kas me
tai savo armijai, laivynui ir or
laiviams. Francuzija dabar yra 
tvirčiausi milįitarizmo atžvilgiu 
šalis pasaulyje.

Naujas Budas Džiovai 
Gydyt

Perline išrasta naujas būdas 
gydymui džiovos su pagalba mi- 
nerališko kvarco subendrinto su 
ultra-violetiniai's spinduliais. Tą 
būdą su geromis pasekmėmis 
naudoja sulaikymui džiovos net 
gerai pažingėjusios pirmyn.

Vokiečiai medikai naudoja tą 
kvarcų šviesą su X-spibduitais 
gydymui baltosios plėgos.

Gydymas būna sekantis: dalį 
savaitės ligonis gauna kvarco 
šviesą; paskui tik paprastą X- 
spindulių šviesą. Ne tik 'plau
čiai apleidžiama šviesos srovė
mis, bet visas kūnas sužadinama 
šiltomis violetinėmis bangomis.

Tuo pačiu sykiu gydomas li
gonis gauna kuodau'giausia sau
lės šviesos, sykiu kiaušinių, pie
no ir kitus maistingus valgius 
tokiam reikalui tinkamus.

Tie spinduliai, įsigavę į kūną, 
sako Prof. Strauss, sutaiso bak
terijų suėstas plaučiuose vietas, 
tuomi sulaikydami ligos plėtimą
si.

Pietvakarinėse valstijose Ūkio 
Darbininkų Unija turi į 300,000 
narių. Unijos viršininkas sako 
jog sekantis Texas valstijos gu
bernatorius bus lauko darbinin
kas. Unija keliose valstijose 
steigia savo bankus.
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Didesnes ir didesnės Artojų eilės seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
plėšia velėnas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmonės jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. I 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
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Musų Kaimynai Dausose TOLERANCIJA
Voltaire — Liuosas vertimas ‘K. V.

Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome ’ Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
Atidėjus šalin staigius prietikius, aiš- ; 

ku kad nuolatinis — nors nežymus — žemės ' 
aušimas-vėsimas arba laipsniškas saulės ge- 
simas po daugelio milijonų metų užvers že
mės gyvenimo knygų, — tų mes žinome. 
Kasiink pirmosios — žemės užšalimo — 
nuomonės, mažėjimas musų skritulio tem
peratūros galės atsitikti plonėjant-nykstant 
žemę apsupamai atmosferai, palengva išsi- 
skląidant ją sudarantiems gazams. Kuo
met vidujinis žemės karštis užges ir atauš 
jos vidus, užsibaigs dabartinių vulkanų vei
kimai, kurie pakelinėja slugstančius jūrių 
pakraščius, palaikydami vandenį savo vie
toje, paskui vandens spaudimas tuos pa
kraščius nuslopins ir užlies sausumas — to
kiu budu galės prigirdyti visą gyviją, ir že
mės gyventojai susilauks sau galo. Nes 
vanduo ant žemės pavirsio užima tris ket- 
virtdalius skritulio. Jeigu tas atsitiks pirm 
negu atauš ir užges saulė, vandenyse ilgai 
dar gyvuos kokie nors keisti išsivystę nau
ji gyviai — jie bus paskutiniausi žemės su
naikinimo liudytojai, kadangi ir jie turės 
prieiti galo ir užbaigti savo gyvenimą.

Jeigu gi dalykas atsibus priešingai ši
tam, tai yra jeigu saulė užges pirmiau ne
gu spės žemė užšalti kaip jau atsitiko su 
mėnuliu, tuomet žmogus, su pagalba įvai
rių moksliškų gabumų bei prietaisų steng
sis kuoilgiau pasilaikyti, ir jis 'pergyvens 
visus kitus žemės gyvius. Paskui jau iš
nyks ir žmogus.

Kalbėdami apie žemės užšalimą, dabar 
jau galime nusipiešti sau tai kas seka: pa
žvelgę į pietinį ar šiaurinį žemgalius bei jų I 
apielinkes matome jog tenai laipsniškai ma
žėja gyvija, ir žmonės senai ten nebegyve
na, nors pirma ir tenai buvo šilčiau; iš te
nai žmonės palengva traukiasi ekvatoriaus 
linkui, tuo laiku kai ledynai vis naujus ru- 
bežius užbrėžia. Taip eidamas žmogus il
gainiui pamatys kad gyventi tegalimas ru- 
bežius guli jau tropikuose.... Šitokioje ko
voje su likimu, mokslas bus priverstas, kiek 
galima, remtis su palengva nykstančia sau
lės šiluma ir laipsnišku mažėjimu oro ir van
dens.

Tuo laiku žemės sukimąsi apie ašį taps 
sumažėjęs iki tiek kad vos viena žemės pu
sė tegalės būti nusukta į greitai mirštančią 
saulę. Dabar mes galime atsivaizdinti pas
kutiniuosius tuo laiku likusius ant žemės 
žmones, šilumos delei susispietusius stikli
niame name kur nors apie ekvatorių, dre
bančius ir laukiančius ateinančio galo....

Šitoki idėja apie nykimą ir pražūtį sau
linės sistemos beveik sudrebina kiekvieną. 
Visa saulės šviesa ir šiluma, taip daug dabar 
reiškianti musų egzistavime ant žemės, bus 
tik buvusiu praeityje dalyku, štai, tamsus, 
juodas Skritulis judės-suksis palengva erd
vėje, apie kurį, irgi be jokios paliovos, suk
sis keletas tamsių užšalusių skritulių — tai 
musų saulė ir jos planetos. Vienas iš tų 
skritulių bus kapinynu kur bus palaidota 
galingos viešpatijos, kur nebus nei meilės, 
nei neapikantos,*nei viso to gyvenimo žais
lo ką mes vadiname Istorija. Akmens gar
siųjų didvyrių grabų bei jų garbė tūnos už
miršta tamsumoje ir nebedrumzdžiamoje 
tylumoj.

H. G. Wells atvaizdina užbaigimą že
mės amžiaus panašioje ilgoje agonijoje. Jis 
perstato vaizdą tuščio druskinio pajūrio, 
beveik be judėjimo vandens. Apačioje rau
svo didelės saulės užgesusio lukšto, ant že
mės slankioja keturi dideli-milžinai gyvū
nai, krabo pavidalo. Uolų kriaušai paden
gti daliniai žaliais augmenimis, panašiais 
į augančius tiktai urvuose ar pelėsiuose. 
Oras dabar jau visai skystutis. Dar toliau, 
rėplios tiktai daiktai— judanti dar daiktai, 
niekas daugiau; slankios jie raudonų jurių- 
vandenų pakraščiais; palei raudoną vande
nį jie išrodys juodais pavidalais.... Tai ir 
visa kas bus dar likę ant žemės, jai paleng
vai einant prie sunykimo....

Matote kokis gabaus nupiešiama visų 
pragyventų, civilizacijos ir kultūros amžių 
Inpčdinis!

Atvaizdinti pabaigą musų pasaulio pa
sekmėje kokių nors prietikių, kurie irgi bus 
tiktai spėliojimai, irgi bus tokiu pat drama
tišku ir budriu kaip ir viršuje minėti.

Netaip jau daug metų atgal, 1910 me
tais, pavyzdžiui/ daugelis žmonių buvo pil
nai apimti baimės delei galimos katastrofos

(Tąsa iš pereito num.)«
4. — Ar nepakanta buvo žinoma 

Grekams.
Tautos ■ apie kurias istorija 

mus kiek nors yra pamokinusi, 
žiurėjo į savo skirtingas religi
jas kaipo j rišančią jas jungę; 
tai buvo lyg ir tautų santarvė. 
Jų supratimu, dievai buvę taip 
pat vaišingi kaip ir žmonės. 
Kada svetimšalis ateidavo i mie
stą, jo pirmutinė pareiga buda- 

|vo pagerbti to miesto dievus;

susidurimu žemės su keliavusia tuomet Hai- 
ley’o kometa. Šitas neapsvarstytas tero
ras, kokiu senovėje žmonės buvo pratę lai
kyti tuos paslaptingus Į musų erdves atke
liavusius svečius, da'bar tapo parodyta vi
sai kitokiu. Taipgi ir 1832 m. paskelbimas 
jog tuo laiku einanti Biela kometa perkirs 
žemės kelia irgi privarė žmones prie dide- 
lės baimės svieto pabaigos . Jie neapsi- prješų dievai būdavo 'labai 
stojo jieškoti tikrų faktų apie tai, t. y., kad garbinami. Trojėnai meldėsi Į 
tuo laiku žemė bus dar už apie pusantro dievus Gretų, prieš kuriuos jie 
mėnesio laiko kelionės atstu nuo kometos kariavo.
perėjimo vietos! , Aleksandras, Lybi jos tyrlau-

Pasakyti kokius nuostolius žemė pa- kiuose> ėjo . pasitikti su dievu 
, .j _ Amonu, kuri Gretai vadino Zeu-nestu nuo tokio su kometa susidunmo yra . . T .. .• • i su> Latinai vadindavo Jupiteriu,sunku. 1861 m. žemė perėjo per vienos ko- nors ir vieni ir Hfci hirėjo savo 

mėtos uodegą visai 'be jokių pažymėtinų tėvynėje ir Ž.eu'są ir Jupiteri, 
pasekmių. Bet galvoje kometų, kaip žino- Kada miestas būdavo apgulama 
ma, yra elementai kurie padarytų daug blė- priešų, maldos ir aukos būdavo 
dies. Susidūrimas žemės su kometos galva neSama {',įevamts k»d 'gavus jų 
gal, pavyzdžiui, būti pasekme baisaus me- ’“no ir malonės Tokiu bu- 
, „ , , . „ , . .. , du pačiame karo sukuryj tikeji-teorų bombardavimo. Betgi tie meteorai mas jimgdavo malšin. 
negali būti dideli, kadangi pačių kometų davo jų žiaurumą, nors kartais 
masė yra toki smulki kad bile kam pasi- ir j fe atnešdavo žmonėms dau]g 
rodytų susidedanti tik iš skystų miglų. skriaudos.

1 • (Bus daugiau) ' 'Gal aj ir klystu/bet man ro-
° dosi kad senbveje nebuvo tau-

== tos kuri butų varžiusi laisvą 
žmogaus mintį.

‘ turėjo savo tikėjimą, bet man < 
atrodo kad jie religiją taikyda
vo prie žmOgaute 'taip lygiai kaip , 
ir prie dievų. Visos senovės tau- 1 

1.25 pripažindavo vieną vyriausi [ 
2.00 Dievą, bet su juom jie jungdavo 

didelę daugybę visokių kitų die
vaičių. Jie.turėjo tiktai vienas 
apeigas, bėt nedraudė kitokių 
pridėtinių apeigų.

Pavyzdžiui, Grekai nors rr 
6QC buvo laibai tikinti žmonės, te- i 

. čiau jie nedraudė Ekipuriečiams 
nepripažinti apvaizdos, ir sielos 
buvimo. Nėra reikalo kalbėti 
apie kitokias sektas kurios ne- 

1-°° pripažindavo dievo tverybos ide-
1- alo, bet-gi buvo pakenčiamos.

