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Visa Amerika Laukia
Didelio Streiko

155,000 KIETOSIOS ANGLIES KASĖJŲ TURI 
PAMESTI DARBUS SUBATOJ, RUGS. 1 D.

Pinchot, Penn. Valstijos Gubernatorius, Prašo 
Darbininkų Atidėti Streikąvimą Trisde

šimčiai Dienų, ir tuo Laiku dar Tartis.

DARBA 1
IB DARBININKŲ ŽINIOS

Nuo 1913 metu, per 10 metų, 
kietoji anglis Amerikoj pabran
go daugiau negu dusyk tiek.

Atidaro naują banką. Gelž- 
kelių Lokomotivų Inžinierių su
sivienijimas atidaro New Yotrke 
savo banką, vieną iš kėtuirių ku
rios bus New Yorke įsteigta.

CHevdlande, kur yra tos orga
nizacijos centras, jau yra ban
kas atidarytas jų pereitais me- 
-tais. Bankas auga labai smar
kiai. Neužilgo čia bus statoma 
naujas tos (organizacijos budin- 
kas, 21 gyvenimo augščio, kur 
bus perkelta ir bankas.

Gelžkeliečių bankas duoda da
lį savo pelno sayo depozitoriams, 
ko nėra niekur kitur.

Baltimore and Ohio gelžkelio 
kompanija nusiskundžia kad 
pereitų metų gelžkeliečių strei
kas padarė tai kompanijai virš 
$7,500,000 nuostolių per tą pus
metį.

Ūkininkai turi organizuotis, 
sako Walton Peteet, iš Chica
nos, direktorius kooperativio 
prekiavimo iš Amerikos Ūkių 
Biuro Federacijos. Jis kalbėjo 
Clevelande devynių apskričių 
Ohio valstijos ūkininkų suva
žiavime. Ūkininkai, sako jis, 
turi skaityti kožną savo produk
tą kaipo dalį šalies industrijos 
ir turi susijungti su kitais pro- 
dliktoriais tokių pat dalykų jų 
sutuokimui ir išplatinimui, nes 
tik tokiu budu agrikultūra ga
lės būti pastatyta ant pamalto 
lygaus kitiems išdirbiniams.

Grekijoj 'buvo bandyta iššau
kti generalis streikas, bet ne
pavyko.

Naugardte, Pomeranijoj, ka
liniai, 1,500 vyrų, sustreikavo 
delei brangumo tabako. Jie at
sisakė dirbti reikalaudami pa
kėlimo mokesnio jų maistui. Jie 
gauna po 200 markių į dieną, o 
pakelis tabako kainuoja 10(Y,000 
markių. 4 < •'

Anglijoj bedarbių skaičius 
j vėl padidėjo. Pereitą savaitę 
| neteko darbų 20,000 darbinin
kų. Dabar Anglijoje yra apie 
1,221,000 bedarbių.

Strasbourgo-Pragos (Čekoslo
vakijoj) orinėse linijos lakūnai 
sustreikavo užjausdami vienam 
lakumui atsisakiusiam po valan
dos laiko vėl skristi į Pragą. — 
Jie sako jog valanda laiko pa- 
silsio yra permažai.

Balboa, Ispanijoj, s'treikeriai 
buvo užpuolę miesto rotužę. Po
licijai susirėmus su streikeriais 
vienas darbininkas užmušta. Ki
tose miesto dalyse irgi atsibu
vo susirėmimų.

Anglijoj, gelžkelių ir abelnai 
transportacijos darbininkai su
sitarė bendrai veikti. Tos abi 
didelės unijos išvien kovos Su 
neunijistais dirbančiais prie ge
ležinkelių ir kituose transporto 
darbuose.

Dar eina kalbos apie atnauji
nimą santikių su angliakasiais, 
kurie skilo 1921 metų angliaka
sių Streikui kilus. Tokiu budu 
unijistai turėtų savo rankose 
visą šalies judėjimą.

Angliakasių Reikalavi
mai dar vis Nepriimami 

— Laukiama Streiko
Harrisburg, Pa. — Pennsyl

vania valstijos gubernatorius 
Pinchot, įgaliotas Prezidento 
Coolidge, sukvietė angliakasyk- 
lų savininkų ir darbininkų uni
jos atstovus pasitarimui kad iš
vengus gręsiamo streiko kuris 
turi įvykti rugsėjo 1 d., darbi
ninkams negaunant savų reika
lavimų. Streikas paliestų apie 
155,000 kietosios anglies darbi- 
ningų.

Ant gubernatoriaus prašymo, 
abi pusės sutiko siųsti delegatus 
į pasitarimą, nors tik kelios die
nos atgal jų laikyta konferenci
ja suiro.

Rugpjūčio 26 d. gubernatorius 
turėjo pasitarimą su darbininkų 
atstovais, o ant rytojaus su ka
syklų operatorių atstovais. Iš 
darbininkų pusės svarbiausiu 
reikalavimu yra algų pakėlimas. 
Darbininkai nori gauti bent 20 
nuošimčiais algų padidinimą, gi 
operatoriai visai nesutinka ant 
jokio pakėlimo mokesnių.

Nematydamas kitokio išėjimo 
tuo tarpu, Pinchot prašo darbi
ninkų atidėti streikavimą nors 
trisdešimčiai dienų, kurių bėgiu 
gal bus galima prieiti prie kokio 
nors išvedimo.

Komunistai Vokietijoj 
Nerimsta

Stuttgart, Vokietija. •— Karo 
stovis apšaukta šiame mieste iš 
priežasties ruošiamų komunistų 
demonstracijų. Komunistai bu
vo pasirengę rugp. 26 d. apvai
kščioti savo ‘‘partijos dieną”, 
tečiau policija jų susirinkimus 
viduj ar lauke uždraudė. Norė
dami apsilenkti su įstatymais 
komunistai tuoj suorganizavo 
slaptus susirinkimus 'laukuose.

Baldwin Mano Pasima
tyt su Poincare

Londonas. — Gryždamas iš 
vakari jos iš A<ix-les-Bains, • An
glijos premjeras Baldwin susi
tiks su Francuzijos premjeru 
Poincare ir turės pasitarimą žo
džiu, nes iki šiolei notomis nie
ko neatsiekta. Anglijos prem
jeras nedarys formalio pakvie
timo Francuzui premjerui, tik 
praneš jam per kitus apie tai 
jog jis gatavas kalbėtis su Poin
care klausimuose išstatytuose 
paskutinėje Poincare’s notoje.

Morokkoj Kovose Už
mušta j 3,000 Žmonių 
Madridas. — Paskiausiam su

kilime Morokkoje mūšiuose už
mušta apie 1,000 Ispanų ir apie 
2,000 Morokkiečių sukilėlių.

Sukilėlių vadas degina gyvus 
savo žmones kuriuos suseka pa
duodant pagalbos Ispanams.

Mirė Japonijos Prem
jeras

Tokio. — Garsus diplomatas 
ir Japonijos premjeras Kato mi
rė palikdamas savo vietą keb
lioje padėtyje, nes jo mirtis su
silpnina jo partijos galybę ir 
gali užtraukt krizį viduje.

Premjeru paskirta Gombei 
Yamamoto. \

50 Užmušta ant Gelžke
lio prie Lydos

Maskva. — Virš 50 ypatų už
mušta ir apie 100 sužeista nu
šokus gelžkeliui nuo relių ties 
Lyda, Lietuvoje. Trūkis ėjo iš 
Vilniaus į Varšavą. Nukritęs 
nuo relių nuvirto į tvenkinį, 
kas ir buvo didesne žuvusių skai
čiaus priežastimi.

Poincare Neištrauks Ka- 
riumenės iš Ruhro

Paryžius. — Premjeras Poin
care pareiškė Vokiečiams, “mo
kėkit arba mes busime Ruhre”, 
kam pritarė riša Francuzų laik
raštija. Taipgi sako jog tūli 
Ruhro angliakasiai pasidavė po 
ilgo ramaus priešinimosi, ir da
bar daugiau anglies iškasama. 
Francuzija pareiškia tie tik Vo
kietijai bet ir Anglijai ir visam 
pasauliui jog pasiryžus laikytis 
Ruhre iki negaus pilno patenki
nimo iš Vokiečių.

Sekantis žingsnis prie taiky
mosi, sako Francuzai, turi būti 
daroma iš Vokietijos pusės ir 
tada Anglija bus užkviesta at
gal į tarybas apie budus kokiais 
Vokietija turi mokėti, gi visų 
diskusijų pamatas bus paremta 
ant plano kuriuomJi Francuzijai 
turi būti pavesta Reinlando gel- 
žkeliai ir kasyklos ir rinkimas 
muitų ir 26 nuošimtis taksų nuo 
visų eksportų aukso pamatu.

Belgija biskį švelniau kalba 
šiame reikale, tačiau išrodinėja 
legaliŠkumą okupacijos Ruhre. 
Belgija nąri paliauti kalbas no
tomis, o sueiti į pasitarimą žo
džiu.

Vokiečiai Laikysis Pir- 
mesnio savo Nusi

statymo
Berlinas. — Dabartinė Vokie

tijos valdžia laikosi pasiūlymų 
Francuzijai tų pačių kaip buvo 
padaręs Kancleris Cuno, sako 
dabartinis Kancleris Strese- 
mann. Vokietija nežada pasiū
lyti Francuzams dalies savo pro- 
duktivės sistemos kaipo priža
do išpildymui atlyginimų išlygų, 
saiko Stresemann. Poincare to 
reikalauja pavyzdyje gelžkelių 
ir kasyklų.

Naminiuose reikaluose, Stre- 
semanno valdžia ruošiasi prie 
dideliė žygių, kovoj imu i su vi
dujiniu blogumu. Visa valdžia 
ir industrijų vadai rengiasi su
tikt negeroves su pasiryžimu 
kovoti ir gelbėti šalį iš nelauk- 
tinų nuotikių. •

Subruzdimai Airijoj
Dublinas. — Dubline rugp. 27 

d. įvyko sumišimas ir kulkosvai
džiais šaudymas, pradedant Ai
rijos sehno rinkimus. Minia bu
vo užpuolus du variuojančiu au
tomobilyje kandidatu iš valdžios 
partijos. Taipgi buvo užpulta 
ant kalėjimo kuriame randasi 
Airiai respublikonai.

Ballybay distrikte sužeistas 
ir suimtas vienas respublikonas 
Kelly platinąs respublikos lite
ratūrą.

Anglijoj tikima jog valdžios 
partija arba Laisvos Valstijos 
valdžia laimėjo seimo rinkimuo
se. Respublikonams buvo daro
ma visokie apsunkinimai, net 
pats De Valera areštuotas prieš 
prakalbas kuriose jis norėjo 
agituoti už respublikos šalinin
kus į seimą.

Binghamton, N. Y., automo
biliui užlėkus ant relių trūkis 
užmušė šešis žmones.

’’DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAST1S 
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
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku.
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NUŠOVĖ BULGARŲ 
ATSTOVĄ

Praha. — Čia tapo nušautas 
Bulgarijos ambasadorius Čeko
slovakijai, M. DaSkaloff. Jo už
mušėjas, Nikoloff, 26 m. am
žiaus Bulgaras, suimta. Das- 
kaloff buvo darais Stambuliskio 
laikų paskirtas atstovu. Kada 
birželyje premjeras Stambul'is- 
ky Tiko nuverstas ir nužudytas, 
naujoji Bulgarų i valdžia reika
lavo čeko-Slovakijos kad Das- 
kaloff butų atstatytas, bet tas 
nebuvo išpildyta. Pirm to, ka
da Daskaloff buvo vidaus rei
kalų ministeriu, jau buvo mesta 
jam bomba, bet niekas nenuken
tėjo.

Paryžius. — Dabartinė Bul
garų valdžia susodino kaUėjiman 
48 iš pereitojo Seimo atstovų. 
Bulgarijoj mada kad kožna nau
ja valdžia pasodina kalėįjiman 
narius pirmesnės valdžios. De
šimts kitų seimo atstovų yra iš
bėgę iš šalies, šeši nužudyta, o 
septyni dar lalisvi. Statistikos 
kabinetų narių nuo 1911 metų 
yra tokios:

Guecheff-Daneff kabineto i— 
1.4 ministeriu: du mirę, du iš
tremti, 10 kalėjime.

Radosvalovo kabinėto — 15 
ministeriu: vienas miręs, du lai
svėj, du ištremti* 10 kalėjime.

Maiinovo kabineto ■— 10 mi
nisteriu: vienas miręs, du iš
tremti, septyni kalėjime.

Malinovo-Theodbrovo kabine
to — 14 ministeriu: du ištrem
ti, penki laisvi, septyni kalėji
me.

Stambuliskio kabineto — 18 
ministeriu: du mirę, du ištrem
ti, 14 kalėjime.

Vokietija Eina Blogyn
Berlinas. — Vokietija dar la

biau nupuolė finansiškai ir mo
rališkai. Buvo apsireiškę žymės 
atsipeikėjimo, tečiau vėl pradė
ta slinkti žemyn.

Pirmiausia, premjero Poinca
re kalba, aštri ir nenuolaidi, iš
blaškė naujai gimusias Vokiečių 
viltis. Antra, markė nupuolė iki 
7,000,000 už dolarį. Trečia, au
kso rezervas valdžios .bamlke Tiu- 
mažėjo nuo 1,400,000,000 sau
sio mėnesyje Iki 516,00,000 da
bar.

Valdžia pasiryžus daryt vidu
jinę aukso paskolą atsigaivini
mui. y

Suv. Valstijos Pripažino 
Meksiką

Washington. — Suv. Valsti- 
stijos pripažino dabartinę Mek
sikos valdžią, kurios galva yra 
Obregon. Pripažinimas dar ne
pilnai padalyta, tačiau kaip už
sibaigs Payne-Warren tarybos 
su Meksikos komisijonieriais ta
da pripažinimas bus suteikta 
pilnoj to žodžio prasmėj.

Užmušė Ku Klukseri
Carnegie, Pa. — Ku Klux 

Klano demonstrantai ir minia 
iš 500 žmonių turėjo susirėmi
mą nakčia rugp. 25 d., 'kame 
vienas žmogus, pasirengęs bal
toj marškoj, buvo nušautas.

Ku Klukseriams buvo polici
jos iškalno pranešta kad nebus 
leidžiama demonstruoti, bet jie 
apie 11 vai. naktį išėjo nešini 
žibintuvus ir dainuodami. Mi
nia žmonių susirinko ir užkibto 
demonstrantams kelią prie til
to per upelį. Ten ir prasidėjo 
muštynės.

Richmond. Va. — Nežinoma 
maladija apsireiškė Virginia 
valstijoje, nuo kurios susirgo 
tūkstantis žmonių. Ji praminta 
"velnio gniaužtė”.

San Diego, Cal. — čia pada
ryta rekordas toliausio nuskri- 
dimo oru be nusileidimo. Kapt. 
Smith ir Leit. Richter padarė 
5,300 kilometrų skrisdami po 
apie 88 mylias į valandą. Jie 
ore išbuvo 37 valandas ir 15 m.

VIKTORAS BERGER 
APIE VOKIETIJĄ

New York. — Per du mėnesiu 
važinėjęs po Europą, sugryžęs 
Amerikon, Victor Berger, socia
listų narys kongrese, sako jog 
Vokietija yra visai ant pražū
ties briaunos, ir jeigu ji grius, 
su ja sykiu grius ir Francuzjją.

Berger dalyvavo kaipo oficia
lia Amerikos socialistų atstovas 
tarptautiniam socialistų kong
rese Hamburge. Kongresas ne
priėmė komunistų delegatų, sa
ko Berger.

Kaslink' Amerikos, sako jis, 
būdamas įvairiuose miestuose 
jis kalbėjosi su politiškais va
dais ir ubagais, su didžiūnais ir 
biednais, ir nei vienas neparodė 
neapikantos šiai šaliai.

Jis mano kad $1,000,000,000 
paskolos Vokietijai pirkimui ža
liosios medegos padėtų Vokie
tijos industrijai puikiai atsistot 
ant kojų kad greituoju ji atsi
gaivintų ir sustiprintų markę, 
ir tada Vokietija galėtų pradė
ti mokėti savo skolas.

Berger sako jog Amerika pri
sideda su parama Francuzijai. 
Jeigu Amerika nebūtų prisidė
jus prie Pasaulinio Karo jis bu
tų greitai pasibaigęs ir Europa 
butų išsidirbus pati savo likimą.

Rado Bergdoll’io Turtą
Hagerstown, Md. — Vienas 

ūkininkas atrado žemėje užkas
tą dėžę su virš $100,000 pinigų, 
kurie manoma priklauso pabė
gėliui nuo karo tarnystos, Berg- 
'doll’ui, kurio motina yra Vokie
tė ir nenorėjo kad sunirs eitų 
kariaut prieš Vokietiją. Berg- 
doll dabar randasi Vokietijoj, 
negali sugryžt į Ameriką. Jo 
tėvai yba milijonieriai.

Bizniai bus Geri, Darbai 
Eis Toliau Gerai

Naujasis Suv. Valstijų Prezi
dentas Coolidge sako jog jo nu
sistatymas politikoje bus toks 
kuris nereikalaus jokių dides
nių permainų nei tarife nei ki
tame kame, dėlei ko biznis ga
lės neliečiamai eiti toliau kaip 
iki šiolei buvo, ‘ir tas neprives 
prie bedarbių.

Prezidentas dar vis turi vil
ties kad angliakasių streikas 
bus išvengta, nors liko tik itrįs 
dienos iki paskelbto streikui lai
ko kaip jis apie tai manė.

NUPULDYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS 
KREDITŲ AMERIKOJE

šiomis dienomis apkraščiuose 
paskelbta žinia kad Baltic Sta
tes Bankas nebegali mokėti nuo
šimčių už Lietuvos Laisvės Pa
skolos Bonų kuponus, hes Lie
tuvos Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerijos sąskaitoje 
nebėra pinigų, žinoma, jei nė
ra pinigų kas nuošimčius begali 
mokėti. Iš tuščio nepripilsi. 
Bet toksai apsireiškimas skau
džiai atsiliepia ant Lietuvos 'kre
ditų Amerikoje, žmonės gavę 
pernai ir užpernai nuošimčius už 
savo bonus, vis dar tikėjo vals
tybei, manydami ją atliekant 
savo pažadėjimą ir išmokant 
nuošimčius į laiką, šįmet to 
nėra. Finansų Ministerija ne
pasirūpino laiku perkelti Ame
rikon savo fondus, įgi Atstovy
bė, priklausanti nuo Užsienio 
Reikalų Ministerijos, irgi tuo 
reikalu nesirūpina: ne mano da
lykas !

Kokią gi reikšmę tasai fak
tas turi musų gyvenime?

Pirmučiausia, krikšč.-demok- 
ratų spauda gavo geros priežas
ties užsipulti ant įstaigos kuri 
apsiėmė nemokamai patarnauti 
Lietuvos valstybei ir sutaupyti 
bent tuos pinigus kuriuos vals
tybė bultų turėjusi išmokėti jei
gu jai reiktų, kaip ir pirma, už
laikyti savo biurą Amerikoje. 
Dabar “katalikų” spauda viso
mis pusėmis paleido ataką prieš 
Baltic States Banką, — ta spau
da prirodinėja buk laisvamanių 
valdomasis bankas tyčia nepasi
rūpinęs gaut reikalingų nuošim- 
čiams mokėti pinigų kad tuo 
budu pakenkus valstybei!.... 
Kiek piktos valios yra tokiame 
“katalikų” spaudos tvirtinime 
aišku iš to kad Baltic States 
Bankas senai jau rašė ir Itele- 
gramus mušė Finansų Ministe
rijai apie tai kad sąskaitoje nė
ra pinigų kuriais 'butų galima 
mokėti nuošimčiai. Antra, (ne
žiūrint kokie žmonės valdytų 
banką, jis negalėtų atlikti pave
sto jam darbo jei nebūtų reika
lingų fondų. Toliaus, tie as
mens kurie stovi 'banko prieš
akyje niekados nebandė ir ne
bando 'kišti biznin savo politi
nių ar religinių įsitikinimų. Ma
toma, ponų “katalikų” dar ne
nuvokiama to kad biznis negali 

i būti “lasvamaniškas”, arba “ka
talikiškas”, ar kitoks.

Iš kitos pusės, šitasai įvykis 
labai daug prigelbėjo tiems kas 
nuo senai stengiasi nupuldyjti 
Lietuvos aiutoritetą Amerikos 
Lietuvių akyse. Paaiškėjus kad 
nuošimčių nemokama (laikinai), 
atsirado laikraščių kurie su 
džiaugsmu skelbia: “Ką, ar mes 
jums nesakėme kad Lietuva jau 
subankrutijo!-...”

Dabar jau girdima kalbų buk 
toksai Lietuvos Finansų Minis- 
terjos apsileidimas esąs krikšč. 
partijos, ar bent jos šulų, išank- 
sto numatytas ir fondai tyčia 
nebuvo į laiką pervesti. Sako
ma, kada buvo klerikalų Finan
sinės Misijos vedėjas p. Biels
kis tai nuošimčiai buvo moka
ma į laiką. Paleidus jį iš vietos 
ir reikalui patekus į banką ku
riame katalikų lyderiai neturi 
kontrolės, nuošimčių nebeišmo- 
kama: tuo budu busią suduota 
smūgis tautininkams-Iibėralams 
kurie prisidėjo prie Baltic St. 
banko Suorganizavimo ir kurie 
pasirūpino kad Finansinės Mi
sijos darbas butų atimta iš ran
kų vieno asmens ir pereitų į 
bankinės įstaigos.... žinoma, 
mes netikime kad taip butų bu
vę. Pažindami asmeniniai da
bartinį 'Lietuvos Finansų Mini
ster! p. Petrulį nemanome kad 
jis į tokias “kombinacijas” lei
stųsi. gerai žinodami kokiose 
sunkiose finansinėse sąlygose 
yra Lietuvos ekonominis gyve
nimas, mes suprantame priežas
tis del kurių fondų pritruko. Ta
čiau kaip ten nebūtų, faktas yra 
kad antivalstybinės propagan
dos šalininkams duota yra daug 
pamaio vešlti akciją prieš Lie-' 
tuvą.

Mes neabejojame kad nuošim
čiai už metus bus pilnai apmo
kėta, — užsimename čia apie 
tai tik tuo tikslu kad Lietuvos 
vyriausybė atkreiptų savo do- 
mę į tai kad jos neapsižiūrėji
mas pakerta jos pačios kreditus 
Amerikoje.

Prie progos norime taip jau 
pastebėti dar vieną dalyką. 
Amerikos Lietuvius jąu pasie
kė žinios buk Lietuva ketinanti 
siųsti čionai komisiją, kurios 
tikslu butų sudaryti su Ameri
kos valdžia prekybos sutartis ir 
tartis del paskolos. Ton kpmfi- 
sijon numatomi yra šitie as
mens: J. Kaupas, K. Česnulis ir

Nieks Nepatarnaus Jums
Geriau ir Pigiau!

B. Mastauskas. Mums indomu
žinoti ar Lietuvos vyriausybė 
dar neturėjo progos persitikrin
ti 'kiek žalos jau padaryta Lie
tuvai tiro kad visa kas Amen-

“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 “Dirvą” 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 rudenj. — 

' Nesivėluokite!
“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

ko j e pavedama vienos tiktai 
partijos žmonėms, ir tai tokiems 
kurie Amerikiečių tarpe jau nuo 
senai yra pagarsėję savo vien
pusiškumu, siauru partivutnu ir 
į kuriuos žiūrima su pajuoka. 
Jei toki komisija bandytų Ame
rikiečių Lietuvių tarpe kelti pa
skolos 'klausimą, ji negaus nei 
vieno skatiko. Amerikos gi val
džioje irgi klausimas kokios jie 
turės intekmės. Vienas, tarna
vęs žvalgyboje karo meth, kitas 
taip jau, trečias pasižymėjęs 
dirbtinu ban'krutu!

