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Mirė Prezidentas Harding
Coolidge Liko Prezidentu

HARDING MIRE NUO APOPLEKSIJOS, NE- 
TIKĖTAI, BESITAISANT IŠ PIRMESNIO 

SUSIRGIMO. J '

Lavonas Nugabenta Washington an Atidavimui 
Valstybinės Pagarbos. Palaidotas Marion, O.

DARBAI
[R DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstowne, O., plieno ir ge- j 
Ieties produkcija didinasi, ka,ip < 
rodo ir išgabenimas išdirbinių Į j 
sureikalavimo punktus.

Akrone pasirodė dilimai page- , 
įėjimas gurno išdirbysltės. Bu- j 
vę apstoję darbai tūlose gumi- , 
nėse dabar vėl pradeda imti po 
kiek daugiau naujų darbininkų. , 

Dabar Akrone tečiau yra apie 
8,000 bedarbių. 1920 metų va
sarą buvę apie 18,000.

Ūkininkai Ohio valstijoj nu
mato pagerėjimą laukų augio , 
po gero lietaus kuris buvo už
ėjęs pastarose dienose. 
, Powhatan, O., anglies kasyk
loj eksplodavuB gazul užmušta 
kasyklos užvaizdą ir kitas buvęs 
su juo žmogus, sužeista pora ki
tų žmonių.

L W. W. organizacijos vadai 
pasiryžo šokti darban organizuo
ti Suv. Valstijų geležies ir pilie-, 
no dirbtuvių darbininkus, prieš 
Amerikos Darbo Federaciją, 'ku
ri irgi pradėjo unijonizavimą tos 
industrijos darbininkų:

Aidoblistų vadai skelbia jog 
jų viršininkai susirinks pasita
rimui ir išdirbimui planų pra
dėt darbą kiekviename plieno ir 
geležies centre. Clevelando dis- 
trikte T. W. W. organizacija jau 
turinti 2,200 narių, o išviso jau 
turi suorganizavus 7,500 narių.

Detroite, Mich., gatvekarių 
darbininkai gavo padidinimą al
gų po 6c į valandą. Dabar dar
bininkai raus nuo 61 iki 66 cen- 
ti/’f-vaianSą, žiūrint pagal ilgu
mo tarnystės laiko. Kurie dar
bininkai operuoja karus po vie
ną žmogų tie gauna 5c daugiau 
už kitų tramvajų (darbininkus.

Detroite visi tramvajai yra 
miesto nuosavybėj ir pats mies
tas juos operuoja.

Geležies ir plieno eksportas 
iš Suvienytų Valstijų liėįgyjė 
pirmų šešių mėnesių šių metų 
siekė iki 982,144 ilgųjų tonų, 
gi pernai per tą patį periodą iš
vežta į užsienius 1,160,177 to
nų. Tik birželio mėnesio išga
benimai šįmet viršijo pereitų 

.metų birželio eksportą.
Madride, Ispanijoj, sustreika

vo bankų darbininkai.
Bercelonoj, Ispanijoj, polici

jai darant kratas komunistų įs
taigose ralšta daug šautuvų ir 
sprogstančios medegos.

Vokietijoj, tęsiantis betvar
kei delei markės puolimo, orga
nizuojama žmonės užžiurėti vi
suomenės reikmenų darbus jei- 

į gu kiltų streikai, kuriuos komu- 
' ristai bando sūkėlti. Valdžios 
suorganizuoti “techniški rezer
vų korpusai” yra jau (pasiryžę 

I darbą varyti ar streikai bus ar 
į ne. Iš vidurinėsės klesos tokių 
I liuosnorių stoja į eiles šimtais.

Techniškųjų mokyklų studen
tai visoj Vokietijoj, amaltninkai 

iL visokių rūšių ir rimti piliečiai,' 
kurie nenori matyti tautos su
irutėje nuskendusros, labiausia 
rūpinasi pasitarnauti reikalui 
ištikus.

Jie nesiskaito paprastais ske- 
bais ar streiklaužiais. Jie nesi- 
Tnaišo kitur kaip tik jeigu strei
kas grasina sulaikyti prfetaty- 

/ mą ar gaminimą visuomenės 
reikmenų.

I APIE PREZIDENTO 

MIRTĮ
San Francisco. Cal. — Perei

tą savaitę ketverge, rugp. 2 (po 
išėjimo “Dirvos” iš spaudos) 
staigu mirė Suvienytų Valstijų 
Prezidentas Warren G. Harding. 
Jo mirtis užėjo be jokio perser
gėjimo ar matomų žymių, ir su 
mažu šiurpulių sukrėtimu pre
zidento gyvastis jį apleido.

Prezidentas mirė nuo apoplek
sijos, po savaitės sirgimo pir
miau, nuo ko jis jau buvo pasi
taisęs. Visi jo gydytojai ir ar
timi draugai tikėjo jog prezi
dentas pagis. Apopleksija taip 
staigiai išvarė prezidento gyvas
tį kad nespėta pašaukti nei gy
dytojai, nei jo kelionės draugai. 
Laike mirties su prezidentu 
kambaryje buvo dvi nursės ir 
jo žmona, kuri jam skaitė kny
gą. Paskutiniai jo žodžiai bu
vo: “Gerai! Skaityk daugiau!”

Paskui subėgo gydytojai ir 
kiti žmonės į kambarį, bet jau 

’ buvo pervėlu.
1 Prezidentas Harding buvo 58 

metų amžiaus, išbuvo preziden
tu du ir pusę metus. Pirm pre
zidentavimo buvo Ohio valsti
jos senatorium, taipgi žymiai 
dalyvavo Ohio valstijos politiko
je pirmiaus. Jis buvo laikraš
čio leidėjas Marion, Ohio, kur 
yra jo gimtinė, ir jis palaidota 
pėtnyčioje, rugp. 10 d., Marion 
mestelto kapinėse.

Coolidge •— Naujas S. V. 
Prezidentas

Washington, rugpj. 3 d. — 
vice 'Prezidentas Calvin Coolid
ge priėmė prisaiką Plymouth, 
Va., mieste, kur jis buvo laike 
vasaros vakacijų ant savo tėvo 
ūkės, kaipo sekantis, 30-tas Suv. 
Valstijų Prezidentas. Jis tar
naus iki išbaigimo Hardingo lai
ko. Prisaiką jam davė jo tė
vas, kuris yra notaras, kada iš 
Washingtono telegrafuota pri- 
saikos tekstas. Prisaika pada
ryta 2:47 vai. nakties, už kelių 
valandų po Hardingo mirties.

Coolidge yra apie 50 m. am
žiaus, ūkininko sūnūs, politiką 
varęs Mass, valstijoj, bet iki 
patapimo vice prezidentu mažai 
težinomas. Jis pirm to buvo 
Mass, valstijos leitenantu gu
bernatorium ir senatorium.

Po padarymo prisaikos 
jasis Prezidentas išvyko į 
shingtoną.

Abelnos Žinios iš Har
dingo Mirties Pasekmių 

Washington. — Pirmu naujo
jo prezidento aktu buvo paskel- . 
bimas proklamacijos kad pėtny- 
čia, rugp. 10 d., laidotuvių die
na, butų švenčiama kaipo gedu- 
lių diena.

Visos valdiškos Įstaigos bus 
uždaryta nuo rugp. 7 iki 11 d.

Pėtnyčioj laikė uždaryta ri- 
ass didžiąsias Įstaigas ir biz
nius šiaip firmos ir miestai vi
soje šalyje.

Visos šalis, sykiu ir Rusija, 
išreiškė savo sąjausmo Suvie
nytoms Valstijoms del mirties 
jų vyriausio vadovo ir pažymios 
ypatos pasaulinėje .politikoje.

Dabar Europa suSirupinuS ir 
[•su nekantrumu laukia kaip pa
žiūrės Į Europos reikalus nau
jasis prezidentas, Coolidge.

Coolidge dar tuo tarpu nekal
ba apie politiką iki Harding rie
bus palaidotas, tečiau jis sako 
jog pirmutinis jo darbas bus at
kreipimas domės į naminius rei
kalus.

Tarptautinė padėtis nuolat ei
na blogyn, rupi visliems ką Suv. 
Valstijos darys išgelbėjimui iš 
galutino žlugimo.

Namuose reikės tęsti Hardin
go pradėtą darbą, kitaip Repub- 
likonų partiją gali susimaišyti.

Republifconų partijos nariai 
mano kad Coolidge tiktų staty
ti kandidatu 1924 mėtų prezi
dento rinkimams.

Palaidojus prezidentą, Repu- 
blikonų partijos vadai rinksis Į 
Washingtons svarbiam pasita
rimui savo partijos naudai.

Buvęs prezidentas Wilson, ku
ris sirgdamas dalyvavo Hardin
go inauguracijoj kuomet Har- 
dingas liko išrinktas ipreziden- 
tu, dabar negalės delei silpnos 
sveikatos dalyvauti Hardingo 
laiddtin'ėse. SWilSon yra apie 70: 
metų amžiaus. Jis žada daly
vauti tik ceremonijose Washin
gtone, kur nugabenta Hardin
go lavonas paskutiniu kartu ati
davimui valstybinės pagarbos.

Suv. Valstijų kongresas išsi- 
skirstęs iki rudenio. Nežinoma 
dar ar Coolidge šauks ekstra po
sėdį ar ne.

nau- 
Wa-

Sumušė augštumo rekordus. 
Fnancuzas lakūnas Lecointe su
mušė Amerikono lakūno rekordą 
iškildamas į orą 35,433 pėdas. 
Amerikonas armijos oficieris, 
MacReady, buvo iškilęs tūks
tančiu pėdų žemiau. Francuzas 
sako dar bandys augščiau kilti, 
nes šiuo tarpu truko jo ūksige- 
no katilas.

wrorsAWillliiSJ LWflST
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ..........'........... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje  ..............$2.50
Lietuvoje ir kitur ............................. $3.00
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo Naujų 
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RIAUŠES DįEL1 MAIS
TO NESILIAUJA

Berlinąs. — DreSdene atsibu
vo minių riaušes del duonos. 
Rugp. 4 d. gauja žmonių neš
damos! kuolus maršavo gatvė
mis ir užėmė svambesnius punk
tus, Į kuriuos surinko akmenų 
ir šiaip Įnagių. Įj Keletą sykių 
policija juos išlaikė. Galiaus 
dalykas išsivystė į muši kuomet 
minia savo tarpe pažino policis- 
tą persirengusį tivilėm drapa
nom ir sumušė 'jį iki mirties. 
Po to policija panaudojo ginklus 
prieš riaušininkus ir daug jų 
sužeidė.

Komunistų vadlali buvo krei
pęsi į Saksonijos vidaus reika
lų sekretorių reikalaudami kad 
policija apsaugotų demonstran
tus nuo kariumenės, nuo ko se
kretorius atsisakė.

Saksonų kalnuose matyt ko
munistai' jau įsigalėję. Jie jau-, 
diktuoja dirbtuvių savininkams 
savo išlygas ir nustato algas. 
Darbdaviai buvo ištempta iš jų 
namų, apdaužyta iki kraujų.

Netoli Zwickau komunistai 
1 pasinaudodami kasyklų darbi

ninkų streiku užgrobė anglies 
kasyklas ir rengiasi patįs dar-l 

' bą varyti.
Politiškuose rateliuose numa

toma' jog Cuno kabinėtas neil- 
' gai ' tegyvuos, n'esa 'sociaUistų 
' partija pasiryžusi padaryti jam 

galą.
Reichstago prezidentas Loebe 

masmitinge netoli Zittau išsirei
škė jog Vokietijai (reikia steng
tis susiprasti su -Francuzija, o 
to susipratimo lėšos turi būti 
nešama turtingųjų klasių.

Herr Loebe yna vienas iš žy- liko nuo prigėrimo'. New Yoiko 
miausių socialistu partijos va- uoste susigrūdę laivai su pasa- 
dų. , Cuno spiriasi prieš Fran- žieriais iš kitų šalių ko tik ne- 
euziją, .taigi jis turės pasitrau-[(susimušė ir neprigirdė tukstan- 
kti. kada socialistai užsinorės čius naujų ateivių jieškaųčių.-in- 
taikintis. | eigos į šią šalį. Tamsumoj nak

ties tris dideli garlaiviai vieniai: 
ant kito netikėtai suplaukė i buvo siūlymas suntinėti prni- 
ir tik nesusimušė. Tik per pė- gus per “Dirvos” Agentūrą (dar 
dą išvengta didelės katastrofos. Į gi po $12 už 100 litų), 'tik buvo

Tą vieną naktį uoste buvo 11.. siūloma- naudoti pinigų išmokė
jimui Lietuvoje Lietuvos Kre- 

-------------- Į dito Banką, kurio įgaliotiniu esu'
So. Omaha. Nebr. — SLA. 87 čia Amerikoje, štai p. Redak- 

kuopa paaukojo $21 — iš jų $11! teriaus žiniai ištrauka iš. mano 
Lietuvos našlaičiams (L. M. G. j laiško, kur kalbama apie komli- 
jKomitetui) ir $10 Lietuvos So-|są kurio reikalauja 
cialdemękjąįams, v ,

Waterbury,' Conn, — Lietu
vių Moterų Globos Komiteto 
'Skyrius rengė pikniką našlai
čių naudai, p. Krugelio faunoje. 
Pelno li'ko $75. Pinigai pasiųs
ta našlaičiams.

Westville. Ill. — Lietuviai 
vargoninkai atvykę iš Chicagos 
■suruošė čia bažnytini koncerte 
liepos 22 d.

Wilkes Barre, Pa. — čia buvo
I Apskričio Angliakasių Seimas, 

n i •> Dalyvavo daug ir Lietuviu.Belgija Nori Taikintis Rugp j d Rocky Glen parke
Londonas. Belgija prida- ,bUv0 SLA. išvažiavimas, 'kurio 

ve savo notą Anglijos valdžiai p'e]nas skiriama Našliu ir Naš- 
pareikšdama savo pasiryžimą jaicių (SLA.) Fondui.’ 
pradėtai taikymosi tarybas (su I- - p0 wflires Barre apielinke va- 
Vokietija, tik nori kad Vokieti- andja “Vienybės” įgaliotinis A. 
ja sulaikytų ramaus priešini- p. Stankevičius- parvadinėda- 
mosi pnos okuvpRTi“ I šoi?us ir U7i*R“
tus Ruhre. šinėdamas laikrašti.

Italija prisiuntė (savo palreiš- Worcester> Mass— Vadovau
simą Anglijai jog laikysis An- jaJnt yiėto3 klebanuii čia vėikda 
gijos nustatymo atlyginimų Labdaringoji Draugij.a; ji glo.
'klausime is Vokietijos. L

Italijos valdžia prie to pa- Draugijos f ją moka nTetines 
smerkia kaip Vokiečių pnesim- ,duokles> po‘ęi0 metams> 
mąsi okupantams taip ir pačią _____________________
Ruhro okupaciją.

INDIJOJ REVOLIUCI
JA PLEČIASI

Nagpur , Indija. — Nagpure 
buvo iškelta Indų tautinė vėlia
va ir laikyta demonstracijos. 
Už tai Anglijos valdininkai pra
dėjo areštuoti Indus. Suimta 
virš 560 žmonių. Bet žmonės 
dar labiau ėmė bruzdėti.

Jubbulpore tautinė vėliava 
buvo iškelta keturias paskiras 
dienas. Vėliavas iškeliriė'jant I 
Indai atlaiko dideles demonstra-' 
ci j as.

Bis'kĮ buvę aprimę, Indai vėl 
pradeda savo tautišką judėjimą 
žadinti.

ATSAKYMAS PONUI “TELEGRAMO 
REDAKTORIUI

“Telegramo” redaktorius pa
talpino mano atsakymą p. San- 
dariečiui į jo nepamatuotus už- 
puolimus ant mano asmens ir 
pridėjo ilgoką savo prierašą, 
kur, aiškus dalykais, gina savo 
bendradarbį ir.bendramntį San- 

Marietį ir dar griežtai pakartoja 
melą, prirūdydamas buk aš 
straipsnyje sumelavęs!....

I Dalykas yrą šitame. Pona's 
Sandarietis savo srtraipsnyj pri- 

Į rodinėjo buk aš pasiūlęs “Tele
gramo” pinigų siuntimo skyriui 

i siuntinėti pinigus per “Dirvos” 
Agentūrą 'ir mokėti jai po $12 
už 100 litų. ' Mano atsakyme 
buvo pasakyta kad tai yra netie- 

iš sa: “Dirva” niekados' tokio pa- 
Amerikons plau- siūlymo nėra dariusi, nes ji vi-

Perplaukė Anglijos 
Pertaką

Calais. — Henry Sullivan 
Lowell, Mass., j 

ki'kas, pasekmingai pėrplatfkė' sados siunčia pinigus pigesniu 
Anglijos pertaką iš Anglijos į 
Francuzija per 26 valandas ir 43 
minutas. Sullivan yra pirmas 
Amerikietis ir trečias iš visų 
kitų tautų plaukikų bandžiusių 
ir perplaukusių audringą ir pa
vojingą jūrių pertaką.

1875 metais Anglas, Kapt. M. 
Webb, perplaukė į 221 vai. 45 
miri. 1911 m. kitas Anglas, T. 
W. Burgess, perplaukė į 22 vai. 
35 min.

Viena moteris, irgi Amerikie
tė, bandė perplaukt tą pačią per
taką, bet del vandens audringu
mo daplaukus iki buvo matyt 
Francuzijos kraštas turėjo per- 
traukt plaukimą. Ji sako ban
dys plaukti dar syki kitą Ynetą.

Tūkstančiai imigrantų vos iš-

kursu. Ponas “Telegramo” re
daktorius talpindamas mano at
sakymą štai ką pats prirašė: 

“Kitas jo nusiskundimas 
kad mes leidom paskelbti ne
tiesą apie p. Račkausko pa
siūlymą ‘Tdlegarmui’ siunti
nėti pinigus Lietuvon per 
‘Dirvos’ Agentūrą po $12 už 
100 litų, taipgi nepamatuotas. 
Mes ateiklausėm ‘Telegramo’ 
pinigų skyriaus vedėjo ir jis 
PATVIRTINO kad tas yra 
tiesa, o ne MELAS.... Taigi 
mes manom kad p. Račkaus
kais pamiršo ką jis parašė sa
vo jieškomiems klientams.”
Į šį p. “Tel.” redaktoriaus iš

sisukinėjimą mes atsakysime: 
arba jis yra “baby” aiba mano 
kad aš esu “baby” ir nutylėsiu 
jam tokį negražų melą paskel
bus. Jei jis nėra kūdikis tai tu
rėjo matyti tą mano laišką ir 
tiktai po to jau rašyti tvirtini- 
nimus darant. Mano buvo ra
šyta ne vienam “Telegramų!*', 
bet daugeliui firmų, bet tai ne-

Bombos Ruhre prieš 
Francuzus

Duesseldorf.— čia jau antru 
kartu užtinkama bombos pa- |ijatra su 12,000 imigrantų, 
rengtos prieš Francuzufe. Kelios 
dienos atgal eksplozijoj sužeis
ta du Francuzai. Tokių eksplo
zijų pasitaiko nuolat per visą 
Ruhro teritoriją.

Keturių Prezidentų Naš
lės Gyvena

Washington. — Florence Har
ding' liko ketvirta našlė gyve
nanti po mirimo prezidento.

Kitos moterjs tebesančios gy
vos prezidentams mirus, yra 
Frances Cleveland Preston, naš
lės Grover Clevelando (ji po 5 
metų po vyro mirties ištekėjo 
už Prestono); Mary Harrison, 
našlė Benjamino HarriSono, ir 
Edith Roosevelt, našlė Thoedo- 
ro Roosevelto.

Cleveland vedė savo žmoną 
būdamas prbzidentu.

Tik vieno WilSono, iš gyvųjų 
dar prezidentų, moteris mirė 
karės laiku, jam esant preziden- 

Kitas dar gyvas preziden- 
Taftas, kurį rin'kimuo- 
metais Sumušė Wilso-

Filipinų salų vadai subruzdo 
prieš Suv.- Valstijų general gu
bernatorių toms saloms, Wood, 
rezignavo jo'kabinetas, ir dabar 
Filipiniečiai reikalauja kad Gen. 
Wood butų atašuktas.

Dar vis valgoma žmogiena. 
Pietinių Jūrių salose dar vis 
esama kanibalų kuriems žmo
giena yra gardi mėsa,

tu.
tas yra 
se 1912 
nas.

Tikima' Greito Susitai
kymo del Ruhro

Praga. — čeko-Slovakų prem
jeras Benes, turėjęs pasitarimą 
«u Francuzijos valdžia, prana
šauja jog neužilgo busią užbai
gta Ruhro ginčai, Vokiečiams 
darant prie to žygius. Jis tiki 
jog Vokietija dabar supranta 
kad Anglija nieko daugiau ne
darys, ir tiesioginis kompromi
sas su Francuzija neišvengtinas.

kurio reikalauja Kredito 
Bankas už savo patarnavimus:

l ",'oti'vėsf'- ęw>ij.
“už visas perlaidas išmoka
mas Litais, — 1%, minimum 
— 25c; už perlaidas išmoka
mas dolariais, — komisas 2%, 
minimum — 30c.”

nei

ne
yra

Tikrai reikia arba blogos va
lios žmogaus, arba analfabeto 
kad iš šitų žodžių išskaityti buk 
aš siūlęs siuntinėti pinigus po 
$12 už 100 litų ir tai per “Dir
vos” Agentūrą! Kadangi 
“Telegramo Redaktorius,’ 
nei jo agentūros vedėjas 
ra analfabetai, tat kas jie
jei tokio metodo griebiasi pole
mikai, — lai skaitytojai spren
džia.

Antras labai nepamatuotas 
tvirtinimas kuriuo irgi norima 
mane melagiu pavadinti, — ma
no pasakyta buvo kad tą darbą 
kurs Finansų Ministerijai apsi
eidavo bent $12,000 metams da
bar Baltic States Bankas atlie
ka nemokamai, — Į šitai atsa-

V- Redaktorius 
padaro toki išvedimą:

“Čia p. Račkauskas nori pa-

'boja našlaičius ir pavargėlius. gydamas, P- ‘Te!.1

Rusija Susirupinus
Maskva? — Beveik jau buvo 

gatava prekybos sutartis tarp 
Rusijos ir Suv. Valstijų kaip 
Prezidentas Harding pasimirė. 
Dabar Rusiai susdrupinę kaip i 
tai atsineš Coolidge.

Taipgi viena's pažymus Pran
cūzas diplomatas vyksta į Mas
kvą apkalbėjimui galimybių su
tarčiai taip tų dviejų valstybių.