Sokratas, kurs arčiausia pri
ėjo prie Sutvertojo idėjos, sako
ma, užmokėjo už tai ir numirė 

Tai yra 
I vienintelis žmogus kurį Grekai 
pasmerkė mirčiai už pažiūras. ’.. 
Tečiau aišku yra kad Sokratas 
buvo auka tiktai žiaurios pariii- 

B6c jos, turėjusios prieš ji pyktį. Jo 
priešais buvo sofistai, oratoriai 
■ir poetai, mokytojavę mokyklo
se; prieš jį sukilo visi mokyto
jai turėję savo globoje turtingų
jų žmonių vaikus. Jis patsai, 
Savo pasikalbėjime Su Platu (sa
ko kad jis lankėsi pas mokyto
jus, eidamas iš gryčios gryčion, 
|ir prirodinėjo jiems kad jie nie
ko nežino. Šitoks pasielgimas 
tur būti nebuvo tinkamas žmo
gui kurį orakulas pripažino pro
tingiausiu žmogumi. Jo kaltin
tojais išėjo teisme kunigas ir 
Penkių šimtų Patarėjas. Turiu 
prisipažinti kad nežinau 'koks 
buvo tikrasis apkaltinimas, šiek 
tiek žinių randama tiktai jo ap- 

1.501 sigynimo kalboje." Bendrai i-
2- 25 maut, jisai sako kad Sokratas 

buvo apkaltintas už tai kad jau
nus vyrus kurstęs prieš tikėji
mą ir valdžią. Paprastai šmei
žikai griebiasi tokių metodų,

(Ibet teismas turėjo reikalauti ai
škių faktų ir išrodymų. Sokra
to teismo užrašuose nieko pana
šaus neužeiname, žinoma yra 
ka išpradžių už jo išteisinimą 
buvo paduota 220 balsų. Iš to 
fakto galime įspėti kad teisme 

45c Į buvo toks skaičius filosofų.
Abejoju begu kur kitur galima 
rasti toks išmintingų vyrų skai
čius. Tečiaus diduma pasmerkė 
jį nulsinuOdijimo mirčiai. Bet 
nepamirškime to kad paskui, 
kuomet Atėniečiai atsipeikėjo, 
jie ir į kaltintojus ir į teisėjus 

Įžiūrėjo su pasibjaurėjimu; pats 
vyriauSis kdtintojas,

VISI DIDIEJI ŠERNO RAŠTAI
1147.

Vienais Francuzų rašytojas, 
bandydamas pateisinti šv. Bal
tramiejaus Nakties skerdynes, 
pavyzdžiui parodo Į Phokajo ka
rą, vadinamą “šventuoju karu”, 
]yg jis 'butų dogmos, ar apeigų, 
ar teologijos Įkvėptas. Ištikrų- 
jų gi tai buvo karas tam kad iš
spręsti kam turi priklausyt koks 
žemės šmotas. Tokie tikslai yra 
visuose karuose. Kukuruzos bar
zda nėra dar priežastimi karuli; 
joksai G rėki jos miestas nebuvo 
išėjęs karan del pažiūrų....

dė Francuziją. Ir Cezaras, kurs 
užkariavo Francuziją, kurs da
vė Francuzams žaislus, vieške
lius, įstatomus, niekados neban
dė versti jų kad jie atsižadėtų 
savo Druidų ir garbintų jį kaipo 
vyriausi j į pontifeksą.

(Bus daugiau)

Kiekviena jų

Apie žemę ir kitus svietus, jų buvj ir pabaigą. 
Pagal Heipamą, Falbą ir kitus sutaisė šernas. 
Aprašo, kas yra žemė, saulė, žvaigždės, mėnulis, 
planetos, Su 30 astronomiškų paveikslų. Chica
go, Ill., 1896, p. 255 ...'............ . .....................
Ta pati apdaryta ........ .....................................
Biologija arba mokslas apie daiktus. Pagal 
prof. Nusbaumą 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, HL, 1901, 
pusi. 147 . • 1 .................................. ..................

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

1230. Oras, šviesa ir šilumą. 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 .... 55c | kfinkintiiiio mirtimi.

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

Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsoną sutaisė Šernas. Su paveikslėliais. 
Aprašo seniausių gadynių vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsiradimą 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 storumą ir senumą žemės 
sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų kūnas randa, 
gali spręsti, kaip sena yra žemė ir kaip seniai 
žmogus ant jos atsirado. Chicago, UI. 1900, 
pusi. 370 ........................................... -.................. 1.75
Ta pati apdaryea ............................. ;............. 2.50
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5. — Ar Romėnai buvo 
nepakantus?

Visoje senovės Romos istori
joje, nuo pat Romulo'iki tų die
nų kuomet pirmieji Krikščionis 
vedė disputus su Romos stab
meldžiais kunigais, neužeiname 
Įrodymų kad kas nors butų bu
vęs persekiojamas už savo pa
žiūras. Ciceronas niekam neti
kėjo; Lukrecijus viską atmesda
vo kas nėra priparodyta protu; 
bet jų niekas už tai nepersekio
jo ir nebarė. Maža to, sąžinės 
laisvė buvo toki plati kad gam
tininkas Plinijus rašydamas sa
vo knygą pradeda su sakiniu ai
škinančiu kad pasaulyje nėra 
dievo, arba, jei ir yra koki die
vybė tai ji esanti saulė. Cice
ronas kalbėdamas apie pragarą 
sako kad: ,,nėra tokios kvailoms 
senos bobos kuri tam tikėtų 
(/non ėst anus tam stuilta, quae 
credat”). Juvenalis sako kad 
“net ir kūdikiai netiki” (“nec 
įpueri credunt”). Romos teat
ruose jie dainuodavo kad po 
mirties nieko nėra, ir pati mir- 
tis yra niekas (“post mortem ni
hil ėst; ipsaque mors nihil”).. 
Mes galime su pasibjaurėjimu 
žiūrėti Į tokią Romėnų bedievy
bę, bet reikia jiems atleisti, nds 
evangelija dar nebuvo jų apšvie
tusi. Bet iš tų faktų turime Įsi
tikinti kad Romėnai buvo labai 
pakantus (tolerantiški), jei nic- 

■ kas prieš tokius bedievius neit 
nemurmėjo.

Vyriausia Romos Senato ir 
’ žmonių principas buvo kad “nu- 
! sikaltimas prieš dievus pačių 
J dievų reikalu yra”. Jie tiktai 
* svajojo apie užkariavimą, apie 

viešpatavimą ir apie civiiizavimą 
pasaulio. Jie užkariavo ir val-
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MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

šti tuoj įžengęs. . Okudikiui vistiek 
pavojus. Tat reikia visas bonkntea*. 
čiulpikus, šaukštukus ir tt. sterilizuo
ti paverdant vandenyj. Vanduo duo- 
domas gerti ar atmiežimui turi buffi 
virintas Yra saugiau kasdien atri- 
rinti. Atmink kad kūdikis negali taip 
prieš mikrobus kovoti kaip suaugęs.

Sveikatos stovis pagamina ir jau
nystės išsišokimus Tada mat kunas- 
greitai auga ir keičiasi fiziologija. - 
Tat stipri sveikata svajbu. O vieį 
nok diduma pribręstančių mergaičių 
yra nedapenėtos. įžymus Anglas gy
dytojas sako kad minios jų taip ėsan—. 
čios. Trečdalis musų mokyklų vai
kų yra toje nelaimingoj padėtyj. O> 
džiova kuri užpuola daug jaunų mer
gaičių bujoja nedapenčtų tarpe. Taip
gi ir kitos išvęngtinos ligos.

Apsauga gludi tinkamame penėji
me. Pridėjimas Borden’s Eagle Pie
no prie jūsų kūdikio valgių suteiks- 
kiekvieną veikėją reikalingą gerai 
sveikatai. Suprantama kad svarinu 
ir šviežias oras, mankštymai, mie
gas, sveik: pasilinksminimai, bet ka
da maistas netinka, niekas netinka.

Karšti Orai Užduoda Motinoms 
Rūpesčio

Karšti orai atmuša daugelį galvo
sūkių kasiink maitinimo ir priežiū
ros kūdikių1. Kas vasarą šimtai kū
dikių miršta dėlto kad motina neži
nojo. Nėra priežasties kūdikiui ne
pergyventi karštų orų jei motina ži
nos ir pritaikins priežiūros principus.

Beveik kiekvienas gydytojas -papa
sakos jums kad didžiausias karštais 
orais galvosūkis yra penėjimas. Tin
kamos penėjimo metodėš, švarus, 
sveikas maistas, tinkami drabužiai, 
skaisčios sąlygos, ir užtektinai švie
žio oro yra geriausia apsauga nuo 
vasaros bėdų ir geriausia apdrauda 
kūdikio sveikatos.

Visos kūdikio drapanos turi būti 
lengvutės ir liuosos kad nevaržytų 
Šilumoje rekomenduojama bovelninės 
palos, nes jos lengvos, vėsios ir len
gvai išplaunamos.

Aštrus vidurių sirguliavimai nu- 
nešanti daug kūdikių gyvybių yra 
svarbiausias kovos laukas. Kiekvie
nos motinos pareiga yra tuojau dary
ti viską tų ligų išvengimui. Jei kiek
viena motina susirūpintų ir pastudi
juotų problemą tai kūdikių mirtin
gumas vasarą sumažėtų.

Motnos kurios turi Gamtos peno 
savo kūdikiams yra laimingos, nes 
nėra pieno geresnio už krūtų pieną. 
Ant nelaimes vienok motinos apsilei
džia parinkdamos maistą kūdikiams 
ir dažnai viduriukus pagadina. Tat 
ir žindančioms motinoms svarbu yra 
rūpestingai parinkti tinkamiausi mai
stą ir prižiūrėti ysąs švaros taisyk
les, kaip bonkutės penėtojams svar
bu parinkti saugus maistas kuris 
stiprintų bei augintų.

Reikia rimtu dalyku skaityti kiek
vieną vėmimą-, kraujavimą arba riet 
viduriukų užkietėjimą žilumose, šie 
ženklai dasnai yra pirmtakunai pa
vojingų vidaus ligų, ir reikia tuojau 
pasitarti su gydytoju.

Iš bonkutės penimiems kūdikiams 
didžiausias pavojus gludi nešvariame 
piene ir nerūpestingame prirenkime 
maisto. Svarbu ne tik gauti švarų 
pieną bet svarbu jį švariai ir užlai
kyti. Pienas gali ateiti i namus pil
nai švarus, bet lengvai gali susiter

(L

Skaityk Situos straipsnius kas 
savaite ir pasidėk ateičiai.

Illinois dirbtuvių darbininku 
abelnai lyginamas uždarbis yra 
$28.73 savaitėje. Taip butų jeE 
visi darbininkai gautų lygiai- 
Bet vieni gauna iki $100 savai
tėje, kiti tik po $10 ar $12. Vi
dutiniškai daugiausia uždirba
ma po $20 ir augščiau.