Vyrai, ne tais keliais einama!
Amerikos Lietuviai daug pa

dėjo truso ir pinigų gelbėdami 
Lietuvai likti nepriklausoma 
valstybe, tat jie ir jaučiasi turį 
teisės tarti savo žodį tos pačios 
valstybės darbuose, ypatingai 
kada tie darbai liečia Ameriką.

Vaikai Sudegino Vaikus
Spring Lake, N. J., du vaikai, 

15 ir 18 metų amžiaus, sudegino 
du kitu vaiku, 11 ir 16 m. am
žiaus. Jie žaidė “Indijonais”, 
sako, pririšo tuos du prie me
džio ir apdėję druožlėmis pade
gė jas. Iki suprato blogą, druo-
žlės įsidegė ir jie negalėjo pri
eit anų atrišt. Jie mirė lligan- 
butyje. Tiex du suimta, nors

f . . r-M 1 J XX mirusieji prieš mirsiant jų ne-7907 Superior Ave. Cleveland, O. apkaitino.
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CHICAGO, ILL.
“Telegramo” vakarienė. Rug- ( 

pjučio 19 d. Chicagos savaitraš
tis “Telegramas” turėjo suren
gęs vakarienę paminėjimui me
tinių sukaktuvių nuo pasirody
mo pirmojo numerio. Iškilmės 
atsiliko Mildos svetainėje, 32381 
So. Halsted St.

“Telegramą” leidžia p. V. B. 
Villovičius; redaguoja p. J. Lau
kis. Abudu priklauso prie,. 75- 
tos Sandaros 'kuopos.

Vakarienėje dalyvavo gana 
skaitlingas buris tautininkų, — 
tame buvo sekantieji Chicagie- 
čių lyderiai: Dr. A. Zimontas, 
Dr. A. L. Graičunas, Adv. S. Ro
dis, Adv. T. Kučinskas, Adv. D. 
B. Baker ir kt. Kalbėjo, linkė
dami laikraščiui pasisekimo, se
kantieji Chicagiečiai: S. Kodis, 
S. V. Valančius, T. Kučinskas, 
D. B. Baker, A. Lukas, A. A. 
Tulyš, S. K. Grišius, P. Dargu-

Dr. A. Zimontą, vyko į Marion, 
Ohio, į Prezidento W. G. Har- 
dingo laidotuves.

Marione būdami,■ mūsų dele
gatai sudėjo ant kapo dailų vai
niką iš 500 rožių ir našlei Hąr- 
dingienei inteikė adresą, kuria
me išreiškė jai sajausmą varde 
Amerikečių, Lietuvių kilmės.

Lietuviu delegacija buvo hLietuvių delegacija buvo la
bai dailiai priimta. Juos lydėjo 
p. Barrett O’Hara, buvęsis Il
linois valstijos vįce-gubemato- 
rius. Apie Lietuvių delegaciją 
rašė “Chicago Daily News”, 10 
d. rugpjūčio. Tame pačiame lai
kraštyje užeinama ir 
pie Lenkų delegaciją.

Breakstone. Iš tos šeimynos 
narių įžymiausia yra sekanti: 
Irving Breakstone antru atveju J 
yra valstybės prokuroru Ocon
to apskrityj, Wisconsin valstijo
je; Philip P. Breakstone nese- ' 
nai užbaigė advokato mokslą 
Probate Teisme Chicagoje; Dr. 
Benjaminas H.'Breakstone yra 
pasaulinio garso chirurgas, — 
jis buvo pakviestas padaryti 
operaciją garsiems Siamo dvy
nukams ; Abraham Breakstone 
yra advokatas prie New Yorko 
šerifo; Isadore Levy, Dr. Break- 
stono seserėnas, Europoje bai
gė meno mokslą ir vieną savo 
paveikslų buvo pastatęs Pary
žiaus salone parodoje.

“šeimyna ir karo metu prisi
dėjo, — 75 vyrai iš tos šeimynos 
tarnavo armijoje ir jie visi bu
vo karo fronte....”žinutė a-

Radasta.

šeimynos.

titmunnmmumnmutnrtmnmunnmtnmKmttttmsE

NEGIRDĖTA KNYGA!

Mr.

Vakarienė nusisekė labai diai- ! 
irai. Dalyvavo bene 138 sve
čiai. L. i. Rūta, i

Iš Chicagos Sandariečių gyve
nimo. Chicagoje, ka'ip ir ki
tuose miestuose, ima laiko iki 
žmonės susitaria, iki susišneka 
ir susiburia į kuopeles. Nuo ke
lių metų čia gyvuoja kelios San
daros kuopos. Jų veikimas pa
sidarė smarkesnis pereitųjų me
tų pradžioje.

Šiais metais, prasidėjus čia 
kampanijai naujam laikraščiui 
“Telegramui”, dalis Sandariečių 
rimtai ir gyvai koperuoja su 
laikraščiu. Tokie veiklus San- 
dariečiai kaip p. Tulyš, p. Gri
sius ir būrelis kitų yra atsidavę 
naujam laikraščiui. Radasta.

Sandaros Delegacija Marion, 
Ohio. Nesenai Chicagoje viešė
jo p. J. V. Liūtas, Sandaros pir
mininkas. Jis atvyko čia su 
United States Lines reikalais. 
Prie progos, vietos Saindarie- 
čiams pasitarus, p. Lutas, prisi- 
kvietęs prie savęs Adv. Kodį ir

750 narių vienos
New Yorko dienraštis “The Sun 
and the Globe”, rugp. 16 d., pa- 1 
duoda šitokį rodomų straipsnį j 
apie šeimyną atkeliavusią iš i 
Lietuvos Amerikon; toje šei
mynoje dabar yra 750 narių!... 
štai tasai indomus straipsnis:

“Chicagoje buvo labai indo
mus šeimyninis susirinkimas 
kada didesnė dalis žinomos 
Breakstone šeimynos, 'kuri ituri 
750 narių, susispietė čionai šei
mynos ryšiams atnaujinti.' Su
važiavo tos šeimynos nariai iš 
sekančių valstijų: New Yorko, 
Pennsylvania, Iowa, District of 
Columbia, Ohio, West Virginia, 
Mississippi, Illinois, Wisconsin, 
Michigan, Indiana, New Jersey 
ir Canada.

“šeimyna pareina iš paprastų 
protėviii vardu Bregstonai. Jie 

' suseka savo pradžią mažame 
miestelyje Lietuvoje, vardu Pa
nemunė. Pavardė buvo paisisa- 

' vintą pradžioje 19-jo šimtme 
’ čio, sekant caro Nikaloj'aus I-jo 
, įsakymą privertusį kiekvieną 
- šeimynos galvą pasirinkti sau 

pavardę kas iki to laiko nebuvo 
žinoma toje šalyje....

“... .Tos Šeimynos narių A- 
merikoje yra apie 750. Penkių 
brolių ir seserų tėvas, vardu Be- 
relis, pirmutinis priėmė pavardę

PITTSBURG, PA.
Mirė graborius P. Venslovas. 

Rugp. 15 d. persiskyrė su šiuo, 
pasauliu Pranas Venclovas, 49 
m. amžiaus-, paėjęs iš Lietuvos- 

I Vištyčio parapijos, Suvalkų ap. 
Amerikoje jis išgyveno 31, m., 
paskutinius 20 metų buvęs-gra- 
borium-laidotoju mirusių, ir gy
veno 2228 Carson St. Mirė po 
operacijos nuo appendicitis.

Velionis paliko moterį Oną ir 
penkis vaikus — du sūnūs ir 
tris dukteris. Velionis buvo vi
sų mylimas žmogus ir mėgia
mas kaipo graborius ; su visais 
jis gerai sutikb, todėl jam mirus 
taip netikėta mirčia visi jo ap
gailauja ir prisidėjo prie pasku
tinio patarnavimo;

Rugp. 18 d. liko paalidoitas 
Kalvarijos kapinėse su beėnyti-

• nėmis apeigomis. Ona Venslo- 
i vienė taria ačiū visiems prisi- 

dėjusiems palaidojime Ir už gė-
■ les, kurių 'buvo gana daug nuo 

pavienių žmonių ir nuo draugi-
1 ių.
i Ona Venslovienė mano ir ant 
i toliau vyro užvestą biznį palai- 
> kyti, nes ji pati gana gerai nu

simano ir prie to mano prisidėt 
jos sūnūs. Todėl Lietuviai ga
lės kreiptis prie Venslovienjės 
taip kaip pirma jų įstaigon.

’ Juozas Virbickas.

“DIRVOS” Redakcija, norėdama kad 
kuodaugiausia žmonių skaitytų geras 
knygas, pasiryžo parinkti jas kuopri- 
einamiausiomis kainomis. Ir štai pirr 
mučiausiai leidžiame NEGIRDĖTAI 
nužeminta kaina knyga antgalviu 
“KANDIDAS”.

Tą knygą parašė garsus filosofas 
Voltaire. Ji turi 150 puslapių ir jos 
kaina dabar tiktai 50 centų.

Knygos “KANDIDAS” paprasta kai
na yra $1.00, bet šiuo tarpu mes palei
džiame po 50c. trumpam laikui (ale vi
sai trumpam, pasiskubinkite kad neap- 
sigautumėt kai nebegausite už taip 
žemą kainą). Jei pasivėlinsite ir pus- 
dolario nebesučėdysite ir knygos nebe
gausite: mes jau antrą laidą jos spaus
dinome !

Kas ta per knyga KANDIDAS?
Kas tas per vienas jos autorius VOL

TAIRE?
Kokiu būdu galima ta knyga gauti?
Šičion Į tuos klausimus ir atsakysime. 

Pati knyga yra labai graži ir (po “sek
retu” pasakysime) yra uždrausta bloz- 
nams skaityti! Joje aprašoma kaip 
vienas nedakepęs filosofas visados vi
sur tvirtino kad “Nėr to blogo kad ne
išeitų ant gero”. Gavo įspirti pastur- 
galin kad lindo prie’merginos; pateko 

’ kąriskan teisman ir vos tik nebuvo su
šaudytas; buvo inkvizitorių vedamas 
ant sudeginimo; buvo gavęs tiek turtų, 
aukso ir deimantų, kad 100 avinų nešę 
tuos turtus ir viskas paskui žuvo, kad 
tik sklypelis žemės beliko senatvėj pri
siglausti, — ir vis jis pasakojo kad 
“nėra to blogo kad neišeitų ant gero”... 
Skaitydami tą knygą daug ko pasimo- 
kinsit, daug kur prisijuoksit, ir, dzie- 
važ, netik nesigailėsit pats knygą pa
skaitęs, bet ir kitam liepsit ja perskai
tyti.
, Kas buvo Voltaire? Tai buvo dide
lis rašytojas, kurio nekentė karaliai, 
kunigai ir vyskupai, nes jis, iš peties 
rėždavo, visiems teisybe akis smilki- 
no. Jis savo raštuose visados užsisto
davo už skriaudžiamuosius ir paniekin
tuosius, visados išjuokdavo išdidumą,— 
jis buvo vienas pirmutiniųjų pradėjęs 
skelbti kad visi žmonės yra lygus, kad

pasaulio tvarkai nereikia karalių, ne
reikia kunigaikščių, nereikia popų ir 
kitokių kurie tiktai žmogaus prakaitu 
minta? Užtat Voltaire buvo per ilgus 
metus Prancūzų karalių,persekiojamas 
ir turėjo nuo jų piktų budelių slaprty-

Žodžiu sakant, — Voltaire’o knyga 
“KANDIDAS” turėtų rastis kiekvie
nuose namuose. Mokytai žmogus pa
silinksmins ją paskaitęs; nemokytas 
šio to pasimokins ir gražiai pasijuoks 
iš senovės žmonių kvailybės. Jaunas 
skaitydamas stebėsis kad senovėje to
kių žmonių buvo; senas skaitydamas 
tik galvą kinkuos ir sakys: “Teisybę 
padla rašo, kad ji kur!”....

KAIP GAUTI KNYGĄ KANDIDAS?
Mes norime kad Tamsta kuoleng- 

viausiai gautum “KANDIDĄ” sau i 
namus, todėl ir išgalvojome kuopriei- 
namiausi Tamstai būdą: nereikia nei 
laiško rašyti, nereikia nei money orde
rio pirkti, — nieko nereikia: tiktai pa
imk pašto markių už pusdolarj (lygiai 
50c), iškirpk žemiau padėtą kuponą-iš- 
karpą, užrašyk ant jo savo adresą, ir 
su pašto markėmis (vertės 50c.) at
siųsk mums. Ir nusistebėsi kad už ke
lių dienų “KANDIDAS” ir atkeliaus į 
Tamstos namus!

Tai ir viskas.
Jei Pats, Gerbiamasis Viengenti, ne

sinaudosi tuo laiškeliu ir kortele, ati- 
sinaudosi paskelbimu, pranešk apie jį 
tokiam draugui kurs pasinaudos: ma
tai, mes norime kad musų žmonės gau
tų kuodaugiausia naudos iš gerų kny
gų'

“DIRVA”
7907 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

Siunčiu 50c. pašto markutėmis, ir 
prašau siųsti 1 egz. Tamstų išleistos 
knygos “KANDIDAS” šiuo adresu:

YOUNGSTOWN, OHIO 
Lietuvių Progresiviškas Klubas 

ir jo darbai. - 1
Balandžio 28 d. 1912 m. čia 

pastangomis D; Sėkavičiaus ta
po sutverta Lietuvių ■’’Klubas ir 
išgauta valdžios čarteris. Po 
nėkurio laiko, pasididinus narių 
Skaičiui, pagaminta konstituci
ja kurios pamatas buvo broliška 
ir Tėvynės meilė narių tarpe, 
šelpimais ligonių ir našlaičių, 
patarnavimas mirusių laidojime 
ir globojimas našlaičių teikiant 
jiems medegišką ir dvasišką pa
galbą.

Nuo susitvėrimo, Klubas jau 
sušelpė savo narius Išmokėda
mas suvirš $3,000 vien tik ligo- 1 
niams.

Keturi Klubo nariai mirė ir 
tapo palaidoti, o jų <paveldėjamS' 
išmokėta jų pomirtinės.

Kovo 13 d. 1918 m. Klubas 
išgirdęs kad Lietuva žengia prie 
neprigulmybės, siuntė savo de
legaciją į Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Seimą New Yorke ap
tarimui pagalbos Lietuvai.

Paskyrus Lietuvių Dieną po 
Suv. Valstijas, visi Klubo' nariai 

, vienbalsiai nutarė tame daly
vauti ir dirbo per visa dieną rin- 

, kdami aukas savo Tėvynei.
Surengė viešą apvaikščiojimą 

ir sutikimą pirmojo Lietuvos 
Atstovo J. Vileišio ir supažindi
no daugelį šios apigardos poli
tikierių su nauja Lietuvos res
publika.

Keletą 'kartų Klubas buvo su
rengęs masmitingus ir išnešė) ] 
protestų rezoliucijas prieš Len- 
kus. Tos- rezoliucijos buvo pa- j 
Biustą į Washingtona Suv. Vai- ] 
stijų valdžiai prašant užtarimo į 
Lietuvai, ir kiekvieną kartą bu- į 
vo gauta prielankus atsakymai 
jog prie pirmos progos bus tar
ta žodis, užstojantis LietuVą. 
žodžiu sakant, Klubas čia buvo . 
visada pirmutine įstaiga dariu
sia žygius Lietuvos reikalais.

Laike kėlimo Lietuvos Pasko
los Klubas sušaukė savo narius 
apkalbėjimui, Kadangi pats 
Klubas tuo laiku finansiškai že
mai stovėjo iš priežasties pirki
mo savos svetainės, visi nariai 
pasižadėjo pirkti pagal išgalę.

Turiu pasakyti kad Klubo na
riams yra konstitūcijtfs -užginta 
vesti 'ginčus ar kalbąs religiškais 
klausimais ir erzintis vienas ki
tą, ir už tai nariai ėsti baųjdžfią- 
mi.

Per vienuolika metų Klubas 
neturėjo jokių provų arba teis
mų valdiškose įstaigose; jeigu 
■prasikalto jo narys tai Klubo na
riai patįs jį nubaudė arba su
taikė.

šiais 1923 metais vienas Klu
bo narys per Klubo balių papuo-' 
lė po areštu už vartojimą svai
ginančių gėrimų. Valdžia žmo
gelį nubaudė pagal savo įstaty
mų. Kadangi jis neturėjo kuo 
bausmės užsimokėti ir turėjo 
eiti į kalėjimą, Klubo nariai pa
sistengė sumesti pinigus po kiek 
kas išgali bausmės apmokėjimui 
ir išvadavo jį iš kalėjimo. Tu
riu pasakyti kad tą žmogelį ap
skundė vietinis klebonas, ką 
laike teismo teilsėjas pasakė. ■— 
Taigi negerus pranašus pažinki
te iš jų darbų.

Daug dar kas butų parašyti 
apie šios kolonijos Lietuvių -gy- 

■ venimą, bet tas svarbu tik vie- 
: tiniams, .o ne išlaukiniams, tai- 
i gi nesinori perdaug užimti laik- 
: raštyje vietos. Kitą kartą ką 
i daugiau parašysiu. čia no-rė- 
į jau suminėti daugiausia Pro- 
i gresivį Klubą. Jis pusėtinai ge

rai gyvuoja, turi savo locną sa- 
| lę, ant viršaus yra mokykla vai- 
Ikams, turi savo knygynėlį iš 

kurio nariai gauna dykai pasi
skaityt knygų, turi Amerikoniš
ką ir Lietuvos vėliavas, 
tankiai rengia įvairius 
liūs.

laet. Progr. Klubas 
pagerbimo, ir velytina kiekvie
nam vietos Lietuviui prie jo 
prisirašyti, kadangi įstojimas 
■nebrangus. Reikale galima at
sikreipti prie Klubo valdybos, 
kuri yra išrinkta iš darbščiausių 
vyrų: '
, J. Lekavičia — pirmininkas, 

J. Rudzinskas, fin. rašt.
A. šarkau'skas, prot. rašt,
K. Stupinkeviįia, iždilninkas, 
VI. Kuprusevičia, iždo glob. 
Vin. žalis, iždo glob. ir Klubo 

gaspadorius.
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GARY, IND.
Amerikos Lietuvių Politikos I = 

Klubo Seimas. Rugp. 19 d. alsi-1 = 
buvo Amerikos Liet. Politikos Į E 
Klubo Seimas. Seime dalyvavo E 
beveik visų Klubo skyrių dele- 
gataa. Su svečiais Seime 'buvo 
apie 500 žmonių. Seimą taipgi 
aplankė valstijos senatorei ir 
atstovai. Seimo namas buvo iš
puošta Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis. Stalai nuklota tau
tiškais laikraščiais — daugiau
sia galima buvo matyti “Dirva”, 

• “Sandara”, “Vienybė” ir kiti.
Kalbos buvo vartojama Angliš- 

i ka ir Lietuviška. Seimo pirmi- 
innkas buvo J. Skinderis iš Clin
ton, Ind.

Dr. A. T. Smitas, centro pir
mininkas, inteikė Seimui 12 su
manymų. Pora jų sujudino val
stijos oficialus: 1) Įsteigti in
formacijos biurą, turėti suBine- 
šimai su Lietuvos ir Amerikos 
valdžiomis ir suteikti informaci
jas visiems Lietuviams kad kas < 
jų nemulkintų. 2) šelpti mok- ' 
sleivius ir našlaičius, platinti • 
tarpe Lietuvių meilę, vienj’ibę, 
apšvietą ir tautišką dvasią.

Po to vienas senatorius atsi
stojęs pasakė trumpą prakalbė- 
lę išsireikšdamas kad jis rem- 

į siąs kiek galėsiąs tokią svarbią 
i organizaciją. *

Dr. Smitas pasakė trumpą bet 
* jautrią prakalbą. Jis atsisukęs 
■ į grupę valstijos valdininkų ta

rė: “Mes dirbame jums per 
- rinkimus ir gelbstime visokiais 

budais kad tik jus gautumėt 
sau urėdus. Taigi mes kviečia-, 
me jus prisidėti prie musų dar
bo, padėti mums atgauti Vilnių 
nuo Lenkų, kuris buvo Lietuvos 
sostine per amžius”. Dr. Smi
tas paėmė į rankas abi vėlia
vas — Lietuvos ir Amerikos — 
ir pasakė: “Mes visi Lietuviai 
privalome dirbti išvien atgavi- s 
mui Vilniaus. Aš tikiu jog ne
užilgo plevėsuos Lietuvos vėlia- ’ 
va ant Vilniaus ir ten Lietuvių -] 
vaidas bus per amžius.”

Seimo pertraukose buvo mu- ■ 
zika ir Lietuviškos dainos. 1 

Prieš Klubo centro vaidybos ] 
rinkimus Dr. Smitas inteikė sa- ■ 
vo rezignaciją pareiškdamas jog 
negalės daugiau Klubui tarnau
ti kaipo centro pirmininkas, bet 
pasižadėjo 'būti tik aktiviu na
riu. Dr. Smitas nepadavė kitų 
priežasčių savo rezignacijas, te- 
čiau teko patirti iš vieno jo 
draugo valstijos legislatures at
stovo jog Dr. Smitas užimsiąs 
vietą Suv. Valstijų Sveikatos 
Departmente.

Kaip girdėti', Dr. Smitas jau 
trįs mėnesiai laiko dirbo S. V. 
Justice Departmente. Tikiu jis 
nenustos savo energijos darbuo
tis ir toliau Klubo ir musų tau
tos gerovei. Noriu pastebėti 
jog Dr. Smitas mokslą ėjo var
gingai, bet pabaigęs jį moka su
naudoti. Jis matyt turi gam
tišką tam gabumą.

Bet ko mes moterįs ir mergi
nos laukiame? Ar ne laikas ir 
mums stoti darban lygiai su vy
rais? Mes esam pagerbtos po 
visą Ameriką. Ko čia trūksta 
Lietuvaitėmis ? Mokslo. Mes 
galėtume užimti geriausias vie
tas valdžioje kad tik daugiau 
atkreiptume atidos į mokslą, o 
mažiau į parderį. Tik mes pa
žvelgiame į Lietuvių inteligen
tiją, kiek jaunų vyrų kurie pa
baigę mokslą priversti apsives
ta su svetimtautėmis. Tai yra 
mu'sų pačių kaltė, štai čia yra 
proga ir mums. Prisirašykime 
prie Amerikos Lietuvių Politi
kos Klubo, lavinkimes Lietuviš
koj kalboj ir rašyboj, skaityki
me tautiškus laikraščius, ir čia 
bus mums geriausia medicina.

Lietuvaitė.

GERB. q
^OPRAGILO KAMPELIO^

Klubas 
vakarė-

vertas

Klubo Narys.

“Dirvoje” galima gauti viso
kių laikraščių iš Lietuvos.

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA:-

GARY, IND.
CENTRO VALDYBA:

s Skinderis - - - Prezijentas 
527 N. 7th St. Clinton, Ind.

Petras Navikas - - - Sekretorius 
P. 0. Box 374, Clinton, Ind.

Ilionas Milašius - Vice-Prezidentas 
1752 Taft St., Gary, Įnd.

M. Milašiene ' - - - - ■ Iždininkas 
1752 Taft St., Gary, Ind.

Iždo Globėjai: A. Šmitienė, P. Kviklis 
Gary, Ind.

Dr. A. T. Smitas - Organizatorius 
1404 Jackson St., Gary, Ind.