Tęsiantis mūšiams Chinų su
kilėlių tarpe, Anglija išsodino 
savo jūrinę kariumenę užėmi
mui Rundo. Taipgi ten pribuvo 
ir Amerikos kariškas laivas. ■, ■

Vokietijos markė seka bolše
vikų rubli. Bėgyje 24 valandų 
rugp. 7 d. markė nupuolė beveik 
pusiau: dabar už dblarj galima 
pirkt 1,000,000 markių.

VASARA JAU GREIT PASIGAIGS
Ir vėl Lietuvėms 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

Chicagoj rugp. 7 d. automo
bilių nelaimėse ant gelžkelių 7907 Superior Avenue

sakyti kad tuos nuostolius ku
riuos turėjo Lietuvos valdžia, 
dabar neša Baltic States Ban
kas. Kad tokia bankinė įstai
ga norėtų ir galėtų apsiimti 
tokį bergžddžią darbą dirbti 
tai negirdėtas dalykas. Fi
nansinė įstaiga tik iš pelnų 
gali išsilaikyti, ir jei p. R. pa
sakoja apie tokį to banko lab- 
daringumą — ir ne tik labda- 
ringumą bet ir stebuklingu
mą — tai jis tik juokus pasa
koja, o čia juokams ne vieta.”

Jei p. “Tel” Redaktorius bu
tų du kartu pavalvojęs ką rašė 
tai butų supratęs kad tikra! “čia 
juokams ne rietą”. Bėda kad 
jis tur būti ir vieno karto nepa
galvojo: pykšt, parašė ir apsi
džiaugė, kai geležėlę radęs!... , 
Dalykas yra (tame: Lietuvos Fi
nansų Miništerija moka 
šimčius už sunokusius kuponus: 
■tiems nuošimčiams mokėti jį 
laikė Amerikoje p. Bielski ir ke
letą žmonių prie jo. Visiems 
jiems buvo mokama 'algos; buvo 
laikomą ofisas; visa tai, be abe
jonės, apsieiadvo bent $12,000 
metams. Jie 'jokio kito darbo 
nedirbo kaip tik mokėjo nuo
šimčius. Tą visą darbą, man as
meniniai Ministerijai pasiūly
mą padarius, Ministerija perve
dė B: S. Blankui, kurs NEMO
KAMAI darbą atlieka, šitai ga
li p. Redaktoriui patvirtinti pats 
B. S. Bankas ir plati Lietuvos 
Finansų Ministerija. Kad B. S. 
Bankas apsiėmė tą darbą atlik-, 
ti nemokamai tai jam yra už tad', 
garbė! Tas bankas yra Lietu-' 
rilį įstaiga, ir, kipo toki, nors 
tuo budu prigelbsti savo vals
tybei. Kad jis gali neturėti tų 
nuostolių kuriuos turėjo Finan
sų Ministerija tas yra aišku ir; 
'kūdikiui: B. S. B. nemoka algų 
p. Bielskiui su jo satelitais, ne
samdo speciali© ofiso nuošim
čiams mokėt, nesamdo specia- > 
lių darbininkų. Tie patįs Lie
tuviai darbininkai, dirbantie jo 

' užsienių .skyriuje, iš pasišven
timo atlieka tą darbą.

Man rodos kad p. .“Tel.” 
daktoriui dabar bus aišku

i me dalykas. Prie to, jam 
čiam, nei jo bendradarbiui p. 
Sandarnečiui,.-nereikėtų kalbėti 
apie etiką, — pati elementarinė, 
rodos, etika reikalauja iš laik
raštininko kad jis savo senti
kiuose su kitais laikraštininkais 
butų bešališkas. Tuo tarpu p. 
“Tel.” Redaktorius ne tik ne
pasirūpino tikrai sužinoti kaįp 
■dalykai ylra kalbamuose klau
siniuose, bet (ar tyčia, ar nety
čia), užmetimus darydamas, 
naudojosi melagingomis infor
macijomis ir darė tiek naivias 
išvadas kad sau tuom garbės 
nei kiek neužsipelnė.

Pabaigoje skaitau (reikalingu 
pastebėti kad skaldymo darbu 
kaip tik užsiima p. “Tel.” Re
daktorius ir kiti kas jo metodų 
griebiasi. Insinuacijos, ko'kįų 
vėlesniuoju laiku netrūksta, ir 
kurios yra kreipiamos į veik
lius muSų visuomenės ir PAR
TIJOS narius, neveda prie vie
nybės, bet-kaip tik prie skaidy
mo. Polemika; idėjinė polemi
ka-,’-yra' svarbi visuomenės klau- i 
simams rišti, bet asmeniniai už- , 
sipuldinėjimai, žeminimas ikitų 
žmonių, diskreditavimas jų vei
kimo — tai tiktai ir yra priemo
nės; visuomenei skaldyti. Liau
kitės tokį darbą darę, Br pare
gėsite kad musų santikiai taip 
partijos darbuose, taip ir kito
se srityse bus žmoniškesni, ir 
patįs darbai našesni. Erzini
mas, kabinėjimasi, jieškojimas 
butų ar nebūtų kalčių, asmeni
niai šmeižtai niekad dar nepri- - 
vedė prie gero.

V. K. Račkauskas.

DIRVOS” AGENTŪRA
Cleveland, Ohio

Re- 
ka- 
pa-

I.ewiston, N. Y., traukiniui 
užlėkus ant automobilio.-užmuš
ta devyni iš dešimties automo
bilyje buvusių žmonių.
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j Is Lietuvių Gyvenimo,
CHICAGO, ILL.

Sandaros Apskričio Išvažiavi
mas. Ne dėt to kad tas įvykis 
davė naują stimuliaciją Sanda- 
riečiams; ne del to kad tas įvy-Į 
kis yra "Amony' ė Ch’c’goje 
kaipo Sandaros Apskričio, bet 
tiesiog kaipo tauitinir.kų veiki
mą noriu šiek tiek čia paliesti.

Jau “Sandaroje” buvo iškai- 
■no minėja kad Chicagos A. L. T. 
Sandaros apskritis rengia išva-

'žiavimą Jefferson miške nedė- 
jlio.i, liepei 29 d.

Kaipo Sandaridtis, durniau ir 
aš Į giinžę 'kad tarp savo vien- 

i minčių smagiai praleidus bėn- 
' drai 'keletą monotoniško gyveni
mo valandų. Ir neapsirikau, 

i Apie 12 vai. dienos pradėjo bu- 
i riais rinktis musų draugai ir 
(darbuotojai, štai traukia-piška 
, Kl. Vilko “Roameris“ pilnas vy
rų ir moterų — pp. Zolpiai ir 

j jų draugai, fetai “‘Telegram o”

Jei negali savo kūdikio žindyti, parink maistą 
kuris bus tiek pat lengvai suvirškomas ir so
tus kaip jūsų pačių pienas. Duok kūdikiui 
Borden’s Eagle Pieną, geriausį kūdikiams 
maistą, vartojamą miiionų motinų per šešios
dešimts penkius metus po visą pasaulį.

Tautinė Eagle Pieno reputacija kaipo maistas 
kūdikiams tymo ant miiionų tokių atvejų kur 
motina negalėjo pati kūdikio žindyti. Viena 
motina radusi jį kaip tiktai geni, rekomenda
vo jį kitai. Jei vieną kūdikį laimingai juo pe
nėjo, ji vėliau vartojo ir kitiems. Jei pati bu
vo penėta Eagle Pienu kūdikystėj, dažniausia 
savo keliu ji duodavo jį ir savo kūdikiams.

Vilovičiaus limozinas pilnutėliai 
prikimštas; 6 ten rūksta dulkės 
Į padanges nuo p. Pūkinio maši
nos; ir vis tik mašinos, maši
nos atiduzgia, kaukia. Pažvelguls 
į pėkščia ateinančius — tai nei 
Lietuvos armija nėra didesnė: 
vyrai, moteris ir vaikučiai tik 
traukia ir traukia į pakalnę. 
Pirmuosius linksmais ir gyvais 
veidais pastebėjau S. Kodį, Ap
skričio pirmininką, S. Valančių, 
A. Mačiulį, E, Žukauską. O štai 
ir A. L. Lukais su savo žmona 
ir daugybė kitų — jie visi šne
kučiuojantis žengia nuo komu
nistų (tavorščių) viškų i San
dariečių kloni (mat, Maskvie
čiai pasirinko sau augščilalusią 
vietą, kurioj kas nedėldienis ke
lia savo “kermošius”), o ten, pa
kalnėj jau šeimininkauja Se
maška, Andrulis, Grisius — visi 
širdingai sveikina ateinančius.

Netoli nuo Sandariečių tūrė
jo savo “standus” S. S. rajonas 
ir Moksleivių Sąjunga.

Apie 5 vai. po pietų prasidėjo 
programas. Stebėjaus išgirdęs 
kad Sand'ariečiai, Socialistai ir 
Moksleiviai visi bendrai laikys 
programą. Truputi keista ir ne
suprantama, bet tiek to, daug 
kas pasaulyje misteriško esa
ma .. ...

Kl. Vilkais atidarė programą 
ir pakvietė p. Semašką, mokslei
vį, supažindinti publiką su San
daros principais ir veikimų. An
tras kalbėjo Dr. Montvydaš už 
socialistų partiją. Trečias •— 
Apskričio pirmininkas S. Kodis, 
Sandaros ir Pelkinio Iždo reika
luose. ' Ketvirtas — S. Valan
čius, bankininkas, rimtai ir nuo
sekliai “užvažiavo” komunis
tams ir socialistam's pabrėžda
mas Sandariečių veikimą. Jo 
■tinkama ir gražiai perduota pa
sakaitė padare gilaus Įspūdžio 
į klausytojus.

Penkta kalbėjo L. Normantai- 
tė nuo (moksleivių, 'šeštas — 
artistais-piešėja's M. Šileikis, ir
gi nuo moksleivių.

Pasibaigus programų! buvo 
šokiai ir žaismės iki vėlumai. 
Jau gerokai sutemus, publika 
pradėjo traukti vėl į namus — 
į Chięagą.

Kad ir buvo nekuriu “tekniš- 
kų” trukumų, visgi reškia pri
pažinti Chicagos Sandariečių 
Apskričio išvažiavimas [pilnai 
nusisekusiu. Daugiau tokių iš
važiavimų, ir Sandariečių eilės 
bujos. Perkūno Išpažintojas.

JONAS BUTĖNAS ITALIJOJE — LAIŠKAS 
IŠ JO KELIONES l TĄ “DAINININKŲ ŠALĮ”
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Tokiu būdu, per šešiosdešimts penkius metus 
kaip Eagle Pienas yra ant rinkos, juomi išau
go vaikų gentkartės, milionai motinų pažino 
jo vertę, tūkstančiai gydytojų rekomendavo 
ar išrašė jį. šiandien jis labiau vartojamas ne 
gu visi kiti kūdikių maistai sudėti j krūvą.

Eagle Pienas yra ypatingai Suvirškomas mai
stas. Tai pienas -- vien grynas ūkių pienas - 
bet jis sumaišytas su grynu cukrumi tam tik
ru Bordeno būdu. Neatdarose blešinėse Eagle 
Pieną galima išlaikyti neapribotą laiką. Tas 
duoda Jums progos turėti visados jo ant ran
kų, ir nerizikuoti kad neturėsi šviežio pieno 
Savo kūdikiui. O jei pasitaiko su kūdikiu kur 
važiuoti, gali lengvai vežtis ir Eagle Pieną, 
arba lengvai gali jo nusipirkti kur tik ne
būtumėte.

AMSTERDAM, N. Y.
Vietinis Amerikos Lietuvių 

Klubas nupirko vieną iš didžiau
sių Amsterdame svetainių. Prie 
Klubo priklauso smarkus ir dar
bštus vyrai. Garbė už gerą 
darbą

Mes jūsų kalboje Išleidome Instrukcijų kaip paruošti 
Eagle Pienų kūdikiams visų amžių. Jei nori šių in
strukcijų, išpildyk kuponų ir pasiusk mums šiandien.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York.

SO. BOSTON, MASS.
čia kalbėjo 'tėvas Alfonsas 

Maria C. P., — nori steigti Lie
tuvių Jėzaus Kančios klioštorių 
Scrantone ir našlaičių (prieglau
dą. Mateušas Norbutas aukavo 
$100 ir paskolino $500 (bet kas 
atiduos skolą, juk Jėzus nukan
kintas?) ; Elzbieta Urbavičiukė 
skolino '$200....

Tuo tarpu Lietuvoje skurdas, 
o čia krepšelninkai klioštorius 
stato!

BROOKLYN, N. Y.
Automobilius sužeidė p. An

taną Ankudavičių 'gyvenanti 
133 N. 4th St.

žinomas kinematografistas p. 
Rapolas Kručas, dviem atvejams 
važinėjęs Lietuvon, dabar įsitai
sė fotografijų studiją Brookly- 
ne, 499 Grand St., kur buvo p. 
Ginkaus studija. J. Gin'kus už
siima kitokiu bizniu.

Brooklyniečiai įsiuntė Prezi
dentui Hardingui telegramą su
kaktuvėse vienų metų nuo S. V. 
pripažinimo Lietuvos; iš Balto
jo Namo gauta atsakymas var
du p. J. Ginkaus.

“Vienybės” piknike liepos 15 
d. p. A. Mikalauskas darė vie
šą pranešimą apie savo kelionę 
Lietuvon, apie įspūdžius Lietu
voje ir'apie rinkimus i Seimą. 
Mikalauskas buvo Brooklyn© 
Sandariečių .siųstas į Lietuvą 
rinkimų metu.

Brooklyne veika Liet. Mote
rų Globos Komiteto Skyrius. Ja
me vadovauja p, J. Mikolainie- 
nė, K. širvydienė, Augunienė, 
Paužienė ir kt.

(Laiškas A. Lapinskui, Cleve
land, Ohio, rašytas Birž. 22.)
Brangus Drauge:—šiaip taip 

atsibaladojau Italijon, čia gy
venu jau trįs savaitės, paėmi~u 
16 lekcijų; sekasi labai gerai. 
Per 16 lekcijų išmokiau vieną 
operą — pirma mano opera yra 
“Pagliacci”. Italai ,ir kiti krau
stės iš proto už mano balsą. Aš 
gaunu lekcijas penkiais lyrad's 
pigiau ’negu kiti Amerikiečiai 
todėl kad mano mokytojas myli 
mano [balsą. Mano balsą vadi
na nepaprastu baisu. Taipgi sa
ko kad gana gerai nustatytas.

Mano darbas Amerikoje ne
nuėjo ant niekų. Mokytojai ir 
pašaliniai žmonės^ daugiausia 

■ mokiniai, duoda man daugybes 
komplimentų už toki, sako, gra
žų balsą.

Mano kelionė Italijon buvo il
ga, bet labai naudinga ir įspū
dinga. Aš važiavau per Vokie
tiją; Berline išbuvau astuonias 
dienas, apsukau daug Vokieti
jos miestų, buvau nuvažiavęs su 
Berline esančiais studentais Lie
tuviais į Dresdęną, o iš ten nu
važiavom netoli čeko-S'lovakijos 
rubežiaus, Sakbonijon. Ten yra 
rięperdidelių kalnų, neapsakomai 
gražių gamtiškų reginių; tie 
kalnai yra palei upe Elbe; jų 
augštumas nuo upės, siekia 'iki 
850 metrų. Nuo 'kaino žiūrint 
j paupį atrodo lyg rūtų darže
liai; čia skaisčiai; žaliuoja eglai
tės ir beržai; ir visur 
numylėtus 
kiekvienas 
ria širdį, 
tas c’ienas 
nuovargio bėgiojau pagiriais, iri 
gegutę nekartą supykindavau ją 
pamėgdžiodamas. Tas buvo 13];. 
metų atgal, šiandieną lipu į 
kalną ir kas dešimtį minutų tu
riu sustoti kad gauti kvapo. Vi
sos tos girios ir tie paukščių 
garsai rodos kad tai sapnas, nes 
per trylika metų gyvenau pus- 
tynėse, varguose,, nelaimėje pa
skendęs; toj pustynėj praradau 
savo skaistumą, linksmumą, ant 
galo lir sveikatą. Tokios mintis 
manyje viešpatavo kada vaikš
čiojau po Saksonijos kalnus. 
Mano drangai pilni gyvumo, jų 
skruostai raudoni, o aš išbalęs, 
be žodžio seku juos. Vienas iš 
jų sako: “Kodėl nekalbi, kas 
yra: ar musų šalis nepatinka? 
Amerikoj papratai poniškai gy
venti tai turbūt tau neindomu 
tie kalnai ir gražios girios”.

Aš greitai atkirtau kad nie
kada kai gyvas nesu gyvenęs 
paniškai ir tokio gyvenimo ne
žinau. Kitas iš jų paklausė: 
Tai kaip Tamista gyvenai — 
papasakok mums?

Paėję kiek toliau susėdom ant 
didelio kalno kranto, nuo kurio 
buvo matyti upė Elbe ir jos (gra
žios apielinkės. Norėjau papa
sakot jiems'šakė gyvenimą iruž- 
si'brėžimą. Tą norėjau išpasa
kot smulkmeniškai, nes maniau 
kad studentams bus svarbu gir
dėti. Nepraėjo kelios mįnutos 
kaip mano klausytojai pradėjo 
neboti mano pasakos, pradėjo 
šnekučiuotis tarpe savęs; tas 
mane dar labau užgavo; jaučiau 
dar daugiau nuskraustas ir- vie
nas be draugų. Tie žmonės ne
žino kas yra vargas, nežino kas 
yra alkis ir 'kaip yra sunku lau
kti tos valandos kąda tikslais.

girdici 
gegutės balselis; — 
jos sukukavimas du- 
primena jaunystę ir 
kada be r.rpesč'o, be

bus pasiektas! Mat jie visi tur
tingi, ir studentai tiktai iš var
do, bet tikrenybėj tiktai vėja- 
gaudos, daugiau niekas.

Kalnuose išbuvom dvi dienas. 
Gryžom Berlinan, ir ant ryto
jaus, birželio 5 d., išvažiavau 
Italijon. Važiavau per Šveica
riją, per didžiuosius Alpus, čia 
pamačiau ko savo gyvenime nie
kada nemaniau matysiu. Pati 
Šveicarija labai kultūringa; ele
ktra ant auigščiausio laipsnio iš
vystyta; po visą šalį traukiniaji’ 
vadoma elektra: traukiniai ne
apsakomai greitai bėga. Kelias 
Italijon eina pėr didžiausius kai
nus, kurių viršūnės apdengta 
sniegu, o apačioj gražiai žaibuo
ja medžiai ir žolė. Tas kelias 
yra daugiausia tuneliais. Nuo 
miesto Arth-Goldau kelias pra
deda eiti aplink kainą vis aukš
tyn ir augštyn tuneliais ir pa
krantėmis. Traukinis bėga vi
sa jiėga augštyn; dulkių nė
ra, taip švaru tarukinyj kaip 
New Yorke požeminiuose tram
vajuose.

Kada užvaduojanti ant kalino 
viršaus ten oras gana šaltas, be 
viršutinės' sermėgos sunku/’kęs- 
ti. Ten yra miestukas Airolo, 
1145 metrų augščio nuo žemės 
lygumos (metras turi tris pė
das). Nemanyk kad tai jau 
augščiausia vieta, visai ne. Nuo 
Airolo žiūrint Į viršų matai kal
nus kurie skiria debesis. Pas
kui traukinis pamažu kita pulse 
kalno leidžiasi žemyn link Itali
jos. Ir kada pasiekėm visai Qy- 
gumą, miestą Como, Italijos ru- 

! bežių, čia labai karšta. Na taip 
IĮ kelias valandas pergyvenom 
Į žiemą ir vasaros karščius. To- 
I kia kelionė man buvo labai iin- 

'cmi. Man daug pigiau kaina
vo negu butų kainavę* važiuo- 

I ant per Francuziją. Iš Beriino 
iki Milano antroj klesoj su mie
gamu kambariu vienam, ant 
greičiausio traukinio kuris at
lieka kelionę Į 26 valandas, už
mokėjau $12.40. Amerikoj to
kia kelionė butų kainavusi $90. 
Per Francuziją apie $35; ir ke
lias paprastais.

Vokietijoj viskas pigu turint 
dolarių. Aš išgyvenau astuo
nias dienas viešbutyj, tokiam 
kaip Statler Olevelande, valgiau 
geriausiai, dvi dienas gyvenau1 
kainuose, ir tenai1 nakvojau ge
rame vešbultyj; nusipirkau du 
garnitoriu už $17 abu,, vertės 
$70: apsukau pusę Vokietijos, 
p'ervąžiavau Šveicariją iki Mila
no, Italijoj, ir tas viskas man 
kainavo $65. Įsivaizdink sau. 
Gelžkeliai Vokietijoj labai pi
gus, nes yra valdžios nuosavy
bėj.
ima 8 valandas, tiek kaip nuo 
New Yorko Į Bostoną, (kainuoja 
gi 22 centai. Amerikiečiam ne
sinori tikėti kad tiek daug veža 
už tokią mažą mokesti.
ma, Vokiečiams tas labai

Vokietijos žmonės labai 
[dagus ir švarus. Berline 
mato kad Vokiečiai pralošė ka
rą; visur turto daugybė, krau
tuvės priverstos, tik mažai kas 
perka. Jei kas perka tai atei
viai. Aš pirkau marškinius, už 
.kuriuos mokėjau 100,000 mar
kių, ta yra $1.75. New Yorkė už 
tokius mokėtum $16. Pardavė-

(Tąsa ant pusi. 7-to)

Iš Bremeno iki Beriino

Žino- 
daug.
masi- 
nesi-

S. S. S. S. SLAPTAS 
SIRINKIMAS

Aną metą, rugiu pjovimo 
mėnesio sūbatos vakare, di
džiausiam .mieste prie Erie 
ežero, vyriausioje sostinėj 
gerb. Spragilo ir gerb. Spra- 
gilienėSj Klevlande, įvyko 
Slaptos Spragilu Sąjungos 
Spragilaičių slaptas susirin
kimas didžiausiame viešbu- 
tyj kokis tik tame mieste 
radosi. Nuo Naujorko iki 
Čikagos toj Amerikos dalyj 
didesnio hotelio nėra, taigi 
jį apsirinko Slapti’ Spragi- 
laičiai savo slaptam suvažia
vimui.

Atpiškėjo Slapti Spragi- 
laičiai iš Picburko ir Slapti 
Spragilaičiai iš Detroito, 
dalyvavo Slapti Spragilai
čiai iš Klevlando ir pats vy
riausias galva, gerb. Spragi
las su gerb. Spragiliene.