Nevedusios Moterįs — 
Tėmykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio am- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą pačią; butų, 
mums malonu tomistas su jais supa
žindinti. Pasiuskit 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. Adresuoki! laišką ši
taip: (50>

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

Tel. Main 2063 Cent. 1690
JOHN BALUKONIS

ADVOKATAS
Praktikuoja visuose 

teismuose.
Ofisas

902-4 ENGINEERS BLDG.
Cleveland, Ohio

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

žvėrys ir žmogus. Pagal Schmedl’j sutaisė 
Šernas. Mokslas apie subudavojimą kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sąnarkojų, žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokią 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. 313.........................
Ta pati apdaryta .......... ......... .........................
Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadą 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, parvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą ir abelnai viską. Chicako, III. 
1903, pusi. 667 ................................................. 3.00 L
Apdaryta audimo viršeliais .............................. 4.00 | »
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 ............. ........ 
Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį sutaisė 
šernas. Aprašo, kokiu budu žmonės rašyti iš
moko, kaip išdirbo sau raštą kiekviena žmonių 
tauta, koki buvo raštai senavėje dang metų prieš 
Kristų, kada žmonės vietoje rašto vartojo ma
zgelius 'ant šniūrų. Išpjaustymus ant medžio, 
iškapojimus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik nesenai priėjo iki šiądienninio alfabetot ( li
ter), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvieną 
žodi ir viską apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu i 
žodžiu. Chicago, 1905, pusi. 304 .......... 1.75 I Mllėtus, 
Ta pati apdaryta . j;''.................... j 2.50 vėliau buvo pasmerktas mirčiai

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne I
statyta šventnamis. Niekados 
iki to laiko filosofija nebuvo 
taip išgarbinta ir atiteista. At
sitikimas su Sokratu yra bene 
baisiausia kokį tik galima isto
rijoje užeiti nepakantos pavyz- 
dis. Atėniečiai turėjo Įvairius 
aukurus svetimiems dievams, — 
tokiems dievams kurių jie nepa
žino. Taigi tas priparodo kad 
jie ne tik pagerbdavo kitus žmo
nes, bet taip jau pagerbdavo ir 
jųjų dievus.

NAUJAUSIOS DAINOS 
Lietuvosiš

KURIAS DAINUOJA 
VOS OPEROS

SAVO KONCERTUOSE LIETU- 
ARTISTAI AMERIKOJE:

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

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

DUL DUL DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio .............................................. 50c
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10 DALYKU 
GALIMA ATSIEKTI 
TAUPANT PINIGUS

Priruoš kolegijon
Duos mokesnių už namus 
Apmokės namų skolas 
Užmokės apraudą ir taksus 
Padės ineiti į -biznį 
Užtikrins vakacijas 
Aprūpins senatvės amžiuje 
Apsaugos jūsų naudą 
Dirbs jums dieną ir naktį. 
Padrąsins kitokią formą taupu

mo.
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in the Cirig of Cleveland 
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Neužmirškit Saviškių Lietuvoje-------- Užrašykit Jiems “DIRVĄ”!
DIRVA” bus tinkamiausia jūsų dovana jūsiškiams Lietuvoje: 

užrašykit ją jiems ant visų metų arba pusės. Už- 
krėskit juos laisvesne, demokratiškesne dvasia, lai jie nesijaus tar
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.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje - -- -- -- -- $2.00
Lietuvoje........................................... $3.00

. ” ” ” Kanadoje - -- -- -- -- $2.50
(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit'saviskių gyvenančių Lietuvoje)
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Jaunimas

LAUKINIŲ ŽMONIŲ VESTUVIŲ 
APEIGOS

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

(Tąsa iš pereito num.)
Matyt ir musų pratėvių senovėje irgi < 

gebėta vogte vogti?, vieku imtis pačios. Ta
tai galime pasitikinti iš musų vestuvių ap- < 
eigų. Vėdlys-jaunikaitis su savo paaju- j 
niais visuomet jaunosios laikomas prieši
ninku, neprieteliu. Jiems daroma visokių ’ 
kliūčių: neleidžiama užustalėn sėsti, lojo- , 
jama, kai kur pamergių riešutais arba žir- ■ 
niais skaudžiai beriama akysna inėjusiems j 
kitos šalies pajauniams. Dar seniau (pav., ' 
Kupiškėnuose) jaunoji slapstydavusis nuo j 
jaunojo: įlysdavus kai kur šiaudynėn, o jau- ' 
nasis arba jo pajaunys turėdavę ją atsiras- 1 
ti. Dabarčiu jaunąją “gaubdami” begeba 
pinigus mesti “jaunajai išpirkti ir seseriai 
vaduoti”, tarsi tikras pirkimas ir butų; se
niau gi Lietuvoje (žr. “Svodbos Rėdą”, Juš
kos) jaunąją su draugėmis ištikrųjų ap
gaubdavo marška, jaunojo gi pajaunis arba 
piršlys turėdavo , palysdamas po marška, 
jos jieškoti. Lietuvių gražiosiose vestuvių 
raudose jaunoji visuomet savo busimąjį vy
rą su jo pajauniais, pravardžiuoja, neprie
teliais laiko. Pavydžiui, vienoje vestuvių 
raudoje tarp kita ko štai kaip “raudama”: 
“Onyte, miela sesyte! Išeiki, pasiklauski 
šituos svetelius (vadinas, jaunąjį su pajau
niais) ko gi jie čia suvažiavo šį rytelį? Ar 
kelelio pasiklaustų? ar ugnelės pasiimtų? 
ar žirgelių pasigirdytų? ar ant mano našlai
tėlės galvelės? Jei ant mano galvelės ug
nelės pasiimtų tai paduok iš po prieždelio 
nuddėguflėlį; jei kelio 'plaustų — parodyk 
atgalia rankele; jei žirgelių pasigirdytų tai 
pasemk iš ravo purvynėlio.... Kad šiltiems 
sveteliams butų užvirtę žalios eglelės kele
liu bevažiuojant, ,kad. nebūtų atradę manęs 
nžšlaitėlės!....

“Motinyte mano'brangioji; negigerki 
šitų svetelių-juodnugarėlių balto šarmejio!” 
Toliau išmetinėja motinai: “Dabar taip bai
siai apleidei, tokiu baisiu pulku neprieteJė- 
lių....”

Betgi yra ir kitokių vestuvių apeigų, 
ir jos pavaizdžiai parodo moters būklę šei
mynoje, vyro teises ir moters pareigas. 
Štai bent kelios tokios aipeigos.

“Jaunoji eina pirma jaunikio nešina 
ant galvos vandens ąsočiu; viena ranka ji 
prituri ąsotį, kita gi ranka laisva. Jauni
kis eina paskui, ir pro tarpą pasidariusį 
tarp jaunosios galvos ir pakeltosios rankos 
šauna kilpiniu. O jaunoji eina ten kur nu
kritus striela, pakelia ją koją, paskui paima 
ranka ir gerbtinai atiduoda savo vyrui.” 
(Lėkobas.)

Kita apeiga. '
Jaunikio sėbrai tęste atitęsia jam na

mon jaunąją, kurią jis pokš-pokš ima muš
ti lazda. Tai šitaip pirmų pirmiausia pa
myluoja jaunikis savo meilužę. Šitaip “ma
loniai” pasveikinta, jaunoji marti turi pa
šluoti jaunikio pirkią ir sušukuoti visiems 
vestuvninkams galvas.

Dar viena apeigėlė. Čia viskas dedasi, 
kaip sakant, ‘trumpai-drutai”.

Vestuvių dieną, jaunosios tėvas, esant 
jaunikiui, giminėms ir prieteliams, prisi
šaukia dukterį ir muša; paskui prieina jau
nikis ir bent kelis kartus sudrožia jai per 
ausį....

Tai bent tiesiogios ir suprantamos ap
eigos! Kas jų parodoma? Labai pigu su
prasti: pati turi būti vyrui, kaip sakoma, 
“po padu”. Vyras — valdovas ir paliepėjas, 
o pati — ištikima vergė ir visų vyro norų 
pildytoja.

0 kas juos ir giltinė tokius papročius! 
— pasakysite. Mergaitės parduodama kaip 
ir paprastos prekės arba jungo gyvulis; 
mergelė išvežama į svetimus namus prie
varta, nei nepasiklausus ar ji nori tekėti už 
žmogaus kurio gal ji tebėra nei nemačiusi: 
mergelei kalte įkalama būti paklusnia, vyro 
verge, kuris turi teisės kas žingsnis mušti 
ir skriausti ją, “ant rankelės kaseles vynio
ti”, anot tos musų dainelės; taip, jau čia 
ir ištikrųjų pasibjaurėtini papročiai ir bū
das. Betgi, pirmų pirmiausia, užuot kitus 

■ pirštais badžius, geriau pasižiūrėkime į sa
ve. Kita gi — nereikia tarti visuose lauki

niuose žmonėse taip dedantis. Gali iškelti 
daugybę pavydžių kai nesusituokiama tik 
del to kad mergaitė nenori tekėti už tėvų 
peršamojo. Kai žiuri, kokie skurdus tam- 
suolėliai tie Ugniažemiai, tečiau ir tarp jų 
gali nesusituokti pora jei mergaitei nepa
tinka jaunikis. Maža ko kad jaunikis esti 
su jos tėvais del visa ko susiderėjęs; jauno
ji gali pabėgti iš namų, gali klajoti ir slap
stytis miške tol kol jaunikis atkąs dantį 
besivaikydamas ir pasimes jieškojęs.

Šitai gi kokios vestuvių apeigos esama 
Malakos pussalio (Azijoje) gyventojuose. 
Visiems susirinkus ir pasibaigus ruošai,— 
pasakoja matytojas, — vienas iš giminės 
senesniųjų priveda jaunikį su jaunaja į ap
skrietą ratą, kai kada mažesnį, kai kada 
didesnį, žiūrint kokio stiprumo ir vikrumo 
jaunoji. Mergaitė bėga pirmutinę į ratą, 
o jaunasis vejasi ją bent kiek prilikęs. Jei 
pasiseka pasivyti ir pasigauti mergelė, tai 
ji turi būti jo žmona; antraip, ji lieka lais
va, ir bernelis negali jos verste versti būti 
jo žmona, žodžiu sakant, pasigavai — ta
vo ; nepasigavai — j ieškok kitos, arba ne
mitęs buki sau vienas. Nereikia ir šnekėti 
kad tokiose vestuvių lenktynėse geba kitus 
priveikti ne štiprasai ir greitasai, bet tas 
kuris yra patikęs jaunajai: nuo tokio ji te
bėgs ir tesigins taip sau, del akių.

