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Sunaikinta Septyni Kariški
Amerikos Laivai

MIGLOSE UŽNEŠTI AUDROS ANT SKALŲ 
PACIFIKO PAKRAŠTYJE SUDUŽO;

Valdžia Panešė virš $10,000,000 Nuostolių. Sa
koma jog tą Padarę Atplaukę Japonijos Žemės 

Drebėjimo Bangos *po Ilgos Kelionės.

nt DARBININKŲ ŽINIOS

Streikas Baigiasi
Harrisburg, Pa. — Angliaka

sių darbininkų atstovai ir ka
syklų operatoriai rūgs. 8- d. su
tiko ant (išlygų siūlomam nau
jam dviejų metų kontraktui su 
unija. Skyrių atstovų (kon
vencija atsibus Scrantone rūgs. 
17 d. ir bus apibalsuota ar pri
imti tas išlygas. Jeigu trijų 
distriktų 'konvencija sutiks tas 
sąlygas priimti, darbai prasidės 
kasyklose rugsėjo 19 d.

Gubernatorius Pinchot, -kuris 
tarpininkavo sutaikyme ir išsto
rėjo darbininkams pakėlimą 10 
nuoš. algomis ir aštuonių valan
dų darbo dieną, deda pastangas 
kad anglis nebūtų pabranginta. 
Jis reikalauja prezidento ištyri
nėti transportacijos lėšas ir ki
tus dalykus. Tonas anglies da
irai kainuos 60c. daugiau išim
ti, sako Pinchot, bet kasyklų o- 
peratoriai tikrina jog busią 80c 
brangiau.

New Yorke susiorganizavo j 
vieną didelę uniją visi adatos 
amatų darbininkai arba siuvė
jai visokių drapanų. Penkių 
svarbiausių tos industrijos uni
jų atstovai rugsėjo 7 d. atlaikė 
konferenciją tuo tikslu ir pri
ėjo prie susitarimo. Ta orga
nizacija dabar bus viena iš tvir
čiausių Amerikoje.^

Pakelia plieno darbininkams 
algas. U. S. Plieno korporacijos 
pirmininkas Skelbia jog tos in
dustrijos darbininkams jo 'kor
poracijoj pakeliama mokesniai. 
Pakėlimas paliečia paprastuo
sius darbininkus. Jie gaus* po 
apie 10 nuoš. daugiau, arba 11 
valandų mokestį už 10 valandų 
darbo. Nesenai ta korporacija 
sumažino darbo valandas nuo 
12 valandų ant 10 valandų į die
ną. Kuriems valandos sutrum
pinta iki 8 į dieną, gaus mokėt 
už 10 valandų darbo.

^Panašiai padarė ir kita didelė 
plieno kompanija, Bethlehem 
Steel Corporation.

Spalio mėnesyj Portland, Ore. 
atsibus Amerikos Darbo -Fede
racijos konvencija. Clevelando 
darbininkų unijos rengiasi daly
vauti konvencijoje sudėtinomis 
spėkomis ir ruošia “konvencijos 
tarybą”, kuri čia susiėjus išda
rys planus ką Clevelando dele
gacija turės konvencijoj veikti.

Roanoke, Va. — Pulaski, Va., 
geležies liejyklos ekspložijoj užr 
mušta trįs darbininkai ir dvide
šimts sužeista.

') Roakane, Va. — Prekiniam 
trūkiui nušokus nuo relių ir už
ėjus į akmenis, pečkuris užmuš
ta ir septyni akmenų skaldyto- 
jai sužeista.

Vokietijoj darbininkai įnirš
ta valgydami bile kokius gry
bus. Nors Vokietijoj maisto 
štoką, Vokiečiai bulvių prekiau
tojai sakoma parduoda Vokieti
jos bulves Anglijoj po $27.50 
už toną, arba mažiau kaipo po 1 
centą svarą, tuomi kenkdami 
Anglijos bulvių augintojams.

CLEVELAND, OHIO

PLATESNIS APSAKYMAS JAPONIJOS 
ŽEMĖS DREBĖJIMO BAISYBIŲ

Kobe, Japonija. — Po žemės 
drebėjimo, nelaimės užkluptas 
distriktas yra vienas milžiniš
kas baisus ir liūdnas pragaras.

Tūkstančių tūkstančiai užmu
štų žmonių guli šimtuose mies-l 
tų, miestelių ir kaimų nelaidota,

mas sukratė kambarį kuriame 
aš kalbėjau su Vokietijos atsto
vu Dr. Kolb, subatoj, rugs. 1 d., 
ryte. Vokietis pertraukė (kalbą 
ir tarė: “žemės drebėjimas!”

Jis ir mes visi šokome lau
kan, o žemė vis drebėjo. Pra-

o patįs tie gyvenimų punktai dėjo girdėtis užmas griūvančių 
sugriuvę. Puikiausio 'Japonijos 'budinkų. ~
uosto Yokohamos srityje- dvide- ” ■ ----- • • - - - - -
šimts tūkstančių mylių plotas 
liko išteriotas.