Visko buvo, visi valgė ir 
zurzėjo tyliai ir garsiai, ir 
kalbęjo ir šnekėjosi. Atli
kus sąjungos reikalus, paki
lo klausimas apie reikalin
gumą ar ne naujos galvos 
Slaptai Spragilų sąjungai, 
arba naujo gerb. Spragilo, 
ba šis jau per keturis m'ė- 
'tus nuo pradėjimo aimanuot 
apie pasigedimą savo šon- 
kaulio, jį susirado'.

Atsistoja vienas Slaptas 
Spragilaitis ir kalba:

— Gerbiami Spragiali ir 
Spragilaitęs, .slapti j’S'Įąpjos 
Spragilų Sąjungos sąnariai 
ir sąnarės. Kadangi Šitaip 
ištiko kaip turėjo būti, ir 
turėjo būti taip kaip reikė-; 
jo, o kadangi yra kaip rei
kia. tai mums pasidaro la
bai liūdna ir graudu, ba 
gerb. Spragilas susilaukė 
didelio džiaugsmo susiradęs 
savo šonkaulį. Ale kad taip 
atsitiko ir jis neturės laiko 
musų Slaptai Sąjungai pa
sišvęsti, mes turime apkal
bėti kas toliau vadovaus 
musų Slaptą Spragilų Są
jungą.

Ir visi atstatę ausis klau
so, visi girdi, visi mislina. 
Visi sako, ale vieni viępaip, 
kiti kitaip. Vieni sako: Tu
rim rinkti naują vyriausią 
galvą musų Slaptai.Sąjun
gai. Kiti sako: Palikim dar 
tą patį, žiūrėsim gal nepasi
duos save šonkauliui valdy
ti kaip padaro kiti Adomo 
vaikai, gal galės lankyt su
sirinkimus ir vesti Slaptos 
musų Sąjungos reikalus po 
senovei. Kiti sako: Pali
kim jį vyriausia galva iki 
tolei kolei atsirs gerb. Spra- 
gilukų. Kiti kitaip. Kiti 
dar kitaip. Ale visi nutaria 
palikt gerb. Spragilą vyriau
sia Slaptos Spragilų Sąjun
gos galva ir ant toliau.

Visi užsiganėdinę išsi
skirsto šukaudimi: “Lai gy
vuoja gerb. Spragilas ir jo 
gerb. Spragiliene!”

Ale nuo dabar gerb. Spra
gilaičiai ir visi kurie čia mė
got skityt, nenusiminkit, ba 
vis turėsit trumpus skaity
mus, ba kai žmogus randi 
savo šonkaulį tai ji randa 
tau ką veikt.

Štai sėdi rašai-skubini ra
portus apie Slaptos Spragilų 
Sąjungos slaptą susirinki
mą, o čia tau į vieną ausį 
ateina bęvielinis įsakymas: 
Eik parnešk pieno ir bulvių. 
Tuoj skubini bėgi. Parneši. 
Vėl sėdi rašyt raportus. Ir 
vėl bevielinis įsakymas: Ar 
pakurei pečių? Tą.padarai 
ir vėl raportą gamini.. Ale

j išgirsti vėl: Suraikyk duoną 
I ir eiva valgyt. Sėdi prie sta
lo ir valgai. Pavalgęs bėgi 
rašyt. Ale vėl tas pats SOS 
šaukia: Eik bliudus sumaz
goti Viską atmetęs imi ir 
sumazgoji. Paskui sėdi ra
šyt. Ji rengiasi gult. Ma
nai sau dabar bus ramu. Ale 
vėl iš lovos ateina bevieli
ais įsakymas: Ar palakinai 
katę? Ar užrakinai skiepo 
duris? Tą padarai, imi ra
šyt. Netenki kantrybės — 
užsinori gult. Eini į lovą, 
manai ramiai atsigulsi, ale 
vėl tau ausyse skamba: Ar 
užsukai laikrodį? Ir taip 
toliau ir begalo.

Ir tada nt krašto lovos sė
dėdamas imi mislyt sau: 
Kaip puiku! Štai žmogus 
esi vyriausia galva Slaptos 
Spragilų Sąjungos; visi lau- 

ikia tavo įsakymų ir klauso 
tavo paliepimų, ale iš kitos 
pusės turi klausyt komandų 
ir pildyt įsakymus vienos 
Jie vos dukters ir daryt ką 
ji tau paliepia....

Nevedusios Moterįs — 
Temykit!

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

L. K. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford, I1L

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

O nelaime 1 Yrą daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

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

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

Brooklyn, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA: 

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

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

U th & Madison St.
ED. J. ŽUKAUSKAS - Prot. Rast.
ZIGMAS KIELE - - Susin. 'Rast. 

1336 Jackson St.
K. ŠVAIKAUSKAS - - Kasierius. 

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

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

Kuchis, Vladas Bartkevičius.
Visi skyriai ir norintieji sutverti 

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

KLUBAS
Z. P. KIELĖ, Susinėsimų Rašt. 

1336 Jackson St Gary, Ind.
1624 Polk Street

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių: 
Prie darbo .......... ? 
Palanga, Naglio kalnas......
Susigriežimas ..........................
Lietuvos Ežerai ............. 
Dravės ...........................
Regėjimas ...............................
Nerys ... i................... 

Giedras Vakaras ....................
Tyrinėjimas ............. .
Liūdnas Kraštas ............ 
Kauno Apielinkėse Vasarų .... 
Palanga. Jajuryje ................
Nemunas ties Kaunu .............
I Šviesių Praeiti ............ 
Murmano Kraštas ................

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu.’ 
Galima siųst pašto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior Av. Cleveland, O.

5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5e 
5c 
5c

COOLIDGE 
30-tas PRE

CUV. Valstij 
O skaičių sa’ 

11 Pradedant su 
1788 metais i 
Hardingu kur 
tį ketvergą, r 
ridentų išviso 
vas skaitant ■ 
astuoni. Dabi 
rūsio Harding 
vįce-prezidenta 
lidge teciąu si 
Šimts, devintas 
tas, kaip skaitė 

1 ridentai nuo ( 
lando, kuris 18! 
rinktas prezid 

, sekančius rink 
mėjo, o'1892' 
Baltąjį Namą, 
tarimo tarpe 
šęs Harrison, is 
metais. Harr 
dridešimts tree 
land dvidešiml 
dridešiįnts ket 
to visi sekanti' 
tai ir buvo s 
driem pąsekan 
riais,

jokiais kitais 
ma Clevelando 
ra pasitaikę.

Taipgi per b 
metų pirm Link 
nei vienas pres 
žudyta, nors jų 
kiolika, arba pi 
šiolei bųyusių į

Linkoln tapo i 
atre ir mirė 186

Garfield tapo 
mirė 1881 in;

McKinley tap 
ir mirė 1901 m.

Po Linkolno, , 
ėmė be rinkimų 
dėntas Johrisori. 
lietą užėmė vi< 
tas Arthur. Mc 
tą: užėmė vičė- 
garsusis Rooseve 
termino išbaigin 
išrinktas prezidei

▼ ▼

Europiečių Pa< 
stantinopolyj 
Iš KonStantinopo 

stybiij ambasados 
pradeda apsireikšti 
nė Europiečiu likii 

žemėse kuomet bus 
Konstantinopolio vi 
nktybiu karišfci lai 
ti tenai apsaugai ti 

įdiĮk abelnai .ąpran 
stakrauju Tuūkų. 
sutartimi padaryta 
visi Europos valstj 
laivai turi apleisti 1 
polį bėgyje šešių sa." 
sutarties pasirašym 

Baiminamasi kad 
penkių mėtų spaudi 
lin kariška spėka, 
liuosavę pradės c 
skeidynas visų jiei 
kainų svetimšalių.

Dabar Konrtatntin 
keliolika trikdančių 
abelnai ir apie 40,OC 
bėgėlių. Maža kibi 
Ii uždegt Turkus pri 
tu visų Konstantino] 

▼ ▼

Spausdins Da 
Aprašyti) 

L. I. Biuras !iš V 
praneša jog “Fellow 
Service” New Yoi 
Spaudai indomų veil 

I ne tilps įvairių šaiit 
Terautieji kompoziti 
Kinkai ir skulptoriai 

t Lietuvos meninin'k; 
sKra tomą, su savo i 
raišį biografijomis ii 
kalų surašu.

į Minėtoji New Yor 
racija kreipsis ats 

E kiekvieno Lietuvio 
riais, dailininko bei i 
prašydama suteikti j 
vežinim

(Tik geistina kad 
! L Biuras suteiktų ta 

rijai bešališkai visų 
atrašus, o ne tik se 
mųj.kad ir.mažos ruš: 
damas sau nepatink



LlS^
Suraityk duota 
rt. Sėdi priešu | 
.^valgęs bėgi 

vel tas pats SOS 
bliudus sumas, 
atmetęs imi ir 
Paskui sėdi ra- 
giasigult Ma- 
ir bus ramu. Ale 
s ateina bevieli- 
s; Ar palakinai 
išrakinai skiepo 
padarai, imi ra. 
ki kantrybės - 
lt. Eini į lovą, 
iaį atsigulsi, ale 
yse skamba: Ar 
krodį? Ir taip 
galo.
t krašto lovos šė
mi mislyt sau: 
11 Štai žmogus 
na galva Slaptos 
į jungos; visilau- 
akymų ir klauso 
imu, ale iš kitos 
klausyt komandą 
įsakymus vienos 
bers ir daryt ką 
epia....

COOL1DGE — 29-tas ir 
30-tas PREZIDENTAS

n ir v a

ios Moterįs — 
šrnykit!
unų ir vidurinio sa
gų, nevedusių vyrų ne

tinkamą pačią; tat) 
tomistas su jais sups- 
iųskit mums savo nr- 
n mes jums prisiusime 
neš jums linksmas n- 
ir tinkamą bagetą tj. 
kai čia bus laikoms iš-
nuo neinteresingos rie- 
A dresuoki t laišką ii-

(M)
L KLUBAS
82 Rockford, UL

etams pralinksmin- 
limą. — Užrašyki!
į Lietuvą “Dirvą"

ii Yra daug žmonių 
sis iš tavo sielvarto! 
iras drangas patari

uffles
mirtinąjį priešą.

CUV. Valstijos turi keistą 
skaičių savo prezidentų. 

Pradedant su Washingtonu 
1788 metais ir baigiant su 
Hardingu kuris mirė perei
tą ketvergą, rugp. 2 d., pre
zidentų išviso buvo — gal
vas skaitant — dvidešimts 
aštuoni. Dabar užėmęs mi
rusio Hardingo vietą buvęs 
vice-prezidentas Calvin Coo
lidge tečiau skaitosi dvide
šimts. devintas ir trisdešim
tas, kaip skaitėsi ir'kiti pre
zidentai nuo Grover Cleve- 
lando, kuris 1884 m. buvo iš
rinktas prezidentu, paskui 
sekančius rinkimus pralai
mėjo, o l892 vėl pateko j 
Baltąjį Namą. Jo preziden
tavimo tarpe buvo įsimai
šęs Harrison, išrinktas 1888 
metais. Harrison skaitėsi 
dvidešimts trečias, o Cleve
land dvidešimts antras ir 
dvidešimts ketvirtas. Nuo 
to visi sekantieji preziden
tai ir buvo skaitliuojama 
dviem pasekančiais nume
riais.

Jokiais kitais (laikais pir
ma Clevelando panašiai nė
ra pasitaikę.

Taipgi per beveik šimtą 
metų pirm Linkolno nebuvo 
nei vienas prezidentas nu
žudyta, nors jų buvo pen
kiolika, arba pusė visų iki 
šiolei buvusių prezidentų.

Linkoln tapo nušautas te
atre ir mirė 1865 m. i

Garfield tapo nušautas ir 
mirė 1881 m.

McKinley tapo nušautas 
ir mirė 1901 m.

Po Linkolno, jo vietą už
ėmė be rinkimų vice-prezi- 
dentas Johnson. Garfieldo 
vietą užėmė vice-preziden
tas Arthur. McKinley vie
tą užėtriė vice-prezidėntAs 
garsusis Roosevelt, kuris' po 
termino išbaigimo vėl liko 
išrinktas prezidentu 1904 m.

Europiečių Padėtis Kon-

DIENOS KLAUSIMAIS
žmonėmis. Todėl ir kritikuo
jant tas nelabąsias gyvenimo 
puses- Lietuvoje reiktų, Sanda- 
rieČių'nuomone, atsižvelgti j vi
sas tas kliūtis kurios dar stovi 
ant kelio prie tinkamo susitvar
kymo ir prie ištobulinimo vals
tybinio aparato.

Suvažiavimas priėmė vieną 
rezoliuiiją, reikšdamas pagei
davimo kad spauda butų atsar
gesnė su minių nusistatymo ir 
opinijos išdirbinėjimu.

čia buvo papasakota ir apie 
tai kad Lietuvos liaudininkai 
nurodo jog Amerikos Lietuvių 
laikraštija labai dažnai nukryp
sta nuo valstybingumo pagrin
do svarstydama Lietuvos reika
lus. Sakoma, Dr. Grinius pa
taręs sudaryti Amerikoje fondą 
ir kas metas siųsti Lietuvon lai
kraščių redaktorius kad jie val
stybės kūrybos darbui prisižiū
rėtų ant vietos, — tuokart, gir
di, visa Amerikos spauda galės 
tikslingiau ir teisingiau infor
muoti skaitytojus apie Lietuvos 
gyvenimą!....

Antra rezoliucija buvo toje 
prasmėje kad Sandariečiai nėra 
pasitenkinę faktu jog liaudinin
kai visgi dalyvauja klerikalinė
je valdžioje, mėję j ministerių 
kabinetą, nežiūrint to kad liau
dininkai negali sutikti su kleri
kalų politika Lietuvoje ir kad 
jų intaka krašto valddžioje ne
gali bUti reikšminga turint vos 
du ar tris narius kabinete; tuo 
gi tarpu atsakomybė prieš kraš
tą už klerikalinę politiką ir jos 
darbus reiks ir liaudininkams 
nešti., Sandariečiai (didumoje) 
mano kad liaudininkams bent 
šiuo laiku reikėjo pasilikti opo
zicijoje.

Kitos rezoliucijos turi jau lo- 
kalčs reikšmės pačiai Sandarai 
ii* apielinkės kuopoms.

■ Reikia taip jau pažymėti kad 
suvažiavimas suorganizavo ap
skritį, kurin, 'be abejonės, pri
sidės kuopos iš PittsbUrgo, Cle
velando, Daytono, Detroito ir 
Grand Rapids. Apskritis rūpin
sis sukuria kuopals tokiose kolo-

ite Ruffles savo gd- 
kasdien per kokią 
tiko ir pleiskanos 
iranyks., Naudokite 
aolatos ir po to, ir 
užlaikykite savogsl- 
švaria ir sveika ir 
kus gražiais ir žvil- 

aptiekoae, arba prisiąi- 
•šiai į labaratoriją. 
RICHTER & CO.

114 So. 4th St. 
aoklyn, N. Y.

stantinopolyj Bloga
Iš Konstantinopolio kitų val- 

į stybių ambasados praneša jog 
pradeda apsireikšti didelė bai- 

į mė Europiečių likimu Turkijos 
t žemėse kuomet bus ištraukta iš 
į Konstantinopolio vandenų kitų 

valstybių kariški laivai pastaty- 
I ti tenai apsaugai tų šalių pilie- 
Lnčįą a^etaą,i .ąpraminiinui. ka^ 

sta’kraujų Turkų. Lausannoš 
sutartimi padaryta su Turkija, 
visi Europos valstybių kariški

Sandariečių
Suvažiavimas

Rugpjūčio 5 d. develande bu
vo Sandariečių suvažiavimas, 
kuriame padaryta visa eilė gra
žių nutarimų ir pasižadėta sto
ti darban ne tik savo partijos 
reikalais, bet ir vietinių kuopų 

'pakėlimui ir dvasiniam sustip- 
1 rinimui.

Rods apie suvažiavimą rašo
ma 'kitoje vietoje ir paduoda
ma jo priimtosios rezoliucijos, 
tačiau nebus prošalį pakalbėjus 
ir . plačiau apie tokio suvažiavi
mo reikšmę. Džiuginančiu ap
sireiškimu galima pavadinti tai 
kad suvažiavę kuopų atstovai 
iškilmingai pareiškė pasiryžimo 
visomis jiegomią Stiprinti parti
ją kad per ją plasti savo inta
kes j visuomenę ir Lietuvos po
litiką. Jie supranta kad nega
lima altsiekti jokių pasekmių vi
suomenės gyvenime vienais tik
tai nutarimais; galima prirašyti 
jų krūvų krūvos, o jei nėbuls pa
siryžimo nutarimus vykinti, jei 
nebus noro pasišvęsti ir dirbti, 
nedaug tebus naudos iš nutari
mų. Taigi ir dabar, baigiant su
sirinkimą, visi Sandariečiai pa
sižadėjo nepamiršti tų rezoliu
cijų kurias jie priėmė savo par
tijos ir Lietuvos klausimuose.

Reikšmingos yra dvi rezoliu
cijos bendrais Lietuvos reika
lais, — Sandariečiai permato 
kad tasai frontas kurį dabar ve
da Amerikoje Lietuvių spauda 
Lietuvos klausimais nėra svei
kas visuomenei: pripažindami 
reikalingumą tveriančios kriti
kos, Sandariečiai visgi norėtų 
kad spauda labiau kritingai at
sineštų į tokius raštus iš Lietu
vos kuriais nušviečiama išimti
nai blogosios valstybės gyveni
mo pusės. Suvažiavimas su
pranta kad Lietuva, nesenai dar 
atsistojusi ant kojų, neturėjo 
pakankamai laiko ir jiegų tin
kamai sutvarkyti valstybės gy
venimo kurs teko Lietuviams 
karo 'išdraskytas; neturėjo Lie
tuva ipakankamai prityrusių val
stybės darbininkų kad butų. ga-
Įėjusi visas valstybinio gyveni
mo sritis apstatyti tinkamais

KARAGAČ

LIETUVIU POLITIKOS 
ENTRO VALDYBA: ;ary, ind.
J IT AS - - Prezidentu 
6 Jackson St
S - - Vice-Prezidentu

& Madison St
LUSKAS - Prot Rišt
ELĖ - - Susiu. Rišt 
36 Jackson St
JSKAS - - Kasiems 
O Jackson St
i: Anna J. Smitas, DPR. 
ienė, Kat. Sakalauskiitė. 
L Sakaaluskaitė, G. Sa
ite, F. Jonaitis.
los. Žaramskis, C. Sib- 
. Kalinauskas, Ed. J. Žo- 
lonaitis, Anna J. Smitu, 
is, Jos. Varnagis, Stin. 
Vladas Bartkevičius.
ai ir norintieji sutverti 
us ar įstoti pavieniai na- 
esnių informacijų kreip
ti adresu:
LIETUVIŲ POLITIKOS 
KLUBAS

CIELĖ, Susinėsimų Rast 
:son St Gary, Ind.
!4 Polk Street

TZARAGAČ, kurį Lausannos
* Konferencija nesenai ati

davė Turkijai, guli Adriąnopolio 
"kaimynystėj, yra gelžkėlio sto
timi tam miestui su 150,000 gy
ventojų, ir randasi tokioj vie-

nijose kaip Youngstown, Lima, 
Alliance; Akron ir kitur.

Karagače, (kuris guli kitoje pu
sėje Maritzos upės ir sujung
tas su tuo miestu dviejų mylių 
ilgumo vieškeliu. Privažiavi
mas prie Karagačo stoties yra 
geras, pašaliai yra platus, ir ji 
turi dvi 'mllltares plhtfoi^naš, 
inžino butą, prekių sandėlį, van
dens tanką ir anglies stotį.

laivai turi apleisti Konstantino- toj kad atkreipia į save akis vi- 
polį bėgyje šešių savaičių po tos sų kaimyninių valstybių pietry- 
sutarties pasirašymo. , įtinėj Europos daiyj”, sako bu- 

Baitninamasi kad Turkai, po lėtinas iš Washington, D. C.,

tuidzinavičiaus 
lotos atvirutės
rdais iš šių:

.....................'............. fc
Jaglio kalnas .......... 5c
sas ......... fe
Cžerai .......................... fc
......................................... fc

.. ...............   fe 
....................................  fe 

akaras ........................ fe
s ................. •..........  fe
iraštas ...........   fe
elinkėse Vasarą .... fe 
Jajuryje fe
ies Kaunu ............... fe
Praeitį ........................ fc
Kraštas ............-.. ‘ fe

į penkių metų spaudimo kitų ša- 
Į lių kariška spėka, dabar (pasi- 
■ liuosavę pradės organizuotais 
Į ekerdynas visų jiems nepatin- 
Į kainų svetimšalių.

Dabar Konstantinopolyje yra 
Į keliolika tūkstančių Europiečių 
B abelnai ir apie 40,000 Rusų pa- 
I bėgėlių. Maža kibirkštėlė ga- 
I Ii uždegt Turkus prie skerdynių 
į. tų visų Konstantinopolio svečių.

▼ ▼ ▼

Spausdins Dailininkų 
Aprašymus

L. I. Biuras 'iš Washington© 
t praneša jog “Fellowship Press 
| Service” New Yorke . rengia 
[ Spaudai rndomų veikalą, kuria- 
I me tilps įvairių šalių dabar gy- 
L venairtieji kompozitoriai, daili- 
|, ninkai ir skulptoriai.

Lietuvos menininkai turės at- 
[ skirą tomą, su savo fotografijo- 
I mis, biografijomis ir savo vei- 
į kalų surašu.

Minėtoji New Yorko organi- 
L zacija kreipsis atskirai. prie 
R kiekvieno Lietuvio kompozito- 
I liaus, dailininko bei skaptoriaus 
I prašydama suteikti jai apie sa- 
| vėžinių.

kit sykiu su užsakymui 
iųst pačto markėmit

“DIRVA”
ibr Av; Cleveland, Oi

(Tik geistina kad Kemėšio L. 
I. Biuras suteiktų tai organiza
cijai bešališkai visų menininkų 
antrašus, o nė tik sau patinka-

National Geographic Society ra
štinės.

“Grekija kuri vos vos tesi
laiko įkibtus į dalį Trakijos su
tinka atidavimui Karagačo Tur
kijai kad tik Turkija ir Bulga
rija nepaimtų daugiau Trakijos 
provincijos; Turkija abejojo pa
ėmimu to miesto vietoj pinigi
nio atlyginimo kurio ji norėjo, 
ir Bulgarija susirūpino tokių su
sitaikymu kadangi Turkijai tu
rint Karagačą ir Thahvegą arba 
Maritzos pertaką, o' Grekijai tu
rint didesnę dalį teritorijos per 
kurią eina Karagač-Dedeagač 
gelžkelis, Bulgarų 'priėjimas i 
Aigejos jūres palieka dikčiai 
apsunkintas.