Australų moterų būvis yra bjaurus. 
Kaip sako keleiviai, ten nerasi tokios mo
ters kuriai nebūtų galvoje ir kūne rambų 
bei mėlynių nuo vyro, šeimynos valdovo, 
rankos. Negi geriau ir kitų laukinių žmo
nių moterims, tiktai ne visur. Yra giminių 
kur visais namais valdo moteris. Čia jos, 
ne vyro, viskas valdžioje: jos visi, ir vyras, 
ir vaikai ir kiti šeimynos nariai klauso, bi
jo, ją gerbia. Štai pavyzdžiu Malajų šei
myna. Šeimynos valdovas yra motina: tėv- 
vas nei negyvena čionai; jis yra savo moti
nos šeimynos narys, ir tiktai kartkartėmis 
nueina pas pačią. Kitos Malajų giminės 

' šeimyna šiek tiek kitaip susidaro. Ir čia 
motina yra valdovas. Tik jos vyras gyve
na savo pačios šeimynoje ir visur kur jos 
klauso. Šeimynoje jie ne ponas ir vaido-

1 vas, bet darbininkas ir įnamis.
Keleivis Livingstonas buvęs užėjęs Af

rikoje laukinę giminę, kurios šeimynoje 
i moterų viršus buvęs. Jos klausę visos šei- 
■ mynos nariai — ir vyras, ir dukteris, ir su- 
i naį. Dukteris ne teką, bet vyrus vedą, ku

rie būtinai turį persikraustyti uošvės na- 
muosna ir prisižadėti visur kur jos klausy
ti, patiekti visai šeimynai kuro, valgomųjų 
daiktų, neiti į kitus dirbti neišsiprašius iš 
uošvė, šeimininkė visus vyrus laikanti na- 
gan paėmus, prisireikus dargi baudžianti 
juos. Vienam keleiviui tekę matyti toks 
pabaudimas. Bėdulis kiurksojęš medyje ir 
gailiai skundęsis bent kelintą dieną stapi- 
namas pačios badu ...

Šis aprašymas toli gražu yra ne pilnas: 
dar daug kas yra indomaus apie tai pasa
kyti, bet tuo tarpu užteks.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

ILGU....
Ilgu, ilgu 
širdis liulrta, 
Sielos džiaugsmais 
Nylcsta, žurta.

Niekas manęs 
Neramina, 
Posmai dainos 
Negaivina.

Ilgu diedą 
Ir naktyje, 
Kas tai -Slepiasi 
širdyje.

Ilgu yra 
Be meilutės, 
Veltu® įdienos 
Slenk’ jaunutės.

Ilgu girioj
Ir šile,

Nevilioj’ mane 
Daįla.

Plauko gamta
Gražume, 
O aš skęstu 
Vienume.

Ilgu, ilgu 
Be mergelės, 
Nevilioja ir 
žvaigždelės.

Erdvės grože 
Yr’ nubertos, 
Tik ne man jos 
Yr’ sutvertos, 

žieduos skęsta 
Laukai, pievos, 
Visur žydi 
Baltos j ievos.

Bet man ilgu,
Ilgu, ilgu,
Neš mergelės
Aš išs’ilgau.

Tol bus ilgu, 
Ir liūdesiu 
Kol mergelės 
Neturėsiu....

argumentai, diskusijos apie ta- 
hkėjimo dalykus. Iš tenai ateina 
žmonėms visokios malonės, ly
tus, audra, giedra, žemės vai
sių užderėjimas, gerovė tur
čiams, skurdas vargdieniams, ir 
tt. ir tt. Sakoma kad yra trys 
laipsniai Dangaus, šv. Povilas 
matęs yra Antrąjį Dangti. Tik 
jis nepasakė kur ištikrųjų yra 
tas Antrasis Dangus Del to Įvy
kio labai rūpinosi senovės geo
grafai ir astronomai. (Vertėjo 
pastaba: Lietuvos matematikas 
Vyskupas Baranauskas anais 
metais skaitliavo kiek dusių ga
li sutilpti danguje. Amerikonas 
rašytojas Markas Twain sako 
kad Danguje visai niekas neži
no apie musų žemę. Kažin kaip 
ten bus su musų davatkomis, ar 
jas įsileis į Dangų, ar ne ?)
DAVATKINGUMAS

Dievobaimingas atsidavimas 
kunigams, klausymas jų įsaky
mų ii- ėjimas visų pareigų ko
kias kunigai nustato. Moters 
'davatkos yna dabai palankios ku
nigėlių politikai, — jos atlieka 
visa ko iš jų pareikalaujama. 
Jos vis mano kad klausydamos 
kunigėlio jos užsipelnys Dan
gaus karalystės. (Vertėjo prie
rašas: Ir rinkimuose į Lietuvos 
Seimą tiktai davatkos sudarė 
klerikalų didumą Seime; jei ne 
jos, Lietuvos Seimas butų liaudi
ninkų; jas prigundė kunigėliai, 
Skelbdami kad liaudininkai 
paties velnio padaras.)

Svajonė.
Nuo Juoku Red.: Komenta

rus prie šių eilių dasidėkite pa
tįs. Mes užimti kitais reikalais 
ir laiko visai neturime.

DAVATKŲ TEOLOGIJA 
Iš Voltaire

yra

DATARIJUS
Tai svarbi vieta Ryme, 

už tam tikrą atlyginimą sutei
kiame beneficijos, dispenses ir 
Šventosios Dvasios Malonės.

kur

Lietuvišksi-AnglHkM Ir AngUikai-LietuvUkas

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

Didžiausias 
randamas. 
Lietuviškai, 
diio reikia,
Lietuvą būtinai reikštų jį turėti, kad neuimiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bu* 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalįs apsieiti, nes tenai bus reikalų *u 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonis 
labai užsidegą Anglų kalbos mokinimus!. 
Kataloge No. 3141. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas 

Reikalaukit “Dirvoje’

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

“Dirvos” Administracija

31Me
Sll-Ūti

reisybČB Pasakos. Raukius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67......25

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų A. de Mun, verte J. Uosis. Shenandoah, 
Pa. 10c

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

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
.86

CELIBATAS
Celibatą išgalvojo Katalikų 

Bažnyčia kad išpildžius Dievo 
Įsakymą duotą Adomui su Jie- 
va, kuomet, išvydamas iš Ro
jaus, Dievas jiems sakė: “Tarp
it it c ir dauginkitės” (“crescite 
et multi plicamini”). Pagal iš
galvotąją celibato taisyklę, ge
ras krikščionis neprivalo apsive
sti. Kaslink kunigų — jie ne
privalo turėti pačių, nes šiaip 
žmonės turi užtektinai jų ir sau 
ir kunigams. Jei kunigai butų 
vedę, jie ko gero pradėtų supras
ti žemės gyvenimo reikalus.
CENOBITAI ,

Tai vienuolių zokonas. čia 
vienuoliai turi gyventi dideliais 
būriais ir vieni kitus nuolatos py
kinti, nes kitaip jie neineitų į 
dangaus karalystę.
CENZERIS (Kodylo Indas) 

šventas indelis, kuriame smil
koma kvapalai Dievui ant gar
bės. Tuos smilkalus smilkina 
tiktai kunigai, klerikai ir kar
tais zakristijonai, šiaip mirti
nas mužikas neturi teisės Dievui 
smilkinti. Senovėje būdavo sa
koma kad “kas įkiša savo ranką 
į cenzerį” tas vadinasi kišasi į 
kunigų reikalus.
CENZŪRA

žodynėlis kuriame surašyta 
yra visos tos knygos kurias Baž
nyčia draudžia tikintiems skai
tyti. Mes manome kad juo la
biau draudžiama tuo labiau skai
toma. (Vertėjo pastaba: Tarp 
uždraustų knygų yra ir “AMŽI
NASIS ŽYDAS”, kuri spausdina 
"Dirva”, tat gal ir “Dirva” pa
teks po cenzūra?)
CEREMONIJOS

Tam tikri kūno ir rankų judė
jimai, kurie, kaip kunigėliai skel
bia, ^yra labai malonus Ponui 
Dievui. Tos ceremonijos yra 
taip svarbios kad ne kartą išti
sos tautos kariaudavo del to ar 
melstis reikia stovint, ar klupo- 
jant, ar gulsčia.
DANGUS

Labai tolimas kraštas. Ten 
gyvena Ponas Dievas, kurs savo 

i esybe pripildo visą pasaulį. Jis 
yra visur, bet Dangus skaitoma 
jo vyriausia gyvenimo vieta. Iš 

’ dangaus yra importuojama vi
sokie atlaidai, maldos, stebuidai,

— Ir pypkę?
— Kartais.
— Ar geri kiek šalto gėrimo, 

šalto lemonade, karštos kavos, 
karštos arbatos, dedi daug cuk
raus ir pili domę Smetonos ?

— žinoma, — atsako ligonis.
— Ar greitai valgai?
— Turiu, daktare, visados pa

skubomis valgyt, daug mat dar
bo, turiu skubintis... -

— Ar valgai karštus pyragai
čius?

<— Kur ne!
— Ar valgai keptų lašinių, 

kepto kumpio, keptų kiaušinių?
— Taip.
— Ir daug riebalų, daug tau

kų?. Ir keptų ir virtų ir žalių 
dalykų vis vienu kartu, maišy- 
damas ?

— Taip, viskas kartu, dakta
re!

— Ar valgai pajų?
— Labai!
— Valgai agurkų, sūrio, rie

šutų, aiskrimo, viską maišyda
mas, be jokios atodairos? ,

— Taip; daktare, viską, taip 
mane išmokino kol dar jaunas 
buvau.

— Ar geri kartais vandens su ' 
ledais ?

— Žinoma.
— Ir antgalo kramtai medinį 

dantims karpštyti šakaluką?
— Taip, kartais, o kartais 

kramtau degtuką....
— Eik sau namon. Tokio pra

keikto kvailio kaip tu aš neapsi
imu gydyti....

Pas daktarą
Vienas Europietis keleivis, ke

liaudamas Chinijoje, apsirgo vi
duriais. Taip jam pradėjo gelti 
viduriuose kad jis apsidžiaugė 
pamatęs gydytojo iškabą. In- 
eina vidun, — gydytojas Chinie-. 
tis. Pačiupinėjo gydytojas 
genio pulsą, pažiurėjo liežuvį 
ėmė klausinėti:

— Ar rukai cigarus?
— Taip, — atsako ligonis.
— Ir cigaretes?
— Taip.

M- 
ir

£XPAUDOS darbus ge- 
cai padaro toki spau
stuve, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<T|‘Dirvos’ spaustuvė at- 
ul 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
storius ir kitokias reika
lingas Blankas;
MJI Biznieriams darome— 

□1 Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.

Darbus padarom viso- 
□Ikiomis spalvomis; pa

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

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgai

Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekos

Prospect 202.

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

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIAVIMUI AMERIKON?
Suv. Valstijų Konsulas Kaune 

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

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

Del tolesnių informacijų kreip
kitės pas bile laivų agentą, arba:
Cunard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O.Už $3.00 metams pralinksmina 

šit visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą”

REIKALAUJAME
SMARKIŲ AGENTŲ

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

miestų — laišku: •

“DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos —

‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
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 82 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje metams 7 litai 60 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams 81.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

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

Amerikoje "TRIMITĄ” galima užsisakyti per:
L. šaulių Atstovą — A. žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, HL 

Tr. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City.
Lietuvos Šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarą.

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

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

siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
' visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL
VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLES, 
NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-

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

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

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

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

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

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

CLEVELAND, OHIO 
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:80 VAKARE,

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

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIBNIAIS 10 IKI 1.
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Lithuania’s Past
In fourteenth and fifteenth 

the 
the 
ex- 
the

has

centuries Lithuania was. 
most formidable power in 
North and her boundaries 
tended from the Baltic to 
Black Sea.