Didžiųjų miestų nelaimės au
kos matyt užgrūsta upėse ir ba
le sė ir praduose — lavonų pilna 
kad žuvų. Gatves užkimšę su
degę gatvekariai ir automobi
liai, o iš šonų riogso griuvėsiai 
■budinkų 'kurie buvo mūriniai; 
mediniai sudegę.

Ligos, maras, badas apėmė tą 
visą sritį. Likusiems stokuoja 
maisto, sužeistiems užžiuros ir 
vaistų. Kariumenė iš kitų ša
lies sričių atsiųsta užžiurėt tvar
kos.

Sostirtėn ir į Yokohama nelei
džiama niekas Įvažiuoti ar inei- 
ti kas neatsigabena su savim 
maisto.

Likusieji 
fos sričių 
nuslinko į 
žemės trankymo, kaip baisios 
bangos užėjo ant pajūrinių da
lių, kaip atsivėrę žemėje plyšiai 
ir grąsino juos praryti, žemė 
kilnojosi po keturias pėdas aug- 
ščio, ant kurios negalėjo išlikti 
sveikas jokis budinkas.

Bangos užsiliedamos ant (kra
štų nusinešė su savim pajūrinių 
kotelių ir namu budinkus ir vi
sus žmones/ '

Sostinė persikėlė iš Tokio į 
Kyoto. Tas miestas buvo Ja-- 
ponijos sostinė nuo ankstj'vųjų 
amžių iki 1868 metų.

Keli desėtkai naujų žemės su- 
drebėjimų dar jausta Japonijoj 
nuo to laiko.

žemė suposi kai lep
šis. Tai buvo didžiausias drebė
jimas koks palietė Japoniją nuo 
1855 metų, žemei drebant, Dr. 
Kolb ir aš tikėjome kad bile ka
da žemė gali atsidaryt ir pra
ryt mus'. Aš sėdau į automobi
lį ir leidausi Į Angliško laikraš
čio redakciją, 'kur maniau rasiu 
budus pasiųst žinių į Ameriką. 

Pravažiuojant karo ministe
rijos budinkus pamačiau kaip 
jie buvo labai suplyšę. Uzrube- 
žių mnisterijos sienos griuvo. 
Laivyno bevielio telegrafo bok
štas dar stovėjo, bet budinkas 
jau iro. Pasiekiau laikraščio bm 
din'ką, kur radau prie jo susirin* 
kuSius laikraščių atstovus, (bi
jančius eit į vidų, ir bestovint 
prie musų drebėjimas atidarė 
žemėj trijų colių plyšį, grasin
damas nuverst budinką. Par
kuose matėsi žmonės susirinkę 
gelbėtis kur nėra budinkų; ne
užilgo pamačiau gaisrus šian ir 
ten. Vejas gaisrą plėtė smar
kyn. žmonės taip norėjo gauti 
koki nors vežimą važiavimui iš 
miesto kad daugybė net mano 
(šoferiui siūlė po $25 kad tik pri
imtų juos važiuoti. Jisai vežė 
mane Į hotelį miesto išlaukėje, 
per užgrūstas gatves bėgančių 
žmonių, nežinančių kur bet bė
gančių, ir visur prieš juos .griu
vo budinkai ir žemė Kratėsi.

Man' pradėjo rodytis visi ka
tastrofos ženklai. Vienur ma
tėsi užmuštas žmogus prie ku
rio apsikabinęs verkę kitas, ar 
norėjo nešti tolyn, kitur motina 
raudojo užmuštų kūdikių; viso
mis pusėmis ugnis rijo namus, 

čia buvau priverstas apleisti 
automobilį, nes nebuvo galima 
per gatves užgrūstas žmonėmis 
išvažiuoti. Leidausi pėkščias, 
bet atėjus, hotęlis irunivęrtsite- 
tas ir kiti valdiški budinkai .bu
vo liepsnose. Skubau į obser
vatoriją norėdamas. gauti bevie- 
linį telegrafą dar. nesuardytą.

Obzervatorijos perdėtinis pa
aiškino man jog šis yra didžiau
sias drebėjimas koks-tik Japo
nijoj užrekorduota. Obzerva- 
torija buvo pilna sudaužytų in
strumentų. Bevielinės stoties 
perdėtinis Yemiokoj pasakė jog 
drebėjimas prasidėjo apie 103 
mylios .atstu nuo Tokio, 
lą Ošima. Paskui mane 
ąavo autpmobilin vienas 
'direktorius važiavęs į 
Tai buvo' 4 vali po petų. 
degė vįšoiųis pusėmis, 
miestui jau gręsė pragaro ug
nis. , Nak.tis .užėjo su neapsako
mais baisumais. Tada prasidė
jo bėgimas svetimšaliu iš mies
to. Amerikos ambasadorius pa
siėmė .vadovavimą, ugnis gi jau 
artinusi prie ambasados. Neuž
ilgo mįništerių posėdyje nutar
ta pasiųst 'kariumenę sargybai 
ir užžiurėjimui tvarkos.