"Giminystė taip Karagačo ir 
Adriąnopolio visados buvo daug 
panašiai kaip senoviškos mados 
vyro ir moteries — kur vienas 
ėjo ten kitas taipgi ėjo — ir 
Adrianopolis per ilgus laikus 
buvo sceną dramatiškų inciden
tų supištų Su įvairiais Balkanų 
Karais. Nuo 1912 iki 1915 mė

lti) jis buvo vienas iš centrų di
džiųjų kovų tarp Bulgarų ir 
Turkų; kurio atidavimą Bulga
rai skaitė sąlyga sine qua non

“Negeistinai ši dalis gelžke- 
lio nuo Adriatiko jūrių per Ka- 
ragačą iki Bulgarijos rubežiaus, 
buvo tai kaina kurią Bulgarija

mų, kad ir. mažos rūšies, aplenk
damas sau nepatinkamas’ ypa- 
tas bet pažymias musų dlailos 
lauke;) - >

taikai, o Taikai kovojo iki pas
kutines už miestą kuris buvo 
brangus jų tautiniams ir reli
giškiems sentimentams.

“Paslaptis to giirtiriingumo 
gulėjo' modemiškais laikais ti
me fakte 'kad didžioji Adriano- 

| polio -gelžkellų -stotis randasi

gavo už savo dnėjimą į Pasauli
nį Karą Centralinių Valstybių 
pusėje. Kuomet ji gavo šitą 
visą gelžkelio liniją einančią 
per Turkišką teritoriją sykiu 
su Karagaču, Demotika, ir Kūle
li Burgąs, ji buvo didžiai atsi
davusi Centralinėms Valsty
bėms.

“Pirm prasidėjimo Pasaulinio 
Karo, Bulgarija turėjo ilgą plo
tą Aigėjos pajūrio prie Enos 
Užlajos ii* Lągos Išlankos, bet 
tas dabar priguli Grekijai. Tos 
šalies nuolatiniu troškimu buvo 
per dešimtmečius įsigyti ir lai
kyti šias duris į pietus, kas pra
šalintų reikalingumą gabenti vi
sus savo siuntinius per Bospo- 
rą ir Dardanelius arba svetimu 
gelžkeKu.

“Upė Maritza, viena iš di
džiausių upių liečianti Bulgąri-. 
ją teka tarp Adriąnopolio ir Ka
ragačo, ir kartais kuomet van
denis yra pakilę kelias einantis 
nuo stoties į didesnįjį miestą 
esti apsemtas. Savo 300 my
lių kelyje nuo prasidėjimo tekė
ti Balkanuose ji aplaiisto žemu
mas 20,790 ketvirtainių ■ mylių 
plote, šiame ypatingame puln-

Męs linkime apielinkės San- 
dariečams pasisekimo jų užma
nymuose. 

▼ ▼ ▼

Lenkai Rūpinasi apie 
Uniją

Lenkijos laikrąiščiai gan daug 
rašo'apie Lietuvą ir vis sieloja
si Lietuvos ateitam ir likimu. 
Nesenai Lenkų premjeras Vi
tos seime kalbėjo kad Lietuva 
turintį glaustis prie Lenkijos, 
nes viena, girdi, neišsil'aiikysdan- 
ti. Iš kitos gi pusės Lenkų 
spauda kiek galėdama klaidina 
savo visuomenę sulyg Lietuvos 
politika ir gyvenimu. Prirody
mui buk Lietuvoje irgi vedama 
yra prielanki Lenkams politika, 
jie skelbia net ir tokį, tarp kitų, 
šmeižtą: Jie sako buk į vietą p. 
Naruševičiaus, kuris paskirtas 
yra Susisiekimo Ministerių nau
jame kabinete, skiriama yra 
Lietuvos Atstovu Londone p. 
Balutis, kuri jie vadinai Lenku, 
— sako “nesenai dar buvęs Len
ku, jo pavardė buvusi Balec- 
ki.... ” Tuo tarpu kas nežino 
kad Balutis, buvęs Chicagiškės 
“Lietuvos” redaktorium, visa
dos buvo geras patriotas’ir Lie
tuvių visuomenės darbininkas? 
Ir jo pavardė kitą kart buvo pe 
“Balecki”, bet Balevičius....

Greta tokio klaidinimo visuo
menės, Lenkai savo gi keliu va
rinėja, kaip ir visados, visokias 
intrigas prieš Lietuvą. Dabar 
kada buvo Paryžiuje derybos 
del Klaipėdos, Lenkai baisiai ne
norėjo kad priešakyj Lietuvių 
delegacijos butų p. Galvanaus
kas, kurio intaka diplomatinėse 
Europos sferose, prityrimas ir 
pasiryžimas Lenkams 'nepasi
duoti, jiems begalo nepatinka. 
Taigi jie visokiomis intrigomis 
stengėsi neprileisti p. Galvanau
sko komisijom

Iš tos jų propagandos spau
doje, iš jų intrigų, iš jų gerini- 
mosi prie Lietuvės reikia spėti 
kad jie gal jau suSiuosto įsu Lie
tuvos klerikalais-tarptautinin- 
kais. Kas nežino kad kunigija 
yra tarptautinė organizacija 
nepripažįstanti tautinių ribų ? 
Jiems valdant Lietuvą, gali bū
ti taip pat kaip buvo senovėje 
kuomet’ panai bardavę Lietiivą 
Lenkams. Ar negali dabar Lie
tuvos kunigai parduoti Lietu
vą Lenkams?

Amerikos Lietuviai turi būti 
nuolatinėje sargyboje ir turi 
tėmyti kad musų pasišventimu 
ir aukomis, kad Lietuvos’ žmo
nių krauju ir gyvybėmis iško
vota Lietuvos Respublika nesu
silauktų slavo Judų Iskariatų 
kurie "už “sidabrinių maišelį” 
atsižadės savo žmonių. Nepa
mirškime kad ir Judas Iskario- 
tas buvo apaštalas ir kad Kris
tus buvo parduotas kunigams!

▼ ▼ ▼

Hardingui Mirus
S. Valstijų Prezidentas War

ren Gamaliel Harding pasimirė 
pereitą savaitę, 2 d. rugpjūčio, 
vakare, San Francisco mieste, 
gryždamas iš savo kelionės 
Alaskoje. Jo mirtis buvo labai 
netikėta, — jis buvo dar tvirtas 
ir sveikas vyras.

Mirtis neskiria žmonių pagal 
jų rietas visuomenėje, pagal jų 
nuopelnus. Griebia tą kurs jai 
reikalingas; Ji neatsižvelgia į 
tai ar jos griebiamas yra reika
lingas visuomenei ar ne. Ji yra 
didžiausia pasaulio lygintoja. 
Jos šešėlyj visi yra vienodi, nė
ra nei luomų, nei kliasų, nei in
telekto skirtumų.

Mirus Hardingui, Amerikos 
Lietuviai irgi nulindo. Hairdin- 
go prezidentavimo laikais Lietu
va liko Suvienytų Valstijų pri
pažinta kaipo laisvą ir nepri
klausoma Respublika, — ji bu
vo pripažinta be jokių rezervų, 
be jokių sąlygų. Su Hardingo 
.vardu yra surišta ir Lietuvos 
respublika. Jam mirus. Lietu
viai čia ir Lietuvoje, atsidusda
mi sako: Ilsėkis!

kte, tuoj žemiau kur jį susijun
gia su dviem svarbiausiom su- 
sipilančiom jon upėm, Trundja 
ir Arda, ji yra suspausta uo
lomis ir smėlio kalnais, tečiau 
žemiau Adriąnopolio ji naudo
jama navigacijai mažais lai
vais.’’- r- ■■ « -1. ,

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

(Tąsa iš pereito num.)
— Ar senis yra su mergaitėmis?
Galijotas labai stebėjosi, kad jo ponas 

nei nemano kalbėti apie žvėrių vakarienę.
— Atsakyk man. galviji!
— Jei aš esu ga'lvijis, tai aš turiu ir 

■galvijo spėką, — atsikirto Galijotas, — ir, 
galvijis prieš galvijį, aš nelabai tepasiduo- 
čiau....

— Aš klausiu tavęs, ar senis yra su 
mergaitėmis? — pakartojo Morokas.

— Ak, ne, — atsakė milžinas, — senis, 
nuvedęs savo arklį į staldą, paprašė sau ku
bilo vandens ir antai ties pasieniu, su žibin
tuvu, skalbia, — lig skalbėja boba I Atro
do, kaip kad aš lesinčiau kanarkus, — at
sakė Galijotas, patraukęs pečiais su panie
ka.

— Pone, aš atsakiau į klausimus, leisk 
man eiti pašerti žvėris. — Apsidairęs, pri
dėjo: — Bet kur yra kirvis?

Valandėlę patylėjęs, pranašas atsakė 
Galijotui:

— Šį vakar nėšerk žvėrių.
Išpradžių Galijotas nesuprato, nes toki 

mintis jam nei į galvą nebūt galėjusi ateiti.
—- Ką tamsta sakai, pone? — paklausė, 

nustebęs.
— Aš noriu, kad tu šįvakar žvėrių ne

gertum.
Galijotas neatsakė nieko, tik išplėtė 

akis, sudėjo rankas ir pasitraukė atgal po
rą žingsnių.

—'Na, dabar supranti mane, ar ne? — 
paklausė nekantriai Morokas. — Ar aiš
ku; a?

— Neėsti, kada yra mėsos ir pats va
karienės laikas bent trimis valandomis su
vėlintas? — šaukė Galijotas, negalėdamas 
susivaldyti iš nusistebėjimo.

— Klausyk ir tylėk!
— Ar tamtsa nori, kad šią naktį atsi

tiktų koki nelaimė? Alkis prives tuos žvė
ris ir mane patį su jais pire tikro pasiuti
mo!

— Tai ir gerai. >. ' į
.. — Pasiusime!

—- Dar geriau.
— Kaip tai dar geriau? Dėlkp?....
— Gana!
— Bet, dęl paties liucįperio nugarkau

lio! Aš pats esu jau taip alkanas, kaip ir 
žvėrys.

— Tai ėsk! Kas tave laiko? Tavo va
karienė paruošta, juk tu ėdi žalią mėsą, ar 
ne?

—- Aš niekados nevalgau be „savo žvė
rių, nei jie be manęs.

— Tad aš vėl tau pakartoju, jei duosi 
žvėrims kadir vieną trupinėlį maisto, aš 
tuoj taiye pavarysiu.

' Galijotas Suurzgė kai hieška ir pasižiu
rėjo kvailom ir piktom akim į pranašą.

Morokas, davęs savo įsakymus, skubi
nai vaikštinėjo po kambarį, kažką galvoda
mas. Paskui, atsikreipdamas į Galijotą, 
kurs vis dar stovėjo nustebęs, pratarė:

Ar atsimeni burmistro namus, kur 
aš buvau vieną vakarą nuėjęs, kad mano 
pasą paliudytų ir kur burmistro moteris 
pirko iš manęs kelias knygas?

— Taip, atsimenu, — atsakė milžinas 
piktai.

— Eik ten ir pasiklausk tarnaitės, ar 
aš galiu pasimatyti sų burmistru rytoj iš 
pat ryto.

— 0 kam?
— Aš gal turėsiu ką nors svarbaus jam 

pranešti. Kaip ten nebūtų, prašyk burmis
tro. kad jis rytoj išryto neišeitų iš namų, 
lig aš jo nepamatysiu.

— Gerai, — suurzgė milžinas. -- Beit

Amerikos barzdaskučių orga
nizacija atidengia keistą daly
ką. Ji skelbia jog vyrai kurie 
naudoja .“saugias britvas” sku
timuisi yra privaromi prie gir
tuoklystės.

Dabar paliko saliunų prieši
ninkams paremt barzdaskučių 
obalsį “Skuskis pas mus”, o bra- 
įvorų savininkams paremti sau- 
I giųjų britvų biznį, kad žmonės 
[daugiau skųstųsi namie ir ne- 
! galėtų iškęst nebalsavę už “šla
pią” šalį.

mano vargšai biedini žvėreliai — leisk, po
ne, juos pašerti pirm, negu aš eisiu pas bur
mistrą? Tiktai vieną — Javos panterą, — 
ji labiausiai už visus išalko. Leisk, pone, 
duoti La Mortai vieną ar du kąsneliu mė
sos, o aš su Kainu ir Judošium palauksime.

— Aš ir noriu, kad ypatingai pante
ra butų be kąsnelio maisto. Taip, visųla- 
biausiai pantera....

— Po šimts^velnio ragų! — sušuko Ga
lijotas, — kas jums šiandien pasidarė? Aš 
visai negaliu tamstos suprasti. Gaila, kad 
Karoliaus nėra šiandien. Jis yra toks gud
rus ir išmintingas, kad tuojąus susektų, 
kas tamstai pasidarę ir dėlko nori dvasin
ti tuos vargšus žvėrelius. Ir aš turėčiau 
suprasti, kokią tamsta turi visam tam prie
žastį.

— Visai nereikia, kad pats suprastum.
— Ar Karolis sugrįš kada?
— Jis jau sugrįžo. iį-
— Kur gi jis yra?
— Ir vėl iškeliavo.
— Ir kaš gi čia dedasi? Aš esu tikras, 

kad čia kas nors daręsi. Karolis išeina, ir 
vėl pareina, ir vėl išeina ir vėl....

— Bet šis reikalas yra su tavim, ne su 
Karoliu. Tu, nors ir esi alkanas 'kai vil
kas, esi bet gi gudrus kaip lapė, gal tiek 
pat gudrus, kaip ir pats Karolis.

Taip maloniai pagyręs milžiną, Moro
kas paglostė jį per pečius ir stengėsi pasi
rodyti draugiškas. Galijotas dar labiau 
susidomėjo, negalėdamas’ suprasti, ką vi
sa tai reiškė. Pagaliaus išplėtė savo akis 
dar plačiau ir sušuko:

— Tiek pat gudrus, kai ir pats Karo
lis! Kas, ar aš?

— Eikš, aš priparodysiu. Šiąnakt ga
limą gauti dešimtį florinų, ir tu būsi tas 
gudruolis, kurs turi tuos pinigus gauti, ar 
ne?

— O, jei taip, tai aš, žinoma, esu gud
rus ! — atsakė 'kvailai nusišypsojęs milži
nas. — Bet aš sakau, pone, kad reikia pa
daryti, kad pelnius tuos dešimtį florinų?

— Pamatysi. , j

— Ai* kas labai slinkaus? '
— Matysi.' Pirmučiausia pradėk nuo 

to, kad nueisi pas burmistrą. Bet pirm, ne
gu išeisi, pakurk man krosniuką, — pridė
jo', rodydamas pirštu į mažą krosnį.

— Gerai, -pohę, — atsakė milžinas, nu
džiugęs minčia gauti dešimtį florinų, jau 
nebesirūpindamas apie savo vakarienę.

— Įdėk šią geležinę štangą į krosnį ir 
laikyk, ligi ji pasidarys raudoną nuo karš
čio, — pridėjo pranašas.

— Gerai, pone.
— Palik štangą krosny, kol sugrįši iš 

burmistro; parėjęs čia, palauk manęs.
— Gerai, pone.,

ll — zfiiVek, k'a!d krosny butų smarki ug
nis!

— Gerai, pone.
Morokas paėjo keletą žingsnių, lyg no

rėdamas apleisti kambarį, bet, sustojęs, vėl 
prašneko į milžiną:

— Tu sakei man, kad tas senis, kurs 
[nesenai atvyko, skalbia pasienyje?

— Taip, pone."
— Gerai. Nieko nepamiršk: įkaitink 

štangą ugnyje, nueik pas burmistrą ir; su- 
gryžęs, lauk mano įsakymų.

Tai pasakęs, pranašas nusileido laip
tais žemyn iš palapinės ir pražuvo.

(Toliau bus)

Teisybes Pasakos. Ranking Įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67......26

1595. Socialistiskas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah. 
Pa. ...... .7 . lOe

Didesnes ir didesnes Artojų eiles seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
piešia velenas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmones jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje, p Lietuvon tik 
$1.25. "Artojas” yrą 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 Avi Cleveland, O
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Mūsų Kaimynai Dausose TOLERANCIJA
Voltaire — Liuosas vertimas K. V.

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K

If

(Tąsa iš pereito num.)
Vienok pavojus gali būti tokis: kome

tos galva galėtų užnuodyti musų atmosfe
rą ji galėtų pripildyti musų orą gazais, ku
rie mus užtroškintų. Aišku yra tas kad su 
atmosfera turėtų įvykti kokia nors bloga 
permaina kometai apsilankius. Tame rei
kale garsus Prancūzas-astronomas Flam- 
marion savo veikale “Pasaulio Pabaiga” ra
šo kaip šitokiame atvejyje iš oro pranyktų 
nitrogenas, ir jis nueina iki to kaip paskui 
žmonės ir gyvuliai kvėpuos tiktai oksigenu; 
išsykio jie butų perimti kokia tai keista 
baime, paskui apsvaigtų, o galiaus baigtųsi 
pilname apkvaitime ir sumišime....

Galiaus, nors mes neturime prirodymų 
kartink užgesimo ir atšalimo žvaigždžių, 
delei žmogaus tokio trumpučio egzistavimo 
laiko ant žemės, per ką jis negalėjo pergy
venti nei mažiausio tokio įvykio kuriuo bu
tų galima remtis ar net musų saulės šviesa 
ir šiluma bent kiek sumažėjo, bet visgi na- 
turališka yra manyti jog tokie daiktai kada 
nors turi paliauti savo funkcijų, kaip ir Vis
kas kitas mums aiškiai žinomo ir matomo. 
Su tuomi mes drąsiai galime daleisti 
dausose yra jau užgęsusių planetų ir 
lių, buvusių taip aiškių ir karštų kaip 
siškė.

Dabar astronomai turi nuožiūrą 
vienos: tai yra “tamsus’

rios planetų temperatūra nupuls iki tam 
tikro laipsnio ir pemaują apsireikš kitos 
reikalingos ypatybės. -

Šitokiu, maždaug, kėliu tveriasi, ding- 
sta-nyksta, vėl tveriasi ir keičiasi visa tas 
ką mes matome ir ką tik galime atsivizdin- 
ti esančiu toje Begalybėje kurią šiek, tiek 
perpramtame skaitydami apie žvaigždžių 
tolumą ir didumą.

(Bus daugiau)

priparodyti 'kad Romėnai del ne- 
pakantrumo skerdė puSiau-žy- 
dus, pusiau-Krikščionis gyvenu
sius tais laikais Romoje.

6. — Kankiniai.
Buvo Krikščionių kankinių ir 

vėlesniais metais. Labai sunku 
yra tikrai įrodyti priežastis del 
kurių jie būdavo kankinami. Bet 
aš drystu tvirtinti kad anfcsty-

sto. Jei jis butų sušukęs vie
nuoliams kad jis netiki buk.var
nas nešęs šv. Antanui Pu'stel- 
ninkui puskepalius duonos^ ar 
kad šv. Antanas atversdavęs Į 
šv. tikėjimą centaurus ir saty
rus tai jį gal butų subarę už 
drumzdimą viešosios tvarkos; 
gi jei jis, vakaro susilaukęs, pa
studijuotų sau pasakas apie cen
taurus, satyrus ir varnas tai 
niekas to nebūtų žinojęs ir nie
kas už tai nebūtų jo ir baręs..

(Bus daugiau)

kad 
sau- 
mu-

ant 
-:nnas, kuris pa- 1 

kartotinai apdengia-aptemdo žvaigždę Al
gol iš Persejaus konsteliacijos, taip aikvo- 
damas tos žvaigždės šviesą ir šilumą. Ka
dangi musų saulė traukia linkui Lyra kon
steliacijos, toki užgesusi saulė gali kartais 
papulti ant kelio musų saulei: kai kokis ju
rose apsemtas supuvęs rąstas, galėtų pasi
painioti, išlindus iš tamsybių,' lyg laivui 
plaukiančiam okeanu.

Tik, , ant nelaimės, susidūrimas saulės 
su tokios rūšies kunu nebūtų su tokiu mie- 
laširdingu greitumu kai laivo su rąstu. 
Nuolatiniai jo prisiartinimo ženklai butų 
duodama iš tojo dangaus punkto kurlink 
eina musų saulės sistema: Tasai tamsus 
kūnas taptų matomu tiktai kada butų visai 
arti- musų saulės, net saulės spinduliais 
apšviestas, per klaidą jis kartais galėtų 
būti palaikytu už naują planetą. Jei tąsai 
tamsus skritulis butų didumo, kaip, pavyz
džiui, musų saulė tai, sulyg Gores’ išroka- 
vimo, taptų teleskopais įžiūrimu pirm ko
kių penkiolikos metų prieš tokios baisios 
katastrofos įvykimą. Laipsniškai jo išvai
zda didėtų, taip kad po devynių metų nuo 
jo patėmijimo jis taptų įžiūrimas nuoga 
akia. Tada apkvaišinti žemės gyventojai 
baimėje tokio baisaus prisiartinančio tero
ro, matytų savo nepermaldaujamą neprie
telių, žibantį šiauriniam danguje kaipo an
trą mėnulį. Greitas jo artinimasi ir dides
nis pritraukimas į saulės rubežius ir jo pa
ties pritraukimo spėkos padidėjimas pri-. 
gelbėtų jam prieiti arčiau prte saulės, ir jis 
pradingtų saulės spinduliuose.

Negalima atsivaizdin'ti sau ko nors bai
sesnio, — sako Tolmage,' ■— už šias pasku
tines dienas, nes joki žudynė ar katastro
fa kokią kada nors mes sau nusipiešiame 
nėra taip tikra savo įsikūnijimu kaip butų 
šitoki. Be vertės tada lieka net augščiau- 
sio žmogaus proto spekuliacijos gelbėtis iš 
tokio mirčiai nuteistųjų kalėjimo-žemės. 
Viltįs kokios praveda žmogų išsisaugoji- 
mais nuo visokių baisių gamtiškų apsireiš
kimų, čionai neturėtų vietos. Ir žmogus, 
pilnoje savo spėkoje, proto išsivystyme ir 
gabumuose, lauktii visatinojo jo išnaiki
nimo valandos, kadangi išsigelbėjimui iš to 
jau nebūtų jokios progos.

Astronomai tuome jau tikrai turėtų 
nuštatę ląiką kada tas viskas turės įvykti, 
taipgi butų nuspręsta forma ir greitumas 
to atsitikimo. Už aštuonių minutų nuskir
to tokiam susidurimui laiko, ugnies banga 
perlėktų. aplinkui visu žemės keliu, ir mu
sų skritulis akimirksnyje pavirstų į ga
rus ...