Jonas

PAJIEŠKAU savo draugų, Jur
gį Vartavičių ir Antaną Geru- 

tauską. Abu paeina iš Suvalkų 
rėdybos. Meldžiu jų atsišauk
ti arba apie juos žinančių pra
nešti. (35)

G. VišntaUskas
2715 Superior Av. 'Cleveland, O.

MARTYNAS IŠVAŽIUO
JA Į “ROJŲ”

— Labą Vakarą, drauge, 
ar tu nepyksi ant manęs kad 
be diplomatiško pranešimo 
trimis dienomis iškalno, aš 
pas tave atsilankiau?

— Pykt nėra reikalo, bet 
geriau butų tau pačiam, nes 
nežinai ar rasi namie. Jei 
dabar mes butume kur iš
ėję arba rengęsi eiti, ar ge
rai butų nei į stubą nein- 
ėjus tau gryžti atgal? Bet 
kodėl tu, Martynai, daugiau 
manęs ant kampų gatvėse 
nelauki, o į namus ateini?

— Ba dabar tu, drauge, 
turi savo namus tai galiu 

. drąsiai ateit.
— Na tai Igerai, prisėsk, 

gal turi ką naujo pasakyt?
— Drauguti, tūriu labai 

daug ko naujo, ba rengiuosi 
• išvažiuot į Europą.

— Kaip tai į Europą, ari 
i ketini važiuot apžiūrėt gar

sias vietas?
— A ten su tavo garsiom 

vietom. Aš važiuoju į savo 
kaimą.

— Tai sakyk rengiuosi į 
LietuVą, o ne į Europą. Ar 
tau tas vardas taip baisus 
paminėti? Tavo kaimas ir 
randasi Lietuvoj.

— Drauge, visą tą Lietu
vą užvaldę buožės ir ilga
skverniai, tai aš nenoriu ją 
nei minėt. Aš ilgai ten ne
busiu, tuoj išvažiuosiu į So
vietus.

— Keistą sumanymą turi. 
Tai kam dar per Lietuvą va
žiuoji jei jos nekenti? Ga
lėjai tiesiog per Latviją pa- 
traukt ir atsidurtum Rusi
joj. Dar geriau, reikėjo pa
siimt raudoną vėliavą ir 
maršuot gatve, butų suėmę 
ir deportavę visai dykai.

— Drauge, dabar ne pir
moji gegužės, pamatę mane 
su raudona vėliava paskai
tytų už pamišėlį ir nudepor- 
tuotų į Niuburgą. Arba jei 
ir į Rusiją gabentų tai vis- 
tiek nenoriu, ba sako visus 
deportuojamus gabena sy
kiu su gyvuliais, ant prasto 
laivo. Žinai buožės, ką jie 
duoda už darbininką.

— Bet kaip tau nepriklu 
. bus į tą nekenčiamą Lietu- 
, vą įvažiuot?

— Nevažiuočiau, ale turiu 
reikalų, noriu atsilygint su 
broliu už dalį. Jis nenori 
man atiduot kibk man pri
guli.

— Martynai, matai koks 
iš tavęs išnaudotojas, o dar 
sakai kovoji už darbininkus. 
Tavo brolis žino kad tu čia 
Amerikoj geriau, turi tai ir 
nori kad tu jam savo dalį 
atiduotum. Nekiek ten že
mės jums likę per abudu, aš 
gerai pamenu; jam vienam 
vargu tik išmisti. O pats ži
nai koks ten žmonėms var
gas.

— Tai ko jie nepakelia re
voliuciją ir nenuverčia buo
žių valdžią, tada turėtų vis
ko. Aš jam savo dalies ne
dovanosiu, ba jis balsavo už 
buožes į Seimą, neatidavė 
savo balso už komunistus. 
Aš iš jo žemės neatimu, ale 
jis man turi atmokėt.

— Klausyk, Martynai, ta
vo tos žemės vertė neišneša 
pusės kiek tau kainuos nu
važiavimas į Lietuvą ir už
vedimas provos, jeigu tik 
tuo reikalu važiuoji. Taigi 
prakiši pats daug daugiau., 
O paskaityk kiek dar algo
mis trotysi per tą visą laiką.

— Aš, drauge, užsinorė-

jau nuvažiuot į Sovietus tai
gi važiuosiu ir į savo kaimą 
pamokint tą savo buožę bro
lį. Alė man, drauge, reika
linga biskį tavo pagalbos.

— Pinigų neprašyk, nes-1 
negausi tokiam bereikalin
gam matymui.

— Ne, drauge, ne pinigų;, 
ale tavo gero įžodžio. Aš 
noriu kad tu išgautum man 
geras popieras kad manęs 
tie buožės Lietuvoj neužda
rytų i kalėjimą;

’ — fia, ha, ha! Matai kaip 
tave sąžinė kankiną! Bet 
tokių ipopierų nei vienam: 
nereikalinga, reikia tik at
sakančius liudymus kad esi: 
Lietuvos pilietis, ir viskas,, 
o tas yra lengva gauti. Tik,, 
žinomą, parvažiavęs turį už- 
silaikyt kaipo įstatymus pil
dantis pilietis, o ne pamišė
lis, nės ir ten yra kur tokius 
padėt.

— Ale, draugė, aš jokių; 
popierų neturiu, tu padėk, 
man jas išsistorot.

— Kai pirksi laivakortę' 
pagamins ir popieras.

— Aš, drauge, laivakortę 
jau turiu.

— Tai kur tu laivakortę 
pirkai ir kodeb tau popienj 
neišstorojo?

—- Drauge, aš laivakortę 
pirkau ant Wudland aveniu, 
pas Austricką Žydą, ba jis 
priguli prie komunistų, ir/ 
jį man nurodė nueit.

— Kodėl gi nenuėjai į 
“Dirvos” agentūrą, ten tau: 

(butų viską pastoroję.
— Drauge, aš buožių ne-* 

remsiu. Aš remiu tik dar
bininkus.

— Ką tu žinai ar tas Žy
delis ne didesnis, išnaudoto
jas? Ką jis žino, prie to,, 
apie Lietuvą? Tu jam ati
davei uždarbį, bet dabar tu
ri jieškot Lietuvių pagalbos^ 
Be tų popierų tave ne tik į 
Lietuvą neleis bet ir ant lai
vo neužleis. Vistiek turėsi 
eit pas Lįetuvius pagalbos 
jieškot, kurie žino Lietuviš
kus reikalus.

— Draugę, aš nenoriu pas 
juos eit, tu man išstorok ir 
niekas nežinos.

— Jeigu tu manęs, to pra
šai tai verčiau reikėjo pa- 

į prašyt pas savo kuopelės 
komisarą, jis tau butų išda
vęs popieras Į Lietuvą įva
žiuot. Žinai kad ne bile kas 

(tą gali padaryt, ir užtai rei
kės tau nueit Į “Dirvą”, ar 
norėsi ar ne.

— Drauge, tu nu$įĮ< už. 
mane, ba jie gali ar'ttsnano 

’ popierų parašyt kad aš pri- 
' guliu prie darbininkų, ir ta- 
i da mane gali Lietuvoj su- 
, imt.

— Niekas tau jokių bai- 
[ kų nekrės, tik pats užsilai- 
. kyk kaip reikia kada parva

žiuoti. Tik man gailą kad 
tau užėjo paikas sumany
mas į Rusiją važiuot.

—' Drauge, aš turiu nu
važiuot. Pabuvęs keliąs die
nas Lietuvoj tuoj išbėgsiu 
į Sovietus, ir paskui aprašy
siu tau ir visiems Ameriko
je kaip ištikro darbininkai 
ten gyvena, pamatysi kad 
visi aprašymai iki šiol buvę 
yra tik buožių, išmislas pa
niekinimui darbininkiškos • 
valdžios.

— Jeigu manai teisybę iš
tirt ir aprašyt tai važiuok; 
sveiks, laimingos tau kelio
nės, ir neužmiršk ką priža
di.

— Nebijok, drauge, aš ir 
tave Į komunistų partiją, 
įrašysiu kada aprašysiu tau 
kaip puikiai Rusijoj darbi
ninkai gyvena.

— Beje, parvežk labų die
nų mano giminėms kai par
važiuosi į mūšų kaimą.

— Na lik sveikas, drauge,, 
gal jau neturėsiu laiko už
eit, o rytoj bėgsiu į “Dirvą” 
išsistorot popieras.
“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina cįovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykite
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Nuo Redakcijos
KAIP KAPITALISTAI 

GINA SAVO 
REIKALUS

NJUO kurio laiko kalbama 
1N apie streiką anglies ka
syklose. Jei kas nors išlai- 
mės streiką tai tiktai kapi
talistai. Pralaimės suvar- 
totojai. Kapitalistai nieka
dos nėra pralaimėję streiko.

Štai dabar, kalbant apie 
Streiką, kasyklų savininkų 
vardu tūlas Samdei Warri- 
ner skelbia šitokį praneši
mą: Jei angliakasių reika
lavimas pakelti jiems mo
kestį bus priimta tai prie 
kasyklų išlaidų bus pridėta 
apie 90 milijonų dolarių me
tams. Jis toliau sako kad 
tokiame atsitikime tuos 90 
milijonų dolarių turės su
mokėti publika, arba anglies 
suvartdtojai. Jo apskaitlia- 
vimu, priėmus angliakasių 
reikalavimą, anglis pabran
gsianti bent ant dviejų do
larių tonas.

Iš antros pusės tas klau
simas ^atrodo šitaip: Suv. 
Valstijų Anglies Komisija 
apskaitliavo kad Suv. Vai-, 
stijose kas metai iškasama 
anglies tarp 80 ir 90 milijo
nų tonų. Skaitant po du do
larių ant tono to viršmokes- 
nio, anglies kasyklų savinin
kai surinks iš publikos apie 
160 iki 180 milijonų dolarių 
daugiau per metus. Kadan
gi jie išmokės darbininkams 
tiktai apie $90,000,000 tat 
jiems iš tokios kombinacijos 
atliks pridėtinio pelno tarp 
70 iki 90 milijonų dolarių...

Vienintelis išėjimas ku
riuo galima butų apsisaugo
ti nuo kapitalistinių kombi
nacijų nukreiptų prieš pub
likoj kišenius tėra tame kad 
kasyklos turi būti valdžios 
operuojamos ir kainos nu
statomos tam tikrų komisi
jų.' Kitaip gi, '^darbininkai 
streikais mušdami kapitalą 
visados pataiko į savo kiše
nių ir į plačiąją publiką. 
Pabrangimas anglies atsi
lieps ne ant kapitalistų: jie 
savo nuostolius mokės iš pu
blikos surinkti; pabrangi
mas atsilieps ant beturčių, 
kuriems prisieina siaurinti 
savo išlaidų sąmatas kad ga
lėjus brangiau mokėti už an
glį-

Redakcijos Atsakymai
=g=====g=== = = -=======-^/t
Visiems Korespondentams ap

rašantiems žineles iš savo ko
lonijų pranešame ir prašome ne
rašyti labai ilgų apie vieną daly
ką, nes bus arba trumpinamos 
arba visai netalpinamos. La
biausia vengkit savo ilgų ko
mentarų ir “pamokslų”,, paduo
kit tik grynus faktus, pilnus 
vardus, aiškias dienas ir kas dė
josi.

, Straipsniai siuntinėjami ke
liems laikraščiams tie patįs bus 
talpinami tik su išėmimu ir pa
gal redakcijos nuožiūros.

Viską Mačiusiam (Brooklyn, 
N. Y.). — Ačiū už korespon
denciją, bet kadangi ji yra il
ga ir paliečia įvairias smulkme
nas, negalim jos sutalpinti ka
da tuo klausimu kita 'korespon
dencija jau tilpo. Meldžiame 
parašyti smulkių žinelių.

P. Mikolainiui. — Straipsnio 
“Musų Ateivystė Amerikon” 
del jo ilgumo negalime sunau
doti, nes prie to jis telpa ir ki
tuose laikraščiuose.- Tokius vi
siems laikraščiams siunčiamus 
straipsnius tik trumpus tegalė
tume. patalpinti.

Ten Buvęs (Lawrence). — 
Sunaudosime kitame nuim. Ačiū.

Rojaus Jievai. — Prie progos 
sunaudosime. Ačiū.

Iš New Yorko pradėta vežti 
orlaiviais paštą į San Francis
co, Kalifornijoj. Orlaiviai pa
daro kelis sustojimus pasimai- 
■nymui, ir pasiekia Pacifiką Į 34 
suvirš valandas, vietoj ką trau
kiniu ima apie 4 dienas.

Vienas oiflaivis • šiose Hienose 
padarė tą kelionę net į 28 va
landas.

DIRVA

ga Artimuose Rytuose, nebetu
ri intakos ant Egipto ir Indijos, 

1913 metais Britanija buvo 
santarvėj su Japonija ir turėjo 
vadovaujančią intaką Chinijoj. 
šiandien tos santarvės jau ne
bėra ir Japonijos intaka yra va-

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

DIENOS KLAUSIMAIS
Gandai del Permainų 
Atstovybėj

Nesenai 'krikšč. demokratų 
spauda paskelbė gandus bulk 
Lietuva atšaukianti p. čarnec
kį'iš Washipgtono ir skirianti 
jį į Rygą, atstovu prie Latvijos 

(Valdžios. Netikėti tam gandui 
{negalima,' nes, katalikų spauda, 
ačiū tam kad ji kontroliuoja At
stovybę ir Informacijų Biurą, 
politiniuose Lietuvos klatisimuo- 
se, tur but;i, yra geriausia ir pir
mučiausia painformuojama. Ne 
kartą taip būdavo kad ir svar
besniais klausimais katalikų 
spauda jau paskelbia žinias, gi 
liberalų spauda tik už savaitės- 
kitos po to gaudavo oficialius 
pranešimus iš Atstovybės.

Taigi galima priimti tą žinią 
apie p. Čarneckio atšaukimą kai
po autentinę ir tikrą. Musų 
spauda nedaro jokių asanzlbėt 
sulyg to kas čia atkeliaus į p. 
Čarneckio vietą. Mes norime 
manyti kad Lietuvos valdžia, 
atsiuntusi čia p. čarneckį, jau 
turėjo progos ir laiko pastebėti 
kiek, naudos turėjo iš jo buvi
mo Amerikoje. Taigi ir nori
me tikėti kad bus atsiųsta ne
partinis žmogus, darbštus, mo
kąs atskirti partiją nuo valsty
bės. Ypatingai svarbu yra kad 
Lietuvos Atstovas Amerikoje 
mokėtų ir vėl sujudinti dairbštų- 
jį ir intelekto atžvilgiu turinin
gą Amerikos Lietuvių elementą, 
t. y. liberalų srovę. Be tos sro
vės paramos Lietuva nedaug ko 
tegali laukti iš Amerikos.

Indomus yra būdas kokiu ka
talikų lyderiai Amerikoje pra
dėjo jau reaguoti j žinias kad p. 
V. Čarneckis yra atšaukiamas, 
štai, “Draugas” skelbia pane
girikos p. čarneckiui. Jei ne p. 
Čarneckis, — anot “Draugo”,— 
butų taip bloga buvę kad manai 
jog ir pačios Lietuvos ant žem- 
lapio jau nebeturėtume!.'.. Di
desnio, anot jo, genijaus ir dar
buotojo už p. čarneckį,. rodos, 
jau ir neturi visa Lietuva!....

Krikšč. demokratu spauda 
griebiasi moralio teroro kad už- 
gąsdinus Lietuvos vyriausybę, 
štai Kun. Bumša iš Chicagos 
muša kablegramą Užsienio Rei
kalų Ministeriui Galvanauskui 
pranešdamas kad katalikų vi
suomenė protestuojanti prieš 
atšaukimą Čarneckio ir nerem- 
siantį kito atstovo jei tik jis bu
siąs iš “socialistų”.... žinoma, 
socialstu jie vadina kiekvieną 
kas tiktai netrynioja klebonijų 
slenksčių. Ar Lietuvos Vyriau
sybė išsigąs tų grą'sinimų mes 
nežinome. Greičiausia neišsi- 
gąs. Ir ko ji turėtų išsigąsti? 
Juk ta pati krikšč. demokratų 
partija, ta pati katalikų visuo
menė kuriai atstovauja ir už 
kurią kalba Kun. Bumša, jau pa
rodė kiek naudos buvo Lietuvai 
iš to atstovo kuri katalikų vi
suomenė rėmė. Kitoje .vietoje 
mpsų paduotoji peržvalga Tau
tos Fondo atskaitos parddo kad 
Lietuvos atstovo rėmimu prisi
dengdami katalikai augino tik
tai savo fondą ir rėmė tiktai sa
vo partiją. Jie taip uoliai rė
mė Atstovą čarneckį kad pasko
lą numarino, kad registracijos 
įstatymą vykdant įsiregistravo 
tiktai aštuoni kunigai!.... Už
tai jų partija Lietuvoje yra ga
vusi per vieną tiktai pusmetį ar
ti $10,000....

Kituose laikraščiuose jie pri
rodinėja buk atšaukimas p. Čar
neckio iš Washington© esą paže
minimas jo asmens. Tai tau bo
ba ir devintinės! Nejau musų 
katalikai tokie nykštukai kad 
neįžiūri jog tasai atšaukimas 
yra paaugštinimas p. Čarneckio? 
Jisai Washingtone buvo tiktai 
“charge d’affairs”, gi Rygoje 
jis bus Ministeriu. Ar nege
riau, anot Juliaus Cezario, būti 
Galijoje pirmuoju negu Romo
je — dievai žino kuriuo?

Jei gandai yra teisingi tai i 
Amerikos liberalai palinkės p. i 
čarneckiui laimingos kelionės ir ] 
liuosai atsidus; sulaukę kito at- ■ 
stovo, kuris jei nebus parsida- . 
vęs su kunu ir siel'a krikšč. de- 

jinokratų partijai, jie galės ir vėl 1 
pasidarbuoti valstybės reika-' i

lams. Nėra abejonės kad iš li- 
beralu’visuomenės paramos Lie
tuva turės daugiau naudos ne
gu ji tūrėjo dabar kuomet p. 
čarneckį krikšč. demokratai iš
naudojo išimtinai tiktai savo 
partijai.

dovauj'anti. Britanija jau susi- 
ruipino ginti Australiją ir Indi
ją nuo Japonijos ir tuo tikslu 
jau ruošia sau karinį jurų bazą 
Singapore.

1923 m. Britanijai gręsė Vo
kietijos jurų laivynas, kurio da
bar jau nebeliko. Britanijos lai
vynas nesenai buvo viešpatau
jąs jurose, ir ji nesibijojo jokio 
puolimo ant jos. Visa tai atsi
mainė. Dabar Britanija žino 
kad bile kuri Europos valstybė 
gali užpulti ją orlaiviais ir kad 
saujalė submarinų gali žymiai 
pakirsti jos importus. Dabar 
Britanija jau nebėra sala, karo 
žvilgsniu.

1913 m. Britanijos santarvi
ninkais buvo Rusija ir Francu- 
zija' Rusija šiandien liko bol- 
ševistinė ir priešinga Anglijai. 
Antanta su Francuzija visai pa
iro ir galima laukti karo. Da
bar Britanija skubinai stato or
laivius kad tiktai nealtsiiikus 
nuo Francuzijos.

1913 m. Britanija buvo val
doma savo istorinių Liberalų ir 
Konservatų partijų. 1923 me
tais politinis valstybės gyveni
mas yra chaose. Joki partija 
nebegali sudaryti didumos. Iš
dygo tvirta ir smutro pobū
džio nauja Darbo Partija.

Tai tokie, anot Browningo, 
yra Anglijos laimėjimai Di
džiajame Kare.

(Tąsa iš pereito num.) išgąsdino jo arklį.

Ar Anglija Laimėjo 
Karą?

Garsusis Oscar Browning, 
Karaliaus Kolegijos Cambridge 
(Arigiljoj) narys, rašo kad An
glijos imperijos galas prasidė
jęs dvidešimts penki metai tam 
atgal po karo su Afrikos Būrais 
(Boerais). Peržvelgdamas da
bartinius paskutiniojo karo da
vinius, Browning kanda Sekan
čias išvadas:

1913 metais beveik visi Ang
lijos (Did. Britanijos) darbinin
kai turėjo pakankamai darbo. 
Dabar 1,200,000 darbininkų vi
są laiką yra be darbo.

1913 m. Britanijos išlaidas 
padengdavo 1 bilijonas dolarių 
surenkamų iš gyventojų įvai
riais mokesniais. Dabar, 1923 
m., Britanija savo išlaidoms pa
dengti turi surinkti nemažiau 
kaip keturis bilijonus dolarių.

1911 metais Britanijos sko
los siekė puSkctvirto bilijono 
dolarių. Dabar tos skolos yra 
arti 40 bilijonų dolarių.

1913 metais Suvienytos Val
stijos buvo skolingos Britanijai Į išlaikymas ir visos išlaidos atsi- 
ir mokėjo jai nuošimčius, šian- eina taip daug kad suėmus vi- 
dien Britanija yra skolinga Suv. jsus šalies gyventojus — vyrute, 
Valstijoms ir, murmėdama, mo
ka nuošimčius, ir mokėte juos 
per 60 metų.

1913 metais Britanija buvo 
vadas visų savo kolonijų ir do
minijų. Dabar beveik visos ko
lonijos reiškia nepriklausomybę. 
Kanada pati pasirašo visokias 
sutartis su kitomis valstybėmis 
ir turi teisės siuntinėti savo 
diplomatinius atstovus. Brita
nija, būdama vadovaujanti jie-Į

Milžiniškos 'Išlaidos
Suvienytų Valstijų valdžios

RUGSĖJO MEN.
DANGUS

į D UGSĖJO mėnuo yra rudeni- 
. *'• no dienos su naktimi susi- 
i lyginimo mėnuo, nes apie 21 die- 
. ,ną saulė pereina žemės ekvato- 
į rių iš šiaurinės į pietinę pusę ir 
. pradeda savo 'kelionę į žieminę 
. stotį (solsticiją), kuri yra Kap- 
, rikorno konsteliacijoj.

Saulei einant per ekvatorių į 
pietus, tuo tarpu buna abiejuo
se žemėis galuose lygiai saulės 
šviesos, ir nakftįs ir dienos bu- i 
na lygaus ilgumo, kaip visada 
butų jei saulė toj vietoj pasilik-' 
tų. Eu saule sykiu ekvatorių 
pereina ir mėnulis, bet jis ke
liauja į šiaurinę žemės pusę pa
tarnauti mums nors ilgomis žie
mos naktimis pilnesne Išviesa.

Atsiminti reikia kad kovo mė
nesyje mėnulis keliavo į .pietus, 
o saulė į š^gįtirę. Dabar maino
si abudu į priešingus galus. Tas 
musų dangiškų žiburių vietų pa
sikeitimas įvyksta ties ekvato
rium ir tokiu budu turim užte
mimus mėnulio ir paskui saulės.

Rugpjūčio 26 d. naktį įvyko 
mėnulio užtemimas, matomas 
musų gyvenamose srityse tiktai 
dalinis. Kartais pasitaiko ir 
pilnas. Už 15 dienų po mėnulio 
užtemimo ■ įvyksta įsauiės užte
mimas, ir tas beveik pasitaiko 
kas pusmetis, tik ne visose že
mė® dalyse matomas, ir ne vi
sais laikais pilnas. Taip esti 
del to kad jnėnulis ne visai re- 
guliariškai kasmet likosi savo 
kelo aplink žemę. Kitas mėnu
lio užtemimas gali pasitaikyt 
už penkiolikos dienų po |saulės 
užtemimo, bet tas buna labai re
tai.