Few are aware that this 
.Tiod of Lithuanian power
found a place in English liter
ature. In the CANTERBURY 
TALES Chaucer sends a brave 
English knight to that country; 
Chaucer calls Lithuania LEE- 
TUWE.

Many historians relate that 
in the XIVth century Keistutis, 
the ruler of Lithuania, signed 
commercial treaty with Eng
land. In Rymer’s FOEDERA 
there is also a document of 
Queen Elizabeth, written in 
1560, giving a licence to a Lith
uanian in the following terms:

“He by HimSelf, his Servants, 
or Factors, maye or shall brynge 
in this our Realme of England 
within the space of one Mo- 
nethe next hereafter following 
Thyrtie Tymber of Sabels and a 
Carkamet of Gold sett with Div
ers Pearles and pretiouse Stones 
wthout payinge Custome or 
Subsidie for the same.” 4 X.

Lithuania has passed through 
many vicissitudes since that 
time.

The International 
Situation
and England haveFrance 

held different views of the re
parations problem, and their dial" 
agreement has been so radical 
that it is reasonable to suppose 
there must be Frenchmen who 
regard England with scorn, and 
Englishmen who dislike France. 

' But as they are both working, 
though with different methods, 
for the same end, it may be that 
the success of the French vent
ure in the Ruhr will smooth 
things over and leave the two 
nations friendly. _

England’s king and /queen 
visited in Italy in the spring, 
and had a hearty reception. 
England and Italy have general
ly been friendly, and the tradi
tional good will may be expected 
to continue. France, too, is on 
good terms with Italy.

France and Poland like each 
other pretty well. Poland is not 
friendly with Russia, and the 
Baltic States are a bit suspicious 
of Poland. Germany and Russia 
are suspected of being in closer 
relations, through secret treaties 
than other powers are pleased to 
have them enjoy.

Turkey’s leaning toward Ger
many ended with the war. She 
had always been on good terms 
with France, but the Chester 
concessions strained that relat
ionship somewhat. Turkey seems 
anxious to cultivate closer re
lationship with the Unite! 
States; some students of inter
national affairs wonder if those 
concessions were not 
ure of a bribe, or 
strong bid for our 
They put something 
upon our standing 
French.

There are just surface notes 
on the international, situation; 
they may be worth building up 
into a study of that situation 
which will, show what may be

in the nat- 
at least a 
good waM. 
of a strain 
with the

the United States Government 
would look to him . for vigorous 
action. Assurances were at once 
given that the _ Chinese Govern
ment would do its best, and it 
was nbt long before word came 

_ thait some of the prisoners had
from Long Island to San Diego, Wn relea8e(b

____ t — I— '

Adventurers A-Wing
In May the army scored an 

airplane triumph comparable to 
that of the navy ih crossing the 
Atlantic. Lieuts. Kelly and Mac 
already crossed the Continenit,

Good Business Women
Susie Spratt, she had no fat, 

her twįn she had no lean,
And so, betwixt them both, 

their scheme is plainly seen:
They never work, and they 

shirk,
They both are fortune^ making;
They sell their photos labeled 

thus:
“Before and after taking”.

Tit-Bits.
46.%

California, in twenty six hours 
and fifty minutes. The month 
was made memorable, also, in 
the history of 'flight, by the 
success of a helicopter, at Day
ton, Ohio, rising straight up in
to the air with four men aboard. 
It only climbed for half a min
ute, but that was enough to es
tablish a record. Another in
teresting performance was that 
of a French flier who made a 
round trip across the English 
Channell in a “baby plane”, with 
an engine of less than fifteen 
horse-power and a supply of less 
than a gallon of gasoline.

The army flight from coast to 
coast was an achievement on the 
grand scale. It did not assure 
cross-continent freight and pas
senger lines wthin a month or a 
year; but the pioneer trip had 
been made, and the fairy stories 
of yesterday seem likely erelong 
to 'become the familiar facts of 
to-morrow.

The flight 
Channel was 
affair, small 
shows what may be done with 
tjie airplane as a toy—the sulky 
of the air. In a few years we 
may see the little one-passenger 
planes in their Stalls in the 
school-yard 1

It would be regrettable to 
have responsible government 
fail in China. The Other na
tions must have some guarantee 
of safety for their people in the 
country. Traveling for pleas
ure in China is not good busi
ness, 'in these unsettled times.

WISE WORDS
Not that which goeth into 

the mouth defileth the man; 
but that which cometh out of 
the mouth, this defileth the 
man.—-Mat. 15:11.

an element thait melts as 2,000 
centigrades.

Two ■ thousand Centigrade fis 
a good deal hotter than four 
thousand Fahrenheit. Multiply 
“one hundred in the shade” by 
forty and you have an idea of 
the lightning’s heat.

One of these days (scientists 
will use the heat ond power now 
going waste in lightning, tides 
and sunlight. That would mean 
free power, unlimited wealth. 
Men are not yet fit for it. It 
would make our lives too easy.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS:.
Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beet, 

Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 
Cream Sodą, Loganberry,® 

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

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

Žydų

KNUTTY KOLUMN

THE DISTRACTION OF 
GRIEF

over the English 
qirite a dfifferent 
but important as

By O. Henry
The other day a man died and 

left a, young and charming 
widow to mourn his losfe.

Just before the funeral, the 
pastor came around to speak 
what words of comfort he could, 
and learn her, wishes regarding 
the Obsequies.

He found her dressed in a be- 
comign mourning costume, sit
ting with her chin in her hand 
gazing with far-off eyes, in an 
unfathomable sea of retrospec
tion.

The pastor approached her 
gently, and said:

“Pardon me for intruding 
your grief, but I wish to know 
whether you prefer to have a 
i liberal sermon preached, cr to 
simply have the service read.”

The hear t-h r o k e n widow 
scarcely divined his meaning, 
so deeply was she plunged in her 
sorrowful thoughts, but ąhe 
caught some of his words, and 
answered brokenly:

“Oh, red, of course. Red har- j 
monizes so well with black.” >

Captured by Bandits in 
China

The country was startled, in 
May, when it became known that 
Americans traveling In China

* had been taken prisoners by 
t bandits and held for rain'som. It 

recalled the days when Mr. 
Roosevelt was President, and 
sent his famous message, "Per- 
dicaris alive; onRaisttli dead”.;

American citizens are sup
posed to be free to travel wher
ever they please, So long as their 
purposes and their conduct are 
peaceful and they do not violate 
the laws of the lands through 
which their wanderings may 
lead them. These people were 
tourists, and properly expected 
the authorities to guard them 
against such an attack as actual' 
ly befell them. sA ' |

Bandits and brigands thrive 
in countries where there are 
natural hiding-places, and where 
the administration of justice is 
weak. In China, there is no , ,, ,. • „
strong central authority. Prov-’ J^k’ d° yo,u ®tdl ltove me? 
incial governors have You haven t asked to marry me 
pover, but they give little recog- wo we • 
nitiop to the Government at a e ec0 ‘
Pekin.

There are ignorant masses in 
China which hate all foreigners 
—“foreign devils”, they call 
them—and are (resentful when 
travelers appear in their coun
try. The unsettled condition of 
the country, which has been in 
a condition of war for some 
time, encourages outlaws to rob 
and plunder.

Pekin promised to do what lit 
could for the release of the pris
oners, and Secretary Hughes 
cabled Minister Schurman that

First Aid
My sister, 3, and 5 were walk

ing on the street where the 
sewer ditch was open and a red 
light was hanging there. *

“Do you know why they put 
light there?”
“No”, I said.
“Well’, she said, “it’s there 

so if you fall in you can see how 
to get out.”

a

Speak not at al, in any wise, 
till you have somewhat to speak, 
care not for the reward of your 
speaking, but simply and with 
undivided mind for the truth 
of your speaking.—Carlyle.

You have watched lightning 
and wondered about the power 
in it. A German scientist tells 
you how hot it is — more than 
a thousand degrees Centigrade. 
Lightning has melted iridium,

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

I
 LOUIS EISENBERG J 
Turi Geležinių Daiktų, Pėdžių,5 
Kvaibų, Vamišių, Cinuoja, s 
Lieja ir Stogams dangalų J 
1169 East 79th St. N. E. į 

Princeton 1337-K S 
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. NAMAI Pardavimui,,

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

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

Kuomet pasibaigia Jūsų 
prenumerata už “Dirvą”, 
pasistengkite tuoj atnau
jinti. Pinigus siuskite ar
ba Money orderiais, arba 
pinigais registruotam lai
ške. Niekad nevėluokite 
su atnaujinimu, nes ki
taip turėsime jums laik
raštį sulaikyti.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
■ ZBl ‘oni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
aS’j'ra pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 

kiekveno plaukus.

Raffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

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

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

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

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai
DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMSKJT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Siu nakeialy (dzūkiška) ................... 
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai 7 ...................... 
Vai Aš Pakirsčiau ..............................;.............
Už šilingėlį .............................. 
Dovanojo (dzūkiška) ...................... 
Skyniau Skynimėlį ....................1..... 
Tykiai Nemunėlis Teka ......................................
Saulutė Raudona ........................,. 
Lihgo (Latviška) .......................... 
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ........ . ...................

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ................. ............. .... .........      '

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ......

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna I-ntkus. Solo ir pianui) ....

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

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

. šverftojl Naktis” — trijų aktų operetė;* solo'l 
sopranas, 4 tenorai, 2 baritonai, j bąsso, 
choras, piemens, angelai, Mirtis, Kainas; ir 
kiti. Pusi. 41... .....................

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

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

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

žiba žiburėlis”, 3 dainos mišr. chorui ....

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI

Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
(mišram chorui) ...................................

Ai Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. eh.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Ai Jsivilkčiau Čigono Rūbų (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (miir. chorui) .. 
Darbininko Daina (miir. chorui) .......... ........
Era Mano Brangi (baso solo) ..........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ..........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (miir. chorui) ......................
Motule Mano ir Šėriau žirgelį (miir. cbcrai). . 
Nosigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui)
Me del Tavęs aš, Mergele (solo) ..................
Oželis (miir. chorui) ...................... ..............
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) .............................. ‘

Kas (Anleiažiant Tėviške — solo)..............
“Dainų Dainorėlis" (Liaudies dainos trims ir 

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

’aukštu žili Skrajūnėli (mišr. chorui)..............
Plaukia sau Laivelis (duetas) ..........................
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) ..................................
Saulutė Tekėjo (duetas) ......................................
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girių, Girelę (m. ch) 
Šių Nedėlėlę (mišr. chorui) ....................... ; —
Scherzo (tik pianui) .........................................
Sunku Man Gyventi (solo) ................................
Vakarinė Daina (mišram chorui) ..................

lygiams balsams) ....

(solo) ........
Gimę (chorui)

Štai Jums
Muzika ir Dainos

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

75c

30c 
,3.00 

40c 
50c 
40c 
50c 
80c

75c
50c
25c
50c
50c

1.50

1.50
yra

$5.00

60c 
50c 
50c 
60c

expected ih the near future as 
the powers go on working out 
their post-war problems.

@
Kiklis, Miklis and 

Niežila
Under Algirdas, the Grand 

Duke of Lithuania, the nobles 
of his court Kiklis (or Kukle- 
jus), Miklis (or Miklejus) and 
Niežila gained fame through 
their acceptance of the Ortho
dox faith about 1347 and their
sufferings on that account at 
the hand of the Pagan Lithua- 
niaWs.