' O kas paskui?.
Vėl nebula — ugnies debesis, o po ne- 

apmieruotų amžių iš jos vėl prasidės tver
tis -n:?uja sistema, kaip feniksas kįlanti iš 
liekanų tos didelės ugnies kuri vėl užims, 
senosios buvusios sistemos vietą. Vėl, gal 
būti, nauja centralinė saulė, su keliaujant 
čiom's aplinkui planetomis ir jų mėnuliais" 
— vėl, pilname reikalingame laiko protar
pyje, atsiras gyvija, kuomet ant bent kū-
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1155. Biologija arba mokslas apie daiktus. Pagal 
prof. Nusbaumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant musų žė-, 
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NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE. LIETU 
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE: .

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

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

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

DAINOS IR MUZIKA

jlChorų 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- 

p- suodami “DIRVOS” Knygynui
“Dirvos” Administracija

(Tąsa iš-pereito num.)
Romėnai nebuvo išpažintojai 

visokių tikėjimų, bet jie savo 
valstybėje leido visokiems tikė
jimams gyvuoti. Laikais kara
liaus Numos jie neturėjo aiškios 
nuovokos apie dievybę, neturėjo 
jokių paveikslų nei stovylų; vė
liau jie, išmokę :nuo Graikų, pra
dėjo dirbti “didžiosios tautos
dievų” stovyias. Ant Dvylikos'bųjų imperatorių laikais jie ne- 
Toblyčių išrėžtasai įstatymas • buvo kankinami už jų religiji- 
draudžiąs “garbinti svetimu©-1 nius įsitikinimus. Visos reiįgi- 
sius dievus”, reiškė kad viešai jos buvo Romoje pakenčiamos ir 
apeigomis garbinti tebuvo gali-'i 
ma tokius dievus kuriuos Sena- i 
tas pripažino. Deivė Izis ture- t 
jo savo bažnyčią Romoje, iki ka- 1 
ralius Tiberijus išgriovė ją. žy- < 
d ai nuo pat Punų karų vedė Ro- : 
moję plačią prekybą ir turėjo 
savo synagogas Augusto laikais. 
Taigi ar bereikia aiškesnio įro
dymo kad Romėnai buvo laibai 
pakantus žmonės?

Mums pasakojama kad Romė
nai, 'kurie nieko’ nepersekiodavo, 
pradėjo persekioti Krikšičonis 
kaip tikftai šitie (pasirodė Romo
je. Mąn atrodo 'kad šitoks pa
reiškimas yra visiškai klaidin
gas, tik reikia priminti paties 
šv. Povilo žodžiai. Apaštalų 
Darbuose (XXV: 16) sakoma 
kad žydei sušiginčiję del tikė
jimo atvilko Šv. Povilą prieš gu
bernatorių, ir gubernatorius Fe
stus pasakė: “Ne Romėnų pa
pratimu yra smerkti mirčiai 
žmogų pirm negu jo kaltintojai 
stos veidas veidan su juo ir jis 
pats turės galimybės atsakyti 
kaltinimui.” šitie Romos teisė
jo žodžiai yra labai reikšmingi, 
ir jie rodo kad .jis nieko neturė
jo prieš Povilaf tiktai nekentė 
jo. Nebūdamas pats apšviesto 
tikėjime proto, nesuprato Povi
lo ir pasakė jam : “Didelis mok
slas išvarė tave iš proto.” Bet 
gi jis d'abojo savo valstybės įs
tatymus ir 'neleido nuskriausti 
svetimšalio, nors • pats jo ir ne
kentė. xcr

Tokiu budu šventoji Dvasia, 
kuri yra įkvėpusi šventrašti, 
Pati; ludįja kacį, Romėnai buvo 
teisingi ir nepersekiojo už tikė
jimą. Juk ne Romėnai puolė 
Povilą, bet jo paties tautiečiai j 
žydai. Jėzaus Brolis šv. Jokū
bas buvo užmuštas akmenaiis, 

! ir tą padarė Žydai-Sadukėjai, 
ne Romėnai. Vieni tik žydai 
akmenais užmušė šv. Steponą. 
Ir šv. Povilais, kurs tuokart lai
kė tų žmogžudžių drabužius, ne
buvo Romėnas, bet žydas.

Pirmieji Krikščionis, be abe
jonės, neturėjo reikalo ginčytis 
ir bartis su Romėnais. Vienin
teliai jų priešai buvo žydai, nuo 
kurių jie jau buvo pradėję skir
tis. Mes žinome kokią neapi- 
kanta -pasižymi sektantai prieš 
tuos kurie apleidžia jų'sektą ir 
nueina kitu keliu. Galėjo bulti 
nesutikimų ir peštynių synago- 
gose buvusiose Romoje. Sveto- 
nijus, rašydamas apie Klaudi
jaus gyvenimą, sako kad Romė
nai išvijo žydus kuriuos prie 
maišto kurtsė Kristus. Jis kly
do sakydamas buk Kristus kur
stęs prie maišto, — tas parodo 
kad jis nelabai daug težinojo 
'apie Romėnų nemylimus žydus. 
Svetonijus rašė Adrijano lai
kais, antrame šimtmetyje, kuo
met Romėnai dar nematė skir
tumo tarp žydų ir Krikščionių. 
Jo žodžiai parodo kad Romėnai 
nė tik nepersekiojo Krikščionių, 
bet baudė dar gi pačius žydus 
kurie juos persekiojo. Išguitie
ji žydai nepoilgam gryžo atgal 
.ir kaikurie jų net atsiekė augš- 
tąs vietas, nors įstatymai ir bu- 
vd jiems neprielankus, kaip pa
sakoja mums Dio Kasi jus ir Ul- 
pijanas. Galimas dalykas kad 
po išgriovimo Jeruzaiemo, Ro
mos imperatoriai davė kiek gar
bės didžiūnams žydams ir, jų 
kurstomi, persekiojo ir patiems 
žydams ir žvėrims pavesdavo 
atskilusius nuo jų tikėjimo 
Krikščionis.

Sakoma 'kad Neronas juos 
persekiojo. Tacitus sako kad 
jie buvo apkaltinti buk jie pa
degę Romą ir už tai buvo paves
ti minių kerštui. Bet ar tai bu
vo del jų tikėjimo? žinoma kad 
ne. Ar mes galime sakyti kad 
Danai paskerdę Kinietį Bateri
jos priemiesčiuose padarė tai 
dęl Kiniečių religijos? Nežiū
rint .“kiek žmonės norėtų save 
prigauti, visgi nėra galimybės

net nėra jokios priežasties tvir
tinimui buk Romėnai geidė,,per- ] 
sekioti tuluS nežihomufe žmones . 
turėjusius keistas apeigas, tuo j 
pat laiku kuomet visi kiti tikėji- 
mai buvo toleruojami.

Titas, Trajanas, Antoninai ir : 
Decijus nebuvo barbarai. Kaip ■ 
gi galima daleisti 'kad jie. butu 
ėmę iš vienų tiktai Krikščionių 
tą laisvę kurią pripažino vi
siems Irtiems? Kaip gi jie bu
tų galėję kaltinti Krikščionis už 
jų tikėjimo slaptybes, jei Ro
moje buvo pakenčiamos tokios 
slaptybės kaip Izis, Mitros ir By
ri jos deivių? Matoma kad bu
vo kitokių persekiojimui prie
žasčių. Galėjo būti tam tikra 
socialė neapikanta, tam tikras 
Krikščionių priešvalstybinis nu
sistatymas kurs privedė prie jų 
persekiojimo, prie jų kraujo 
praliejimo.

Pavyzdžiui, šv. Laurinas at
sisakė atiduoti Romos prefektui' 
Korneliui Sdkuliarui pinigus ku
riuos jis pas save turėjo ir ku
rie priklausė Krikščionims. Ai
šku 'kad toks jo nepaklusnumas 
galėjo- supykinti ir prefektą ir 
imperatoriui Jie nežinojo kad 
šv. Laurinas dalijo pinigus be
turčiams ir atlikinėjo labdary
bės darbą. Jie paskaitė jį mai
štininku ir liepė jį užmušti'.

Arba pasižiūrėkime i kanki
nio Polyektaus mirtį. Ar jis bu
vo pasmerktas mirčiai už tai 
kad priklausė naujai religijai? 
Jis inėiha bažnyčion kurioje lai
komą yrą pama'lęlos Į stabmel
džius dievus dėkojant "uz perga
les kokias atsiekė imperatorius 
Decijus. Polyektas įžeidžia ku
nigus, nuverčia aukurą ir 'su
daužo šventuosius indus ir šito-; 
vylas. Kokiame pasaulio kraš
te butų atleista toksai brutalis 
pasielgimas ? Paskutiniais dviem

• to imperatoriaus viešpatavimo
■ metais vienas Krikščionis vie-
■ šoje vietoje nuplėšė ir sudraskė 

imperatoriaus ediktą ir tuo sa-
• vo el'gė'siu užtraukė ant savo 
i brolių Krikščiinių krašto val-
■ džios rūstybę ir persekiojimus; 
» tas parodo kad jis buvo fanatic 
- kas ir per savo neatsargumą ir
• užsispyrimą intraukė nelaimėn 
; narius tos organizacijos kuriai
■ pats priklausė. Galimas daly

kas kad tasai begalinis atsida
vimas savo religijai, neturįs net 
nibežių, ir galėjo bulti viena 
svarbi arsiu priežasčių dėl" kurių 
pirmieji Krikščionis buvo Ro
mėnų persekiojami.

čia, žinoma, nelyginama ank
styvųjų ProteStonų su anksty
baisiais Krikščionimis, nes ne
sunku butų 'greta teisybės pa
statyti klaidą. Bet faktas yra 
kad Kalvino pirmtakunas Kore
lis padarė tai Aries mieste ką' 
anais laikais Polyektas padarė 
Armėnijoje. Procesijoje buvo, 
nešama šv. Antano stovyla; Ko
relis su keliais savo draugais 
užpuolė . vienuolius kurie nešė 
stovyla, apdaužė juos it įmetė 
Šv. Antano stovylą į upę; Jis 
buvo vertas mirties, tik išsigel
bėjo nuo jos pabėgdamas iš mie-

NAUJI “DIRVOS” 
AGENTŪROS 

PATOGUMAI
“Dirvos” Agentūra norėdama 

kuogeriausila patarnauti musų 
žmonėms pinigų 
reikalais sudarė naujų ryšių 
Lietuvoje.

Nuo dabar “Dirvos” Agentū
roje ‘kiekvienas gali gauti ir 
pats pasiųsti Lietuvon čekius 
Litais arba Dolariairs, ant ban- 

šituose'Lietuvos miestuose:, 
Akmeniai, 
Alytus, ■ 
Anykščiai, 
Biržai, 
Butrimonys, 
Čekiškė, 
Darbėnai, 
Daugai, 
Debeikiai, 
Ežerenai.
Gargždai,. 
Girkalnis, 
Gruzdžiai, 
Rakiai, 
Joniškis, ' 

• Jonava, 
Jurbarkas, 
Kaišiadorys; 
Kėdainiai, 
Kavarskas, 
Kalvarija, 
Kelmė, 
Klaipėda, 
Kretinga, 
Krekenava, 
Kupiškis, 
Kurkliai, 
Kuršėnai, 
Kybartai, 
Lazdijai, 
Liepoj us, 
Linkuva, J... ■ -ii
Luokė, ' ’ (
Maištai, 
Mariampolė, 
Mažeikiai, 
Merkinė, 
Naumiestis, 
Nemakščiai, 
Panevėžys, 
Pasvalis, 
PašvinitiniS, 
Papilė, 
Pikeliai, 
Pilviškiai, 
Plungė, 
Prienai, 
Prienai, 
Radviliškis, 
Raseiniai, 
Raguva, 
Rokiškis, 
Salakas, 
Salantai, 
Sėd'a, 
Seirijai, 
Seredžius, 
Skaudvilė, 
Skuodas, 
Simnas, 
Šeduva, 
Šėta, 
Šiauliai, 
Tauragė, 
Telšiai, 
Traškumai, 
Tytavėnai, 
Ukmergė, 
Utena, 
Vabalnikai, 
Varėna, 
Varniai, 
Vendžiogala, 
Viekšniai,

persiuntimo,

- Vilkaviškis, 
Vilkija,

- Virbalis, 
Vyžunai, - 
Žagarė, 
Žasliai,,

, žyžmariai.
Kaunas. ■

Norint pačiam pasiųst čekius, p 
reikia šitaip padaryti:

1) Atsiųsk mumfe pinigus 
ir pilną priėmėjo adresą;

2) s Iš muęų gausi čekį; .
3) Tą čekį pasiųsk pinigų pri

ėmėjui apdraustame laiške.
. 4) Pinigų priėmėjas nuėjęs 
su tuo čekiu i nurodytą ant če- v. 
iki o banką artimiausiame nuo sa
vo vietos miestelyje, gaus visus , 
pinigus kiek ant čekio nurodys :z 
ta. y ' Vsy-.-y.!

Lengva, paprasta ir greitai.
Naudokitės šituo naujausiu ir ' 

lengviausiu budu pinigams per- ' 
siųsti! »

“Dirvos” Agentūra 
Cleveland, O.

KAIP

kų

STRAIPSNIS XXX11

Maisto Priežiūra šilumoje
Vasarą rėdyk kūdiki kaip gali len

gviau, ir du ar tris sykius j dieną nu
trink apyšalčiu vandeniu. Nedėk kū
dikio ant saulės. Vaikyk muses ir 
uodus nuo kūdikio ir jo maisto, nes. 
tie vabzdžiai nešioja mikrobus.

Šilumoje nepatartina keisti kūdikio 
valgius, jei to griežtai neįsako gy
dytojas ar reikalas. Dienos vidurio 
karštyje patartina duoti mažiau val
gyti negu paprastai. Duok tik gry
ną atvėsintą vandenį ir paprastus, 
valgius. Nereikia duoti kitko, kaip 
sunkų nuo mėsos ir t. p. vaikams įle- 
turintiems' 12 mėnesių, ries jie vidu
riukus sukietina. Trečiame ar ket
virtame mėnesyje reikia duoti per
koštąėrardžių sunką atmieštą virin
tu vandeniu, syk. pries penėjimą.

Dažnai' sunku gauti šviežio pieno, 
arba nėra ledo j į užlaikyti nuo rūgi
mo, todėl reikia žinoti kad konden-. 
šuo ta s pienas yra saugus kūdikiams- 
Karo laiku kondensuotas pienas bu
vo plačiai vartojama Francuzijoje ir 
Belgijoje. Artimųjų Rytų Pagalba, 
vartoja jį ir gauna stebėtinų pasek
mių. Ji rūpinasi 200,000 kūdikiais; 
prieglaudose. Kada tik ta įstaiga, 
rinko Amerikoje aukas visados pra
šydavo kondensuoto pieno. Pienas 
kenuosc tikrenybėje išgelbėjo nesu
skaitomą daugybę nelaimingų kūdi
kių. '

Kondensuotas pienas turi visą kau
lus ir raumenis darančią medegą, irt 
liuosas nuo kenksmingų bakterijų- 
Borden’s Eagle Brand Pienas yra pa
darytas iš Smetonos, gryno šviežio 
pieno — vien iš sveikų karvių ima
mo. Didžiausias stropumas prižiūri
ma jo gaminime ir jame yra daugiau 
sviesto rieablų negu bile kitoje rušyj. 
Jis lengvai, tik atmiežiant vandeniu, 
sutaisomas. Grynas nendrių cukrus 
palaiko jį saldžiu ir švariu net dėžę 
atidarius. Tik visados reik pridary
ti kietai ir padėti šalton vieton. Už
vožtas puodelis yra labai praktiškas 
uždarymas. Atmink kad grynas, 
sveikas maistas ir rūpestinga meto
dą 'j j ^priruošti, kartu su tinkamu pe
nėjimu, yra saugiausios įmonės išgel
bėti. kūdikius nuo vasaros ligų.

Jei kūdikis suserga viduriavimu, 
vemia, ar dažnai turi kietus vidu
riukus tai pasitark tuoj su gydytoju.

Ar esi viena iš tų kų. mano buk 
nedapenėjimas randasi tik pas var
gingus tenementų vaikus^? . Tikri ty
rinėjimai įrodė kad iš milijono New 
Yorko mokyklas lankančių vaikų tik' 
17 nuošimtis yra pirmos eilės kūno 
sveikatoje. Turtingi vaikai gali kaip 
ir biedni kęsti nuo to. Gali būti apie 
jus visur yra nedapenėtų vaikų, tik 
tėvai to nepastebi. Laipsniškai ne
dapenėjimas pakerta visą kūną, bet 
jo pasekmės nemitriai akiai nepa- 
stebiamos, kadangi jis dirba slaptu 
budu

Nedapenėjimo priežastis yra nepa- 
kaktinas maistas, arba ne tas mais
tas Pridedant Borden's Eagle Į Pie
ną prie jūsų kūdikio valgių, gali bū
ti tikra kad jis gauna visus veikėjus 
reikalingus išvengimui ar atiatisy- 
mui nedapenėjimo.

Skaityk Šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

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

užrašykit ją jiems ant visų metų arba puses. Už- 
kreskit 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
” ” Lietuvoje.
” ” ” Kanadoje

(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

$2.00
$3.00
$2.50
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KAIP ATSIRADO ŽMONES 
PASAULYJE

mažos planetos jau buvo keletas nedidelių 
kūdrų, kurios vėliau išsiplėtė ir liko galin
gais rytinio ir vakarinio pusžemių okea
nais.

Ir vieną dieną atsitiko didelis stebuk
las. Tai, kas buvo negyva, pagimdė gyvy
bę.

Pirmoji gyvoji celė plaukiojo ant ju
rų vandens.

Per milionus metų ji plaukiojo be jo
kio tikslo, vandens (tekėjimo nešama. Bet 
per visą tą laiką joje jau vystėsi tam tik-

D I A
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vandenį ir paprasta 
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O ES gyvename milžiniško klausimo še- 
I 1 sėlyje.

Kės mes esame?
Iš -kur pareiname?

< - Kurlink keliaujame?
Išlengva, bet didele drąsa, mes vis stu

miame šitą klausimą pirmyn ir pirmyn užu 
tos linijos, užu to regraeio, kur tikimės ra
sti sau atsakymą.

Dar vis netoli tenuėjome.
Vis dar labai maža težinome, bet jau 

pasiekėme tą punktą, kur jau galime spėti 
(ir nelabai teklystame) apie daugelį daly
kų.

šitame skirsnyje papasakosime jums 
(sulyg geriausio musų įsitikinimo), kaip 
susidarė scena pirmajam žmogaus pasiro
dymui. ... <■'

Jei mes parodytume laiką, kuriuo šiaip 
gyvija galėjo būti ant musų planetos, su.pa
galba šitokio ilgio linijos,

tai trumpoji linija 
kuriuo žmogus, ar 
gyveno ant žemės.

apačioje reikštų laiką, 
žmogui panašus gyvis,

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Kun. Vilkntaitis (vietinis) 
tuicee vestuvėse prisitraukę? 
‘^namiinėa”, nasipuolęs ent vieno 
tautininko teikėjo, prisispyręs 
reikalavo prirodyt ką tautinin

‘DIRVĄ”!
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Toli žiemių Krašte yra šalis vardu Svit- 
džioda. Ten yra uola. Ta uola yra 1,000 
mylių augščio ir 100 mjlių pločio. Ir kas 
1,000 metu atlekia mažas paukštelis prie tos 
ūdos ir ipagalanda į ją savo Snaputį....

Kai ta uola tokiu budu nudils, tada tik 
viena amžinatvės diena tebus pasibaigusi.

Iš visų gyvių žmogus vėliausiai atėgo 
ant žemės, bet jis pirmutinis iš visų pradė
jo naudoti savo protą gamtos jiegoms už
kovoti Taigi del tos priežasties mes tyri
nėjame žmogų labiau, negu kates, ar šunes, 
ar arklius, ar kitokius gyvius, kurių visi, 
savo keliu, turi ir gi labai indomią vysty
mosi istoriją.

Pradžių pradžioje planeta, ant kurios 
mes gyvename, buvo (kiek mums žinoma) 
didelis skritulys liepsnojančios medegos, 
panėšėjęs plonyčiam durnų debesėliui bega
liniame erdvių okeane. Laipsniškai, mi- 
lionų metų eigoje, paviršis pats > savaime 
nudegė ir apsidengė plona uolų antklode. 
Ant šitų negyvų uolų lytus lijo be paliovos, 
dildydamas kietąjį granitą ir nešdamas 
trupinius į slėnius ir atkalnes, kurios bu
vo tarp aukštų garuojančios žemės atskar
džių.

Pągaliaus atėjo laikas, kada saulė pra
siveržė per ukus ir paregėjo, kad ant šitos

ros ypatybės, kurios prigelbėjo jai išsilai
kyti ant nevaisingos žemės. Vienos tų gy
vųjų celių buvo visųlaimingiausios tamsio
se ežerų ir kūdrų gelmėse. Jos įsišaknijo 
nuogulose, kurias sunešė vanduo nuo kai
nų viršūnių, ir virto augmenimis. Kiti pa
siliko kur buvę, užsiauginę sau keistas są- 
narines kojas,’ kaip skorpionai, ir šliaužio
ja ant jurų dugno, tarp įvairių vandeninių 
augmenų ir žalsvų daiktų, panėšiu galare- 
tinėms žuvims (“jelly fishes”). , Qi kiti 
plaukioja vandeny iš vietos vieton, jieško- 
dami sau maisto, — ir tokiu budu per metų 
eiles okeane priviso miriadai gyvių.

Tuo tarpu augmenų priaugo daug, ir 
jie buvo verčiami jieškoti sau kitų augimo 
vietų. Jau nebebuvo jiems vietos okeano 
dugne. Palengva jie kraustosi iš vandens, 
pradeda augti pelkėse, pakudrėse ir? tojle 
žemėje, kokią vanduo sunešė nuo kalnų į 
slėnius ir pajūrius. Du sykiu į parą okeano 
anlbpludis padengia juos vandeniu., Per vi
są likusįjį gi laiką augmens stengėsi šiaip 
taip išsilaikyti ir augti skystame ore, kurs 
tuokart apsiautė musų planėbos paviršių. 
Po ilgų tokio lavinimosi šimtmečių, jie iš
moko gyventi taip jau gerai ore, kaip ir 
vandenyje; Jie jau ir’padidėjo, sustiprėjo, 
virto krūmais ir medžiais; prie jų jau lėkė 
vabzdžiai ir paukščiai ir nešiojo jų sėklas 
į tolimesnes vietas, ir tokiu budu, laipsniš
kai, visa žemė ėmė žaliuoti, — čia plačios 
pievos, žolynai, ten — tankios ūksmingos 
girios ir miškai.