Svarbiausias astronomiškas 
nuotakis rugsėjo mėn. bus pil
nas saulės užtemimas rugsėjo 1 
10 d. šiame atsitikime pilnas 
užtemimas bute matoma tiktai 
siaurame truožte kur mėnulis 
pro apačią saulės praeis. Pla
tumas to ruožto bus apie 105 
Angliškos mylios, ir palies Suv. ' 
Valstijų tik pietvakarini kraštą. 
Per Santa Catalina ir San Cle- ' 
mente salas Pacifiko krašte už-

,at-

pa-

da-

— Lai taip ir buna. Sutinku su to vy
ruko pasiulymu ir prisipažystu, kad berei
kalingai pasikarščiavau. Tamsta savo už
silaikymu buvai mane įžeidęs, ir aš nemo
kėjau susivaldyti. Pakartoju, aš buvau 
kaltas, — pridėjo, vos-vos sulaikydamas 
rūstybę, — Viešpats reikalauja iš musų 
nusižeminimo, tad ir prašau, kad man 
leistum....

Šitokį pranašo nusileidimą vyrai 
siti'ko karštu pritarimu.

— Jis prašo tamstos atleidimo, ir
bar tamsta nebegali ant jo pykti, MON 
BRAVė! — pratarė vienas iš būrio, kreip
damasis j Dagobertą. — Eikš, išsimesiva 
po stiklą su juom! Mes siūlome tamstai 
kaušą su gera širdžia,,taip jau su gera šir- 
džia ir tamsta jį priimk ....

— Taip, priimk, meldžiu, vardan tų dai
liųjų mergelių, su kuriomis keliauji, — pri
dūrė storas vyras, norėdamas, kad Dago
bertas neatsisakytų. Dagobertas gi man
dagiai atsakė:

— Ačiū, ponai, jus esat lamai malonus. 
Bet kada žmogus priima iš kitų kaušą vy
no, Jai ir jis privalo nuo savęs jiems pasta
tyti tą patį.

— Žinoma, žinoma, ir mes tai mielu 
noru padarysime. Taip ir turi būti. Mes 
mokėsime už pirmutinį 
mokėsi už kitą.

— Del skurdo nėra

kaušą, gi tamsta

moteris ir vaikus — jeigu kiek
vienas turėtų mokėti valdžiai iš
laidoms, atsieitų 
galvos.

Suv. Valstijos 
ri. Į 110,000,000. 
mynų Suv. Valstijose neuždirba 
po $500 j metus, taigi jeigu tu
ri penkis narius šeimynoje, vis
kas išeitų valdžios užlaikymui, 
nebūtų iš 'ko. nei. valgio nei rubu 
nusipirkt.

po $100

gyventojų 
Dauguma

nuo

tu-
šei-

temimas .'bute pilnas, ir palies 
San Diego miestą Kalifornijoj.

Neapgyventa sala San Cle
mente ir dalis Meksikoje bus ge
riausios vietos užtemimo tėmi- 
jimui, dėlto yra surengta dau
gelis astronominių ekspedicijų 
kurios vyksta Į tas vietas foto
grafavimams to įvykio. Pati 
geriausia užtemimo dalis įvyks 
ant jurų Pacifike, todėl laimin
gi 'bus tie jūreiviai kurių laivai 
pasitaikys plaukti tuo ruožtu.

Musų gyvenamose dalyse už
temimas bus tik dalinis, ir no
rint matytį reikės naudoti apru- 
kintas stiklas': Užtemimas pra
sidės musų srityse apie 2:30 po 
pietų.

Prieš pat užtemimą mėnulis 
nors arti prie saulės, visai nesi
mato. Bet staigu patėmijama 
kad kraštelis saulės rato lyg iš
pjauta. Tai matyt tėmijant per 
juodą stiklą. Laipsniškai juo
das plėtmas didėja mėnuliui už
einant šjįįgsos. Tuoj pusė 
saulės buna uždengiama; bet ir 
toks didelis apmažinimas saulės 
spindulių neapmažina dienos 
skaistumo. Tik nuo ketvirtdalio 
arba mėnulio lanko pavyzdžio 
šviesa tepradeda mažėti; tas iš
rodo keista ir darosi nejauku.

Pilname užtemime esti maž
daug taip: mėnulis vis dar eina 
ir netrukus užstoja saulės spin
duliams kelią nuo musų visai. 
Tamsa didėja. Staigu nuo sau
lės šoka į tolį baisus liežuviai 
ugnies, o aplink tamsų mėnulį 
apsisiaučia skaisti korona. Ne- 
kurios artimos prie saulės' žvai
gždės tampa matomos — šiuo 
sykiu matysis ir planeta Venus 
— ir viskas išvien sudaro Įspū
dingą didelį spektaklį.

Iš naujų živaigždynų pradeda 
rodytis visai šiaurėje rytuose 
Auriga su gelsva žvaigžde Ka- 
pella, visai pietuose rytų krašte 
matosi balta Fomalhaut, o tar
pe jų yra konsteliacijos Perse- 
jaus, Avino, Andromedos, Pe
gaso, Cetaus, Akvarijaus ir vi
sai pietuose Kaprikorno. Sagit- 
.tarijus yra į vakarus nuo Kap
rikorno, plačiai išskėsti pavida
lai neturį jokios pirmo didumo 
žvaigždės.

pastaty- 
Mes dar 
man da-

gėdos, — atsakė 
Dagobertas; — taigi aš atvirai pasakau 
tamstoms, kad neturiu galimybės 
ti tamstoms gėrimo iš savo pusės, 
turime toli keliauti, tad ir reikia
boti, ,kad musų piniginė pirm laiko neiš- 
tuštėtų. . .c *

Kareivis pasakė tuos žodžius su tokiu 
išdidumo jausmu, ir drauge taip paprastai, 
kad vokiečiai nei nemanė ilgiau beversti jo 
prie gėrimo, suprasdami, kad Dagobertas 
nesutiks gerti su jais, nenorėdamas pasi
žeminti.

— Na, jei taip, tai tiek jau to. — At
sakė storulis. — Aš labai bučiau norėjęs iš- 
simesti su tamsta po stikliuką. Bet kadan
gi taip jau yra, tai la'bąnakt, mano drąsu
sis berneli — labąnakt! Jau vėlų, ir Bal
tojo Sakalo savininkas ims dar, ko gero, 
vyti mus lauk.

—- Labanakt, tamstos, — atsakė Da- 
gdbertas, eidamas link tvartų, kad pašėrus 
arklį.

Morokas prisiartino prie jo ir tarė, la
bai nužemintu tonu:
’ — Jaučiu, kaip neteisingas buvau su-
lyg tamstos ir prašiau tamstos atleidimo, 
bet 
sta

tamsta nieko neatsakei. Ar vis tam- 
pyksti ant manęs?
— Jei mes dar kada nors susitiksime, 
mano mergaitės nebereikalaus manokai 

globos, — atsakė senas kareivis giliu ir sun
kiai suvaldomu balsu, — aš pasakysiu tau 
tiktai du žodžiu ir jie nebus labai ilgi!

šitai pasakęs, atsisuko nuo pranašo ir 
palengva nuėjo sau per kiemą.

Abiem pusėm Baltojo Sakalo kiemo bu
vo tvartai; virš jų buvo sukrauti javai ir 
pašaras. Dagobertas, inėjęs vienan jų, pa
siėmė avižų ir nuėjo pas savo arklį Žovia- 
lą. Jis labai nustebo, negirdėdamas arklį 
sužvengiant, jam prisiartinant su avižomis. 
Pasirodė, kad arklys, visados ramus ir ge
rai pažystus savo poną, buvo labai kažko 
įgąsdintas ir visas drebėjo, neramus.

Jam bėgiosiant arklį ir bekalbant į ji, 
pasigirdo baisus ryksmas. Arklys suknar
kė ir žaibo greitumu metėsi laukan iš tvar
to i kiemą. Pats Dagobertas negalėjo at
sistebėti del to netikėto ryksmo, kurs 'taip

Kitame tvarte buvę pranašo arkliai 
buvo visai ramus. Dagobertas suprato, 
kad Žovialas buvo kada praeityje girdėjęs 
tuos ryksmus ir žino jų pavojų, jei taip la
bai jų išsigando šioje valandoje. Arklys, 
perbėgęs kiemą, vėl sugryžo prie savo po
no. Dagobertas, paėmęs jį už apinasrio, 
nusivedė į kitą tva'brą ir čia jį pastatė.

Po to kareivis nuėjo vidun, pavalgyti 
vakarienės. Jis rūpinosi, kad mergelės 
taip ilgam pačios vienos buvo paliktos.

V SKIRSNYS.
ROŽĖ IR BLANŠĖ.

NJAŠLAITĖS apsigyveno tolimiausioje už
eigos dalyje, mažame apleistam kamba

rėly, kur buvo tiktai vienas langas į lau
kus. Lova be uždangalo, staliukas ir dvi 
kedi, — tai ir visi kambariuko rakandai. 
Ant stalo degė nedilelė lempa, ir čia pat 
buvo padėta Dagoberto piniginė. Didelis 
Sibiro šuo Kilžojas gulėjo prie durų.' Jis 
jau keletą 'kartų piktai suurzgė, lyg ką nu
jausdamas.

Mergaitės, jau užmiršusios savo var
gus, linksmai čiauškėjo. Nors, kaip ir Da
gobertas, nedaug teišmanė apie tikėjimo' 
formas, bet gi tvirtai tikėjo, kad malonin- 
gasai Dievas augštybėse leidžia jų nabaš- 
nikei motinai laiminti savo kūdikius ir da
boti juos, kaip ir angelui sargui.

Mergaitės, laukdamos Dagoberto, kal
bėjosi apie savo reikalus ir įspūdžius. Jų
dviejų pasikalbėjimas buvo labai įdomus. 
Sugulusios lovoje jos kalbėjosi sekančiai:

— Ar tu manai, kad jis ateis čia šią
nakt?— klausė Blanšė.

— O, taip! Vakar, žinai, jis prižadėjo 
ateitį.

— Ir jis yra pergeras, kad pamirštų 
savo prižadėjimą.

— Ir toks dailus, tokiais gražiais gar- 
beniuotais plaukais!

— Ir tokiu gražiu vardu, taip pritin
kančiu jam! Ar ne, sesyte?

— Taip! Ar tu kada esi mačiusi tokią 
žavinčią šypsą? Tr pameni, kaip švelniai 
jis sakė, paėmęs mus už rankų: “Merge
lės, laiminkite Dievą, kad jis davė jums 
vieną mintį. Tai, ko kiti kitur jėško, jus 
rasite pačios savyje. Nesą”, jis pridėjo, 
“jus esate viena širdis dviejuose kūnuose.”

— Sesyt, aš labai džiaugiuos, kad mes 
galime atsiminti kiekvieną jo žodį.

— Ir kai jis kalbėjo, mudviejų akys 
buvo plačiai nustebusios, lupos prasičiau
pusios, lyg mudvi kartojova jo žodžius. Tad 
kaip gi mudvi butuva galėjusi pamiršti jo 
žodžius? — atsakė Rožė, karštai bučiuoda
ma Blanšę....

— žodžiai, tokie prakilnus žodžiai, 
taip gražiai ištarti!

— Ir ar tau nesirodo, brangioji, kad 
mudviejų širdys, kai jis kalbėjo, plakė 
smarkiau 'krūtinėse, lyg jas pripildė viena 
prakilni mintis, kuri pasiliko mumyse at
eities svajonėms ir atsiminimams?

* — O, taip, nepamiršime nei vieno bran
gaus patarimo. Kiekvienas žodelis bus 
saugiai užlaikytas musų širdyse, kai maži 
paukšteliai lizduose....

— Ir kai gražu, Rožyte; kad jis abi 
mus vienodai myli.

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

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

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

7907 Superior Av. Cleveland, O
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Musų Kaimynai Dausose
IŠ GINTARINIU LAIKU 

ATSIMINIMŲ
• (FELJETONAS)

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

(Tąsa iš pereito num.)

CAPRICORNUS - JŪRIŲ OŽYS
\7ISAI mažai konsteliacijų atėjo iki mu- 

• sų laikų nepersikeitę savo formoje pla
čių amžių bėgyje. Išėmimas tani randama 
pavidale Kaprikorno, kuris abelnai atvaiz
dinama su galva ir kunu ožio ir su uodega 
žuvies.

Alien sako kad nors mes nežinome kuo
met Kaprikornas inėjo į zodiaką, visgi ga
lime 'būti tikri jog tai buvo tūkstančiai me
tų atgal, gal but priešistoriškais laikais. 
Po Kancero Kaprikornas yra pati pažy
miausia konsteliacija zodiake, ir rodos kei
sta žiūrint iš tos pusės kad šie ženklai ga
lėjo turėti tokią svarbią vietą senovės žmo
nių mintyse ir kad jie galėjo be persikeiti
mo pavidale išlikti per amžių įvairumus 
kokius tos žvaigždės gavo matyti.

Kaprikornas, kuris randama ant Babi
lonijos rubežinių akmenų, pačių seniausių 
iš visų randamų senovės rekordų, yra vi
sais atžvilgiais ir tikslais panašus formoje 
į moderninio almanako Kaprikorną. į

Sulyg Macrobiaus, Chąl'dėjiečiai už- 
VfiitUno tą konsteliaciją "Laukine Ožką”, 
kadangi tas gyvūnas maitindamosi visada 
lipa ant kalnų, ir yra naturališkai laipio
jantis gyvulis. Šaulė fuo pačiu budu kuo
met ji pribuna Į Kaprikorną pradedą lipti 
augštyn Į dangų, ir todėl ožka ar ožys buvo 
priimta kaipo simbolis taip vadinamo sau
lės lipimo judėjimo, gi žuvies uodegą turė
jo bendro su lietais ir tvanais kokie esti 
žieminiuose sezonuose.

Taip tai aiškina apie tą pavidalą dau
guma žinovų konsteliacijų istorijos delei 
keisto Kaprikorno sudėjimo. Tą konstelia
ciją taipgi išaiškina senovišką rytiečių le
gendą jog Jupiteris buvo žindomas ožkos, 
vardu Amalthea, kurios pasakos reikšmė 
pasirodo jog saulė, išlysdama iš Kaprikor
no žvaigždžių žieminėj solsticijoj, pradeda 
didėti šviesoje ir šilumoje lipdama linkui 
pavasarinio susilyginimo punkto. Ji taip 
figurativiai kalbant esti ožkos auginama.

Maunder daro šitam išvedžiojimui iš-' 
ėmimą, ir prirodinėja jog kadangi konste
liacijos buvo nužymima arba paskirstoma 
daug šimtmečių pirm negu žieminis saulės 
punktas pietuose buvo Kaprikorno konste
liacijoj, šis išvedžiojimas, nors gana pritai
kintas, yra nelogiškas ir klaidingas.

Senovės rytų tautų žmonės Kaprikor
ną vadino “Pietiniai Šaulės Vartai”. Gre- 
kų mitologijoje ji buvo laikoma “Vartais 
Dievų”; ir per jos žvaigždes žmonių dva
sios paliuosuotos mirties laiku manyta ke
liavę į aną gyvenimą.

Alien savo jog Aratos šią konsteliaci
ją vadino “Raguota Ožka”, atskyrimui jos 
nuo Aurigos. Latinizuota forma, “Aego- 
ceros”, buvo tankiai naudojama klasiškų 
rašytojų kurie rašė apie astronomiją.

“Jungas” buvo kitas vardas tai konste
liacijai, kurį duoda praminti tam panašus 
sutvarkymas trijų svarbiausių žvaigždžių, 
Alpha, Betta ir Delta. Sulyg Brown, Ak- 
kadai, pati seniausi tauta kokia yra mums 
žinoma, vadino dešimtąjį mėnesi “urvu te
kėjimo” (saulės), ir jo naktinis ženklas, 
Kaprikornas, saulės ožys, esanti padupli- 
kavimu saulinio avino, perstatė saulę kį- 
lančią iš didžių gilybių iš po ‘žemės, kaip 
Shakespeare tą pasako:
žinos nakties”, de'lei ko ji ir daryta pusiau 
žuvis.

Romėnai tikėjo jog Kaprikornas buvo 
po ypatinga užžiųfa Vestos, ir jie j tą kon
steliaciją atsinešė su didele pagarba kaipo 
intekmėjusią gimime imperatoriaus Augu
sto. Ožio pavidalas randama ant pinigų iš 
jo laikų, ir Smyth sako jog ji buvo “pati 
mėgiamiausia astrologų iš visų konstelia
cijų’’

Arabai taipgi žiurėjo Į Kaprikorną su 
dideliu pamėgimu, ir vadino ji “Al-Judy”, 
kas reiškia “ožys”.

Burritt išrodinėja jog Kaprikornas 
yra subendrinta su Panų arba Bakkum, ku
ris su tujomis kitomis dievystėmis vieną 
dieną puotavo prie upės Niliaus 'kranto, 
kaip staiga baisus milžinas Tyfonas iššo
ko ant jų, ir privertė visus juos pasikeist 
į kitokius pavidalus išvengimui jo žiauru
mo. Pan tą padarė pirmiausia ir šoko Į 
upę, ir ta dalis jo kūno kuri buvo po van
deniu priėmė žuvies pavidalą, o kuri buvo 
virš vandens tapo ožio pavidalu. Išlaiky-

mui tos pasakos atminties, Jupiteris pada
rė iš Panto konsteliaciją, jo metamorfozuo- 
tame pavidale.

(Bus daugiau)

LIETUVAITĖMS 
(Aukoju p-lei S. P.)

Sveikos, sesės Ljetuvaitės, 
Tautos dainų numylėtos, • 
Eilių-gaidų glamonėtos, 
“Faustų” mylimos mergaitės.

Aidais skamba jus dainelės 
Per pievužes, per plačiasias, 
Erdves verdamos glapčiasias 
Tylios, žavios jų godelės.

Ryto aušra kai sušvinta 
Ir lakštutės kai prityla, 
Lengviu tonu jos paplinta.

Ašarėlės sidabruotos
Iš akordų pasipila —
Tyros meilės išraudotos.

(Eiti tau jųjų takeliais 
iš širdies gilumo linkiu?)

{Šiauliai. Miško Aidas.

džiodžius korte pasakė 
aš esu geriausia suk- 
konstitucijos....
Tarybos susirinkime

Kas iš jūsų jei 
Anądien buvau

Negirdėjote? 
negirdėjote?! 
nuėjęs į studiją kur bizniavoja 
mano geras draugas. Jis man 
papasakojo. Sako:

— Garbingasis Tarybos Ka
pitonas (jau didele raide jo var
dą visi tarėme) žinojo kail Ka
pitonas be ilgų botfortų (čebatų) 
negali būti. Kaip tai, kapitonas 
ir be čebatų! Reikia.turėti il
gus aulus. Prie čebatų reikia 
pentinų.... Nuėjome į krau
tuvę. Pasirinkom miiitarės ■ ava
linės krautuvę. Išvartėme visus

ir nutarė se- 
ir tikslų da-

gryždami iš

Kur yra Kiel’io Kanalas? — Kiel Ka
nalas yra Vokietijoje prie upės Elba žiočių; 
prasideda Baltiko jurose prie Holtenau ir 
baigiasi ant Elbos prie Brunsbuttel. Jo il
gumas yra 60 Angliškų mylių. Laivai ei
dami tuo kanalu sutrumpina sau kelionę 
ant 200 Angliškų mylių.

Kas pastatė Brooklyno Tiltą?—Brook- 
lyno tiltą (Brooklyn Bridge) pastatė inži
nierius John A. Roebling.

Kas pastatė didžiausįjį New Yorke 
Queensboro Tiltą? — Lenkas inžinierius 
Modzejevskis, garsios operos dainininkės 
Modzejevskos sūnūs.

Vieną kartą Najorke buvo 
■garsioji Taryba. Viename su
sirinkime, kur programe buvn 
svarstymas valstybės reikalų, 
balso pasiprašė ponas Baltrus. 
Jis buvo pasiskelbęs dideliu ži
novu konstitucijos. Kai kam 
pasijuokus iš jo specialybės, jis 
atrėždavo:

— Ką tu, makamulski, zauni
jai Pats 
man (kad 
čius nuo

Tame
ponas Baltrus užėmė pirminin
ko vietą ir pradėjo vesti susi-1 debatus, ir beismente žiūrėjome, 
rinkimą. Ir pamatė Baltrus ir ant flioro, ir ant antro flioro. 
kad Kunigas Jonas žilius, ture- Nors tu verk, ar nors tu imk ir 
jęs tuo laiku slogą, kaž ko sun- lysk gyvas į žemę, — negalime 
kiai alsuoja. Tat ir sako į ku-Į rasti čebatų! Yra čebatų, bet

■ nigą Joną:
— Ėi tu, daktarė žilfi'au! ko 

tu tėn šnypšti kai žaltys gaivą 
iš samanų iškišęs ?.... Ar ne
matai kad tie kakročiai (rodyda
mas į garbinguosius Tarybos 
narius) nieko neišmano ir sėdi 
kai spitunai?.... Paspyčyk 
jiems, patyčyk juos kaip reikia 
kontrą runyti.... Ar nežinai 
kad su tokiais džiakasais kitaip 
negali ?!....

Nuo to laiko Kunigas Jonas Į džia ir'gniaužia, 'bet gražulę... 
žilius ir liko jau daktaru. . Įr nusipirkome čebatus. Nu-

Ak, gražus buvo tie 'gintari- ėjome į hotel j. Reikia nusiau- 
niaii Tarybos laikai! Kapitonas pabalo, taip jau

kojas spaudžia. Ot čia ir buvo 
sorkės! Avė jis pats, layiąu aš, 
avė hotelio porteriai, — stenė- 

dusavome, prakaitą liejo- 
Vos ne vos nuiupo- 

Paskui, kai girdėjau^ 
nedaugiau ir nema-1 Kapitonas audavos tuos čeba* 
pati Lietuvos Vai- ^us 'he kojinių, vadinasi ianit ba- 

. sos kojos, pudros saują čebatan
tą Lietuvos valdžią pribėręs... I
“Tėvynėj” buvo til- Ak, tai buvo gražus, gintari

niai Tarybos laikai!

Tat ir sako į ku-|rasti čebatų! 
Kapitonui netinka, 
trijų pėdų augštas ir tiek pat 
platus. Jo koja — trumpa, ale 
storumas, ajargutaliau! Aš to
kios kojos nemačiau nors viso
kių buvau matęs, armijoje.... 
Ot tau 'koja!.... Galų pagalios, 
kai Vindkas sako, radome porą. 
Įsiavė musų Kapitonas, stenė
damas, pasikratydamas, “s na- 
tugoj”, anot Rusų. Pasižiūri į 
kojelę, — lyg ta merga: spau-

Jis, mat,

I Nuvežkite Lietuvos Me
delių iš Amerikos

Chicagos Lietuvių Taryba sa
vo reguliariniame mėnesiniame 
susirinkime ru'gp. 14 d. tarp ki
tų reikalų svarstė 
kiantį reikšmingą 
lyką:

Kad Lietuviai
Amerikos Lietuvon paviešėti, ar 
apsigyventi, būtinai pasiimtų iš 
Amerikos kokią nors retenybę 
iš augmenų gyvenimo. Ypač 
atsižvelgiant 'kad Lietuvoje įsi
gyveno paprotis medžių sodini
mo ar atsidarė Botanikos Sod
nas prie Lietuvos Universiteto, 
patartina nuvežti iš Amerikos 
tikrą Amerikos augalą — nu
žiūrėta medis “Black Waintit”; 
galima ir kitokius, ir reikia žiū
rėti kad tokis augalas nebūtų 
senesnis kaip šešių metų ir kad 
butų sveikas, neužkrėstas kokia 
nors medžių liga, šešių metų 
augalėlis primintų Lietuvos at
gimimą. Prie to reikalinga to 
augmens pilna istorija ir kokią 
naudą praktiškame gyvenime 
jis turi.