Even today they are revered 
as saints in the Orthodbx 
Church Under the names of 
Joannes, Antonins and Eusla- 
chius.

Važiavau Dienų ir Vai žydėk, Žydėk (mišr. eh.) 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) .......... ...............
Vai tu Žirge ir Per Tamsių Naktelę ..............
Vienas žodis ne šneka (mišriam chorui) ....

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

solo) . ......... .......................... . ......... .....
Lietuvos Himnas (solo) ......................................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Fa: Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. eh.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tame, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) . - 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girele ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ..................................
Gailesčio Giesmė (trio) ............... •/.. ...............
Asperges Me (trio) ..............................................
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ..........................
Pasaka (pianui) ................................. .,...................
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Tris Liaudies Dainos (pianui) ..........................

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ........................  ....
Graži čia Giružė (solo) ................................ ..
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
Meile 'Uždegta Krūtinė (solo) ........... 
Meilė (solo) .................. . .........................
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ..................
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ..........................
Visuomet Širdis Surakinta ................ .................
Bemužėl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 
O, Pažvelgki, Mieloji ” ..........
Skrenda, Lekia Musų Mintįs (dviem balsam ” 
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ..........
Pirmyn į Kovų už Tėvynę (mišram chorui) ... 
Giesmė j šv. Kazimierų (mišram chorui) ........
Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj)

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ..................
Karvelėli (mišr. chorui) . ■. 
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) 
Užmigo Žemė (mišr. chorui)

L. EREMINO 
“Lyra'* No. 1, telpa šios dainos 

“Liepa". “Pavasario Daina”, 
žvaigždžių", 
balsams) ..

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

“Lyra” No. 3, telpa: “Darbo Giesmė”, “Tiroliu 
Kalnuose”. “Uošvio Dukrelė”, “Medinčiaus 
Išjojimas” (vyrų, moterų ir mišriems ch.)..

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

VEIKALAI
“Liuosybė”, 

“Kelias tarp 
(Vyrų, moterų ir mišriems

75<
60c 
60c
65c '
40c 

75c 
25f
60c

50c
50c
75c

1.50
50c
50c

1.00

85c
30c
60c

1.00
1.50
80c i
50c j

1.00 i
60c
60e J. Žilevičiaus: 1
50c 1 Kun. T. Brazio
75c
60c
30c
30c

80c 
50c 
60c 

1.00
1.00

75c

30c
25c
60c
60c
60c

ĮVAIRIŲ kompozitorių
J. Gruodžio: “Ei, Jaunieji” (mišram chorui) .., 

” “Jura-ir Mergos” (solo) .... .'.. 1'
"Burtai” (solo “Tupi šarka”) .................. ........
“Mylėk” (solo, "Darbuokit, Trusk”) ............
|“Visur Tyla” (solo) .................................. ..
A. Kačanausko: "Sudiev, Lietuva" (mišr. ch.)

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

'"’Laisvės Daina” (mišram chorui) 
“Musų Dainelės" I dalis, dviem 

ir trims lygiems balsams, 30 dainelių .... „ 
“Musų Dainelės", II dalis, ketu

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

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams 
Grigonio: "Žaidimų Vainikas” (vakarėliams 
ir gegužinėms), 102 dainelės . ... 1....

Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 
balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 .........................25c

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

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) " 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

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

Chicago, Ill.......................................... ....

M.

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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125,000 Rekordų 4 už $1.00
$125 Columbia Grafonolos už $75

Kreipkite^ į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio
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. *... % 60c
;etu-

60c 
trelės
lama 80c
aras

80c 
yriškiems 

dainelių.
.................. 25c
chorams,

Boston, 
..................36c 
s) ”............60c
... 50c

n tų,
1.00 

Pociaus, 
............... 25c

nd, Ohio
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Žydų Akcija prieš 
Lietuvą

r žydų delegacijų komitetas Pa
ryžiuje yra išleidęs Prancūzų 
kalba buletiną. Buletine išdės
tyta visi žydų nuopelnai kuriuos 
jie esą padarę Lietuviams atsta
tant savo vatetybę, ir išskaičiuo
ta tos priespaudos kurias žydai 
kenčia Lietuvoje. Buletine ra
šoma apie kaž kokius persekio

jimus per rinkimus į Pirmąjį 
[Seimą, apie rinkimų įstatymo 76 
j straipsnio išaiškinimą skriau- 
džiantį mažumas, apie iškalbų 

Įužtepimą, apie palskyrimą žydų 
reikalų ministeriu Fridmano, 
apie tariamąsias žydų Skriau
das Klaipėdoje, ir tt. žodžiu įsa
kant, visas biiletinas atsiduoda 
šmeižtais ir neapikanta prieš 

[Lietuvą.
i Tą akciją pradėta varyti, ži
noma, ne be žinios m ųsiškių žy
di). Tiesa, Lietuvos žydų tau

pos tarybos prezidijumas per 
laikrašius yra pranešęs kad su 
kalbamu buletinu niekio bendro 
neturįs. Bet musų niekas nein- 

į tikins kad prie tų šmeižtų akci- 
E jos nėra Lietuvos žydų prisidė- 
į ta.
į Dabar klausimas, 'kas tokia 
priešinga Lietuvai akcija nori
os atsiekti?

F Gal žydų tikimasi tuo Lietu- 
vius nugąsdinti it tuo 'budu dš- 
gauti sau ypatingų privilegijų. 
Tokie žydų niekšingi darbai te- 
gali vien jiems patients pakenk- 

įti, nes kiršina prieš save musų 
šaltą, ramią visuomenę. O žy- 
dų priešai, anti-Semitai, dar dau- 
giau įgaus argumentų vesti ko
vą prieš žyd uis, rodydami kad 
lydai net ir su Lietuviais nega
li sugyventi. Lietuviai žydams 

i yra suteikę ne tik visas pilieti
ne teises, bet dar ir kai kurių 
privilegijų. Tokios laisvės, to
kių teisiu jie kitur niekur netu
ri.
į' Jokiais ypatingais darbais žy
dą mums, atstatant valstybę, 
nėra pasižymėję, išskyrus tik tą 
kad jie iki šiol palaido Rusiciz- 
mą Lietuvoje.
f Suvažiavę į Lietuvą žydai, dėl 
[lietuvių didelės tolerancijos, tik 
pralobo; tą mels galime kiekvie- 
!ume žingsnyje pastebėti.
į Nors žydai ir pradėjo tokią 
smarkią akciją prieš mus, bet 

f jai, tai akcijai, netenka diddlęs 
reikšmės ir svarbos priduoti, 
žydų reptftacija dabar, po karo, 
o ypač kada jie yra žymų vaid
menį suvaidinę bolševizmui iš
sijoti Rusijoje, visai nupuolė. 
Todėl pasaulio opinija žydų bal
ni dabar aklai nebetiki.

I-Mes esame turėję reikalo ne 
ą tekiomis akcijomis prieš mus 
kaip ši, dabar žydų pradėta, bet 

[ daug gudresnėmis, stipresnėmis, 
1 įr tai išėjome laimėję.
j šią akciją laikome paprastu 
žydų "gevalt” ir daugiau nieko, 

į Turime priminti žydams kad 
I jeigu jie nori su mumis geruoju 
gyventi, jeigu nori kad mes jais 

įgalėtume pasitikėti, jeigu nori 
kad visuomenė laikytų juos pa
doriais piliečiais, privalo šmeiž- 
t® ir neapikantą prieš mus me- 

! sti šalin, o padarytus pastaruo
ju laiku musų tautai ir valsty
bei įžeidimus atitaisyti tokiais 

' savo darbais kurie atatiktų ge
ram žmogaus bei piliečio vardui.

▼ ▼ ▼

į Lietuvis Išrado Naują' 
Orlaivį

|; Lietuvis išrado naują orlaivį. 
Jis taip lengvas esąs kad reika- 

. liri esant lakūnas be kitų pagal
bos gali pernešti iš vietos į vie
tą. Orlaivis yra patogus -paslėp- 

r ti mažame griovyje ar krūmokš
liuose. Oru Skrendant per 40 

i metrų atstumo negirdėti jokio 
I užmo.

▼ y v V..

Statys Lietuvai Cukraus 
Fabriką

! Iki šiol Lietuvoje vartojamas 
j cukrus visas buvo atvežama iš 
j užsienių. Už cukrų kasmet ten- 
. ka išmokėti užsieniams 'apie 10 

milijonų litų. Todėl Lietuvoje 
cukraus pasigamdnimas turėtų 
didelės ekonominės svarbas.

Ūkio Bankas ruošias steigti 
didelį cukraus fabriką. Paruo- 

[ šiamam darbui atlikti yra suda- 
; lyta iš žinovų komisija. Išaiš

kinta kad Lietuvoje gali gerai 
Įaugti' cukriniai burokai. Jais 
jau šįmet bandymams bus apsė- 

I ta apie 55 hektarai žemės. Lau
kiama derliaus po 300 centnerių 
nuo hektaro, šių metų burokų 
derlius į cukrų bus perdirbtas 
Rytų Prūsuose, Rastenburgo cu
kraus fabrike, ir pagaminta® cu
krus bus parvežta į Lietuvą. 
Ateinančiais metais jau bus sta
toma cukrau® fabrikas, kurs 
dirbsiąs į metus iki 6,560 tonų 
cukraus. Ūkininkam® verta pa
sirūpinti cukriniii burokų augi
nimo bandymais, nes, įsteigus 
fabriką, iš to gali but gražaus 
pelno.

\
Persekiojimas Lietuvių

“Prūsų Lietuvių Balsas’’ pra
neša kad pastaruoju metu Til
žės krašte Vokiečiai pradėjo bai
siai persekioti vietinius Lietu
vius. Daugumą suėmė ir sukim
šo ikalėjiman, kai kuriuos vargi
na nuolatinėmis kratomis, o dau
gelį tokių kurių tėvai ir bočiai 
gyveno tame krašte, rengia iš
tremti.

(“Trimitas”)
▼ ▼ w

Dr. Zaunius Atstovu 
Čekoslovaldjon

Dr. Zaunius, buvusi® Lietu
vos atstovas Latvijai, paskirta 
pilnateisiu Lietuvos^ ministeriu 
prie Čekoslovakijos valdžios. Dr. 
Zaunius birželio 12 d. jau išvyko 
Pragon, kur yra jo nuolatinė bu
veinė.

▼ ▼ V

1922 Metų Lietuvos 
Gaisrai

1922 m. Lietuvoje sudegė 28 
muro trobesiai, 1129 medžio tro
besiai. Padegta 127 trobesiai, 
suimta 57 padegėjai. Perkūnas 
uždegė 76 trobesius, blogos gi 
krosnįs — 33.