Taip pat ir kaikurios žuvys pradėjo ei
ti iš vandens, pradėjo mokintis kvėpuoti 
plaučiais taip pat. kaip žiaunėmis. Tokius 
gyvius, kurie gali taip jau liuosai gyventi 
vandenyje, kaip ir ore, vadiname amfibijo
mis. Pirmutinis varliūkštis, kurį pamaty
si kur ant žolyno, pasakys tau apie visus 
tokio dvilypio amfibinio gyvenimo smagu-, 
mus. ‘

Gyviai, išėję iš vandens ir pamėgę gy
venti ore, laipsniškai vis labiau ir labiau 
taikėsi prie gyvenimo ant sausumos. Vie
ni jų virto šliaužliais-reptiliais (tokiais su
tvėrimais, kaip driežai), ir jie gyveno drau
ge su visokiais vabalais-insektais giriose. 
Kad galėjus greitai bėgioti ant minkštos 
žemės, jie sutvirtėjo ant kojų, patys augo 
dideli ir, pagaliaus, visas pasaulis buvo pil
nas milžiniškų šliaužlių (biologijos rankve- 
džiuose jie vadinama tokiais vardais, kaip 
Ichtyozaurus, Megalozaurus ir Brontozau
rus). Jie užaugdavo trisdešimts ir ketu
riasdešimta pėdų ilgio; jie buvo taip dideli, 
kad, sulyginamai kalbant, jie butų galėję 
žaisti su drambliais taip pat, kaip suaugu
si katė žaidžia su mažiukais katukais.

Kaikurie šitų šliaužlių pradėjo gyven
ti viršūnėse medžių, kurie tuokart užaug
davo suvirs šimto pėdų aukščio. Jau jiems 
nebereikėjo jų kojų vaikštinėjimui, bet jau 
reikėjo išmokti vikriai ir greitai peršokti 
nuo vienos šakos ant kitos. Taigi jie laip
sniškai keičia tam tikrą savo odos dalį ta
rytum į ‘‘parašutą”, kurs nutysta nuo jų 
kimo šonų ligi mažiuko pryšakinės kojos 
pirštuko; laipsniškai toks “parašutas” ap
auga plunksnomis; gyviai gauna uodegą, 
kuri yra lyg jų vairas, ir dabar jau jie liuo
sai ir vikriai gali šokinėti nuo vieno me
džio ant kito. Tokiu budu iš tų gyvių užau 
go paukščiai.

(Bus daugiau)

Kun. Dembikia, jo gyvenimas, raitai ir darbai — gy
vas piešiny* dideli* atminties musų pirmųjų 

įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su
Drūtais audimo apdarais ........................    1.60

Ta pati drūtais apdarais .................. 2.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Norints dirtrrelė netikus, 
Bet prie teatro tikus.

Viena tokia įžengti Į teatrą 
užsinorėjo,

Pagriebė nuo tėvų pinigų ir
> į Najorką nupleškėjo.

Tėvui neišpuolė kitaip padaryti, 
Na ir į Na j orką nuvažiavo 
Ir dukrelę namon pargabeno.

Norints jam kaštavo šimtinė 
dolarių,

Uždarbis trisdešimts dienų. 
Namieje gana dukrą, vaktavo, 
Ir į kokį laiką jaunikį gavo,

Vaikinėlį patogų ir švarų.
Ir padavė sutartuves ant galų.

Ant užsakų padavė,
Vaikinas ant drebių pinigus 

davė.
Bet kada žmogus storojas 

Tai kitaip stojas: . , 
Veselka suiro, 
Viskas pabiro.

Vaikinėlis vos pinigus išgriebė, 
Drapanas atėmė ir pardavė,

Pinigus i banką sudėjoį 
Ir viskas po vėlinių nuėjo.

Vienoje vietoje buvo šokis, ,
Ir tai ne bile kokis, 
šoko ir linksminosi 
Kiek tik kam norėjosi.

Mergicos su bobelėmis maišėsi, 
Kožna iš savo dukrelės gėrėjosi. 
Nedyvai, juk pelėda iš savo 

vaikų gėrisi,
Iš skaistumo Stebisi, 

O čia širdelės mama
Iš dukrelės — jau gana! 

Bet kokia tai kvaraba įlindo, 
Jog nuo kelių mergicų skrybėlių 

papuošalai dingo.
O kad girtos buvo
Tai pačios nežino.

O mano rūtelės, širdelės, 
Bjauru ’kaip pasigeria mergelės. 
O ką kelis stiklelius munšainės 

traukia
Nei nešusiraukia.

Ij- niekam neapsileidžia, 
Norints pasileidžia;

Ką darysi: kokios mamelės 
Tokios ir dukrelės-.

Skulikine linksminosi • dvi' bobe
lės,

štai atsirado' tarpf jų ir vyrelis. 
Traukė naminę’ linksminosi, 

klegėjo,
Na ir gerą laiką turėjo.

Tuo lark to vyrelio pati dažinojo, 
Greitai atlapsėjo,

Užklupo ant tų bobų kaip katė, 
O išsišiepė kai giltinė.

Nutvėrė už kudlų,‘pradėjo lupt, 
žviegt ir šaukt:

“Judvi gyvatės patėmpionos, 
Ar jis neturi savo žmonos, 
Kam jus jį balamucijat, 
Ir kaip, savą glamonėja!?” 
Ir skaudžiai bobas sųteriojo, 
Jog net keltas dienas vaitojo. 
O ■ čia da plaukus nurovė, 
. Suvis plikos išrodė.

Tai bent Dzūkelė stragi,
Davė dviem kalakutėm —- 

už tai peikt jos negali.
4/

P-lė Ona Skukauskiutė (She
nandoah, Pa.) pametė savo vai
kiną pasiskaičius čia išrodinėji- 
muis kad Meilės visai nėra. Jis 
sakė ją labai mylįs ir be jos gy
venti negalįs. Ji liepė jam dau
giau neateiti pas ją ir nekalbė
ti apie tdkius dalykus kurių vi
sai nėra.

“Vienybė” piktinasi “Saulės” 
džiaugsmu 35-kių metų ‘Saulės’ 
“išdavystės” sukaktuvių, už jos 
(“Saulės”) darkymą Lietuvių 
kalbos, kas yra lyg plėtmas mu
sų laikraštijoje. Saulė priguli 
paeitiems laikams. (Jai Itas at
leistina.

Bet neatleistina kad “Vieny
bė” savo “Tarkoje” bando kuo- 
šlykščiausda išversti miestų var
dus paduodama juokus iš tų 
miestų.

“Saulės” niekas nepertikrina 
kad reikia rašyti tyrai Lietuviš
kai, ir ji vis laikosi'savo.

“Vienybės” irgi negalima pri
versti rašyti tyrai miestų var
dus juokuose, kuomet tie juokai 
remiasi ne ant durno iškraipy
mo miesto vardo, bet ant paties 
juoko kokį bandoma iš to mies
to paduoti.

Mes visada Sakėme kad juoką 
gali parašyti ir gražiais žodžiais 
kurie nesukeltų žmonėse pasi
šlykštėjimo, kaip “Saulės” “ra- 
sziba”, bet “Vienybė” tam ne
tiki; ■■'■r '■

kai ;Cleveląnde turi: nagi nie
ko, o nieko, 7— prirodinėjo kuni
gas. Ot mes tai kas kita: štai 
turim beisbolininkų klubą, vai
kų klubą, etc., etc.’

Na ir kas iš to klubo išėjo: 
šalip kelis sykius susidaužymo 
vieni kitiems galvų, tie beisboli- 
n inkai palošia-palaksto kur po 
pievą su kitais tokiais. Delei 
išdykavimo bažnyčios skiepe su 
mergaitėmis" tas jaunimo klu
bas susilaiko nuo išdykavimo 
karčiamose, kurios geriau tam 
dalykui tinka negu bažnyčia.

O štai ką tautininkai turi: 
Leidžia “Dirvą” ir įvedė joje 
Anglų kalboje skyrių kuriame 
stengsis tuos klebono išklaMin- 
tus vaikelius atvesti ant doros 
kelio mokindama juos ir šiaip 
ir supažindindama su Lietuva, 
kad jie daugiau nesigėdintų sa- 
Vd Lietuvio vardo ir žinotų sa- 
vo' tautos garbingumą ir di'c'žiią 
jos praeitį.

Gamtą išmintinga, ką daranti 
žino,

Taip muš iš senovės tėveliai 
mokino.

Bet kam ji blusas mums ir 
bimbalus duoda?

Kam speigai ir kaitros ramybės 
neduoda ?

Pa-Pukšt.
&

Kaip nori skustis. Rusuose, 
užėjus į barzdaskutyklą būdavo 
klausia:

— Kaip tamistą paskuti, ar 
“s uvazenijem” ar “bez uvaže- 
nija?”

— Ką tas reiškia? — klauln.
— “S uvaženijem” reiškia — 

paspjausi ant muilo, nutepsi 
muilu veidą ir nuskusi už pen
kias kapeikas.... “Bez uvaže- 
nija” reiškia paspjausi tiesiog 
ant veido, vienkart muilu veidą 
braukydamas, nulskusi, ir už vi
są malonumą — tris kapeikos.,r 

(“Lietuva,”)
h”. • W
i Iš Kipšo Maišelio

“Gausiai aukavo”. — “.... 
Aukų sutrinkta $9. Reikia pa
žymėti kad publika širdingai rė
mė moksleivius ir gausiai auka
vo....” (žiur. “Naujienos”, 
rugp.' 1 d.).

Taip, publika labai gausiai 
aukavo:■suaukavo $9...

Ura!
Račkauskui primetė sensaci

ją buk Cljicagoje kuriasi nauja 
partija. “Telegramas” ir “Vie
nybė” pyksta ant Račkausko už 
tą sensaciją. Bet gi, kai Kan- 
didas .sakydavo, “Nėra blogo iš 
kurio nebūtų 'gero”, taip ir čia: 
“Vienybė” jau surado kad ačiū 
tai sensacijai Sandras gaus tūk
stantį naujų narių! Tai ir ge
rai, vyrai! Tai ko jus už tokią 
sensaciją kalnus verčiate? Ver
čiau padėkos rezoliuciją siustu- 
met.

Dešinėji nežino ką kairėj! da
ro. “Tarkoje” muSų “Dirvai" 
buvo sudrožta per bikšes kam ji 
įvedusi naują skyrių — “The 
Younger Sėt”. Sako, ar netu
rite kur dėti pinigų kad gelbsti- 
te Amerikonytd Lietuvius ?

“Vienybė” gi savo redakcijos 
peržvalgoje mato kad iš to sky
riaus visgi bus naudos.

Matoma redąktoriai per stalą 
nesusikalba kap tą patį _ dalyką 
rišus.

Kad kiaulė ragus turėtų visą 
svietą išbadytų. “Garsas” jau

g voltu rėkia kad TJetūvos mi
nisterijose sėdi tokie laisvi žmo
nės kai Balutis^ Klimas įr kiti. 
Gaila kad dar įpeaumjnėjo Eko
nominio Departamentų Direkto
riaus Romano Karužos.. .“Gar
sas” sako kad tol nebufe»Lietu
voje gera kol atsakomihgose 
vietose sėdės kitų pažiūrų žmo
nės, ne klerikalai..'..

Teisybė. Kai Lietuvos Atsto
vybę Amerikoje vedė nė kleri
kalas Vileišis Lietuva gavo pa
skolos 1 milijoną 600 tūkstančių 
dolarių. O kai at<ėjo traicė Car- 
necki-Bielski-Mostovski, Lietu
vos valdžia turi tiek naudos kiek 
katino ašarų....

Well, MerikaTų lape'tttai ytra 
dideli. Bet gomuris toks pat 
kaip ir kitų žmonių. Tegul ry
ja, ateis laikas kai pasprings, ar 
“nestravnosties” gaus ir reiks 
keliauti pas Abraomą su visa 
savo partija....

Sandariečių smarkumas. Mi
chigan, Ohio ir Pittsburgo San- 
dariečiai greitai nušluostys no
sis tokiems kaip ponas “Gar
so” redaktorius: jie jau mobili
zuoja jiegas kad 1925 metuose | 
Lietuves seime butų 60 nuoš. į 
liaudininkų.. Tuokart šimutis 
neteks vilties likti Departamen
to Direktorium.

“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.

DR. J. T. VITKUS
Uitnria Gydytoja* ir Chirurgą* 

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65

Viri Aptiako*

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southampton; ant milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New York; kas Utarninką 
Greitas persėdimas Southamptone.

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

kūrinamais laivais.
3-čia (j Piliavą 106.50) War Tax 
Klesa (į Hamburg 103.50) $5.00 
KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS 

sėda ant laivo Piliavoj, važiuoja j 
Southampton; ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kaslink kainu ir rei

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

REIKALAUJAME 
SMARKIU AGENTŲ 

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

miestų — laišku: 

"DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos — 
"T R“UM I T A S| 

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

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

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

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

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

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

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

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

“TRIMITO" REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVfiS AL. No. 26.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

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

U’’minęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
lįWUllWM ' visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, 8KTL-
jrllHS I 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 metodo* kas tau kenkia. Aš vartoju 
X-SPINDULIUS,, MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALISKĄ analizavimą ir -visus MOKSLISKUS 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 Vaistų 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 jų* pasveiksi! visai trumpu laiku.
Aš pats ypatiškai prižiurtu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patanravimuL

DOCTOR BAILEY, ‘‘SPECIALISTAS”
811 Prospect Avenue. Room 30Ž Standard Theatre BWg.

CLKVBLAND.OHIO , '
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:80 VAKARE. NEDBLDDBNIAIS U IKI 1.

Imk Elevatorių prie inaigM j Standard Teatrą ir važiuok aut Tvefių Grindą.



DIRVA

PITTSBURG, PA.
čia nuo senai Igyvuoja Augš- 

čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje Draugija su 15 kuo
pų ir 1,500 narių. Joje įsiviėšj 
pa tavo bolševikai ir inpiršo or
ganu “Laisvę”. Vienas bolševi-. 
kas J. Aleferis nukniaukė drau
gijos pinigų apie $10,000, ir da
bar Prieglauda yra arti bankru-

[they are possessed of skill, 
. | strenght and helpfulness. They
'urses (jomer |j travel many miles, they see 

human life in a thousand phases, 
they perform modern miracles., °’

Read more about the brilliant1 Ir julk tie Patis bolševikai is 
i “Laisvės” seiles varvina žiurė- 
I darni į S. L. A.!.... Bet, tur 
'būti, neteks tam šuneliui Susi
vienijimo dešrelė....

Smulkius
Lietuvos Žemlapius

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

Neura Bottling Co. .
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI 

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

Cherry, Strawberry, Grape, Lemon,

a

The nurse iš loved, respected 
and desired by all the world. 
She is essential to democracies 
because her work gives an equal 
chance for equal health to all.

Remember this; that just as 
legal training helps a man, no 
matter what he does, so nursing 
training helps a woman, what
ever her life. The following 
article is the escond in a series 
written for the Dirva by the 
Committee for Nursing Educa
tion, 2157 Euclid Avenue. Go 
there for information about the 
most scientific and human pro
fession in the world.

If there’s anything you’d like 
■about nurses just ask Rase

she 
nau- 
with 
care

SOME MORE ABUOT 
VIL.NIUS

During a period of over four 
and a half centuries Vilnius 
was the capital of the Grand 
Dukes of Lithuania.

• Vilnius was the intellectual, 
artistic' and religious centre of 
Lithuania. During that time 
Lithuania’s influence on the 
scientific and artistic develop
ment of Poland was consider
able. However even at that 
epoch when the Polish language 
took the place of the Latin ton
gue, the University of Vilnius 
never lost its character as the 
home of Lithuanian culture.

The unions of Lithuania with 
Poland were never an expres
sion of free-will on the part of 
Lithuania but of combinations 
imposed on the country by Po
land. The Union of Lublin in
1569 was a striking example of Hrasny. Rosa has been encoun- 
this policy. tering them since she arrived

t*. * * ir-, • * in Cleveland eighteen years ago.It was at Vilnius, at the time ® , .. . ...A „ , ’ . . .... I in fact, almost the first thingof the Russian dominion, that ’ , , ,. ... . . , .. she saw when her baby eyes be-Lithuama experienced the most 3 . . ,
, , . . . __ , - <ran to distinguish objects wascruel losses in her struggle for ° e . .__.

liberty. This city is the centre Rhe blue coat of an omnipotent 
of the political and intelectual 1^ire now^ a^r.

• i r t in. Rosa was the first born in therevival of Lithuania. TT , ..
The Polfeh delegates Brus- Hrasnv Th.e

seis and Geneva before the "er® muc _• 1
ri -i t ai. t f coming event but their contn-Council of the League of Na- , ‘ TT .
az • e m a— • butions to Mrs. Hrasny s scantytions was painfully trying todisprove the LHtiUainialn originIs.0’'® 0 * onna ion were 
of the Lithuanian capital VilJlan<ily than mtdigent In the 

- ta m i. - a i • a. I meantime, her backaches werę mus. It will be interesting to * , , ’ , ,. .
mention here that one of the almost unendurable and 
eldest Polish historians, 'Ma-|wasn a e 0 ®a 
teusz Miechowita, states that Į3 • an • n ’
Vilnius was founded by Lithua- H^ard tenderness to

. ..... . _ __ _ for her. His frown changed tomans ( hie pnmum condiderunt ...... . at.
oppidum Vilno”). He mentions ylook of rįef “ he the
a DJkeWis (“dux VMia”) who Jn the blue uniform
transported Lithuanians foto Standing on the doorstep. ; 
that region and founded the ’ urse, s es P°or^ ’ 
city which from this duke re. he said, transfenng his trou'bl^ 
ceived its name Vitaius. to this Stranger who to always

I "eceived as a trusted friend.
Introduction of Christianity Nurse aid Mrs. Hrasny com- 
Iiito Vilnius fortable arid told her what to do

Christianity was introduced I until the next day. She spoke 
into Vilnius by Jogaila in 13871 L-jth the confidence of the train- 
Vilnius then was the capital of e(j woman. She returned and 
Lithuania (“caput ėt metropolis took the sick woman to a dis- 
gentis”), and here the 'Lithua- Į pensary for an examination, 
nians were baptized. She gave her a‘little handbook

Historians Miechowita, Stryj-[written, in her native Hunga- 
'kowski and Guagnini say that rian. she helped cut the gar- 
the sacred eternal fires of the ment that Rosa would need. In 
Pagan Lithuanians were then short she became an essential 
extinguished, their idol's 'dels- part of the Hrasny household, 
troyed, the sacred mounds le- When the great event ocurred 
veiled and 30,000 Lithuanians Nurse was on hand with the 
baptized. I doctor. She was the connecting

As the Polish priesrtls could Rpjj that brought to Mrs. Hras- 
not speak Lithuanian, the Lith- ny the same medical Skill se- 
uanian Grand Duke Jogaila him- cured by the rich. She did her 
self explained thejrj.sg[inons to p,est to give Rosat,Lan. ecpial- 

Į chance for ‘life, liberty and the 
I pursuit of happiness”. Is it 
any wonder that America and 
nurse came to be associated in 
the mind of Rosa’s mother?

Last year the Visiting Nurse 
Association of Cleveland made 

Į 78,671 visits to 10,386 patients.
Many of these were maitermity 
•cases, others were sick or crip
pled children, parents stricken 
with a disease that left the 
children uncared for, or old 
people without anyone to look 
after them. The visiting nurses 
here are part of the grown ar
my of public health nurses 
whose uniform is becoming fa- į 
miliar all over America, in the 

Economy Į cities, the country districts, the
Economy is a habit, that can camPs' ™ey wom/n ] 

hardly be formed too eariy. be envied and ^“^ted, for <

the baptized (people.

Travellers of the XVth and 
XVIth Centuries

From writers of fifteenth and 
sixteenth centimes who travel
led in Lithuania and visited Vil
nius, such as Guillebert de Lan- 
noy (1413-14) and Baron Her- 
berstdin '(1517-26), we have 
mention of Vilnius. Guagnini 
(1538-1614)) in his work “Sar-I 
matiae Europea Descriptio” 
briefly' describes Vilnius. The 
Italian writer Jonas Boterius 
Benesius [superficially .(describes 
thė Lithuanian people and Lith
uania’s capital Vilnius.

life of Rosa Hrasny in next 
week’s edition of “The Younger 
Set”.

SPORTING NEWS
John McGraw, of the New 

York National League Club, 
leads all managers in both ma
jor leagues in the number of 
league championships won. The 
leader of the giants has won 
eight pennants.

Jim Barnes, professional golf
er, receives a salary of 820,000 
a year.

Abels of Cleveland win an
other by lone run. A real game 
too.

The St. 
had their 
swamped 
14 to 6. The Cafes received bu 
five hits.

Georges of Cleveland 
own way when they 
the Harmony Cafes

Jamieson the hard hitting 
fielders of the Cleveland club 
is steadily advancing upward in 
the ranks of 'batsman. He now 
is in second place. Hellmann 
of the Detroit Tigers occupies 
first place.

Cleveland High school foot
ball teams are making ready to 
hit the grind. Several of them 
will enter football camps in a 
short time.

CHICAGO, ILL.
Vietos Sandariečiai priėmė ir 

paskelbė rezoliuciją pripažįstan
čią darbininkams teisę ginti sa
vo reikalus ir kovoti už geres
nes darbo sąlygas su pagalba 
'streikų. Rezoliucija paskelbto 
su parašais S. Rodžio ir V. F. 
Andrulio.

Chicagoj yra, kaip sako, slap-: 
ta “Vaidilų Brolija”; nesenai ji 
rengė “naktinį išvažiavimą” ant 
Beverley H ii E Vaidilų pirmi
ninku esąs Dr. A. Montvidas.

Kaikuriems Chicago's Sanda- 
riečiams nepatinka kad prie vie
tinių Sandaros kuopų prisirašė 
p. Laukis ir p. Votovičius, “Te- 
legramo” redaktorius ir leidė
jas.

Pavasaryje farmaceutų mok
slus baigė Francis Stogis; Mi
kas Šileikis ir A. Valda (baigė 
Meno Institutą.

Advokatas Jonas Bagdžiunas 
išlaikė liepos mėnesyje valstybi
nius kvotimus, ir tikimasi kad 
netrukus bus pripažintas tik
ruoju teisininku.

Daktarų Draugijoje įvyko 
permainų: vieton paleisto iš sek- 
retorybės Dr. A. L. Graičuno iš
rinkta Dr. A. J. Karalius.

Automobilius labai pavojin
gai sužeidė 12 metų Lietuvį vai
ką Bruną Baltušį, 6845 S. Wes
tern Ave.

The greatest speed ever at
tained in a motorcycle race was 
made by Johnny Walker riding 
an Indian. He avearged 115.7!) 
miles per hour.