Chicagos Lietuvių Taryba 
kviečia visus Amerikos Lietu
vius tuo klausimu susidomėti ir 
pagal išgalės kūnyti. Todėl ne
pamirškite.

Chicagos Lietuvių Taryba.

(domiu hMmBerną
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“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI

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

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

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

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

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 23'2 ..$1.00 
Audimo apdaruose ................................. ......... $1.75

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydą tautos kuri, kaip matoma, yra bu
bąs Lietuvių prabotė. 'Parašė J. O. Sirvydas. Vi
si puslapių yra 35......................................... ....

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

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

POEZIJA IR BELETRISTIKA
Teisybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. Šalčius. Pusi. 67. ..................

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

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

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

Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
lUslapių 144 ..................................

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla-
■ macijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 

A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų 
eilės. Pusi. 172 .......................... .......................

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

Laimės Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Paraše Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 1'07 pusi. . .............................

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus Tašytojo Guy de Maupassant.

I žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vertė 
Tutelis. Pusi. 1'60 .
Tvirtai apdarytu ___ ..........

.75
$1.25
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TEATRALIŠKI VEIKALAI
Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 

tragedija-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi..........

llytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 

kiutė. Pusi. 67 ..................................................

.50

Tuokart ir ne veikėjai į vei
kėjus išėjo. Tuokart ir Sena- i°nle> 
dorio Melagiai diplomatais liko. me • • 
Tuokart ir ponai Vaitkali jautė-|me ; • 
si kad jie 
žiau kaip 
džia.. A

Ir apie 
taip buvo, 
pęs straipsnis iš Eulropos, nupei- 
kiąs kaikurių karjeristų suma
nymus ant savo rankos kelti 
Lietuvos paskolą Amerikoje. I O kai Kapitonas nuvyko Lie- 
Mat, buvo tokių kurie tikėjosi tuvon! Stebuklai! Taipirrie- 
komišiną iš to gauti.... Ir Ta- da kai agurkas per Laisvąjį 
ryboje pareikalavo iš “Tėvy- Aliejų! Visos mergos apsilai- 
nės” Redaktoriaus kad jis iš- žydamos žiuri ir vis perbėga ga- 
duotų straipsnio autoriaus var- tvę, apsisuka ir pro Kapitoną 
dą. Jis atsisakė. . pašmukšt prabėga....

— Mas tuo reikalaujam. Kas Ir nuvyko Kapitonas į Kupiš- 
če do balalaikos? Ar tu neai- kį. Man patįs Kupiškėnai pa
na kad mas esam Lietuvos vai- šakojo kaip jie poną Kapitoną 
džia?.... — Karščiavos žemai- pasitiko, kaip kunigas liepė vi-, 
tis Vaitkus, inžinierius. sails bubnais mušti ir šignatur-

Ak, tai buvo gražus gintari- ka skambinti. Kaip jis paskui, 
niai Tarybos laikai!.... po šventų mišių, užsilipęs prie 

altoriaus ant suoliuko, kad žmo-j 
nes jį matytų, pamokslą jiems

O kitą kartą, kai rinkom Lie- rėžė.
tuvai kapitoną! Ar jus jau pa- Ir jisai, anot Kupiškėnų, sa-| 
miršote tuos laikus? Ikęs jiems:

Sumanėm Taryboje kad Lie- — Ar JUS žinot kad mane A- 
tuvoje neužtenka kapitonų. Rei- merika atsiuntė pas jus? O, o 
kia ir iš Amerikos. Pulkininką kas yra Amerika, ar jus žinot? 
jau kiti buvo mums paperėję. | Ten upėse pienas teka, kraštai 
Lietuvišką pulkininką! 
dė — Blackskin, 
jo Juododžiu. 
pulkininką be 
ir pradėjome 
Kur nerinksi!
jau išrinkę kapitonu savo panti-1 ko duosime! Ir triObas atstaty- 
jos klouną Bielski. Beliko mu- sime, ir arklių iš Amerikos, kai 

; siškei Tarybai savo kapitoną tu- mūrų, atvysime.... Ir maty- 
rėti. - site! Tai aš jums kalbu. Aš

— Kas nori buti kapitonu ?—lc-ąu kapitonas ir Master of 
' Paklausė garbingasis Tarybos) Akauntancy!.. . .................. ...

pirmininkas.
Tyla. Nėra norirtčių. 

' Kas čia eis į klounus? Vieni I 
bijosi. Kiti — nedrysta.

į Tik vienas, trijų pėdų auigš- 
čio ir tiek jau pločio, vyras pa- 
skikt nuo suolo:

— Aš sutinku būti kapito
nu.... — sako.

Apsidžiaugė Tarybos garbin
gieji nariai. Tik vienas paklau
sė, o kokios, girdi, kvalifikaci
jos? Kandidatas ir pasiaiški
na:

— Kokių jus dar norit? Aš 
Rusijos armijoj buvau “rotnu 
kamandiru”....

Mane tik; juokai už pašonių 
pagriebė. Tas kandidatas at
vykdamas Amerikon dar nemo
kėjo nosinės skepetaitės vartoti 
ir dar nebuvo pamiršęs savo 
kometos laikų, p visgi jau buvo 
buvęs “rotnu kamandiru”....

Apsidžiaugėme ir išsirinkime 
kapitoną....

Ir mes, vadinasi, nebe išrūgo
se mirkyti! Klerikalai turi ka
pitoną. Ir mes turime kapito
ną. Du kapitonu. Fain-. Ir 
nusiuntėm juos Į Lietuvą....

.35

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O

WORCESTER, MASS.
Rugp. 19 d. įvyko Sandarie- 

čių piknikas. Publikos buvo ne- 
perdaugiausia, kadangi čia Lie
tuviai pasiskirstę į keturias da
lis: vieni važiuoja vienur, kita 
kitur, kiti dar kitur. Taip po 
mažas grupeles išsiskirsto ir 
niekur jų nėra gana. Bet vis- 
tiek Sandariečių piknike buvus 
publika buvo užsiganėdinus ir 
jautėsi linksmai. Grojo Lietu
vių Benas per visą dieną Lietu
viškus ir kitokius muzikos šmo
tus ; boną vadovauja J. Bliu- 
džius. Buvo taipgi žaislai — 
virvės traukimas Dzūkų su Ka
lakutais. Laimėjo Dzūkai, jie 
turbūt buvo gerai susiorganiza
vę šįmet, nes kitais metais jie 
vis pralaimėdavo. Buvo taipgi 
lenktynės, už kurių laimėjimą 
gavo dovaną, cigarų dėžę, J. Ge
rulis. Per visą dieną buvo vis 
ko palinksminančio, ir taip lai
kas greit praėjo. Tik pagaliau 
užpuolė lietus, ir visi turėjo va
žiuoti į namus. Rep.

SAUGOK SAVO KŪDIKIO AKIS> 
AUSIS, NOSĮ IR BURNĄ.

Nors visada yra svarbu laikyti kū
dikio akis, ausis, nosį ir burna švaro
je, bet ypač reikalinga tą pridaboti 
šiltame ore. Nes ir čia prasideda, 
daug bėdų. Paprastai, vasaros mė
nesini kūdikiui, yra labai kritiški, ir 
reikia daryti viską kad išvengus bė
dų. Sena patarlė: “Žiupsnelis išven
gimo vertas svaro gyduolių”, ypač 
pritinka kūdikiams. Niekad negali 
perdaug rupesio daryti, nes atmink 
kad jų maži kūneliai nėra taip stip
rus kaip suaugusių.

Reikia šaukti gydytoją del bile ma
žo akių uždegimo, tekėjimo iš ausų, 
nors jaustum kad tai menkniekis. 1 
Greitas veikimas šitokiuose atvejuo
se dažnai apsergsti nuo apjakimo, ar
ba užkurtimo.

Kūdikio ausis reikia laikyti švariai 
ir sausai! Ausjs lengvai užkrečiama 
ir ausies skaudėjimas labai skaus
mingas. Užsikrėtus reikia tuoj pas 
gydytoją kreiptis.

Jauni kūdikiai turi madą viską, 
kišti į nosį. Jei kūdikis pūsdamas 
nosį negali jų paskui išimti reikia 
tuoj kreiptis prie gydytojo.

Kad kūdikis butų sveikas reikia 
laikyti jo akis, ausis, nosj ir burną 
švariai. Taipgi reikia kad visi indai 
kurie jam maistą gamnia butų šva
rus. Darbas ir rūpestis maisto gami
nime bus bergždžiai išaikvota jeigu 
bonkutė ar čiulpikas bus nešvarus. 
Bonkutės reikia išvirinti, taipgi čiul
pikus. Pieną reikia tėmyti ir duoti 
kūdikiui tik gryną, šviežią pieną. 
Pieno klausimas svarbu vasaros me
tu. Karštame ore pienes turi būti 
laikoma šaltoje vietoje kad nesurug- 
tų. Tūkstančiai motinų vartoja kon
densuotą pieną dėlto kad ji lengvai 
ir greitai prirengia.

Proipect, 202.

Dr. T. A. H anlen
t=t DANTISTAS t=t!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1305 E. 9 3tr*»t 
Cleveland. Ohio.

Pavar- medum numaliavoti.... Ame- 
Persikrikšti- rikonai atsiuntė mane pas jus 

Bet kas malte pasakyti kad jums tuoj visko 
kantono? Tat atsiųsime, ir duonos ir miltų, ir 
rinkti kapitoną, lašinių ir čeverykų.... Ko jus 
Klerikalai buvo nosis nuleidote? Mes jums vis-

Nu'sistebėjo Kupiškio mužikai 
tokį didelį poną išklausę. Tik 
paskui jie tarpe savęs kalbėjosi: 
“Kas jis per vienas kad mes to
kio vardo negirdėjome? Mas- 
teris Kaukiantis....” Jei Jie 
butų žinoję kad ji's buvo dar ir 
Farmacijos Magistras tai butų 
tikrai manę kad jis ir už patį 
žemaičių Vyskupą vyresnis!...

Ir tie Kupiškėnai 
dien laukia kada gi 
Kaukiantis Masteris 
arklių ir lašinių....

Ak, tai buvo gražus, ginta
riniai Tarybos laikai....

K. Vairas.

O ar jus girdėjote kaip musų 
kapitonas Į kelionę rengėsi?

dar šian- 
jiems tas 
atsiųs tų

Nuvyk skaus
mą šalini

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulą, iš- 
narytas sa paryš— 
visuomet yra drau
gais didelio Sluve- 
no. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pafialintas. Pain-Expelleris ir 
■katumai yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonk^ Šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų, 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

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

Daugel sykių normalia, sveikas kū
dikis nereikalauja gydytojo priežiū
ros, bet tai laimingas nuotikis ir ne- 
visada taip įvyksta. Kada kūdikis 
nesijaučia gerai, arba neauga kaip 
reikia, motina neturėtų vilkinti pa- 
sirodavymą su gydytoju. Iš kitos pu
sės, normalis kūdikis gaudamas tin
kamų priežiūrą ir maitinamas iš kru
tu arba Borden’s Eagle Pienu, turi 
išaugti j sveiką, normalų jaunuolį. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių iš- 

I augo į stiprius ir vikrius berniukus 
ibei mergaitės kuomet motina sukom
binuoja gerą priežiūrą su Borden’s 
Eaglė Pienu. Idant apipažindintž 
Lietuvę motiną. kaip Borden's Eagle 
Pieną vartoti, The Borden Company 
yra pagaminusi Lietuvių kalboje pil
nas maitinimo instrukcijas, kur pasa
koma kaip priruošti Borden's Eagle 
Pieną kūdikiams visokių amžių. Jei 
norit tų instrukcijų kopijos tik išpil- 
dykit kuponą bent vieno paskelbimų 
ir pasiuskit kompanijai, o ji su mie
lu noru dykai jums jas pasiųs kartis 
su gražiai knyga apie kūdikius.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

“Lietuvos Kariumene”
Kas

4

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 koki pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos karžygiams aukojusiems Lietuvos 
Laisvei savo kraują ir gyvastį.

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

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

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

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

Lietuvos Kariumene
Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika

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

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DIRVOS” KNYGNAS

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kas

Kas

$1.50
2.50
3.50
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Jis pamena, kad ugnis kad kiek butų ir jį 
patį ne kartą sUkepinusi. Taigi lig šiol 
ugnis buvo jo priešas. Dabar gi ji liko jo 
draugu. Įtempė jis į urvą išvirtusį medį 
ir uždegė jį, šakelėmis ir žabais atnešęs ug
nies iš degančio pagirio. Šitokiu budu iš

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

šas { ir kiti ir kitos. To viso ap
gailauja gerb. šventuzė, kuris 

|tik išreiškia visų kitų jausmą 
apie tai: iš vienų verksmo ki
tiems buvo džiaugsmo; iš vienų 
ašarų kitiems buvo linksmybės.

Tik keista kam įgerb. šventu-

Geras Tonikas
Jonas: Ar nežinai, tas plau

kams auginti tonikas yra geras 
ar ne?

Petras: Dzievaž geras! Aną
met Jurgutienė nusipirko bonką 
ir negalėjo ištraukti kamštuko,

valgius, klebonas ir klausia:
— Na, o kaip, ar nepatiko pie

tus?
— Patiko, tėveli, bet papuniu- 

kas barsis visvien.
Klebonas nesuprasdamas ko 

tas papuniukas turėtų bartis^

PRIEŠISTORINIS ŽMOGUS

Priešistorinis Žmogus Pradeda Dirbti 
Sau Įvairius Daiktus.

ENOVĖS žmogus nežinojo, ką reiškia 
laikas. Jis niekuo neatžymėdavo nei sa

vo gimimo dienos, nei jungtuvių, nei mir
ties. Jis neturėjo <nei mažiausio suprati
mo apie dienas, savaites ir metus. Bet, ben
drai imant, jis sekė metų dalis, arba sezo
nus, nes jis iš prityrimo žinojo, kad po šal
tos žiemos seka šiltokas pavasaris, kad pa
vasarį seka karšta vasara, ir tuo metu su-' 
noksta vaisiai ant medžių, sunoksta lauki
nių javų varpos; jis iš prityrimo žinojo, 
kad, vasarai pasibaigus, prasideda smarkus 
vėjai, nunešantie nuo medžių lapus ir kad 
tuo laiku kaikurie žvėrys eina žiemos mie
gą miegoti.

Bet štai atsitiko kas tai nepaprasto ir 
baisaus. Kažkas pasidarė su oru. Šiltosios 
vasaros dienos prasidėjo labai vėlai. Vai
siai nesimoko. Kalnų viršūnės, visados 
šiuo laiku žaliavusios, dabar riogsojo pri
dengtos gilaus sniego.

Ir štai, vieną rytą nuo kalnų viršūnių 
ateina būriai nepažįstamų žmonių, visai 
kitokių, negu tie, kurie gyvena kaimynys
tėje. Jie rėkauja tokiais keistais garsais, 
kurių niekas negalėjo suprasti. Rodėsi 
juos norint pasakyti, kad jie esą alkani. 
Bet čia nebuvo tiek maisto, kad užtektų 
saviškiams ir naujiems ateiviams. Kada 
jie bandė užtrukti čia ilgiau, negu kelias 
dienas, ištiko baisus mušis kumštimis, dan
timis ir kojomis, ir išmušta daugelis šeimy
nų. Kiti pabėgo į kalnus ir išmirė tenai, 
audroms užėjus.

Bet žmonės, gyvenę giriose, buvo labai 
išgąsdinti. Kas kartas dienos ėjo trum- 
pyn, naktįs ėjo ilgyn ir šaltyn'. Prie viso 
to jie nebuvo pratę.

Pagalinus, slėnyje tarp dviejų aukštų 
kalnų pasirodė plonas-šmotas žalsvo ledo. 
Jis didėjo,pastebėtinai greitai didėjo! Nuę

urvo jis pasidarė sau šiltus namus.
Ir vieną vakarą negyvas paukštis įpuo

lė į ugnį. Nieks jo neišėmė iš ugnies, iki jis 
gerokai apkepė. Ir štai dabar žmogus su
sekė kad 'kepta mėsa yra gardesnė už ža
lią; dabar žmogus atsisakė to bendro su 
žvėrimis papročio ėsti žalią mėsą ir pradė
jo sau maistą virti ir kepti.

Šitokioje kovoje už mažyčius gyvenimo 
sąlygų pagerinimus prabėgo tūkstančiai 
metų. Išliko tiktai tokie žmonės kurie tu
rėjo geriausį protą; Jie per dienas ir nak
tis turėjo kovoti su badu ir šalčiu. Jie bu
vo priverki išrasti sau įvairius įnagius. Jie 
išmoko dirbti sau akmeninius kirvius ir kū
jus. Jie buvo priversti ruošti sandėlius 
maisto ilgoms žiemoms, ir, tai darydami, 
jie surado, kad iš molio galima padaryti ir 
saulės spinduliais išdžiovinti puodus ir lėk
štes. Ir tokiu budu ledynai (glazeriai), 
grąsinę visišku išnaikinimu žmonių, liko 
didžiausiais jų mokytojais, nes privertė 
žmogų naudoti protą.

Sekančiame numeryje bus: 
Hieroglyfai: Egyptėnai Išranda Budą 
Rašyti ir Ačiū tam Prasideda Istorija.

ANGLIAKASYS
Lempa, urvai ir kakta 
Prakaitu sulieti, 
Prie kepurės prisegta 
Šviesa kelio kieto —
Slenku urvais iškaltais 
Alkano likimo,
Kai liepsna kad nuo traukimo 
Tysta dienos vis maukais.
Žemės ryjamas kasdieną 
Mano'plotis raumenų, 
Atsikalęs akmenų, 
Gaudo mirksnį ilsų vieną.
Žemės viršus — kas man žemė! — 
Iš akmens juk kalama 
Tik gyvybė yra mano — 
Spjauti žemę!

(“L. Ž.”) Vargo Poetą.

O
O

zė neturėjo drąsos mums tai į 
akis pasakyti, o kreipėsi į “Tar
ką”. Jo naudai, šiuomi prane
šame kad šis kampelis bus toks 
kaip buvo, nes pereiti trįs nu
meriai buvo tik “Saulės” kan
trybės bandymo numeriai.

i
Gerb. šventuzei dar nepatin

ka Angliškas vaikų ir mergaičių 
Lietuviškai mokinimo skyrius. 
Gaila kad gerb. šventuzė nebu
vo vaiku dr nežino kaip svarbu 
yra vaikus mokinti kad užaugę 
galėtu būti biskį gudresni negu 
šventuzės ir nesakytų kur gy
venimas kad yra mirtis, ir prie
šingai, arba kad Lietuvis vaikas 
nesisakytų 
konas arba

kad jis yra Ameri- 
Airis.

Vėl vienas istorinis

kantrybė iš- 
išsišnekėsime

perspausdina

tai su dantimis betraukdama už- 
®itėškė ant panosės ir ant ryto
jaus pabunda, nagi žuri — ūsai 
užaugo per naktį!....

Vežimas išvirto!
Pas kleboną atbėgo berniukas 

šaukdamas:
— Vežimas išvirto su šienu 

už kluono....
Klebonas buvo geros širdies 

senukas. Pirm atsiklausiant 
kur ir kaip visa atsitiko, pasi
kvietė jis berniuką į kambarį 
pietų, — pietų mat laiko bulta.

Berniukas atsako:
— Bet paipuniukas barsis....
— Nieko, — ramina klebonas, 

— aš užgerinsiu tavo papuniu- 
ką, nesibijok!

Berniukui pietus gardžiai pa-

paklausė berniuko' kame daly
kas. šis ir atšovė:

•— Mat, papuniuikas yra po 
vežimu,. — šienas užgriujo ant 
jo....

A. Virbickas (vietinis) sako: 
“Seniau žmonės aplink bažny
čią keliais eidavo, o dabar nei 
sitati neiha”.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 66 

Viri Aptiekos

Ekstra!
Lietuvos gyvenime atsitikimas! 
Gerb. Lietuvos atstovas ponas 
V. Čarneckis padarė didelį dip
lomatišką žygį apsilankydamas 
vyčių seime Springfield, Ill., ir 
išleisdamas porą šimtų dolarių 
valdžios pinigų kelionei.

Iš toliau — gardžiau. “Vie-, 
nybė” ir “Naujienos” džiaugs
mingai perspausdina ištraukas 
iš Kauno “Lietuvos žinių” strai
psnio apie Lietuvos Attsovybę 
ir Amerikos Lietuviui. Kada 
tas straipsnis pirma pasirody
mo “L. žiniose” tilpo “Dirvoje” 
tie laikraščiai jo nematė.

Mat, iš toliau ir tas pats dai
ktas išrodo reikšmingesniu.

Dar reikia pridėti kad tasai 
straipsnis rašyta ne keno kito 
kaip Amerikiečio V. K. Rač
kausko iš Cleveland©.

Tiktai “Naujienos” to straip
snio autorių paminėjo.

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

hc U N AR D i

LOUIS EISENBERG 
tiri Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. B.

Princeton 1887-K

žymės paliktos žemėje dar iš Ledų Gadynės 
po ledynų pasitraukimo.

kalnų pradėjo leistis milžipiški ledynai. Į 
slėnius riedėjo nuo kalnų didžiuliai akmens. 
Dideilausiu trukšmu, tarsi griausmams 
griaujant, slinko ledynai, stumdami prieš 
save žemes ir uolas ir užguldami, užslėgda
mi žmones. Šimtamečiai didžiuliai medžiai 
buvo sutrinti į šipulius. Po to pradėjo 
snigti..

Snigo per mėnesių mėnesius. Visi au
gmens išgaišo, visi gyviai išbėgiojo, ieško
dami šiltesnės pietų saulės. Žmogus, ušsi-1 
vertęs sau ant kupros savo vaikus, sekė 
žvėris. Bet jis negalėjo keliauti taip grei
tai, kaip kiti laukiniai sutvėrimai, taigi ir 
buvo priverstas ką nors greitai sugalvoti 
išsigelbėjimui, arba pražūti. Matoma, kad 
jis galvojo ir ką nors sugalvojo, nes jis iš
liko gyvas ir pergyveno šitą baisiąją lędy-

Kiek uždirba kasyklų operatoriai (ka
syklų savininkai)? — Aplamai imant, jie 
uždirba nuo 35c iki $1.07 už kiekvieną toną 
anglies. Bendrai imant, kasmet anglies 
kasyklų savininkai Amerikoje ima pelno iš 
savo kasyklų iki 90 milijonų dolarių.

No ko paėrjo vardas “Baltimore”? — 
Vardas Baltimore reiškia “didelis miestas” 
ir yra Keltų kilmės. Miestą Baltimore pa
vadinta taip pagerbimui lordo Cecilius Cal
vert Baltimore, kurs įsteigė Marylando 
provinciją 1635 metais.

Kaip senas yra miestas Cleveland? — 
1923 metais sukako 127 metai nuo įsteigi
mo miesto Clevelando.

Kas pirmutinis pradėjo traukti foto
grafijas? — Pirmutinis žmogus pradėjęs 
traukti fotografijas su pagalba šviesos bu
vo Nicephore Niepce, 1823 m.

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

LIETUVA MANO 
ŠALELĖ

Lietuva brangi mano, 
šalele numylėtai

Daug del tavęs bočių mano 
Kraujo yra ten pralieta!

Ir aš, sūnūs tavo tikras, 
Galvą savo tau aitduosiu, 
Kolei pulsis priešas piktas, 
Už tave aš visad stosiu!

Buk laiminga, tauta musų, 
Apie tave aš dumoju, 
Sunum tavo visad busiu, 
Tavo vardą minavoju!

Tautmyla.

Nuo Juokų Red.: Trijų sykių 
užtenka. Kas čia per pastarus 
tris numerius dėjosi niekas ne
suprato, tik žinojome mes vieni. 
Bet kaip keista kad tos nauje
nybės beveik niekas nesigrie- 
bė, visi tik pasiilgo to kas pir
miau čia buvo.