▼ ▼ ▼

Naikina Smukles, Bet —
Plokščiai, šakių ap. — šakių 

apskrities valsčiaus tarybos ru
pesniu nuo pradžios metų užda
ryta visos smuklės. Iš karto gir
tuokliavimas lyg sumažėjo, bet 
neilgam. Tuoj pradėjo dygti 
kaip grybai po lietau® slaptos 
‘'karčiamėlės”. Dabar jau tiek 
jų atsirado kad net sunku su
skaityti. Neapsileido šia spe
cialybe ir du Tarybos nariai: 
įsisteigė karčiamėlę ir tiek. Na 
ir “kupčiauja” visi karčiamnin- 
kai neblogiausia. Girtų veik 
kiekvieną dieną miestelyje ma
tyti, o ypač šventadieniais. Bet 
musų milicija turbut “rūpinas” 
kad nelikviduoja karčiamėlių.

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 
vorima įgyti, nes visa Lietuva susi
deda iš apie 100 atskirų dalių.

•m—i-:—s
X Vyriški ir Moteriški X 
| ČEVERYKAI
X Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- X 
+ tės. Naudokitės šita proga — v 
T Lietuvių išdirbystės Over-Globe t 
X čeverykai drūtai padaryt: ir J 
T gražiai tinka ant kojų, šitas T X yra tik vienas Lietuviškas što- X 
į ras čeverykų Clevelande. į 
į MEYER MILLER | 
J 6311 St. Clair Ave. |

Šunų Registracija
Kauno miesto valdyba išleido 

paliepimą kurio einant Kauno 
miosto ir priemiesčių šunų savi
ninkai turi užregistruoji savo 
šunis miesto valdyboje įmokant 
po 15 litų mokesnio. Nurodytu 
laiku to neatlikę bu® baudžiami, 
o šunes bus šaudomi.

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

KAINA TIK 25 CENTAI.
921 St. Clair Ave.

Netoli E. 9th Street

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain>Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelejimu 
roumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian* 
čio i kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Bito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženkli. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iŠ

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

A. B. Bartoševičius
SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

CLEVELANDE
Siunčia pinigus į Lietuvą ir į visus kraštus. 

Parduoda Laivakortes ant Geriausių 
Linijų ir Greičiausių Laivų.

Registruotas Lietuvos Atstovybėje Notaras: 
Patvirtina visus daromus Lietuvai popierius. 

Įvairius patarimus suteikia dovanai.

3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND

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.

I UŽSISAKYKIT “TELEGRAMĄ” | 

5 '’Telegramas” yra didžiausias ir geriausia® Lietuvių į 
5 savaitinis laikraštis. “Telegramas” išeina kiekvieną šeš- į 
5 tadic-nio rytą. “Telegramo” kaina yra tik $1.00 metams 5 
S Amerikoje ir siunčiant į Lietuvą ir į visus kitus pasaulio js 
5 kraštus. Visur ir visiems vienokiai. Prisiųsk vieną dola- į 
£ rį čekiu, money orderių, arba indėk į konvertą popierinį S 
į dolarį ir prisiųsk “Telegramų!”. Siųsk tuojau kad nepra- 5 
S leistum sekamo “Telegramo” numerio, kuris turės daug J 
į žinių ir indomlių raštų. Taipgi nepamiršk užrašyti “Te- į 
C uegramą” savo pažįstamiems ir giminėms Lietuvoj. Ra- z 
S šydamas adresuok tiesiog į “Telegramo” redakciją, taip: J 
Į “TELEGRAMAS” |

į 666 W. 18th Street Chicago, Ill. į

| Važiuokit Lietuvon | 
| Per “Dirvos” Agentūrą | 
| Didžiausiais, Gražiausiais ir Greičiausiais | 
| Pasaulyje Laivais |

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.

I 2 DIDELES DOVANOS 
I

‘Leviathan’ - ‘George Washington’ 
ir Kitais

Greita Kelione
Iš Amerikos i Klaipėdą ir Lietuvą

LEVIATHAN — didžiausias pasaulyje pasažierinis garlaivis.

j Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SY
KIUS SAVAITĖJE PRADEDANT SU 1 d.® 
RUGSĖJO 1923 m. Prenumerata nuo nau
jų metų bus $4.00.
Visiems kurie naujai užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ’ metams bus duodama dvi dideles 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 vertės naudingų ir gerų knygų pa

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

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

Adresuokite

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

4-

DOVANOS
IKI RUGPJŪČIO 30 d. Sandara duosbavo metiniam® skai

tytojams arba naujiems nariam® sekančias dovanas:
Svetimoj Padangėj .Pasaulio Verpetuose: Didelė eilių 

knyga, kurioj telpa 200 įvairių eilių. Knyga pagražin
ta visokiai® piešiniais. Kaina $2.00.
Kas užsiprenumeruos “Sandarą” ant metų laiko užsi

mokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie Sandaros už
simokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią knygą Dykai.
žmogaus Pareigos: Taipgi didelė knyga, 244 pusi.,. nau

dinga kiekvienam turėti. Kaina $1.00.
Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šia kny

gą DOVANAI.
Pasinaudokite šia puikia proga, įsigydami vieną iš šių 

dviejų dovanų. Taipgi suteiksime dovanas ir tiems kurie 
užrašys “Sandarą” savo giminėms Lietuvoje užmokėda
mi $3.00 už visus metus. Vieną minėtų knygų pasiusime 
prenumeratoriui arba sykiu su laikraščiu pasiųsime jo 
giminei Lietuvon.

“SANDARA”
327 E Street Boston 27, Mass.

“Lietuvos Kariumene”

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 mėnesius laiko ir sugryžti į Suvie
nytas Valstijas kaipo šios šalies gyventojui.

Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite:

“Dirvos” Agentūra
Cleveland, Ohio7907 Superior Ave.

fe

Kas iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?
Lietuvos Kariumene

Kas-saugoja Lietuvos rubežius?
Lietuvos Kariumene

Kas palaiko Lietuvoje tvarką?
Lietuvos Kariumene

Ka reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?
Veikalas “LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių 

paveikslų; yra tai pirmutinis paminklas kokį pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos 'karžygiams aukojusiems Lietuvos 
Laisvei savo kraują ir gyva®tį.

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

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

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

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

Lietuvos Kariumene
Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika

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

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DIRVOS” KNYGNAS

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ||
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153 !■

SANDARIECIŲ SUVAŽIAVI
MAS

Ohio, Michigan ir Pennsylva
nia valstijų Sandariečiaa subru
zdo veikti. Atsižvelgus į sun
kią finansinę organo padėti, 
kas atsiliepia ir ant idėjinio 
partijos darbo, sumanyta šauk
ti konferencją. Ji įvyks rug
pjūčio 5 d., Olevelainde, p. Bar
toševičiaus namuose, ant Erie 
ežero kranto. Posėdžiai prasi
dės 9 vai. ryte.

Kitų kuopų atstovams priim
ti vietos Sandariečiai rengia iš
kilmingą vakarienę Cleveland 
Kotelyje, subatos vakare, 7:30 
vai. Vakarienėn kviečiama vi
si svečiai ir šio miesto Sanda- 
rieeiai su šeimynomis. Bus ir 
programas -— dainos, muzika, 
kalbos.

Suvažiavimo programan itnei- 
na šie klausimai: 1) Sudary
mas reikalingų partijos dar
bams fondų organizacijoje; 2) 
Budai tiems fondams sukelti; 3) 
Idėjinė organo pusė; 4) Samti- 
kiai su Lietuva; 5) Sandaros 
programo ir platformas pakeiti
mas ir pritaikymas prie dienos 
reiliąlavimų: 6) Sudarymas ap
skričio; 7) {Programas apskri
čio veikimui; 8) Programas pa
skaitoms ir prakalboms apskri
čio kuopose. Ir tt.

Clevelando Sandariečiai mato 
didelį reikalą pastatyti organi
zaciją ant rimto pamato ir įneš
ti jos gyvumo. Jie žino 'kad 
vien raštais ir rezoliucijomis 
partijos darbo negalima atlik
ti, reikia intensivaus spėkų in- 
tempimo. Reikia nutarimų vy- 
kinimo gyvenimam Prie suma
nymo suvažiavimą šaukti pri
vedė ir ta sąlyga kad organiza
cijos spaustuvė greitu laiku rei
kalaus didelių išlaidų; be to gi 
jau dabar laikas susidomėt 1925 
metų rinkimais Lietuvoje kad 
prie jų tinkamai prisirengus ir 
nebūti užkluptais taip kaip šį
met buvome.

Clevelandas gražiai pasitiks 
Sandaros kuopų atstovų (suva
žiavimą 1
' “Dirvos” redakcija lirikėja 
suvažiavimui kuonašiaUsio dar
bo. '

statyt automobilius, o kurie at
vyksit karais rasit patogesnius 
krūmus nuo saulės pasislėpti. 
Ta ineta yra didelė, tinka viso
kiems žaislams, pasivaikščioji
mams. Rengkites iškalno.

Dr. V. Kudirkos Dr-stės mė
nesinis susirinkimas atsibus 5 
d. rugpjūčio, Flynn salėj, 5311 
Superior Ave., nuo 2 vai. po pie
tų. Nariai malonėkit skaitlin
gai atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi pa- 
kalbinkit savo draugus prisira
šyti šion draugystėm

J. Rųškis, Užr Sekr. 
3101 Church Av. Line. 4646-R

Suėmė dvi “distiliarnes”. Po
licija suėmė dvi smarkias disti
liarnes: ant E. 97th St., prie 
pat Euclid Ave. — jose rado 
100 galionų katilus šnapsui va
ryti. Tame name degtinė buvo 
varoma per Haris mėnesius ir iš
varydavo po 50 galionų kasdien. 
Jie išvarė ikišiol nemažiau kaip 
4,500 galionų.

Iš kelionės Lietuvon. Visi 
Lietuviai kurie iškeliavo liepos 
4 d. ant laivo “Leviathan”, iš 
Southamptono buvo nuvežti di- 
Klaipėdą, 'aplenkiant paprastąjį 
dėlių laivu “Orlando” tiesiog į 
kelią per Bremeną. Taip mums 
rašo U. S. Lines atstovas Lie
tuvoje p. K. Norkus iš Londo
no, kur jis nuvyko laivyno rei
kalais.

Ant to laivo keliavo ir musų 
keleivių, tarpe jų plačiai žino
ma Clevelande p. Palilionienė su 
dviem dukrelėm ir jos sesuo p. 
Jiisaičiutė iš Clevelando.

Gyvatė įlindo į kelnes. New 
Lexingtone vienas žmogelis uo
gaudamas turėjo didelį išgąstį: 
į jo kelnių kišenių įlindo gyva
tė! Ji, įsirioglinusi į kišenių, 
praėdė skylę, išlindo prie kūno 
ir apsisuko apliiik kūną.... 
Vargšas Tedrow (taip vadinosi 
tas vyras kurs nejautė gyvatės 
triksų kišeniuje) turėjo nusi
rengti ir nusimesti gyvatę nuo 
savo kūno....

Iš K. S. Karpavičiaus vestu
vių. Seredos vakare, 'liepos 25 
d., gražioje Flynn-Froelk sve
tainėj atsibuvo iškilminga ves
tuvių vakarienė “Dirvos” re
daktoriaus K.’ S. Karpavičiauls 
su p-fle Oria Virb'ickiute. Vaka
rienėje dalyvavo apie šimtais 
pažymesnių vietos biznierių ir 

I inteligentijos, draugų ir gimi
nių abiejų jaunavedžių.