The United States will send 
three hundred athletes to Paris 
next year to compete in the 
Olympic game's. The cost of 
the representation of the United 
States will be close to $300,000. 
The money will be raised by 
subscription through the coun
try.

KNUTTY KOLUMN

I
 LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvaibų, Varnišių, Cinuoja,Lieja ir Stogams dangalų 
1169-East 7»th 8t. N. E.

Princeton 1887-K•ZAWW.VAVAV. Cream Cola.
Pristatome ant bile pareikalavimo j Krautuves, Namus, 

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

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

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKI T JŲ AUTORIŲ
MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Siu nakcialy (dzūkiška) ......................................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai ? ..........................................
Vai Aš Pakirsčiau ...................................    .,
Už šilingėlį .....’.............................. ......................
Dovanojo (dzūkiška) ...............................................*
Skyniau Skynimėli ................................................
Tykiai Nemunėlis Teka .................. j........................
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 Gulbi-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ..         ’

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

Birutės Daina (aria iš op. "Birutė". Angliškai 
žodžiai Anna Lutkus. Solo ir pianui) 

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera)- ... 
Aras (kvartetas) .................. ................. ..
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ..................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ..............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . .. .....'.i......... 
Pasaka (solo) ............ .............................................
Noktumas — Ačiū (solo) -.................. . .............
Kur tas šaltinėlis (solo)'........................ .............
Vai, Verčia, Laužo (solo) ............................... .\.
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ..................
Skambančius Stygos (duetas) ..........................
“Lietuviškos Dainos” — šeši sąsiuviniai — ke

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

“šventoji Naktis" — trijų aktų operetė, solo 1 
sopranas, 4 tenorai, 2 baritonai, 1 basso, 
choras, piemens, angelai. Mirtis, Kainas, ir 
kiti. Pusi. 41. ..;.. /.'.'. .A ......'.

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

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

"Močiute Mano”) .J....... ........ .............
“Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 
“Barkarola” (solo), Baritonui ar mezosopranui 
“Kad Širdį Tau Skausmai” (solo), bar. ar ” 

LIETUVIAI ATEINA i “Gie^ GMdeli*!”:, ‘*A"t :Kalno .?UT" ?r "Oi Žiba Žiburėlis ”, 3 dainos mišr. chorui ....

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI

Neužmirškit saviškių Lietuvoje 
Užrašykit jiems “Dirvą”

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
“ 10 ryte iki 18 

2 iki 5 po plot 
Nedėliotais 

nuo 10 iki 11
Vakarais ofisas’atdaras nuo 7 ild 8 
E. 7» ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street
Telefonas Randolph 1906

Kasdien savo senon sanitariskon mau- 
dynėn, kur jiems geriausia patinka, 
nes 
šia 
jis

yra visoki patogumai ir geriau- 
patarnaujama. Taigi ateikit ir 

kurie dar nebuvot. (30)
KAINA TIK 25 CENTAI.
921 St. Clair Ave.

Netoli E. 9th Street

A LOVEvSONG 
We riever met in leafy lane, 
Nor mid the flowers rare; 
We never met in yellow grain, 
Nor ’neath the skies so fare.

J. PERME 
Geras Siuvėjas 

Valo, Prosija ir Taiso 
Moterų ir Vyrų 

Drabužius. 
Kainos prieinamos. 
6620 St. Clair Ave. 

Cleveland, O.

lygiams balsams) ....

(solo) ............
Gimę (chorui)

Štai Jums
Muzika ir Dainos

We never met in happy youth 
Nor yet in life’s dim fall. 
In fact to tell the simple truth, 
We did ndt meet at ail.

Natives of Africa 
shoe polish for cold

use black 
cream.

The University of 
has a crack rifle team composed 
of girls.

Tennessee

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- 
Iryta seredoj po pietų. Atdara 

subatomis ir kitais vakarais.

Mergužėle ir Einu per Dvareli 
chorui) ..’........ .................... ........

aš, Mergele (solo) ......................
chorui) .....................

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

Aš Jojau For Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas eu Giria (mišr. chorui) ...... 
Ai jiivilkčiau Čigono Rūbą (duetai) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (miir. chorui) 
Darbininko Daina (miir. chorui).. . ..Ąy*. ■ • •. 
Era Mano Brangi (baso solo) ............
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ..........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakuži Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (miir. chorui) ......................
Motule Mano ir šėriau Žirgeli (mišr. cbsrui).. 
Mesigraudink, 

(mišram 
Ne del Tavęs 
'Helis (mišr.
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ............................. ,
Oi Kas (Apleidžiant Tėviške — solo)..'.........
‘Dainų Dainorėlis” (Liaudies dainos trims ir 

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

'Sukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui)..............
Plaukia sau Laivelis (duetas) ..... ......
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) ..į......1.'......
Saulutė Tekėjo (duetas) .................... . ...............
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. eh) 
šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ’. ........
Scherzo (tik pianui) ..i...'.............  ..
Sunku Man Gyventi (solo) ..............  j.
Vakarinė Daina (mišram chorui) ..................

30e 
60c 
20c
20c 
30c 
15c
15c 
15c

16c

30c

76c

35c

30c 
8.00 
40c 
50c 
40c 
60c 
80c 
76c 
75c 
50< 
26c 
50c 
50c

1.60

1.60
yra 

i 1 
*5.00

76c

60c 
60c 
60c 
60c

30c

35c 
80c 
60c 

1.00 
1.60 
60c 
ėOc 

1.00
60c 
60c 
50c 
76c 
60c 
10c 
80c

80c
60c
60c

1.00
1.00

60c
30c
76c

75c 
26c 
30e 
26c 
60c 
60c 
60c

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

ir k. (mišram chorui) -...................  ..
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ..............
Vienas Žodis ne šneka' (mišriam chorui) ....

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

eolo) .......................
Lietuvos Himnas (eolo) ................................ . ...
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. eh.) ., . 
Aš Pas Tėveli ir Močiute Mano (mišr. eh.) ..
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. eh.) .'..; 
Balnok, Tarne, Žirgeli, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. eh.) . ■ 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu. Lakštingala ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu i Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. eh.) .. 
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 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) ........

25e

Me
Mt
Me

n< 
«k 
Ue 
Ue 
Ik 
Sfc 
3fc 
Jfc 
Ue 
Ue 
We 
Ue 
Ue 
Ne 
Ne 

' Ne
Ne 
Ne

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) .......................
Grišži 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 ..................................
Ęernužėl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 
0, Pažvelgki, Mieloji ” ...V.'.
Skrenda, Lekia Musų Mintįs (dviem balsam ” 
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ..........
Pirmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) ... 
Giesme į šv. Kazimierą (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

lit 
Me 
Nt 
Me 

«e 
Tit 
2k 
«k 
He 
He 
Tie 
1J0 
ide 
He 
tM

Maliauski
i Lietuvoje 
į Maliatlškis, t 
i metais Ameri 
į datuodamas 
i jam tą. neprai 

no ir Kun. č 
dkinio paliki) 
tinęs. Ir dal 

ėjo atviron ko 
niusį musų ve 
Tumą (Vaižg

i ims ji “žilu k 
(pi sudraudir 
[Lietuvos kata! 
f Matot, toki' 
agitatoriams 
rimti patriotai 
tinka! Mes pa 
lenkėjusio vyS 
laikais Kun. 1 
jojamas už i 

bar jį pradėjo 
['didvyriai” kai 
dar prie jo prie 
praustbumiai, 
idealų gynėjai”.

Atstovai
j .Vietoj altsisal 

Ipo. šiaulio, Li< 
Italijai paskirta 
'Nika, 'kilęs iš 2 
ipsk. Jis ėjo on 
yra dailininkas, i 
larą gyveno Re 
taku spaudos i 
Hacca”. To bi 
Lioreto ir kiti 1 
todekai. Paskiri 
te Lenkų atstov 
h konsulate prie 
betonavo p. Štai 
■ “Elta” sako ka 
penimo buvo p 
loti darbo pas Lt 
1921 m. tamaudi 
Atstovybės sekret 
iė visai ištikima; 
nemaža prigelbėjo 
b spaudoje, atmuš 
propagandą.
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Ue
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Be,

Paminėjimo Do 
Norėdamas paminėti 
Beriks pripažino Lit

P. Arminui F 
šįmet sukako 70 r 
inn mokytojo ir r 

įt Armino, .pasirašj 
TO straipsniais 

k tavo Aušrininką: 
ėjimui “Lietuvos 

akcija (Lukšio g. 
) leidžia šių meti 
yldos” rugsėjo r

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

. “Liepa“. “Pavasario Daina”; “Kelias tarp 
žvaigždžių". (Vyrų, moterų ir mišriems 
balsams) ............................... ..

“Lyra" No. 2, telpa: “Atsisveikinimas su Gi-
- ria”,‘ “Palik Sveika”, “Daina“, “Internacio
nalas“ (vyrų, moterų it 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
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gnžisl
apdaryta ..............................  ......v 1B

j.

M.

ĮVAIRIŲ KOMPOZITORIŲ
Gruodžio: “Ei, Jaunieji” (mišram chorui)'...

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

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

J. Žilevičiaus: “Laisvės Daina” (mišram chorui) 
Kun. T. Brazio: “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...........
Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos,. 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 daimlię. 
Tilžėje 1895, pusi. 2f .  Ik

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, Di. ... 1...........:........... . .

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
in YOtheghtbitari that Thail btold I ©®©©@©©©©©©©©®©©®®®S

up the future nation with. Eco
nomy is a trait possessed by 
business men and national gov
ernments. To economize, Hoe's 
not mean to horde money for 
the sake of its looks but to save 
the small amounts that would 
be wasted on foolish amusement.

In pennies, nickel's and dimes 
there is an unlimited amount of 
power. They are dollars in nd 
time, that is if you have already 
learned the savings habit.

Firms, cities and govern
ments have become heavily in 
debts as a result of riot know-Į 
ing^how to economize., You are 
an findvidual, your badking is 
limjted. Your financial success 
in future years will depend ifpoti 
your ability to save. I

125,000 Rekordų 4 už $1.00
$126 Columbia Grafonolos už $75

Kreipkitės į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

©©©©©©©©©©©©©(S)©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©®©©©©©®©©©©®©©©©©©©©©©^)^^^^©^^^.
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(Liet. Kredit 
Balans

i Letuvos Kredito 
k) balansas 1 d. 
kriekė 1,243,467 
nlas — 500,000 
1522 m. bankas t 
mo 15,677 Litus.

Už 1922 m. div 

r
Lietuvos Kredito

Agentūros 
te Banko ir kitų A 
u? korespondentu

- Senas Pini 
Lietuvoj Jurgis K 
relės kaime, prie s 
tai, rado pinigą kai 

e. Ant vienos to 
b yra parašas: 
“Confidens. Dno

Moeveiori. 64 
|t kitos:
“Mo Arcprocon Po 

iš viriai 
i apačioje — liūtas, 

prižadėjęs paaul 
pinigą Lietuvos J

Oro Patarna1 
Oro susisiekimo b-v 
Co, kurios laktsytu 

initi laiku daro reisus 
-Klaipėda-Ryga, p 

uitąjį įgaliotiriį 1 
Budrį Susisiekimo 
[padaryti oro susisi 
mu. šita bendrovi 

šoje savo kelionės Iii 
šti musų korespond 

uvos teritorijoje !
vu vežti po vie 

Įj (reikalui atsitiki 
iridrimo ministerij
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Maliauskis prieš Tumą jj‘ure> P- Andriušis padovanojo 
! Lietuvoje lerma kėlia Run. |,Karo MuzeJui savo darbo raša- 

~ ■ metalinį modelį Karo
iaus bokšto, “žuvusiems už 

Lietuvos Laisvę" paminklo, liū
dinčią mergelę, ir marmorinę 
lentą su obalsio užrašu. P. An
driušis yra paprastas “Nemu
no” B-vės darbininkas-šaltkal- 
vis.

.. UitLU'VUje lemia ftrua xvuii. ... 
Maliaufekis, tas pats kurs anais * '
metais Amerikoje ūžė. Jis, re- u^ejau

ums
Dainos

lik (miir. eh.) 
imps Naktuii

Si

rtel, ............
chorui) ....

EIKALAI
Rusti kalbom)

Ik
Ik
<k

datuodamas “Draugą”, davė 
i jam tą neprauStburnių toną ku
lno ir Kun. česaitis, kaipo tra- 
■ dicinio palikimo, laikosi Įsi'ka- 
į tinęs. Ir dabar Maliauskis iš
sėjo atviron kovon prieš užsipel- 
Lniirsį musų veikėją Kun. Juozą 

Tumą (Vaižgantą), išvadinda- 
ginas jį “žilu kūdikiu”, rerkalin- 
I gu sudraudimo, kenksmingu 
Lietuvos katalikystei, ir tt.

E Matot, tokiems fana/tikamš- 
agitatoriamfe kaip Maliauskis 

(rimti patriotai kai Tumas nepa- 
Itinka! Mes pamename kaip su- 
lenkėjusio vyskupo Paliulionio 

[laikais Kun. Tumias buvo per
sekiojamas už Lietuvystę. Da- 
bar jį pradėjo persekioti tokie 

[“didvyriai” kai Maliaufe'kis; gal 
[dar prie jo prisidės ir kiti ne- 
praustburniai, krikšą'ionybėįs 
idealų gynėjai”.
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Atstovas Italijai 
f Vietoj atsisakiusio Dr. Jur- 
gio šiaulio, Lietuvos Atstovu 
Italijai paskirta p. Jurgis Sta- 
neika, kilęs iš Sintautų, šakių 
apsk. Jis ėjo omkslus Galicijoj, 
yra dailininkas, tapytojas, prieš 
karą gyveno Romoje ir dirbo 
Lenkų spaudos biure “Agenzia 

įPoIacca”. To biuro vedėjas p. 
Lioreto ir kiti buvę dideliausi 
endekai. Paskui Skirmuntui li
te Lenkų atstovu Romoj, Len- 
kų konsulate prie atstovybės se- 
kretoiravo p. Staneika.

"Elta” saiko kad p. Staneika 
gyvenimo buvo priverstas j ieš
koti darbo pas Lenkus, bet niuo 
1921 m. tarnaudamas Lietuvos 
Atstovybės sekretorium pasiro
dė visai ištikimas Lietuvai ir 
nemaža prigelbėjo Lietuvai Ita
lų spaudoje, atmušdamas Lenkų 
propagandą..

v T - *
L Liet. Kredito Banko 

Balansas
Į Letuvos Kredito Banko (Kau
ne) balansais 1 d. sausio 1923 
m. siekė 1,243,467 Litų. Jo~ką-> 
pitalas — 500,000 Litų. Per 
1922 m. bankas turėjo gryno 
pelno 15,677 Litus.

Už 1922 m. dividendo moka 
5%.

Lietuvos Kredito Bankas yra 
"Dirvos” Agentūros, Baltic Sta
tes Banko ir kitų Amerikos fir- 
mų korespondentu Lietuvoje.

; P. Arminui Paminėti
šįmet sukako 70 metų nuo gi

nimo mokytojo ir rašytojo Pet
ro Armino,. pasirašydavusio po 
savo straipsniais Trupinėliu. 
Jis buvo Aušrininkas. Jo pami- 
nėjimui “Lietuvos Mokyklos” 
Redakcija (Lukšio g. Nil, Kau
nas) leidžia šių metų “Lietuves 
Mokyklos” rugsėjo mėnesio są- 
■uvini.

Senas Pinigas
' Lietuvoj Jurgis Krukauskas, 
Birelės kaime, prie stoties Kal
imai, rado pinigą kaltą 647 me
tuose. Ant vienos to pinigo pu
tės yra parašas:
Į “Conf idens. Dno Inon 

Moeveiori. 647
Ant kitos:

‘"Mo Arcprocon Poebdk Cel.” 
Hduryje — iš viršaus raitelis, 
|i apačioje— Įimtas. Krukau- 
ikas prižadėjęs paaukoti tą šė
lą pinigą Lietuvos Muzejui.

! Oro Patarnavimas
' Oro susisiekimo b-vė Junkers 
t Co., kurios laktsytuvai dabar- 
iniu laiku daro reisus Karaiiau- 
Eius-Klaipėdla-Ryga, pasiūlė per 
Augštąjį įgaliotini Klaipėdoje 
i Budrį Susisiekimo Miništeri- 
iii padaryti oro susisiekimą su 
(aunu, šita bendrovė apsiima 
rišo j e savo kelionės linijoje (ve
isti musų korespondenciją ir 
sietuvos teritorijoje kiekvienu 
tkstytuvu vežti po vieną minis- 
erį (reikalui atsitikus) arba 
ABisiėkimo ministerijos valdi- 
intką.

Pamin ėjimo Dovana
Norėdamas paminėti tai kad 

unerika pripažino Lietuvą d e

Sena Liekana
žemaičių Kapitulos (Kaune) 

namus betaisant, tarphibyje ra
sta labai indomi sena, sena sija 
(baikis). Sija; matomai, ran
komis išpjaustyta, išskaptodta. 
Ties viduriu iš trijų šonų išrė
žyta ■ apvalus Lietuviški-taU'tiš- 
kT ornamentai, nuo kurių į abu 
galu eina išpjaustyti vingiai, 
lyg susukta virvė. A!nt vieno 
šono yra išpjaustyta parašas: 

’“X. Benedic' Uchorskij. Kauno. 
Wile. A. Dni 1667”. Sijos ilgu
mas — 8 etra. 57 cnt., plotis 36 
cnt., storis 29 cnt. Dailės žvil
gsniu ji musų tautai yra bran
gintinu dalyku ir tarphibyj ne
gali būti vėl slepiama. Krašto 
Apsaugos Ministeris gavo pra
nešimą iš Kapitulas apie tos si- 
jos padovanojimą Karo Muzejui 
senovės liekanoms padidinti.

Ta sija jau yra atgabenta Į 
Karo Muzejų. (“L.”)

Jono Butėno Laiškas
(Tąsa nuo pulsi. 2-ro)

jas sako kad Vokiečiai tokių 
drapanų nenešioja, jiems per- 
brangu. Gerus marškinius gali- 

’ ma pirkti už 25c. Amerikie
čiams geresnis gyvenimas Ber- 

’ line, bet Vokiečiams vargais. 
' Vienok jie neapsakomai kantrus 

— kenčia dantis sukandę, sten- 
• giasi būti mandagiausi atei

viams, nuo mažiausio iki suau
gusio, nuo vargšo iki didelio 
valdininko. Tarnaitė kuri pri
žiūrėjo manė kambarį, gauną j 
mėnesį 40,000 markių (80 cen
tų šios diepps kursu). Išeida
mas daviau vargšei dolarj tai 
maniau kad iš proto išeis bešo
kinėdama.

Berlinas labai švarus ir gra
žus miestas. Gatvės visos ilki 
vienai medžiais apsodinta, visi 
parankumaLyra kaip New Yor
ke. Požeminiai traukiniai dlaiug 
švaresni negu New Yorke. Vie
šbučiai švaresni ir ruimingesni.

Tai tiek apie Vokietiją.
Dabar Italija. Milanas dide- 1 

lis industrijos miestas; • gatvės ’ 
siauros, visa forma kaip Bosto
nas — jokiu budu neatskirtum; 
tik iš oro švaresnis. Milano gat- 1 
vėse nėra jokio medelio; yra to- 1 
kių vietų kad pro šalį eidamas ■ 
turi nosį užsiimti. Gatvės su- 1

sukinėtos taip kaip., Bostone; 
tramvajų daugybės, bet jie visi 
betvarkėj.

• Gyvenimo vietosi kuriose ma
no kapitalas pavelija gyventi, 
blogas kambaris už $10 į mėne
sį, valgis irgi prastas, o gana 
brangus.

Čia pigiausia tai lekcijos — 
už valandą moku 20 lyrų, tai nė
ra nei dolario. Lekcijos pirmos 
klesos, penkias lekcijas imu 
operų mokinimosi, tris balso la
vinimo, ir dvi Italų kalbos; sun
kiausiai tai kalba, nes turiu 
greit išmokt (už* kalbos lekcijas 
moku $10), kitaip negalima su 
mokytoju Susikalbėti, 
dainuojant turi žinoti 
nuoji.

Labai džiaugiuos kad aną me
tą padėjau tuos pinigus ant di
delio nuošimčio, tada padėjau 
8450 lyrų, praėjus pustrečių me
tų gavau 9478 lyras,

Noriu pažymėta’, jei mano 
sveikata gerai tarnaus ir gau
siu paramos, čia esant tikrai pa
sieksiu savo tikšlą. Kol galė
siu dainuot Italijos publikai imte 
bent metus laiku prisirengimui. 
Tai visgi labai greitai, nes kiti 
mokinasi po keturis 'metus ir 
tai negali dainuot; diduma jų 
'sugadina baisus, čia yrą daug 
visokių šarlatanų, 'greit galimai

Aš feu

ir opera
ką dai-

papult į jų rankas, bet aš moku 
atskirti tuos paukščius.

čia yra O. Pocienė ir V. Bru- 
čienė, abi Chicagietės.
jom mažai sueinu, jos turtin
gos, mandrios, negaliu lygintis 
prie jų; jaučiuosi vienas visoj 
Italijoj, neturiu draugų. Kur 
aš rasiu tekius draugus kaip jus 
visi likę Amerikoje. Vienam čia 
nuobodu. Dirbu kiek galėda
mas, nežiūrėdamas ant nieko; 
man viskas susimaišė, be pažiū
rėjimo į kalendorių negaliu at
mint kokia diena, ir dar nežinau 
iš katros pusės saulė teka, 'tik 
žinau kad šviesu ir greit ateina 
naktis, rodos kad naktis virstų 
į dieną butų geriau, nes mažai 
laiko del mokinimos.

Prisiųsk man laikraščių, “Dir
vą” ir “Naujienas”.

Jonas Butėnas,
Banca Commerciale Italians 

Milano, Italia.

NAMAI Pardavimui

Jeigu norit pirkti arba par
duoti namus, biznį ąrba kit- 
ką, (kreipkitės prie manęs' 
ypatiškai, arba greitai rašy
kit man —

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

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

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

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00; 
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

2 DIDELES DOVANOS
Laikraštis “V J E N Y B Ė ” EIS TRIS SY
KIUS SAVAITĖJE PRADEDANT SU 1 d. 
RUGSĖJO 1923 m. Prenumerata nuo nau
jų metų bus $4.00.
Visiems kurie naujai užsirašys laikrašti ‘VIE
NYBĘ’ metams bus duodama dvi didelės do
vanos.- Vajus prasideda su l' d. Birželio 1 923 
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1 924 m. Tik 
tame' laikotarpyj bus duodama dovanos.

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

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

“VIENYBĘ” ant mėtų tani metinė prenu
merata bus tik $3.50.