Per tris praėjusius numerius 
čia tilpo kokios tai misteriškos 
ilgos “eilės”, kurių nei autorių 
niekas nežinojo, nei antgalvio.

Nebegalime ilgiau kęsti, turi
me atidengti tą paslaptį.

Ta anų numerių “poezija” bu
vo paimta visa ištisai iš “Sau
les”, tai buvo Baltruvienės pa
mokslai per du pirmus nume
rius, o Taradaika paskutiniame 
num.

Mes tas eiles talpinome iš
bandymui "Saulės” kantrybės, 
bet jos kantrybė dar po šiai die
nai ta pati kaip buvo 35 metai 
atgal (nes Saule apvaikszcziojo 
trisdeszimts penkių metu isz- 
daviste su No. 62. “Saule” yra 
35 metu senumo, ale ir jos ra- 
sziba yra tokio pat amžio, už 
ka ja “Vienybė” . ana siki iSz- 
bare). Ale musų 
sibaigė ir dabar 
ką padarėme.

“Saulė” tankiai
raštus iš kitų laikraščių ir nepa
žymi nei autoriaus, nei iš kurio 
laikraščio straipsnis paimta.

Daugelis laikraščių už tai ant 
“Saulės” barėsi, bet jai vistiek.

Dabar perspausdindami jos 
Baltruvienę ir Taradaiką norė
jome žiūrėt ar “Saulė” neims 
ant musų bartis kam taip daro
me kaip ji. Bet ji matyt ar su
prato musų mintį, ar nepaisyda
ma ir laikydama sau už garbę, 
iki šiolei tylėjo,

Kaltas negali prabilti. O kad 
■Įeiti laikraščiai už tai neprašne
ko ant musų, ačiū jiems.

Viršuje telpančios gerb. Oaut- 
mylo eilutės yra mažas pa- 
vyzdis daugelio musų taiftomy- 
lių. Kiek jie gražiais žodžiais 
Lietuvą prigarbina, kiek už ją 
priagituoja, kiek “galvą guldo” 
(ant minkštų pagalvių) ir kiek 
prisapnuoja. Bet viskas tik žo
džiai — tušti žodžiai, iš kurių 
Lietuvai naudos nėra.

Tie yra Lietuvos karžygiai 
kurie apie savo meilę mažiau 
giriasi, kurie beveik nemoka, pa
sigirt, bet kurie turi po boną 
kitą nusipirkę, kurie turi kvi
telių aukavimų šauliams, kariu- 
menei, našlaičiams, ir lt. ir tt.

4/
Labausia senoviško 'šio kam

pelio pasiilgo “Vienybės” “Tar
kos” geri), šventuzė. Jis (yra 
Lietuviškų vardų vyriškos kil
mės su ė) skaitė, skaitė čia til
pusias “Saulės” “poemas”, neži
nojo kaS čia pasidarė, ir paskai
tęs išvedžiojimą kad mirties nė
ra, su išgąsčiuzpaskelbė “Tar-

Iš 14-tos SLA. kuopos pikniko 
(Chestnut Grove, Ohio). Vyras 
piknike eina dainuodamas per 
pievą:

žirnukad ir grikiai, —
Pas bobas jaunikiai!
Kad vyrai išstiptų,
Mums bobos paliktų!....

(Nuo Juokų Red.: Nuo ko
mentarų susilaikome.)

Pereitame num. mes skaitėme 
žinią iš Dayton, O., kur pasaky
ta 'kad į Akroną laike klebonijos 
gaisro buvo nuvažiavus Ine p-Iė 
tokia ir tokia, bet tokia ir tokia 
p-n i, ir tai ne vaišėsna pas kuni
go gaspadinę, be išpažirities paS 
kunigą.

Jonas Balionis (iš A'krono) 
prisiuntė šitokią pastabą: “Tai 
gal kibą kunigo gaspadinė tą na
mą pakūrė norėdama išgelbėt 
savo kunigėlį, o sudegint tą mo
terį kuri net iš Daytono pas sa
vo pirmesni spaviedyką atva
žiavo — kaži ko..

Gabumas!
— Tėte, — sako mažiukas 

Jonelis: — aš galiu padaryti Iro 
tu negali padaryti.

— Na tai ką? — klausia su
sidomėjęs tėvas.

— Aš galiu auigti, o tu nega
li....’.

Pataikė atsakyti.
Moteris: — Jonai, aš manau 

kad avis yra kvailiausia sutvė
rimas pasaulyje.

Vyras: — Taip, mano avele...

! AR MANOTE ATSIIMTI GI-
■ MINES I AMERIKĄ?
■ 2629 Lietuviai įvažiuos j čia šį
’ meta.
■ Leiskit musų ofisui Kaune pa- 
J dėt Jūsų giminėms išgaut pas-
■ portus ir vizas ir tinkamai juos
■ prirengt į kelionę.
i Vietų nereik laukt turintiems 
' Cunard Linijos laivakortes. Cu-
■ nard laivai išplaukia iš Europos 
1 kas kelinta diena. Cunard laiva- 
! kortės yra geros kelionei ant 
i AQUITANIA, BERENGARIA ir 
Į MAURETANIA, greičiausia ju-
■ rų kelionė tarp Lietuvos iš Ame- 
1 rikos.
i Del smulkesnių informacijų 
' malonėkite susižinoti su musų 
i vietiniu agentu arba musų raš- 
1 tinėje.

jCunard Line 
i Hotel Cleve- 
'land Bldg.
i Cleveland, O

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki U 
2 iki 6 po plot 

Nedėti omia 
nuo 10 iki U

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki * 
E. 7b ir SL Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškon mau
dynei), kur jiems geriausia patinka, 
nes 
šia 
jus

yra visokį patogumai ir geriau- 
patamaujama. Taigi ateikit ir 
kurie dar nebuvot. (80)

KAINA TIK 26 CENTAI.

921 St. Clair Ave.
Netoli E. 9th Street

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAŠ

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

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

City Realty & Investment Co.

NAMŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO 
ĮSTAIGA

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

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

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.

nų (glazerų) gadynę, kuri keturiais atve
jais grąsino išnaikinti pasaulyje visus žmo
nes.

Pirmučiausia žmogus turėjo apsireng
ti, kad nesušalus mirtinai. Jis išmoko kas
ti duobes ir pridengti jas medžių šakomis 
ir lapais; į tas duobes jis pagaudavo meš
kas ir hijenas; paskui užmušdavo jas su 
akmenimis ir jų kailius naudodavo sau ir 
savo šeimynai apsisiausti.

Po to atėjo namų klausimas. Šitai bu
vo nesunku išrišti. Daugelis žvėrių buvo 
pratę miegoti tamsiuose urvuose. Žmogus 
pasekė jų pavyzdį, išvijo žvėris iš jų šiltų 
pastogių ir pasisavino jas sau.

Bet visvien klimatas buvo pežriaurus, 
ir daugybė žmonių, ypatingai senių ir vai
kų, turėjo išmirti. Ir štai žmogaus genijus 
išgalvojo vartoti Ugnį. Nekartą, būdamas 
medžioklėje, jis matydavo girią degant.

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 

įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su
Drūtais audimo apdarais ............................................ 1.50

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

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap
rašymų, labi žingeidus ir pamokinanti, astrono
mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.
94 puslapiai, au paveikslais ............................................85

Teisybės Pasakos. Rankios Įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67...... 25

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbua mok- 

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—-Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dieves Dienos šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais,

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

ko j e” liūdną žinią, 'kad gerb. 
Juoku Red. miršta!....

Jeigu gerb. Juokų Red. buitų 
pasakęs kad mirtis yra, gerb. 
šventuzė burtų parašęs kad gerb. 
Juokų Red. rengiasi užgimti.

Ir teisybę geib. šventuzė sa- 
kp (kaip seni žmonės sako): Ką 
Dievulis nori nubausti tam ati
ma ‘'prosą”.... Gerb. šventu- 
zė iš gyvenimo padarė mirtį, o 
iš mirties lipdytų gyvenimą.

4^
Mes iš senai atmename ką 

esame pasakę: žmonėms labiau
sia patinka kitų kančios, kitų 
nelaimės, kitų susigraužimai — 
tą gerai atjautame patįs iš sa
vęs, nes mums labiausia patiko 
šis kampelis kada čia verkė 
gerb. Mučelninkas, kada sunkų 
meilės kryžių tempdamas kru
vinas ašaras liejo gerb. Oirineu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



e dirva

The Younger Set
LITHUANIAN 
LANGUAGE

The Lithuanian language con
stitutes the Aestian or Baltic 
linguistic branch which is par
allel to the Slavonic and Ger
man groups, but is not a 
Slavic Idiom.

Belief in the existence of a 
primitive Balto-Slavic idiom is 
due simply to the neighborhood 
of the two races and the pre
sence in Lithuania of a num
ber of words borrowed from 
Russian and Polish and vice- 
versa.

The Lithuanian language has 
many points of contact with 
Lettish language which is spdk- 
en today in Kurland and Livo
nia (Latvia). It may be safely 
affirmed that the two idioms 
originally formed one language 
of the Aestian or Batik linguis
tic branch.

The Lithuanian language 
comprises two main dialects — 
High and Low Lithuanian (“Au
kštaičių” ir “žemaičių” tarmė). 
The “Aukštaičių Tarmė” is 
spoken tin the eastern part of 
the country. The essential dif
ference of the two dialects is 
the following.: the UO and IE 
of High Lithuanian are U and I 
in Low Lithuanian. Thus High 
Lithuanian DUONA (bread) be
comes DUN A ir Low Lithuan
ian; High Lithuanian PIENAS 
(milk) becomes PINAS, some
times PYJNAS, in Low Lithua
nian.

From many standpoints, es
pecially the phonetic, the Lith
uanian language apkars to be 
the most archaic of all living In
do-European languages. Lith
uanian words bearing resem
blance to corresponding Latin 
and Greek words are numerous. 
The following is but a partial 
list:

Latin: , Lithuanian:
Vir (man) Vyras
Deus (God) Dievas
Ignis (fire) Ugnią
Vinum (vine) Vynas
Dies (day) Diena
Sol (sutn) / Saulė 
Jocus (joke) ' Juokas 
Senis (old) Senis
Dare (to give) Duoti
Aro (I plough) Ariu
Duo (two) Du
Trahite (pull!) Traukite! 
Viri, trahite jugum!

(Men, pull the yoke!)
Vyrai, traukite jungą! 

Tres (three) Trys
Jugus (yoke) Jungas

The resemblance between 
Lithuanian and Greek is also 
very striking. Both have a dual 
number; they are further alike 
in their use of the instrumen
tal, vocative and locative teases.

The following Greek and Lith
uanian words suggest a common 
origin:

Greek: f Lithuanian:
Meter (mother) Motina
Vespatis (despot) Viešpats
Theos (God) • Dievos

Lithuanian. Certainly in this 
respect it surpasses Russian, 
Italian or Spanish. One exam
ple will suffice. Brolis is the 
simple form for “brother”; but 
the following variations are all 
in use: Brolelis; brolaitis; bro
lužis; broliukas, brolutis, brolu
tis; brolytis; brolaitėlis; brole- 
liukas; brolutėlis; brolužėlis; 
brolužaitis; brolytukas; broliu- 
kėlis; brolytužis; . broluftėlytis, 
etc.

The Lithuanian language pos
sesses an incalculable richness 
of expression -The idea of “to 
eat” receives a different ex
pression according to the sub
ject of action. For a man one 
says “valgyti”; for animals in 
general — “ėsti”; birt if one 
speaks of certain species one 
must again use a special word. 
Thus for a^log or cat ‘lakti” is 
used; for domestic fowl — ‘les
ti”. Further, to feed a man .the 
verb “valgydinti” if correct; 
but to feed a child is “penėti”; 
a horse, cow or other homed 
animal, — “šerti”; a pig — 
“liuobti”; a cat or dog — “la
kinti”; domestic fowl — “lesin
ti”. A man’s'Tood is called .“val
gis”, o child’s — “penas”; a 
horse’s, etc., — “pašaras”, a 
pig’s — “jovalas”, a dog’s or 
cafls — “lakalas”, and domestic 
fowl’s — “lesalas”.

O

A Scene on the 
Hudson

The day had turned oult ito be 
very beautiful, though, in the 
morning the sky had been over
cast with- clouds. The įsun was 
now slowly sinking behind the 
hills. The brilliant red of the 
sun made part of the (sky seem 
a bright roisy hue, while little 
clouds that were drifting by, 
turned a beautiful pink. The 
color of the sky predicted that 
the morning would be quite 
warm.' The sky was a very 
clear blue, whjch was getting 
darker and darker as the sun 
slowly sank behind the hills. 
The hills were covered with 
green trees, but in the distance 
they had ah effect of dark blue. 
These hills sloped quite abrupt
ly to the river. In several places 
were brooks trickling down the 
hill side reminding one of Ten
nyson’s poem about the brook. 
The river was dark green, made 
golden and sparkling 'brightly 
where the Sun’s ray's shone 'up
on it. It was flowing quietly and 
gently along, winding in and 
out among the hills.

Alberta Strimaitis.

LEARNING BY 
HEART

One does not know how much 
he would gain from committing 
fo‘memory passages of real ex
cellence, precisely because he 
does not knqw how much he 
overlooks when merely reading. 
Learn one true poem by heart 
and See if you do not find it 
so; Beauty often will reveal 
itself in chosen phrases, or hap
py music or noble suggestion 
otherwise undreamed of.

Again: how mush in such a 
poem that you really did feel 
admirable and lovely on a first 
reading passes away if you do 
not give it a further and much 
better reading, Passes away 
utterly.

It is not difficult or toilsome 
to learn that which pleases us, 
.and the labor, once given is 
forgotten while the result re
mains. Poems whether of verse 
or prose, once so reduced into 
possession and rendered, truly 
our own, may be to us a .daily 
pleasure — better far than a 
whole library unused. . They 
may come to Us in our dull mo
ments, to refresh us as with 
spring flowers. They may be 
with us in the workshop, in the 
crowded streets, by the fireside, 
sometimes, perhaps on a pleas
ant hillsides, or by sounding 
Streams, — noble friends and 
companions — our own, never 
intrusive, ever at hand, coming 
to our call.

Shakespeare, Milton, Words
worth, Tennyson, — the words 
of such men do not stale upon 
us, they do not grow old or cold; 
You arc young now zand some 
day you may be. old, Some day 
you may reach that time when 
a man or woman live in a great 
part for memory and by memo- 
ry.

Learning by heart is a good 
tiring, and it is- neglected among 
us. Why? Partly- because--of 
our laziness, but partly because 
we do not sufficiently consider1 
that it is a good thing, and 
needs to be 'taken in hand.

If you ask, “What shall I 
learn?” the answer is begin 
with what you sincerely like 
best, what you would most 
wish to remember, wha't (you 
would most enjoy saying to 
yourself or repeating lo another. 
Everyone has a spare ten min
utes, one of the problems tof life 
is how to employ them usefully.

J. M. B.

Why Sleep Is Needed

Napoleon said: “Eight hours’ 
sleep for a child, seven hours 
for a man, six hours for a ge
nius”, and what he meant was 
that the genius knows how to 
make the most of the 'priceless 
gift qf sleep, so that he needs 
less of it than the ordinary man.

Certainly many great men be
sides Napoleon have done with 
little sleep, and they all had the 
faculty of falling asleep the mo
ment their heads touched the 
pillow, and waking fresh and 
vigorous after a few hours’ 
coriiplete unconsciousness. The 
faculty "goes with” great men
tal vigour and has a lot to do 
with it. It is very largely a 
matter of will-power, conscious
ly or unconsciously, (banishing 
from the mind at bedtime every 
care and worry>

Doctors know that during 
sleep the brain is largely drain
ed of blood. If we give the 
brain work to do the blood does 
not drain away, and (sleep de
serts us. In care-free youth, 
the faculty of sound, prompt 
sleep can be cultivated and turn
ed into a habit.

AMBITION has no stopping 
point. It was recently proven 
when Cornelius Vanderbilt, Jr., 
25 years olf millionaire repor
ter, became the youngdsit news
paper publicher in the world.

Four years ago he was a re
porter on a New York daily arid 
now will publish the Los Ange
les (Cal.) ‘“Illustrated Daftly 
News”.

KNUTTY KOLUMN

My Bonnie
My bonnie leaned over the gas 

tank
The contents of it to see.
He lit a match to aid him.
Oh! bring' back my bonnie to ' 

me.
Jennie- J.

Among photographers
Assistant—Going to put the 

print of this chap in riding togs 
on a card?

Photographer—Sure; give 
him a good mount!

Little dabs of powder,
Little specks of paint

Make my lady’s freckles 
Look as if they ain't.

—Mary’A. Fairchild.

WISE WORDS

Like Sanscrit and Greek, (the 
Lithuanian verb has a reflexive 
or medium voice which is cons
tantly employed. It is formed 
very simply by adding an S to 
the activfe voice or, if the verb 
■is a compound one, the syllable 
SI ir inserted between the verb
al stem and prefix. Thus SU-

Take ajl the fools out of the 
world and it would be difficult 
for the rest of us to make a 
living.

▼▼

There’s no better religion 
than to- be happy. .

The way to be happy lis to 
make others happy.

▼▼

It should not matter what one 
was. but what one is.

vir

If trouble comes your way 
give it a hug and pass it on with 
a smile.

If there were a law making 
it a jail offence to speak ill of 
others, how silent. would be 
many tongues, or how full the 
prisons!

To speak kindly of others, 
however great their imperfec
tion, is the sweetest Charity in 
the world.

▼"V >1 ' ' '' ■ 1

Sympathy by all is needed; ' 
Freely ought we all to give it— 
No one knows how hard a life is 
But the one who has to live |t.

—R. McCann.

Forty-six years ago there was 
only one telephone in the world.

KU; “I turn”, becomes 
KUOS, “I turn myself".

SU-
SU-

KALBAME, “we agree or speak 
together”, becomes SUSIKAL
BAME, “we understand each 
other”, etc.

As in Russian, there; is a fem
inine form for family names.
But Lithuanian goes even far
ther in this respect and provides 
various members of the family, 
various numbers of the family. 
Thus the wife of Mr. Shnuolis 
is Shnuolienė. The girl daugh
ter is Shnuoliutė (or Shnuoly- 
te, or Shnuolykė, or Shnuolai- 
tė); the boy son is Shnuolytis; 
the grown son is Shnuoliukas, 
etc.

It may well be doubted 
whether any other known living 
language posses so many dimin
utives and caressive forms as

The Main Thing
Maud—He said he had only 

a broken heart to offer me.
Marie—Did you accept Mm in 

that condition?
Maud—Yes, Iris bank account 

was intact.

He kissed her on -the cheek, 
It seemed a harmless frolic;

He’s been laid up a week, 
They say, with painter’s 

colic.

Ground Suspicion
“I’m afraid that bank clerk 

we hired last week is crooked.”
“You should not judge by ap

pearances.”
“I am judging by disappear

ances in this case.”
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Išmoku Pinigais už 
Liet. Laisves Pasko
los Bon nuKnonsu 
los Bonų Kunęnus 

prinokusius Liepos m. 
1923, ir pirmiau, su at- 

. siskaitymu.
P/MIKOL AINIS 
53 Hudson Avenue 

Brooklyn; New' York.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI

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

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

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

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

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai

Štai Jums 
Muzika ir Dainos

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos.” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖK1T JŲ AUTORIŲ
MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Siu nakcialy (dzūkiška) ............ ............. 30c
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 60c
Ko Liūdit, Sveteliai? .....................20c 
Vai Aš Pakirsčiau .............'.......... 20c
Už šilingėlj ........................ ............. . ..,.. 30c
Dovanojo (dzūkiška) ........................ 15c
Skyniau Skynimėli ............ ;•............ 15c
Tykiai Nemunėlis Teka ...............  15c
Saulutė Raudona .......................... 1 25c
Lihgo (Latviška) ....1.................... 15c
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
Sb. Boston, Mass.) ...... ............ 30c

žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Egli-
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ................... ............. 75c

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai -
žodžius pritaikė Anna Butkus) ...... ... 35c

Birutės Daina (aria iš op. "Birutė”. Angliškai
žodžiai Anna Lntkus. Solo ir pianui) .... 30c

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 3.00
Arą* (kvartetas) .................. 40c
Neverk pas Kapą (mišram chorui) .................. 50c
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ........ 40c
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . ,................... 50c
Pasaka (solo) ................. L,.............. 80c
Noktum** Ačiū (solo) .......... ....................... 75c
Kur tas šaltinėlis (solo) ..................................................75c
Vai, Verčia, Laužo (solo) ...............’... 50c
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs. .... 25c
Gamtą Graži (4 lygiems balsams) .;.......-. 50c
Skambančios Stygos (duetas) 50c
“Lietuviškos Dainos” — šeši sąsiuviniai — ke

turiems mišriems balsams, 4-riems lygiams
balsams, ir duetams. Viso 70 dainų. 89 p. 1.50 

'“šventoji Naktis” — trijų aktų operetė, solo 1
sopranas, 4 tenorai, 2 baritonai, 1 basso, 
choras, piemens, angelai, Mirtis, Kainas, ir 
kiti. Pusi. 41...................... 1.50

PENKIŲ METŲ KANKLĖS vienoj knygoj. Joje yra
31 Solo, 13 Duetų, 5 Kvartetai, 10 šokių pianui 
ir smuikai. 190 puslapių..................................... $5.00

J. NAUJALIO VEIKALAI 
Meile Tėvynės Nemari (duetas) .......................... 75c
Nokturnas (pianui, arba galima pridėt žodžiai:-

“Močiute Mano”) i.....................  60c
“Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 50c 
“Barkarole” (solo), Baritonui ar mezosopranui 50c
“Kad širdį Tau Skausmai” (solo), bar. ar ” 60c
“Giedai Gaideliai”, “Ant Kairio Rugiai"^ ir “Oi

Žiba Žiburėlis”, 3 dainos mišr. chorui .... 30c-

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI

Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis
(mišram chorui) .......................  35c

Aš Jojau Per Girele ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 80s 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) .......... 60c
Aš Jsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) .........<. 1.00
Atsisveikinimas bu Tėvyne (mišr. chorui) .. 1.50
Darbininko Daina (mišr. chorui) . .;........ 60c
Era Mano Brangi (baso solo) .............. 50c
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .............. 1.00
Ilgu, Ilgu (keturiems lygiams balsams) .... 60c
Kareivių Daina (trio) ...................... 60c
Kur Bakūžė Samanota, (solo) ....... .............. 50c
Lietuviais Esame Mes Gimę (chorui) ......... 75c
Lopšinė Daina (solo) ...................... 60c
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ....................... SOe
Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. cbaTui).. 30c 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį

(mišram chorui) ....................... 30c
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ............ 50c
Oželis (mišr. chorui) ................,  60c
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) .................. -.?.... 1.00
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)........ 1.00
“Dainų Dainorelis” (Liaudies dainos trims ir

dviem lygiem balsam, skiriama musų mo
kykloms), 30 dainelių .................. 60c

°aukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) .... .. 30c
Plaukia sau Laivelis (duetas) ........... , 75c
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Ph-

> tė, Putė (solo) ........... 75c
Saulutė Tekėjo (duetas) ........ .......... 25c
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 30c 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ............................ 25c
Scherzo (tik pianui) ..................... 60 c
Sunku Man Gyventi (solo) ................. 60c
Vąkarinė Daina (mišram chorui) .................. 60c

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

’ ir k. (mišram chorui) .................. 50c
r Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę J. 30c
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) .... 45c

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

solo) ..........'....................... . 75c
Lietuvos Himnas (solo) ..................... 60e
Mergvakrio Daina- ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 35c
Aš Pac Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch;) .. 35c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 35c
Balnok, Tarne, žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 35c
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) .. 35e
Kad aš Buvau Mergelė ir''Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 85c 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 35c 
Eisiu f Girele ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 35c
Keturi Suktiniai (pianui) ................................... 60c
Gailesčio Giesmė (trio) ...................................... 25c
Asperges Me (trio) ........................ 50e
Mozurkai (Lietuvaitė — pianui) ............... 50c
Pasaka (pianui) ......... 1 ...........•>.... 60c
Tautiški Šokiai: Kepurini ir Klumpakojis (pia.) 50c
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 50c
Tris Liaudies Dainos (pianui) .............. 50c

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ................... 75e
Graži čia Giružė (solo) .................... 50c
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 50c
Meile Uždegta Krutini (solo) .!...................  65e
Meilė (solo-) .................į...........t. 40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ................... 75c
Lietuvos Vyčių Himnai (solo) ........................... 25e
Visuomet Širdis Surakinta .................. 60t
Bemužėl, Nevesk Pačios (I balsui, prie piano) 50c
O, Pažvelgki, Mieloji " - ...... 50c
Skrendi, Lekia Musų Mirrtjs (dviem balsam ” 75c
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ...... 1.50
Pirmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) ... 50c
Giesmė į Šv Kazimierą (mišram chorui) ........ 50c
Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj) 1.00

č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) .................. 25c
KarVelėli (mišr. chorui) . .................................. 30c
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ................ 40c
Užmigo Žeme (mišr. chorui) .................. 85c

L; EREM1NO VEIKALAI
“Lyra’’ No. 1, telpa šios dainos: “Liuosybė”, 

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

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

“Lyra” No. 3, telpa: “Darbo Giesmė”, “Tiroliu
Kalnuose”, “Uošvio Dukrelė", “Medinčiaus
Išjojimas” (vyrų, moterų ir mišriems ch.).. 76c

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Erėminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta .'................................ 1.50

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

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

“Už Klystančius žmones" (ario-
za, tenor solo).............................   75c

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

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

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

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

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

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių.
Tilžėje 1895, pusi. 24 .................... 25c 

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass,11908, pusi. 16..................... 35c

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 60c
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 50c
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų,

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..........  1.00
‘‘Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus,

Chicago, Ill......................................................  25c

"DIRVA”
7907 Superior Avę. Cleveland, Ohio
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125,000 Rekordų 4 už $1.00
$125 Columbia Grafonolos už $75
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Kreipkitės į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio "
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(f, Buga Prašo - 
I ^Heliu kad jie altsii 
4 ilynui reikalingų ir B 
1 {imamu knygų: 1) 
I gios pasakos — 6 
į i) Basanavičiaus “Iš 
I i V3iij bei Velnių”, 
1 -"Medega Musų Vai 
į na”, 4) “Ožkabalių I 
1 j tomai, ir 5) Dauka 
:I j, 2 tomai.
] | urėti) (pasiųsti tas k 
j |fi susirašyti tuo reik 
| iįws” Redakcija.