Svečiai pradėjo rinktis apie 
6 vai. vakaro. Jaunesnieji šo
ko F. Pavilonio orkestrui grie
žiant. Senesni susėdę kalbas 
varinėjo. Apie 8:30 vai. prasi
dėjo vakarienė. Po užkandžių 
ir juokų prasidėjo kalbos, kuriu 
vadovu buvo p. Antanas Praš
kevičius. Pirmiausia perstatė 
kalbėti “Dirvos” biznio vedėją 
V. K. Račkauską, paskui Dr. J. 
šemoliuną, kuriedu pajudino ir 
tuos kurie perilgai šonkaulių 
j ieško. Paskui buvo 'pakviesta 
kalbėti jaunavedė, p. Karpavi- 
čienė, o antgalo kalbėjo pats p. 
Karpavičius. Po vakarienės vėl 
buvo šokiai.

Apie 11 vai. nakties jaunave
džiai apleido svetainę išvykda
mi ant stoties ir iškeliavo į ry
tines valstijas. Svečiai prabu
vę iki vėlumai irgi palengva iš
siskirstė į namus.

šliubinės apeigos atsibuvo 
jaunosios tėvų p. Virbickų na
muose tą pačią-dieną, 2:30 vai. 
po pietų. Svečias.

Sugryžo iš kelionės. “Dirvos” 
redaktorius K. S. Karpavičius 
su savo žmona jau sugryžo iš 
savo pošliubinės kelionės. Lan
kėsi Worcester, Mass., Provi
dence, R. I. (pas savo tėvelius), 
New Yorke-Brooklyne, Atlantic 
City ir Philladelphijoj.

Gryžęs iš kelionės, redakto
rius imsis prie darbo dar dides
niu smarkumu!

Išvažiuoja į Akroną. “Dir
vos” biznio vedėjas V. K. Rač- 
kauksas rugpjūčio 5 d. važiuos 
į Akroną, Ohio, kur kalbės S. 
L. A. 198 kuopos išvažiavime.

SLA. 14 kuopos išvažiavimas 
arba piknikas atsibus rugpjūčio 
12 d. Chestnut Grove, kur atsi
buvo TMD. piknikas. Išvažia
vime kalbės V. K. Račkauskas, 
“Dirvos” biznio vedėjas.

Važiuoti rengkites iš pat ry
to, rasit geresnes vietas pasi

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

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

7907 Superior Avenue 
Cleveland, O.

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 pavasarį. — 
Nesivėluokite!

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

Visokiais reikalais rašydami adresuokit:

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

Pinigai Lenku užimton Lie
tuvos dalin. Birželio 11 d. p. 
Petras Vaičiulis iš Union City, 
Conn., Siuntė per “Dirvos” A- 
genturą 85 gavo giminaičiui A. 
Kajackui, Pašešupės k., Kada- 
riškių vai., šipliškių p., Vilniu
je. Liepos 11 d. p. Kajackui iš
mokėta 450 tūkstančių Lenkų 
markių. Liepos 27 d. “Dirvos” 
Agentūra gavo kvitus iš Vil
niaus banko. Greitas patarna
vimas !

Tris moteris tarpe prisaikin- 
tujų. Garsioje Whitfieldo by
loje, kaitinamo užmušime poli- 
cisto, prisaikintųjų teisėjų (ju
rymen) tarfpan pateko ir 3 mo
teris.

Whitfieldo byla taip užima 
Clevelando gyventojus kad laik
raščiuose nedaug ko ir bematai 
kaip tiktai apie bylą.

Tardydams jo bylos parga
benta iš Indiana valstijos buvu
si jo sugulovė, 15 metų mergai
tė, kuriai šiose dienose gimė 
kūdikis iš jo, negyvais. Valsti
jos kaltintojai laiko ją liudinin
ke prieš Whitfielda.

Aną 
ždno-

11 žmonių sužeista. Pereitą 
.pėtnyčią omnibusas keliaująs 
tarp Clevelando ir Akrono apsi-1 
vertė, persivertė per tvorą ir 
atsimušė į medį. Omnibuse bu
vo daug keleivių. Vienutolika 
gan sunkiai sužeista,

PARDAVIMAI
NAMAI NAMAI NAMAI
Wade Park Ave., Dviejų šeimy

nų, 4 garažiai, lotas SlIAxlSO.
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- 
kėt, likusius po $50 mėnesyje.
E. 61 st. arti Superior — 3 šei

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

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. 

Rand. 6153.

SALDAINIŲ ir Groserio krau
tuvė parsiduoda; naujas mar

murinis sodos fontanas ir kati 
visi prietaisai. Remia 840 mėn. 
Reikia įmcflcėt $1,000, o kiti ant 
lišmokesčio. Parduodu pigiai, ei
nu į kitą biznį. Ateikit pažiū
rėt. 1139 Ansel Rd. Garf. 148.

Išplaukė skersai ežerą, 
savaitę pirmu kartu 'kiek 
ma persiirė maža valtele per 
Erie ežerą vienas vyras, buvęs 
kelionėj apie 24 valandas.

Pereitą uftarninką tūlas Wal
ker iš Clevelando leidosi per pla- ama iii vaioj xncu«o pcv^cu maujwu- 
tų jį ežerą plaukčiomis. Jis šo- Sios mados. Kaina $5550. Savi- 
ko vandenin utarniinko yakare 
ant 7 v. iš Kanados- pusės. Ties 
ta vieta kur jis plaukia yra 32 
Angliškos mylios kelio.

ANT RENDOS krautuvė su 4 
kambariais gyvenimui, arba 

be kambarių. Vieta apgyventa 
Lietuviais. Kam reikalinga at- 
sišaukit 1046 E. 76 St.

Atvažiuoja iš Lietuvos. Ko
vo 26 d. “Dirvos” Agentūroje 
pirko laivakortę p. Jonas Guze- 
vičius (Gust) savo moteriai ir 
vaikams. Dabar gavome žinią 
kad jo šeimyna atvyksta ant 
laivo “America” rugpjūčio 1 d.

Ant to laivo atvažiuoja se- 
katieji keleiviai kuriems laiva
kortės buvo pirkta “Dirvos” 
Agentūroje:

Uršulė Guzevičienė,
Ona Guzevičiutė,
Jonas Guzevičius,
Bronislava Guzevičiutė, visi 1 

iš Rumpiškių kaimo, Pandėlio 
p., Rokiškio ap.

P-as Guzevičius yra Clevelan
do gyventojas ir geras tėvynai
nis, gyvena 7921 Pulaski avė.

Ant laivo “President Roose
velt”, kurs atplaukia į New 
Yoiką rugpjūčio 3 d., atvažiuo
ja Amerikon sekanti keleiviai 
kuriems laivakortės ir afidavi- 
tai buvo išrūpinta per “Dirvos” 
Agentūrą:

Marijona šeškevičienė,
Ona šeškevičiutė,
Viktoras Šeškevičius, visi iš 

Garliavos m., Kauno aipsk.
Jie atkeliauja pas p. Antaną 

Šeškevičių, 8215 Central Avė.
Laivakortės ir afidavitai bu

vo jiems išsiųsta kovo 9 d. — 
vadinasi atkeliauja į penkis mė
nesius nuo laivakortės išpirki
mo dienos. Tas liudija kad 
“Dirvos” Agentūros patarnavi
mas yra pirmos klesos: ką “Dir
vas” Agentūra prižada tą ir pa
daro!

Clevelande esantis plieno ir 
geležies darbininkų organizato
rius sako jog Amerikos Darbo 
Federacija nesirengia apšaukti 
streiko kaipo protesto jeigu ge
ležies ir plieno darbininkams iš 
kompanijų pusčš butų trukdo
ma organizuotis, tečiau ta Fede
racija remitų finansiškai jeigu 
tie darbininkai butų iššaukta į 
streiką.

Organizavimosi tikslas yra iš- 
reikalavimas aštuonių valandų 
darbo dienos. Visi atakuoja tei
sėją Gary, plieno industrijos ka
ralių, už jo reikalavimą 12 va
landų darbininkams dirbti kas
dien.

“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

ninkas ima morgečių. Telefonas 
Randolph 6130-W.

Jim Okorn

KURI YRA TIKROJI 
BAŽNYČIA?

Nedalioj, RUGP.-AUGUST 5 d., 1923 m.,
ABEL and SONS Salėj, 7017 Superior Ave.

Pradžia 2:45 po pietų
Kalbės A. Steponaitis iš Gary, Ind.

Įžanga Dykai — Kolektų Niekad Nebus

Svarbiu knygų galima gauti pasiskaitymui:
MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS..............................................28c
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ.....................................- - - 15c
KĄ ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ........................ - - - 10c

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

City Realty & Investment Co.
Lietuvių

NAMŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO
ĮSTAIGA

Perkame, parduodame ir mainome namus; 
lotus, ūkės ir biznius.

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

-
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HARDING 1\ 
TIKĖTAI,

Lavonas Nui 
Valstybinės

REIKALINGA--------
Riveterių katilų dirbtuvei 

j ir vyni prie sutaikymo 
plotvių darbo.

Kreipkitės prie Mr. Eastep 
THE VARIETY IRON & 

STEEL WORKS COMPANY 
kampas E. 40th ir Hamilton 

(31)

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

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

Gauta nauji Geriau
sių Vilnų audeklai 

Rudens 
Drabužiams.

6925 St. Clair Ave.
Cleveland, O.

Siuvėjas

PARSIDUODA 6 kamb. namais, 
6618 Belvadare Avė., su vi

sais intaisymais pagal naujau-

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistą, o n« 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ns- 
siklausinės kokia ligi sergi ir ktįr 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pnetast) 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir, 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus' 
nerims ir kenčiate nuo užnuodijima 

kraujo, turite išbertus veidus, puikus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas manė, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsineait šf ap
garsinimą.

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

dar:
j darbinio

AhviMvvvwwmwviMwvb 
| J. PERME S 
į Geras Siuvėjas S 
IValo, Prosija ir Taiso ■;

Moterų ir Vyrų ;•
Drabužius. !;

Kainos prieinamos. į 
6620 St. Clair Ave. ;> 

Cleveland, O. j;

Prospėčt 2420 Central 1766

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

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

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

0

Idealis Vasaros Gėrimas

Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo.

GAIVINANTIS 
MAISTINGAS 
SOTINANTISBELLE VERNON

Pienines Maslionkos

JEI NORITE
Pirkti ar parduoti namą, 
Išnuomuoti kambarius, 
Pirkti ar parduoti automobilį, 
Atidaryti krautuvę, 
Prapiesti savo biznį, 
Apdrausti savo gyvastį, 
Apdrausti nuo ugnies savo namus ir 
rakandus —
Visados garsinkites if kreipkitės

"DIRVA"
7907 Superior Ave.

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

9 v. ryto iki

Cleveland, Ohio

Ofisas atdarąs kas- 
Šventadieniais nuo 
12 vai.

S

g

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

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

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

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

CJBėgyje pastarų 1 5 metų nei dolaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo į Savings ir 
Loan kompanijas.

C Bėgyje pastarų 30 metų netoli Du Šimtai 
Milijonų Dolarių buvo investinta į šitokias įs
taigas.

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

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

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