Adresuokit:

• Brooklyn, N. Y.193 Grand Street

DOVANOS

327 E Street

'‘Lietuvos Kariumene
Kas

Kas

Kas

ir Ne-

veika- 
$1.50 
2.50 
3.50

Vyriški ir Moteriški 
ČEVERYKAI

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai
tės. Naudokitės Šita proga — 
Lietuvių išdirbystės Over-Globe 
čeverykai drūtai padaryti ir 
gražiai tinką ant kojų, šitas 
yra tik vienas Lietuviškas Sto
ras čeverykų CIevelande.

MEYER MILLER
6311 St. Clair Ave.

Begėdis Kunigas
i Liepos 3 d. Kamenduliuose 
• dideli atlaidai, į kuriuos susirin

ko baisybė žmonių. Kitų tarpe 
buvo maža grupelė iš keleto 'ka
rininkų, karo valdininkų su 
žmonomis ir civilio žmogaus. 
Prisiartino koksai tai kunigas 
ir prašo aukoti bažnyčiai. Ci
vilis žmogus pasakė kad bažny
čiai neduosiąs, kas kita jeigu ji
sai rinktų gimnazijai, ar šiaip 
mokyklai. Kiti irgi atsisakė, 
aiškindamiesi kad dar algos nė
ra gavę.7 Po valandėlei tie patįs 
žmonės paaukavo šalę stovin
čiam ubagui kas po litą, kas po 
kelis centus; kam tai iškrito 20 
centų ant žemės. Pamatęs tai 
pats kunigas kad Į ubago saują 
tie žmonės sudeda pinigų, metė
si prie ubago, pagriebė visus pi
nigus, pakėlė net anuos 20 cen
tų nuo žemės ir sakydamas, 
“tai bažnyčiai”, nuėjo sau.

Tą sceną mačiusieji baisiai 
buvo pasipiktinę kunigo pasiel
gimu. (‘’L. ž”)

Jirril Okorn•M

Siuvėjas
Gauta nauji Geriau- 
, šių Vilnų audeklai 

Rudens 
Drabužiams.

6925 St. Clair Ave.
Cleveland, O.

Tei. 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

Per “Dirvos Agentūra
Didžiausiais, Gražiausiais ir Greičiausiais 

Pasaulyje Laivais
‘Leviathan’ - ‘George Washington’ 

ir Kitais ;'-.i- t- -Iv ■

Greita Kelione
Iš Amerikos i Klaipėdą ir Lietuvą

LEVIATHAN — didžiausias pasaulyje pasažierinis garlaivis.

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

Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite:

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave Cleveland, Ohio

IKI RUGPJŪČIO 30 d; Sandara duos savo mėtiniams skai- 
. tytojaris arba naujiems nariams sekančias dovanas:

Svetimoj Padangėj Pasaulio Verpetuose: Didėlę eilių 
knyga, kurioj .telpa 200 įvairių' eilių. Knyga pagražin-

• tą visokiais piešiniais. Kaina $2.00.
Kas užsiprenumeruos “Sandarą” ant metų laiko užsi

mokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie Sandaros už
simokėdamas už visits 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 šią 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 $?..'OO už visus metus. Vieną minėtų knygų pasiųsime 
prenumeratoriui arba sykiu su laikraščiu pasiųsime jo 
giminei Lietuvon.

“SANDARA”
Boston 27, Mass.

iškovojo Lietuvai' Nepriklausomybę?
Lietuvos Kariumene

saugoja Lietuvos rubežius?
Lietuvos Kariumene

palaiko Lietuvoje tvarką?
Lietuvos Kariumene

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

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

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 
tarpę Lietuvos kareivių ginančių Lietuvos Laisvę 
priklausomybę nuo Lietuvos priešų.

Lietuvos Kariumene
Labai pigus veikalas palyginus šū daugeliu kitų 

lų, su prisiuntimu kainuoja .......................
Ta pati odos apdarais ........................
Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais ....

Užsakymus ir pinigus siuskite šiuo adresu:
“DIRVOS” KNYGNAS

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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OHIO. MICHIGAN IR 
PITTSBURGO SANDA-

RIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
Rugp. 5 d. Cleveland© įvyko 

Ohio ir Michigan valstijų ir 
Piteburgo Sandaros kuopų su
važiavimas.

Subatos vakare, rugp. 4 d., 
atsibuvo graži vakarienė svečių 
priėmimui. Vakarienė sureng
ta puikiausiame ir didžiausiame 
Clevelando hotelyje, Hotel Cle
veland. Dalyvavo 25 ypatos, jų 
tarpe šie pažymesneji Clevelan
do veikėjai: V. K. Račkauskas, 
K. S. Karpavičius su motere, A. 
B. Bartoševičius, A. Lapinskas, 
A. Praškevičius, A. Žukas, P. J. 
žiuris, J. Plerpa ir kiti; Pitts- 
Iburgiečiai: Pl-ė A. Akelaitytė 
ir J. Virbickas.

Programą vadovavo A. Lapin
skas, 18 kuopoj pirmininkais. 
Kalbėjo p. V. K. Račkauskais, P. 
J. žiuris, K. S. Karpavičius, A. 
Praškevičius. Protarpiais pia
nu skambino p-Tė A. Jankaus- 
kiutė.

Konferencija. Ant rytojaus, 
nedėlioj, prasidėjo konferencija. 
Posėdžiai laikyta p. Bartoševi
čiaus rezidencijoj ant ežero pa
krantės. Posėdį atidarė A. La
pinskas. Užsiregistravo šie de
legatai :

Nuo 29 kuopos, Detroit:'.
Kazys Būtis, 
Jonas Laukionis. 
Kajetonas šnuolis.

Nuo 36 kuopos, Pittsburgh:* 
Juozas Virbickas;

Nuo 78 kuopos, Pittsburgh: 
Anelė Akelaitytė, a -

Nuo 43 kuopos, Pittsburgh: 
Jonas A. Katkus.

Nuo 18 kuopos, Cleveland: 
Antanas Praškevičius, 
Jonas Plerpa, 
Andrius Lapinskas, 

' V. K. Račkauskas.
Centro valdybos nariai - daly

vavo šie:
K. S. Karpavičius, 'Apšvie

tos Komisijos narys,
Antanas Žukas, Politinio 
Iždo Vice-Pirmminkas.

Svečiai: Iz. Samas, Ona Kar- 
pavičienė, Julė M. Baltrukoniu- 
tė, A. Baltrukonienė.

Konferencijos vedėjais išrin
kta šie:

K. šnuolis — pirmininkas,
A. Akelaitytė — Sekretorius. 
Pakviesta referuoti p. V. K. 

Račkauskas. Jis kalbėjo apie 
dabartinę Sandaros padėti ir 
reikalingumą Sandariečiams pa
sidarbuoti kaip savo organizaci
jos labui taip ir rengtis prie bu- 
sinčių 1925 metais rinkimų Lie
tuvoje. ’

Po to sekė kuopų raportai iš 
jų veikimo, stovio, atsinešimo į 
Centrą, ir tt. Visose kuopose 
matėsi yra noro veikti, tik iš
reikšta pageidavimas didesnio 
aktivumo Centro valdyboje .

Paskui imtasi aptarimas aibel- 
nų organizacijos ir visuomenės 
reikalų, ir priimta sekančios 
tais klausimais rezoliucijos:

A
Imant domėn kad Sandaros fi

nansinė padėtis vis dar yra kri- 
tinga ir kad netrukus reiks rū
pintis kapitaliniu spaustuvės re
montu, ir kad skolos kurias San
dara turi ne mąžta bet didėja, 
tik skolintojų asmens pasikei
čia, Suvažiavimas nutaria

ONA VIRBICKIUTĖ IR K. S. KARPAVIČIUS;
Liepos 25 d. surišta moterystės ryšiu plačiai Clevelande žino
mas ypatos, K. S. Karpavičius, “Dirvos” redaktorius ir bendro
vės pirmininkas, ir p-lė Ona Virbickiutė, duktė Antano ir Anta
ninos Virbickų,<nuo senai žinomų pirmutinių Clevelande Lietu- 
tuvių duoclkopių. P-lė Virbickiutė neperdaug dalyvavo Lietu
vių j udejjimę iki pastarų laikų, bet paliko ilgą atmintį Cleve- 
landiėčiūoše ir Pittsburgiečiuose dalyvaudama perstatyme gar
sios bibliškos pasakos sudramatiauotos K. S. Karpavičiaus, j)o 
vardu “Juozapas*ir Zelbora” ir “Faraono Sapnas”. Ji lošė Po- 
tiiparo žmonos rolę. Nors ji yra čia gimus 'ir augus, bet išauklė
ta tyroje Lietuviškoje dvasiojo ir tuo žvilgsniu stovi pirmoje ei
lėje tarp nedaugelio Amerikos Lietuvaičių apvertinančių Lie- 
vystę K. S. Karpavičius tarp kitko yra T. M. D. Centro Pre
zidentas ir Sandaros Apšvietos Komisijos narys.

a) Atsikreipti Į visas Sanda
ros kuopos kad jos, proporcin
gai savo narių skaičiui, pasiskir
tų sau nustatytas pinigų sumas 
sukelti Sandaros reikalams;

b) Kad Centro Valdyba paga
mintų kuopoms ir pavieniams 
aukotojams tam tikrus liudy- 
mus išduodamus už stambesnes 
aukas;

c) Kad Administracija kas 
mėnuo siuntinėtų kuopom smul

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
vą”, nesigailėjo: pinigai nuėjo greitai ir 
saugiai.'

Jei suskubsite dabar pasiųsti, Lietu
voje gaus pinigus dar prieš rudenį. — 
Nesi vėluokite!

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

Visokiais reikalais rašydami adresuokit:

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

kias atskaitas iš pajamų ir iš
laidų, kaip tai buvo daroma 1922 
m., kad kuopos matydamos tik
rąjį stovį galėtų reaguoti ir 
remti administraciją.

B
Atsižvelgiant į tai kad San

daros idėjinės agitacijos darbas 
yra visiškai užleistas, Suvažia-. 
vintas reikalauja iš Centro Val
dybos :

a) Rengti maršrutus kalbėto
jams ir prelegentams.

b) Bent du kartu į metus 
kiekvienoje kuopoje privalo bū
ti rimta idėjinė prakalba ar pa
skaita apie musų partijos prin
cipus, apie musų siekinius Lie
tuvos politikoj ir Amerkos Lie
tuvių gyvenime.

c) Pakviesti iš Lietuvos kal
bėtojus ir su jų pagalba, visiš
koje Centro Valdybos kontrolė
je, pravesti Sandaros kuopose ir 
visuomenėje partinę agitaciją ir 
plačią rinkliavą partijos reika
lams. fc'V-P.'

C '
Suvažiavimas pageidauja kad 

A. L. T. Sandaros Centro Val
dyba rimta stvertųsi perredaga- 
vimo musų Partijos Principų, 
kurie turi būti pritaikyta prie 
dabartinės padėties Lietuvos po
litiniame gyvenime. Taip per
redaguojami principai turi būti 
patiekti kuopoms svarstyti ir 
Seimui priimti.

D
Suvažiavimas reiškia pagei

davimo kad spauda Amerikoje 
laikytųsi tikrai valstybinio pa
grindo. gaivintų Tėvynės meilę 
miniose, kiek kritingiau atsine
štų į tokius iš Lietuvos'raštus 
kuriais nušviečiama išimtinai 
blogieji Tėvynės gyvenimo ap
sireiškimai. Suvažiavimas ma
no kad dabartinis frontas veda
mas musų spaudoje neatsiekia 
tikslo, tuo tarpu gi užslopina pa- 
triotingumą miniose.

E
Imant domėn kad Vilniaus 

Lietuviai yra begalo Lenkų per
sekiojami, areštuojami, baudžia
mi, jų spauda yra uždaroma, 
mokiniai laikomi kalėjimuose, 
ir tt. Ir kadangi Amerikos Lie
tuviai nebeteikia pakankamos 
pagalbos, kas veda Vilniečius

I gti, Suvažiavimas reiškia pagei
davimo organizuoti prie Sanda
ros kuopų Vilniaus Draugų Bū
rius, kurie per Polit. Iždą teiktų 
Vilniečiams nuolatinės finansi
nės ir moralės pagalbos.

F
Suvažiavimas pageidauja kad 

Politinio Iždo Valdyba pradėtų 
veikti ir gyvai ruoštųsi prie su
darymo reikalingų fondų musų 
partijai, k. t. finansavimui par
tijos darbo, Piktpinigis, Kultūri
nis darbas, ruošimąsi prie 1925 
metų rinkimų Lietuvoje. Ikšiol 
Politinio Iždo Vąldyba reikalin
go gyvumo neparodė.

G
Apiskričio organizavimo rei

kale priimta šitoki rezoliucija;
Suvažiavimas randa reikalin

gu sudaryti Ohio, Michigano ir 
Pittsburg, Pa.. Sandaros Kuopų 
Apskritį, kurio pareigos butų:

a) Gaivinti Sandaros idealus 
Lietuvių visuomenėje;

b) Kurti naujas kuopas kur 
jų nėra;

c) Vesti kultūrinį darbą ir 
skleisti politinę propagandą per 
Sandaros kuopas Apskrityje 
prakalbomis, paskaitomis, spau
diniais, ir tt., rengiant jas bent 
po keletą kartų kas sezonas;

d) Bendrai koperuoti su Cen
tro Valdyba visais Sandaros rei5 
kalais;

e) Apskričio darbuotei taisy
kles pagamins šio Suvažiavimo 
tuo tikslu išrinktoji Komisija.

H
Laikraščių polemikų reikale 

priimta šitoki rezoliucija:
Imant domėn kad asmeniniai 

užsipuldinėjimai spaudoje ant 
'musų organizacijos darbuotojų 
neneša partijai naudos, bet skal
do jos jiegas ir įveda nesusipra
timus musų pačių tarpan, Suva
žiavimas griežtai smerkia viso
kius pseudonimais pasislėpusius 
rašytojus keliančius polemikas 
musų srovėje ir partijoje. Pri
pažindami kad idėjinė ir kon- 
struktivė kritika turi ryškios 
prasmės gyvenime, negalime te- 
čiau nepastebėti kad asmeninio 
pobūdžio polemikos musų srovė
je sukelia tik vidujinius nesusi
pratimus, skaldo musų pačių 
spėkas ir duoda progos kitoms 
partijoms naudotis ir savo po
zicijas tvirtinti, Suvažiavimas 
pageidauja kad laikraščiai pil
dytų laikraštininkų suvažia vi- 
vimo Brooklyne nutarimus.

I
Valstiečių' Liaudininkų daly

vavimą klerikalų ministerijoje 
Suvažiavimas, ąpįprekiuoja šito
kia pažiūra/ .,;

Sandaros 'Apskričio suvažiavi
mas mato netinkamu Valstiečių 
Liaudinipkų narių inėjimą į Mi- 
nisterių Kabinetą todėl kad vė
liau Kr. Demokratai turės pa
mato eiti prie Valst. Liaudinin
kų partiją ir' užmetinėt visus sa
vo blogus darbus ant partijos 
kuri savo mažumoje Kabinete 
neturėjo jokios reikšmės.

Apskričio; organizativėn val- 
dybon išrinkta šie:

V. K. Račkauskas, A. Akelai- 
tytė, J. Plerpą. Jie pagamins 
ir Apskričid ^Įstatus.

Sandaros finansavimo komi
ai j ori- išrinkta J. AiiiKąįtkustiKv 
šnuolis ir A; Lapinskas. Iš Po
litinio Iždo ton komiai j on inei- 
na A. Žukais.

Apskritis užgyrė A. Žuko pa
siūlytus planus sudarymui pi
niginių ineigų Sandaros naudai, 
ir tuos planus Apskričio komisi
ja ima vykinti.

Po kitų mažesnių aptarimų ir 
pasikalbėjimų konferencija pa
sibaigė 2 vai. po pietų.

Report.

Milford, O., pastatyta miesto 
rotušė (town hall) už $50.000. 
Visi tie pinigai yra surinkta pa
baudomis už slaptą pardavinėji
mą degtinės. Rotušę žmonės va
dina "Bootlegerių Paminklu".

Nuo Clevelando iki Mariom, O. 
kur bus laidojama miręs Prezi
dentas Harding yra tik pustre
čios valandos trukiu kelionės^

Ant laidotuvių pėtnyčioj, 10 
d. rugp., į Mariom tikima suva
žiuos bent 100,000 žmonių.

belis. Apleidimo priežastis ma
noma yra ta kad buvo kesiimta- 
•si nesenai ant jo gyvasties vi
duryje naktų sudeginant namą 
kuriame kunigas gyveno. Kiton 
apleidimui priežasties nesimato.

Jau tarp Akrono Lietuvių bol
ševikų pirmiau madoje buvo vi
sokie šeimynų suirimai, pasime
timai, persiskyrimai, bet dabar 
tas prasideda is pas katalikus. 
Senos motesįs išauginusios vaa- 
Icus eina ant persiskyrimų. Vis 
mat laisvai.

Gurno dirbtuvės pradeda ge- . 
riau dirbti, bet vis nedirba kaip ■ 
turėtu dirbti. Meiženis.

Kviečia savo gimines. “Dir
vos” Agentūroje pirko laivakor
tes ir atsikviečia savo gimines 
iš Lietuvos sekanti piliečiai:

Jonas Vaina, 7915 Korman 
Ave., — kviečia savo Seserį O. 
Vainiutę, iš Verstamtnų kaimo, 
Lazdijų valsčiaus.

D. Martinga, 13703 Chautau
qua Ave., išpikro laivakortę V. 
Rinkevičiūtei, iš Veroniškės 'k., 
Kupiškio vai.

Fel. Skivis, 1003 E. 74th St., 
pirko dvi laivakorti: Uršulei ’ir 
Julijonai SkiviutėmS, iš Rača- 
lių kaimo, Židikų vai.

Užbaigė mokyklą, šiomis die
nomis užbaigė East High School 
Aldona Jankauskiutė, “Dirvos” 
administratoriaus A. Jankausko 
duktė. P-lė Aldona yra dar 18 
metų amžiaus, mokyklą užbaigė 
labai gražiai ir ketina stoti, ko
legijom Jos tėvas, p. Jankaus
kas, yra pats didelis muzikos 
mylėtojas, tat rūpinasi kad ir 
dukterįs muziką pamylėtų. P-lė 
Aldona labai gražiai (^skambina 
pianą, ir yra vilties kad, jei ne- 
nasiliaus lavintis, galės stoti ei
lėn su geriausiais Ilietuvla/.s 
muzikais.

Linkime jai pasisekimo ir to
limesniame moksle!

Automobilių nelaimių aukos 
Clevelande nuo pradžios šių me
tų Siekia į 85.

PARDAVIMAI
PIGIAI parsiduoda 2. šeimynų 
' namas, 11 kambarių. Klausk 
7606 Cornelia Ave.

NAMAI NAMAI NAMAI
Wade Park Ave., Dviejų šeimy

nų, 4 garažiai, lotas 51^x130.
Kaina $13,500.
E. 85th St., šiaurėj nuo Supe

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

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

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

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. 

Rand. 6153.

Kad ir prastesnis * 
butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home 

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI .
Raugas ir Apinės 

Specialiėkumas.
8707 BUCKEYE RD.

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

“DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Jei negalit ateiti rašykit. Ofisas atdaras kas

®KURI YRA TIKROJI 
BAŽNYČIA?

Nedėlioj, RUGP.-AUGUST 5 d., 1923 m.
ABEL and .SONS Salėj, 7017. Superior Avė.

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

Įžanga Dykai — Kolektų Niekad Nebus

Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:
MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS............................
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ ........
KĄ ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ......................

Kreipkitės i “Sargybos Bokštas”

25c 
15c 
10c 

18 Concord St. Brooklyn, N. Y. No. 3:

City Realty & Investment Co.
■ Lietuvių

NAMŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO 
ĮSTAIGA

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

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o m 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- - 
ras Specialistas arba profesorius ns- 
siklauainčs kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po. išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggl-X- J 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte-
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 

M dengs man tikrą jūsų ligos prietastj 
’11 ir jeigu ai paimsiu jus gydyt, jums 
O tuoj eugryž senoji jūsų, sveikata ir 
U tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiu 

nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo
kraujo, turite išbertus veidus, pūčkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas uisisenėjusias kojose —• negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsmešit ši ap
garsinimą.

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

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

Nedšldieniais nuo 10 iki 1.

Prospect 2420 Central 1706

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400* St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

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

Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo. ;

DABAR yra geriausias laikas pradėti dėti I 
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.
(J Bėgyje pastarų 1 5 metų nei dolaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo į Savings ir 
I ,oan kompanijas.
C!Bėgyje pastarų 3(hmetų netoli Du Šimtai 
Milijonų Dolarių buvo investinta į šitokias įsi 
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.

DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ
dien iki 9 v. vakare. Šventadieniais nuo g i THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.

9 v. ryto iki 12 vai.

CUNO
Mlh

Komuni
Kovoj

Dį
m DAS

Dide N<
Kemmen 

d. angliak: 
rijai po žei 
lomoje už) 
kas. Po d 
bininkai iši 
noma bus i

Bėgyje ■ 
Amerikos 1 
3,000 darbi 
ju ir kitų 
mų. -

Nyack, M 
bininkių m< 
dirbusių pu 
laikraščio, i 
siu apvaikš 
tuves tos į: 
bosui apvirl 
to maišym 
Kelias iš jų 
serga..

Hillsboro 
rinko išdirl 
Įvyko streii 
va, delei ko 
valstijos kai 
žiūrėti.

Gręsiant ai 
rugsėjo I d., 
nūs. Naujasn 
Hdge renka ži 
kasiu padėti ii 
nori išvengti š 
rupi darbininkų 
ri kad del strei 
je pakenkta vis 
tai. Prezidentą 
butu panaujinta 
kasyklų operata 
tai suiro tūlas 1 
Mc City. Noi 

1 prieita prie kokli 
i
; Iowa valstijoj ; 
I feo vienatinę kot 

^Amerikoje: sud 
im sandėlis, elek 

i tenai sunaikinta 
i fa. Keliolika tu 
1 fe javu ir daug

fa- Toji koloni 
faa; jos žmonė 

j H ffflnnosi ir naud 
faui jokiu raikai 
* •'iet nuo ugni 

i faista budinkai 
fa*, jie patįs 
fa) fondą.

kalėjim 
fe ■ aD^les ^om 

fa'rtą savanorii 
/fa^fas iš mok 

apie padėtį i 
f/fa P®nsyivanij 

ir Alabamos 
Darbininkai 

( fra beveik 
įį tofa hito žmonių

*J fanšija tai 
u ’'v'yklų kompan 
į?nesą tui 

. teisingai ir bes 
U, ifayinans, žm 
h faanis.

komšija 

1 2s ’Mvereiti

* ^bininlra;