▼ ▼ ▼

1 jviu Persekiojim 
Vilniuje

1 įna laikraščiai labai d 
duoda žinių kaip Len 
ii persekioja musų žr 
įsioje ir Vilniaus kra: 
įiiii uždaromi, redaU 
ginami kalėjimu ir p 
j pabaudomis, jauniu 
Ujamas, studentai lai 
įėjimuose, mokyklos 
a — žodžiu sakant, 
aės kurie jaučiasi Lie 

Cįti terorizuojami.
I gžcB Lietuviai turėtų

ir rimtai šelpti Vilnis 
ii) kulturinį judėjimą; 
pplhos nieko nebus, r 
įioeišsilaikys prieš L 
Ubai išmintingai nut 

rido Sandariečiai pat 
moti VILNIAUS DR^ 
IIHIUS Amerikoje. J 
starimo prie veikimo 1 
c rėkia pradėti veikti!.

Iitybės Tarnautoji 
Atlyginimas

Bros Valstybės tarnau 
i i2J,883. Jie turi vai 

Inetą 11,173. Mokant
j nMžia moka dar taip ' 
I iojo "vaikų priedo” tie 
į nžams kurie turi šein 
j b “vaikį priedo” išmol 

i išliesi 120,495 litai ir 7
▼ ▼ ▼

J wi.
I Bėgyje metu, sako gi 

■ feno darbininkų orį 
3; tos industrijos da 

•i arija bus tokia tvirta ' 
pakariu unija.

j Oevelando, Youngsiti 
ipelmkių geležies išdirt 

| tjaa organizatoriai deda 
tas suunijonizuoti visu 

I linkus. Darbas varoma 
I iiora Amerikos Darbo F 

joo.
Plieno industrija Ar 

j bus suunijonizuota nežit 
šų ir kaip ilgai tas imi 
tftnna plieno indus t rijo 
ninku organizatoriai.

j Plieno tresto bosai b 
l jos, nes reikės brangiau 

riricams mokėti.
Fordas, automobilių 

jas, tiki kad darbininl 
I &bą turi gauti daugiai 
I tokesnio,
I Koomet Am. Darbo ! 
J ija norėjo suorganizuo 

irbininkus, jie pasirodė 
j Sėli mėgėjai unijos.

efeLnežiurint Fordo 
reais buri daug aiues 
ijta pastatyti arti dvi 
liauju paviljonų, žen 
i Draugija nutarė irtais 
|į parodą inėjimą iš D 
o gatvės, kame baigi 
to prospektas.
iria atsidarė rugpjūčio 
(e tarp kitų eksponatų l 
įta daug arklių ir kitų į 
| žemės ūkio ir V. T. 1 
įja norėdama pritraul 
Dpausia musų ukinim 
1 eksponatais nusprer, 
pinigines dovanas. I ir 
šį už arklius, karves, a 
fedes, paukščius.

upantu Represijoj 
oje Lietuvių ligonio 
i Df. Alseikai ir akių f 
a Alseikienei uždraus 
la. Tai pirmas istorijr 
bias kurį pavartojo oi

Mo krašto Lietuviai 
bna laikini apsigyve; 
ri. liekas pusantro n 
atnaujinama. Kiekvie 

Ibi ateina žmogus te 
M atnaujinti, kaskart v 
Oriolo priimti Lenkų
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ig Co.
’ECIALISTAI
IUS GĖRIMUS:

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ie, Root Beer, 
pe, Lemon, 
iberry,

Krautuves, N»n* 
ir reikia.
'leveland, Ohio

t Prof. Buga Prašo — 
iAmerikiečių kad jie atsiųstų 
tfu jo žodynui reikalingų ir Kau
pe negaunamų knygų: 1) Ba- 
įanavičiaus pasakos — 6 ta
pai; 2) Basanavičiaus “Iš Gy
venimo Vėlių bei Velnių”, 3) 
Jogi — “Medega Musų Vaisti- 
linkystei”, 4) “Ožkabalių Dai
nos” 2 tomai, ir 5) Daukanto

Jums
Ir Dainos

Žydėk (miir. eh.) .
Trumpa N.ktaU 

....................*
Naktelę ............ .

riam chorui) ....

korija, 2 tomai.
Kas norėtų (pasiųsti tas kiny- 

>as, gali Susirašyti tuo reikalu 
m “Dirvos” Redakcija.

▼ ▼ ▼

Lietuvių Persekiojimas 
Vilniuje

į Lietuvos 'laikraščiai labai daž- 
tai paduoda žinių kaip Lenkai 
kuriai persekioja musų žmo- 
les Vilniuje ir Vilniaus krašte.

3 VEIKALAI 
t ir Rotų klibom)

■eli (miir. ch.) .. 
ino (miir. ch.) .. 
■n»s (m. ch.) .... 
rkhn, Broliukii .. 
Varge (m. ch.) .. 
•kėSakalėlii (m.ek.) 
Ii Tupėjo (m. eh.) 
leve (miir. eh.) .,

iaikraščiai uždaromi, redakto- 
iai baudžiami kalėjimu ir pini- 
inėmis pabaudomis, jaunimas 

h Mekiojamas, studentai laiko- 
lil kalėjimuose, mokyklos už- 
aromos, — žodžiu sakant, vi- 
i žmonės kurie jaučiasi Lietu- 

h ižais yra terorizuojami.
i Amerikos Lietuviai turėtų bu
liai ir rimtai šelpti Vilniaus 
įetuvių kulturinį judėjimą; be 

I (tisų pagalbos nieko nebus, mū

h

h 
h 
h

h

ri) ................... ...

Klnmpakojii (pi*.) 
i ir Noriu Miege * 
ii) ........ .............

VEIKALAI

h į broliai neišsilaikys prieš Len- 
* ūs! Labai išmintingai nutarė 
’ levelando Sandariečiai patarę 
} tonizuoti VILNIAUS DRAU- 
iįEŲ BURIUS Amerikoje. Bet 

no nutarimo prie veikimo toli 
ekia: reikia pradėti veikti!...

Dysnos kaime, Švenčionių ap., 
nesenai vėl lenkai tyčia sužeidė 
keturis jaunus vyrus ir vieną 
merginą nušovė. 

▼ ▼ ▼

Nauja Mokytojų 
Seminarija

Lietuvos Mokytojų Profesinė 
Sąjunga steigia Kėdainių dvare 
mokytojų Seminariją valstybi
nių seminarijų programų ir tei
sėmis. Asmens baigę viduri
nės mokyklos kursą bus be kvo
timų priimami į I kursą, baigę 
5 klases augštesnėsės mokyklos 
— į II kursą. Prie seminarijos 
bus mokiniams bendrabutis.

▼ v ▼

Lietuvių-Latvių 
Susiartinimas

Keliamas Latvių-Lietuvių su
siartinimo obalsis nėra naujas 
padaras. Jis tik primena mums 
žiloje senovėje vieną tautą, ku
rios ainiai šiandien yra Lietu
viai ir Latviai. Lietuvių ir Lat
vių tautos yra giminingos; to gi
miningumo svarbiausias fakto
rius šiandien yra kalbos pana
šumas. Nemokąs Lietuvis Lat
viškai, beveik laisvai Susikalba 
su Latviu.

Latviai iš seniau turėdami 
daug laisvesnį gyvenimą, dirbo 
tautinį ir kulturinį darbą. Ar
ti Latvių gyvenantieji Lietuviai 
gerai juos pažino ir žiurėjo į 
juos kaipo į savo brolius vien
genčius, ir Latvija jiems rodėsi

iam chorai) ....
o) ........................
........................... i.
borui) .......... ....

h
tokia pat tėvynė kaip ir Lietu-

* Valstybės Tarnautojų 
Atlyginimas

h Lietuvos Valstybės tamauito-

va. Tais laikais daug Lietuvių 
jaunimo ėjo mokslus Latvių 
miestuose: Liepojuje, Rygoje, 
Mintaujoje ir kt. Dabartinėje

Išmokėta Lietuvoje
per “DIRVOS” AGENTŪRĄ 

Sekančios pinigų perlaidos, nuo No. 5519 iki 5656
Kam Kiek K. Jodka, Paberžė 1000
J. Rąžulis Litų 1000 J. Tulickas, Mockava ” 100
A. Leimonas 50 Kasočiuniehė, Kančiunai ” 100
šutrius 250 V. Savickas, Virbalis ” 400
M; Ramoškienė 50 Bortkevičius, Daugirdai ” 200
A. Krumplas 150 Lazlauskaitė, Užunav. ” 230
Liet, šaulių Sąj. Kaune ” 150 J. Makauskas, Akmenė ” 100
M. Kinkienė, Virbalis ” 50 V. Kirstukas, žiobiškiai ” 500
E. Brazauskaitė, Vilain. ” 100 . P. Kinderis, Paežeris ” 300
P. Vaupšienė, Dargaičiai ” 500 V. Gapšiutė, Kairiškiai ” 300
J. Bernotas, Suponiai ” 200 O. Sledžiutė, Budežeris ” 50
V. Musteikis, Paberžė !” 1150 T. Jackevičienė, Kelmė ” 504
S. Lininskas, B'lusiškiai ” 200 Klimavičienė, Medžionys ” 50
A. Dailyda, Sintautai ” 50 K. Klimavičius 50
J. Kukučionis, Gerveniai ” 50 J. Gelžinis, Vileišiai 460
P. Kirdeikis, Debekoniai ” 200 A. Blažauskas, Ružait. ” 60
A. Savickas, Šiauliai ”x 100 Urbanavičienė, Lelioniai ” 320
O; Sledžiutė, Buderežiūi ” 100 A. Vipartas, Jodeikiai ” 100
E. Ajausikenė, Seirijai ”, 50 V. Gužauskienė, Laižuva ” 55
J. Šimkūnas, Petrovka ” 50 E. Brazauskaitė, Vilain. ” 300
D. Barauskis, Burkšiai ” 200 J. Peladas, Miškeliunai ” 200
V. Genis, Vidugiriai ” 150 Jerusevičiutė, Mordosai ” 850
Mantautienė, Padaug. ” 100 Marčiulionienė, Pakuonis ” 100
M. Raulusevičienė, šulai ” 50 P. V. Lukoševičius, 500
M. Gavelienė, Lazdijai ” 100 E. Norviliutė, Gražaičiai ” 200
M. Zubauskienė, Pliniai ” 100 S. NorkaJte, Baltrušiai ” 80
P. Jurkėnas, šulai 100 P. Trejonis, Pakopličios ” 100
B. Gelminis, Kurtavėnai ” 100 M. Rukšėnas Dolarių 100
K. Pliauska, Užpinikis ” 300 U. Kručiutė, Kikoniai ” 50
O. Bružiutė, Palanga ” 200 A. Vaičiulis, Juoduliai ” 25
K. Liepa, Kretinga 800 M. Rukšėnas 100
P. Stankienė, Kviečiai ” 150 M. Derenčiutė, Beviršiai ” 100
T. Gadeikienė, Padvariai ” 100 M. Kupčiūnas, Jenoniai ” 27
P. Ba'lkau'skienė, Avižlis ”• 200 Marcinkevičius, Merkinė ” 15
E. Kokštienė, Kužiai ” 500 M. Rukšėnas, Žeimiai ” 100
T. Ušackienė, Subačius ” 150 Jankevičienė, Skapiškis ” 50
J. Gilienė, Obelnikai ” 100 J; Vasiliauskas, Liudvin. ” 225
J. Baltakis, Nociunai ” 
M. Dilienė, Jurizdika ”

200
100

A. Kajackas, Pašešupė
Lenkų markių 540,000

Geras Telefono
Patarnavimas

Vardan gero telefono patarnavi
mo mes patariame jums pasekti 
arba prisilaikyti apačioj paduoda- 
keleto paprastų kalbėjimo taisyk
lių.

Atsakykit tuojau kaip tik var
pelis suskamba.

Pirm šaukiant ką nors arba te- 
fonuojant persitikrinkit ar turit tą 
nurii'er j kurio jums reikia, pasižiū
rėdami j telefonų direktorių kurį 
turit kiekviename name arba įstai
goje.

Kalbėkit aiškiai, laikydami lu
pas arti triubelės, bet kad jos ne
siektų.

Kuomet atsiliepiat ant kitų pa-
šaukimo pasakykit savo vardą. 
Nesakykit “Heilo”. r

! 
i
t

Į

balsui, prie piano) >» e
(dviem balsam * 
Ha) duetų ........
nšram chorui) ... 
nm chorui) ......
h., vienoj knygoj)
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chorui) ...............

yra 26,883. Jie turi vaikų 
j 14 metų 11,173. Mokant al

ls, valdžia moka dar taip va
li pamojo “vaikų priedo” tiems 
l Alininkams kurie turi šeimy- 
h is; to “vaikų priedo” išmoka- 

a į mėnesį 1’20,495 Titai ir 75c.

k

h

u

Latvių sostinėje Rygoje iš se
novės Lietuviai turėjo savo di
džiausią išeivybės centrą.

Po Didžiojo Karo Lietuva ir 
Latvija iškilo j gyvenimo pavir
šių ir tapo laisvos ir nepriklau
somos. Tarp šių dviejų valsty
bių santykiai del daugel priežas- 
"" ’nebuvo tokie kokie tikrai

Visi šie Lietuvoje jau gavo per “Dirvos” Agentūrą 
siųstus pinigus. Mes išmokant saugiai ir teisingai!

“DIRVOS” AGENTŪROS PATARNAVIMAI

THE OHIO BELL TELEPHONE 00.
j

J

j dovanos .
T IKI RUGPJŪČIO 30 d. Sandara duos savo metiniams akai- K 
T tytojaris arba naujiems nariams sekančias dovanas: ■'
X Svetimoj Padangėj Pasaulio Verpetuose: Didelė eilių o 
T knyga, kurioj telpa 200 įvairių eilių. Knyga pagražin- 
? ta visokiais piešiniais. Kaina $2.00. ;;
X Kas užsiprenumeruos “Sandarą” ant metų laiko užsi- Ji 
J mokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie Sandaros už- ; ’ 
J simokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią Įmygą Dykai. ;; 
t • : >
X žmogaus Pareigos: Taipgi didelė knyga, 244 pusi., nau- 
į dingą 'kiekvienam turėti. Kaina $1.00. ii
J Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią tkny*- • •
I ,gą DOVANAI. ii
T Pasinaudokite-'šia puikia proga, įsigydami vieną iš šių ii 
? dviejų dovanų. Taipgi suteiksime dovanas ir tiems kurie ;; 
į užrašys “Sandarą” savo giminėms Lietuvoje užmokėda- j; 
J mi $3.00 už visus metus. Vieną minėtų knygų pasiųsime ’ I 
f prenumeratoriui arba sykiu.su laikraščiu pasiųsime jo 
? giminei Lietuvon. 1 N ;
ž “SANDARA” - '
f 327 E Street :: :: Boston 27, Mass.

4.4,4, c|..fr .fr.fr .{..fr.}. 4*.$. .gi «|. ,|. .j. 4.4.

nes čia randa teisingą ir gerą 
patarimą ir patarnavimą.
- 7.—Galima ir laiškais prisių
sti užsakymus taip pinigams iš
siųsti, taip laivakortėms.

8. —Laivakortės Į Lietuvą ir 
iš Lietuvos ir prie to reikalingi 
popieriai čia parūpinama grei
tai ir atsakančiai.

9. —Afidavitai-doviernastįs ir 
kitokie raštai reikalingi Lietu
voje. pervedant .turtą, ar klitką, 
padaroma negaišuojant ir iš
gaunama Atstovybės 
mai.

“Dirvos” Agentūrą 
K. Račkauskas, per
metų buvęs Baltic Statęs Banko 
Užsienio Skyriaus Vedėjas ir 
vienas iš to banko organizato
rių. Lankydamasi Lietuvoje pa
darė sutartis pigiausiam perlei
dimui pinigų giminėms į Lietu
vą.

Kreipkitės į mus:

Kas per “Dirvos” Agentūrą 
siunčia Lietuvon pinigus tas ne
sigaili, ir štai del ko:

1. —Pinigai greitai nueina: 
laike trijų savaičių pinigai pa
siekia adresatą. Laike šešių Sa
vaičių gryžta kvitai su pinigų 
priėmėjo parašais.

2. —Išmokami pilnai: be jokių 
atskaitymų. Musų Korespon
dentu Lietuvoje yra rimčiausia 
bankas, Lietuvos Kredito Ban
kas.

3. —Pinigų kursas, — kažin ar 
rasi kur pigesnį kursą kaip 
“Dirvos” Agentūroje.

4. —Išmokama Litais arba 
Dolariais, kaip kam parankiau.

5. —Malonu užeiti pas mus, — 
kas užeina pas mus bi kokiu rei
kalu, jaučiasi kaip pas save na
mie: jauku ir drauginga.

6. —“Kad ir iš kelio, bet apsi
moka”, sako ir tie kas iš toliau 
pas mus su reikalais atvažiuoja,

vimai.
Bėgyje metu, sako geležies iP° buį tar* 

Plieno darbininku organiz^to*?
riki,-tos industrija darbmmkų.1! L?tvia’ daz"aĮ ^ksdavo 
unija bus tokia tvirta kaip >lldayimiJ Padaryti tarp siu 
gliakasiu unija ,l} tautų artimesnius santi-

Clevelando, Younguitowno ir bet Xis'a tai 1.ikdavo tik P3' 
apielinkių geležies išdirbimo sri-1™"?“:, lėlia\ buvT° au’ 
tyse organizatoriai deda pastan-?8 " ?k.urta LątvĮų-Lietu- 
gas suunijonizubtd visus darbi-nenybei ^vendmtl drau8> 
ninkus. Darbas varoma po už- 
žiura Amerikos Darbo Federaci
jos.

Plieno “industrija Amerikoje 
bus suunijonizuota nežiūrint lė
šų ir kai-p. ilgai tas imtų. Taip 
tikrina plieno industrijos darbi
ninkų organizatoriai.

Plieno trusto bosai bijo-uni
jos, nes reikės brangiau darbi
ninkams mokėti.

Fordas, automobilių išdirbė- 
jas, tiki 
dirbą turi 
mokesnio.

Kuomet
cija norėjo suorganizuot Fordo 
darbininkus, jie pasirodė neper- 
dideli mėgėjai unijos.

» IifoinfeLxPggIgint Fordo dirbtu- 
n's metais buls daug 
įsakyta pastatyti arti dvide- 
ints naujų paviljonų, žemės 
kio Draugija nutarė intaisyta 
iiją į parodą inėjimą iš Duo

ti laičio gatvės, kame baigiasi 
tauto prospektas.
Paroda altsidarė rugpjūčio 26 
j Joje tarp kitų eksponatų bus 
kaityta daug arklių ir kitų gy
lių. Žemės ūkio ir V. T. Mi

sterija norėdama pritraukti 
■odaugiausia musų ūkininkų 
B jų eksponatais nusprendė 

loti pinigines dovanas. I ir II 
renio, už arklius, karves, avi- 
a, kiaules, paukščius.

&
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ainos: “Liuosybė”, 
ina”, “Kelias tap 
bterą ir mišriems

sveikinimas su Gi- 
įaina”, “Internaeio- 
mišriems chorams) 

i Giesmė”, “Tiroliu 
relė , “Medin&u

ir mišriems ch.)..
ių balsų. Sartai L 
pusi. 82, Drūtai patai 
..................... U

i

paliudy-

MPOZITORIŲ
mišram chorai) ...

(solo) ...............
”)..................,...
Trusk") ..........

i

etuva” (miar. ch) Į 
Sius Žmones” (ano-

a” (mišram chorui) I 
iles” I dalis, dviem
s, 30 dainelių .... 1 
s”, II dalis, keta- 
slių ........................ 1
[okykla”, vadovėlii 
tojam ir mokiniam 
ikas” (vakarėliams
indės .. ................  įį
'. Kudirkos, 4 vyriškiai 
čia telpa 18 diinA 
a...............................
rengtos vyrų choram 
iems balsams. BostA

t

» kad darbininkai jam 
gauti daugiausia už-

Am. Darbo iFedera-

>s draugijos idėjai plėsti 
padėjo ir pagerino nesenai 
'si Lietuvoje Latvių eks- 
ja. Ji davė progos arčiau 
ti musų kraštą ir įgyvento- 
raugingumą. Iki tol buvę 
elankųs mums Latvių lai
dai indėjo ilgus ir palan- 
straipsnius apie Lietuvą, 
įtuvių-l.atvių Vienybės Dr- 
kslas yra suartinti šias dvi 
(ringas tautas brolybės ir 
s pagrindais, nes šiais lai- 
niplomatų daromi tarpvals- 
'iai sentikiai visuomenėje 
lados pritarimo randa. Tik 
•et tarpvalstybiniai santi- 
Įyra tvirti jei juos pati vi-, 
enė nuisistato.

("Trimitas”)

veda V. 
pustrečių

P. Stankevičiaus) * 1 
io vikio) pianui ... * 
isokių instrumentų,

A. Baronas. ....
- Muzika A S. Pociam

LVA”
t. Cleveland, OH

Okupantų Represijos
Vilniuje Lietuvių ligoninei 
dėjui Dr. Alseikai ir akių gy
niojai Afeęikienei uždrausta 
aktika. Tai pirmas istorijoje 
įtikimas kurį pavartojo oku- 
įntai.
Okupuoto krašto Lietuviams 
Įliedama laikini apsigyventi 
įdūnai. Jie kas pusantro mė- 
sio atnaujinama. Kiekvieną 
irtą kai ateina žmogus tokį 
rdymą atnaujinti, kaskart val- 
ninkas siūlo priimti Lenkų pi- 
jtybę.

Bągočienei. Įkando Šuo
Advokatas Fortūnatas Bago- 

čius iš Bostono su žmona vieši 
Lietuvoje. Jo žmoną ir čia pa
tiko nelaimė: šuo įkando į ko
ją, tą pačią kuri buvo nulaužta 
Chicagoje. Kai nesiseka mote
rėlei tai nesiseka.

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Specialiikumas.
8707 BUCKEYE RD.

“Dirvos”
7907 Superior Avenue

Agentūra
Cleveland, Ohio

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVĮ”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių i 
pasiskaitymų, naudingi] moksliškų straipsnių, ir svarbių § 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit g 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį. - g

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, par- g 
davinėti knygas ir grasias laiškams popieras. Adresuo- g 
kit pinigus ir laiškus siųsdami: g

"AMERIKOS LIETUVIS”
1 5 Millbury Street Worcester, Mass. < g

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite psi tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius na- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavuno. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggt-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakta- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pneiastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
110406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. Cleveland 

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Del Nevedusių
JEIGU JUMS NUSIBODO ' 
GYVENIMAS, MES SUPA- 
ŽINDINSIM JUS SU NAU
JAIS DRAUGAIS.. — JUS 
GALĖSITE GYVENTI Iš- 
NAUJO. PRISIŲSKIT 10c. 
IR GAUSIT VISAS INFOR
MACIJAS.

Social Aid Bureau
105 W. Monroe St. Room 412 

CHICAGO, ILL.

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto 1 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffles 
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 6ao. aptiokose, arba priaiųn- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijįu

F. AD. RICHTER & CO. 
IO4-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

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

DOVANOS f
1. -$l.50 vertės naudingų ir gerų knygų pa

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

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

Adresuokit:
“VIENYBĘ”

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

i 
ig:

§
g 
g

g:
Šj

KODĖL
VISIEMS REIKIA SKAITYTI

“TELEGRAMAS”
Jis savo turiniu yra tikras Lietuvių Laikraštis.
Jfs tikrai rūpinasi plačios visuomenės reikalais.
Jis yra tikras apšvietus šaltinis.
Jis yra uolus mu&ų Tautos reikalų gynėjas.
Jis yra pilnas įvairių; indomių straipsnių ir. žinių, ir 
Jfa yra pigiausias už visus kitus musų laikraščius, 
nes jo prenumeratos kaina TIK $1.00 metams.

UŽSIRAŠYKIT JĮ ŠIANDIEN!

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

£

sykiu.su
fr.fr


Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Cleveland o centralėj policijos 

stotyj pradėta didelis karas — 
prieš žiurkes.

Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Svečiavosi Clevelande. Cleve
lande svečiavosi pas savo brolį 

Mockevičius su žmona 
Radzevičiute-Mockevi- 
dukrele Hypatija iš'j 

Ohio.. P. Mockevičius

p. M. K. 
Marijona 
čiene ir 
Daytono,
yra Dayton Savings Bank and 
Trust Company North Dayton 
skyriaus vedėjas ir gerai žino
mas visoj apielinkėj Lietuvių 
patriotas ir veikėjas. Poni Mo
ckevičienė buvo bene pirmutinė 
Amerikoje Teklytė M. Petrau
sko operetėje “Kaminakrėtis lir 
Maluninkas”, statytoje Brook
lyn, N. Y., 1907—1908 metais. 
Svečiai apsilankė ir “Dirvos” 
redakcijoje. Iš čia jie keliauja 
į Youngstown, pas savo draugą 
p. šilingą. Daytonan gryš apie 
5 d. rugsėjo.

Ponas Mockevičius yra suin
teresuotas su kaikuriais Clleve- 
landiečiais steigime Clevelande 
tikro Lietuvių Banko! Gal iš 
tų šiaudų ir bus -kada grudų. 
Pamatysime.

Persergėjimas šv. Kazimiero kaip ir reikėjo tikėtis, išlaimė- 
Dr-stės nariams, šiuomi prane- Į jo Kauniškiai apgalėdami Suvail- 
šu šv. Kazimiero Draugystės Į kiečius ir Dzukus. Mat, Kau- 
nariams kad nepasirašytų ant niškiai visur jaučia kad jie 'Lie- 
jokių popierių kuriuos nešiojasi tuvą valdo!
Adv. Vincas Pugeris ir prašo 
kad Draugystės nariai pasirašy
tų del einančio Draugystės tei
smo. Jeigu Adv. Pugeris no
ri narių parašo tai lai pirmiau 
ateina pas manėj o aš patyręs 
ar yra reikalas pasirašyti pats 
pasirašysiu ir Draugijos ant
spaudą pridėsiu.

Kitą kartą plačiau (narfiamls 
pranešiu apie šį dalyką.

Ad. Padegimas, 
Dr-jos Pirmininkas.

Dovanas laimėjo: už senumą 
pirmą dovaną gavo B. Vaizgir- 
dienė ir antrą dovaną gavo p. 
Baltrukonienė, žinomo Cleve
lande L. P. Baltrukonio motina. 
Už didžiausi vaikų skaičių lai
mėjo dovaną p. Sušinskienė: ji 
visame piknike turėjo daugiau
sia vaikų. Dauginasi Lietuva!

Cleveland© Airių draugijos 
siuntė protesto kalblegramus sa
vo gimtinėn, Valstijos Valdžiai, 
reikalaudamos paliuosuoti iš ka
lėjimo De. Valerą.,

Newton D. Baker, iš Oleve- 
lando, buvęs Wilsono kabinete 
karo sekretorius, vykdamas į 
Lausanną pastatyt savo dukterį 
į mokslą, New Yorke klausinė
jamas, pasakė jog jis bandys 
plėšt Amerikoj Tautų Sąjungos 
idėją prieš sekančius preziden
to rinkimus.

Youngstowne, O., Republic 
Iron and Steel dirbtuvėj penki 
darbininkai laibai apdeginta iš- 
tiškus ištirpusiai geležiai iš kai 
tilo ant jų.

Clevelande, dirbąs prie van
dens rynų dėjimui grebiu kasi
mo tūlas Carnozal, žemei pafei- 
liuosavus liko smrilčių užgtflltas 
ir mirė.

Lorain, Ohio, atsibuvo pirmas 
plieno iir geležies darbininkų or- 
ganizativis susirinkimas. Cle-

@ BIBLIJOS STUDENTU Konvencija 
2jų dienų, Rugsėjo 2—3, 1923

Wm. Abel Salėj 7017 Superior Avė.
Pradžia 9 :30 vai. išryto, tęsis iki 7 vai. vakarė.

Kviečiame visus atsilankyti, ant šios konvencijos, bus 
kalbėtojų iš kitų miestų.

Įžanga Dykai — Kolektų Niekad Nebus
Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:

Dieviškas Planas Amžių -_ 15c Milijonai Žmonių Nebėmįrs .. 25e 
Ką Sako Šv. Raštas apie Peklą_ 10c Arpą Dievo _________ 65c
Kreipkitės į “Sargybos Bokštas” 18 Concord St. Brooklyn, N. E

ne
M
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Seredoj nuo sužeidimo auto
mobiliais Clevelande mirė trįs 
žmonės. Dabar automobiliais 
užmuštų skaičius nuo pradžios 
metų yra 95. Sužeistų 2076, 
kurie pasveiko.

Crooksville, Ohio, per tris me
tus buvus uždaryta anglies ka
sykla, šiose dienose pradeda vėl 
veikti. Trįs šimtai darbininkų 
gauna ten darbo.

Nevedusios Moterįs — 
Temykit!

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

velando distriktan 'atvykęs (ge-( 
ležies ir plieno darbininkų uni- 
jonizaviimui -komitetas organi
zuoja tos industrijos darbinin
kus ir laiko tankius susirinki
mus.

Clevelande plieno ir geležies

darbininkų organizativiai susi
rinkimai atsibuna tose sriįįįį 
kur yra tos dirbtuvės.

Amerikos Darbo Federacijos 
komitetas Clevelande visomis 
galėmis gelbsti darbininku orij 
ganizatoriams.

No. 3

ant 
jis

ko-

ĄNT RENDOS
PUIKUS Kam baris ant rendos 

„ , . . , i vienam arba dviem ypatom.
Panedeho vakare ir per nak-jKas nori ganma ir su valgiu.

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

NAMAI Pardavimui

Viešnia. Clevelande vieši p- 
lė Franė Kemėžiutė iš East 
Vandergrift, Pa. Ji atvyko pra
leisti dalį savo atostogų pas sa
vo draugę p4ę Julę Battrukoniu- 
tę. Viešnia dalyvauja Lietuvių 
gyvenime, veikdama savo apie 
(linkėję nuo pat S.L.A. Seimo 
Pittsburge.

M. Sacevičiųs, šenai žinomas 
vietos Lietuviams tėvynainis, 
pastojo vedėju naujai atidarytos 
rakandų krautuvės ant Superior 
Aye., kampas E. 65th St. Ta 
krautuvė atidaryta Quo-Vadis 
naminių rakandų kompanijos 
nuo South Side.

Paleistas. Žilinskas, kurs, kaip 
rašėme pereitame “Dirvos” nu
meryje, buvo suimtas už muši
mą savo žmonos, vėl paleistas 
ir vėl savo moterį kankina.

Vietos klebonas inpykęs 
jo už tokį elgėsi barė kam 
daro sarmatą visai Lietuvių
lonijaį patekdamas už savo peš
tynes Į ne tik į policiją bet ir i 
laikraštį!....

Abudu Žilinskai ėjo klausti 
klebono gal to nesugyvenimb 
priežastimi yra tai kad jiedu 
ėmė šliubą Vokietijoje.... Ro
dė savo metrikus. Bet ir met
rikai geri ir šliubas geras. Tik 
paties Žilinsko makaulėje nege
rai. Jis visada apie rudenį pra
deda ūžti. Lyg “fall fever” 
gaudamas. Gaila jo žmonos 
kūdikėlių.

ir

d. 
savo 
žmo-

26

A. L. T. Sandaros 18 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
utarninko vakare, rugsėjo 4 d., 
nuo 7:30 vai., “Dirvos” redak
cijoje. Ateina ruduo, rėikia 
ruoštis prie naujų darbų. Visi 
nariai kviečiama susirinkti pa
sitarimui. Vald.

Vyčių piknikas. Rugp.
Olevelando vyčiai turėjo 
pikniką Kostęlic farmoje. 
nių buvo gan gražus buris.

Piknike buvo įvairių žaidimų 
ir dovanų. Traukime ’’virvės,

tį į utarninką, taipgi utarni-nlke 
po pietų, Clevelande siautė di
dėlis lietus su perkūnijomis — 
nors nesmarkiomis, bet lietaus 
buvo net perdaug. - Vėbra iš
vartė parkuose daug medžių ir 
šiaip blėdies padarė!

Dievulis taipgi nubaudė vie
ną Lenkišką porelę, panedėlio 
vakare vestuves kėlusią. Len
kai buvo susirinkę White Ęalgle 
salėj ant Kosciusko avė., šoko 
ir linksminosi vestuvėse, kaip 
staigu perkūnas trenkė į salę ir 
pirmiausia užgesino šviesas, po 
to pradėjo salė degti.

Iš salės gryždami namon jau
navedžiai priėję prie savo namų 
kur buvo susidėję naujds gyve
nimui rakandus, atrado ir na
mus žaibo padegtus, ir visi jų 
rakandai supleškėję.

Kreipkitės 8014 Korman Ave,

PAMESTA
Šniūrelis Perlų (žemčiūgų), 

apielinkėje Superior ir St.
Člair Avė. Kas rado prašomas 
yra atiduoti savininkui, Mr. 
Martin, 622 Leader News Bldg., 
Cleveland. Bus atlyginta. (36)

Jeigu norit pirkti arba par
duoti namus, biznį arba kit
ką, (kreipkitės prie mainęs 
ypatiškai, arba greitai rašy
kit man —

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

PARDAVIMAI

TMD. nariai gauna naują di
dėlę knygą “Kandidas”. Visi 
pilnai užsimokėję į TMD. -cen
trą mokesnius už 1922 ir 1923 
metus gaus puikią didelę (kny
gą “Kandid'as”. Abi vietinės 
kuopos jau tas knygas turi sa
vo narių išdalinimui.

IŠDALINIMUI TURTO
Dnbaltavaš namas, 1184-86 E 74 St. 

Kaina $13,000.00.
Pavienis namas

Kaina
Pavienis namas

Kaina
Dviejų šeimynų
F. M. Harman
Telefonas Lakewood 2146 J.

Street1188 E. 74 
$9,500.00.

1192 E. 74 
$7,500.00.

1165-67 E.
1512 Lincoln Avė.

(29)

Street

74 St

SLA. 14 kuopos susirinkimas 
įvyks ketverge, rugsėjo 6 d., 
Lietuvių salėj, nuo 7:30 vai. v.

SLA. 136 kuopos susirinkimas 
bus laikytas seredoj, rugsėjo. 5 
d., 7:30 vai. Vakare, Lietuvių 
salėje. Visi nariai malonės da
lyvauti. Susirinkimai bus lai
koma kožną pirmą seredą mė
nesio, vakarais. J. J. D. žilis-, 

Iždo-Raštis.

Konferencija masiniam susi
rinkimui. Amerikos Darbinin
kų Partijos Lietuvių Sekcijos 
vardu, 26 kuopos komisija, J. 
Mažeika, A. P. Baltrušaitis ir 
A. Viskontas šaukia draugijų 
konferenciją ant 10 d. rugsėjo, 
Jaites salėj, 6006 St. Člair avė., 
7 vai. vakarę. Konferencijos 
tikslų yra protestuoti prieš Dar
bo Sekretorių už sumanymą 
registruoti visus ateivius, 
protestuoti prieš “kunigų ir 
nu” valdžią Lietuvoje....

Atsišaukime, kurs prisiųsta 
“Dirvos” redakcijai, pasakoma 
— nežinia iš kur paėmus — birk 
Lietuvos valdžia “parduoda Lie
tuvos liaudį-darbininkus paves
dama 200,000 kareivių Prancū
zijos
tams”.

Draugijos galinčios siųsti 
du atstovu Į konferenciją.

su- 
ir 

po-

ir Lenkijos imperialis-

po

Dr. V. Kudirkos Dr-stės mė
nesinis susirinkimais atsibus 2 
d. rugsėjo, nedėdioj, Flynn salėj, 
5311 Superior avė., prasidės nuo 
2 vai. po pietų. Nariai meldžia
ma atsilankyti kuoskaitlingiau- 
sia, nes yra svarbių reikalų ap
tarimui, ir prie progos prikal- 
binkit savo draugus prisirašyti 
i šią draugystę. Kurie dar ne
sat užsimokėję savo duoklių ne- 
viUdnkit jų, tuoj užsfimokėkfit.

J. Ruškis, Užrašų SekT. 
3101 Church Avenue, 
Tėl. Lincoln: 4646-R.
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GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, Stiklai, Varniiiii, 
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenjs.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

Žemė?
dėtin

V. D. ŠTAUPAS
Malonu pranešti Cleve- __ 
lando Lietuviams kad 
perkėlę savo krautuvę 
į naują apielinkę užpil- BIjwLMyf 
dėm ją įvairiais graž- 
daikėiais. Didėlis rinkinis vyriškų ir 
moteriškų laikrodėlių naujausios ma
dos, taipgi šliubinių žiedų, vestuvėms, 
varduvėms ir gimimų dienoms pui
kiausiu dovanų. Taipgi pas mus ran
dasi visokių akinių iš kurių galit pa
siskirti kiekvienas sau tinkamus ir 
bile kada galėsit pasimainyti. Užlai
kėm britvų, peilių, žirklių ir tt.
V. D. Štaupas, Jewelry

6704 SUPERIOR ĄVE.

kalendoriaF
1924 METAMS

Gerbiami Biznieriai:- Kuriems__
reikalinga Kalendoriai Kalėdų Dova
noms tai dabar laikas užsisakyti. — 
Mes turini dailių Lietuviškų ir kito
kių Kalendorių. Padarom nuo 100 
iki 1000 su jūsų adresu ir biznio ap- 

| garsinimu. Rašydami indėkit mar- 
gat'kevariais bus lygiai 5c., ar- kę atsakymui. <36)
babi&kelį pabrangs. lBox 68 J’ YERlawrence, mass.

i .... +į Vyriški ir Moteriški t
ČEVERYKAI

I Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- <. 
T tės. Naudokitės šita proga — • * 
X Lietuvių išdirbystės Over-Globe ! ’ 
? Ceverykai drūtai padaryti ir > • 
T gražiai tinka ant kojų, šitas ; * 
X yra tik vienas Lietuviškas što- .. 
T ras čeverykų Clevelande. ;;
I MEYER MILLER | 
| 6311 St. Clair Ave; <>

GAUKIT EKSTRA NUOŠIMČIO UŽ 
SAVO PADĖTUS TAUPYT PINIGUS

MILU
MA1

Clevelando vyskupas, Joseph 
Schrembs, gryžfta iš Europos, 
kur buvo apsilankęs/ pas popie
žių.

Nuo rugsėjo 1 d. važinėjimas

bus

Tei. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

0^18^3
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

Pinigai Padėti 
čia ant 

arba 
pirm

RUGS. 5 D.

NEŠ NUOŠIMTĮ NUO RUGS. 1 D.
IncorporaftA l&to 

etų for ‘tarings 
ta the C*tg of Cleveland

NAMAI NAMAI NAMAI
Wade Park Ave., Dviejų šeimy

nų, 4 garažiai, lotas 51i/^xl3Q,
Kaina $13,500.
E. 85th St., šiaurėj nuo Supe

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

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

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

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE.

Rand. 6153.

5ra m chorui) ...........i . 25c
Saa/fos Bankinės Dėžutės DyJji) .............    30c
JVamtj Ekonomijos Biuras Pa^av|whnii) 40e

ehorui) .............  35c

BMINO VEIKALAI

D. m d. UI
Streiki

Wilke 
1 d. su8 
lies kas; 
kaus ir 
ant Pen: 
lymų.

Darbh 
darbą jt 
nimum : 
žemiau 
nebūtų i 
nuo $4.2

Guber 
vis sten

Eina 1 
su kieti 
rankas 
valdžios 
tų sutr 
vimai.

Bėgy; 
plieno 
riai, tos 
unija bt

$900 įmokėjus galit pirkti sep
tynių kambarių namą, gerą 2 

šeimynom. 2569 Ė. 82 St. At
dara 2 iki 8 vakare.

6 kamb. pavienis namas, $5,200, 
arti Superior ir E. 70. Mo

derniškas, 50 pėdų lotas, garą- 
žius. E. H. Phillips, 7314 Su
perior av. Rand. 8068.

Labai modernis 2 šeim. namas, 
ant E: 74 gt., 11 kamb., mau

dynė, garas, garažius, skalbtis 
stogas. Labai gerame stovyje. 
Kaina $10,600 jei greit pirksi. 
Pasimatyk su savininku 1200 E. 
74 Street. (36)

Dviejų šeimynų medinis na
mas, greta, ant kampo, 

12 kambarių, maudynė. — 
Kaina $9,000. Sąlygos mo
kėjimui dalimis. Kreipki
tės šiuo adresu:

6104 St. Olair Avė. 
Cleveland, O.

2 šeimynų namas, visikas nau
jausio iįtaisymo. Kaina pri

einama. Lotas 40x160, du ga
ražiai. Klausk:

7004 Whitney Ave.

GROSERNĖ ir saldainių (krau
tuvė parsiduoda, galit pirkt 

pigiai. Pardavimo priežastis — 
liga. Klausk: 1364 E. 68 Str. I 
Tėl'. Randolph 4195.

The Quo-Vadis Rakandu Krautuve
Superior Ave. ir Kampas E. 65 St

PRANEŠIMAS MUSU TAUTIEČIAMS:
Gerai žinoma LIETUVIŠKA RAKANDU KRAU
TUVĖ — QUO-V ADIS — norėdama duoti pro
gą musų vientaučiams kuoprieinamiausia kaina 
nusipirkti sau reikalingus namams rakandus, ati
darė nau.ią sankrovą ant

Superior Avė. ir E. 65 St.
kuri yra po užvaizdą gerai žinomo tautiečio MI- 
KOLO SACEVIČIAUS.

Pasitikime kad musų vientaučiai parems mus mu
sų naujai užvestoje Įstaigoje,, o mes stengsimės 
kad kiekvienas pirkėjas butų užganėdintas.

DUODAME GRAŽIAS DOVANAS SU KIEK
VIENU PIRKINIU ATEINANTIEMS Į MUSU 
KRAUTUVĘ, O YPATINGAI DUODAME DO
VANAS JAUNAVEDŽIAMS.

Atsiminkite Musų Antrašą:

THE QUO-VADIS FURNITURE CO
SUPERIOR AVENUE, Kampas E. 65th Street.

M. SACEV1ČIUS, Užvaizdą.

^tasaoBKtasasKiRsaasmuaii^šios dainos: “Liuosybė”, 
/ rio Daina”, “Kelias tarp
§ DĖKIT SAVO PIN?’. mote?,ir. m?srie“‘ 
E • TLjr * n o A; “Atsisveikinimas su Gi- 11* ii t- A. D. dĄa1’, “Daina”, “Internacio- H terų ir mišriems chorams)
------------------------------------ '“Darbo Giesme”, “Tiroliu

io Dukrelė , “Medinčiaus 
moterų ir mišriems ch.)..

it keturių balsų. Surinko 
ie 1902, pusi. 82, Drūtai grašiai 
r.;.................................................. i.5o

L.

75c

76c

75c

g

S
9

S

i!

± įlŲ KOMPOZITORIŲ
^Vtiieji” (mišram chorui) ...

dergos" (solo) ..................
Į šarka”) ..........................
•buokit, Trusk”) ............

30c 
60c 
60c
50c 
30c
30e

75c
30c

50c

60c

80c

80c

Mrtlrama S nnr>čireiev> Lietuva” ėh.) iVlOKama J nuOSlrlIQygtandiusŽmones” (ano- 
iki L- -. ■’•ii:’"C“sies Daina (misram chorui) 

sų Daineles” I dalis, dviem 
TA A D A O • balsams, 30 dainelių ....UAdAK yra gėris Dainelės”, XI dalis, ketu- 

savo pinigus taug^“^;- ^ėii; 
and Loan Co., n V8- mokytojam ir mokiniams 

. . . » Vainikas” (vakarėliamsSU pinigai nes jį 102 dainelės ....................... , , s, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems
Pasidėti Čia pinigUSisytos. čia telpa 18 dainelių.

skirtose valandci ...........‘nų~i
kų reikia tik atnefell čia savo bankinę kny
gutę, o viską mė&padarysime.

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

^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 taupyto jams ant knygelių.

Bėgyje pastarų 1 5 metų nei dolaris nepra
dingo taupyto jams kurie dėjo j Savings ir 
Loan kompanijas.

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

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

Bankinės valandos: Kasdien nuo 9 iki 3.
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais, ir Subatomis: 6 iki8.

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