Laivyno radio, ir. kitos komu
nikacijos stotis atsisakė priimti 
pranešimus į kitus .kraštus., Iš 
Yokohamos tųojp,gauta žiųia jog 
tas . pue^tafį dar. aršiau nelaimės 
apimtas negu (sostinė. Kuomet 
aš apleidau .Tokio nakties laiku, 
matėsi virš miesto baisios ug- 
nįs. žmonės buvo užplūdę visus 
tuščius plotus laukuose kur tik. 
spėjo ateiti.

Iš miesto žmonės leidosi eiti, 
nešdami ką gali, į pietus linkui 
Yokohamos, manydami ten ras
ti prieglaudą, visai nežinodami 
'kas ten ..dėjosi. Nakties laiku 
pakelėse visur mačiau kaimus 
sunaikintus.

Mano kelionė iš Tokio į Yoko
hama buvo nuolatinių baisybių 

(Tąsa ant pusi. 4-to)

Francuzija Prakišo Pa
taikaudama Italijai

Tautų Sąjungai tarpininkau
jant, Italijos kivirčiai su Greki- 
ja priėjo prie laimingo galo ir 
išsisuko iš negeistino (karo. Tau
tų Sąjunga už tai gauna kiek 
kredito; nes Sąjungos tarjba 
pavedė tuos ginčus ambasado
rių tarybai ir Sąjungos reko
mendacijas taikymui ambasado
riai priėlmė krfrpd sutaikymo pa
matą. Anglija išeina su dide
liu kreditu už savo pastangas, 
kadangi Lordas Cecil tvirtai rė
mėsi kad Tautų Sąjungos prin
cipas nebūtų suminta. Vienatinė 
pralaimėtoja yra Francuzija.

Kuomet Lordas Cecil prisi
spyręs reikalavo Italijos atsi
žvelgti į Tautų Sąjungą, kurios 
nare ji yra, ir Įrodinėjo jog An
glija pilnai pasiryžus stoti už 
tai kad Tautų Sąjunga nebūtų 
paniekinama, Francuzijos atsto
vas Sąjungos taryboje, Harao- 
taux, arba tylėjo, arba parėmė 
Italijos atstovo Salandro reika
lavimus. Nėra abejonės kad to 
pats Hanotaux nenorėjo, nes jis 
yra žinomas kaipo Sąjungos ša
lininkas iš pirmiau, bet matyt 
jis laikėsi įsakymų nuo Poinca
res. Pakartotinai jis prašė ati
dėliot tarimus iki negaus' prane
šimų 'iš Paryžiaus, ir negalėjo 
duot atsakymo į Lordo Cecil pa
reiškimą jog jis yra pilnateisis 
Francuzijos atstovas.

Yra aišku jog Poincare sten
gėsi laimėt Italijos premjero 
Mussolini palankumą sau ir 
ramą savo darbams kituose 
sutikimuose. Laikydamosi 
kio nusistatymo Francuzija 
siju'to apleista savo geriausių 
draugių ir aliantų. Belgija sto
vėjo priešingai Francuzų nutsi- 
statymui, ir Hymans laikėsi už 
tai ko Anglija reikalavo iš Itali
jos. Lenkija pirmu kartu nuo 
■savo pašiskelbimo nepriklauso
ma atsistojo priešingai Francu- 
zijai. Mažosios lan'tantos atsto
vai irgi nei vienas nesutiko' su 
Prancūzais..

Dabar kada sutaikymas atsie
kta ir Tautų Sąjunga išvengė 
pažeminimo kurį planavo Mus
solini ir parėmė Poincare, pasi
lieka matyt ar Francuzijos lai
mėjimas Italijos padėkos už pa
rėmimą jos reikalavimų bus ge
resnis negu nustojamas pasiti- 

1 'kėjimo kitų iki šiol draugingų 
'buvusių valstybių. Matant kaip 
Poincare laikėsi prieš mažą Gre- 
kiją ir net rizikavo suardymu 
Tautų Sąjungos kad tik pati
kus stipriai Italijai,-šios iki šiol 
Francuzija rėmę valstybės gal 
ims abejoti ar protinga Pran
cūzijai pasitikėti kuri nepaiso 
teisingumo.

Net visi Francuzijos žmonės 
neparėmė tokių Poincares įpa- 
žiurų į Italijos-Grekijos kivir- 
čius, nors jį rėmė jo nusistaty
me Ruhro kampanijoj.

Poincares silpnybė yra tame 
kad jis yra vienpusiškas politi
kierius. Jis nori kuodaugiausia 
gaut iš Vokietijos. Tuo tikslu 
jis norėjo gaut Italijos paramą 
ko ji iki šiolei nerodė; kuomet 
•Anglija pareiškė jog griežtai 
stoja už Tautų Sąjungą net jei- 

I gu MusSolihi atsimeštų nuo An
glijos, Poincare pamanė matąs 
gerą progą susidraugaut su Ita
lija. Tolimesnė dalykų eiga pa
rodys ar tik Francuzija neuž
mokėjo perdaug didelę kainą už 
savo klaidą.

Ka

9 d.

Sunaikinta Septyni 
riški Laivai

Washington. — Rūgs.
Pacifiko pakraštyje atsitiko kei
sčiausias dalykas: septyni Suv. 
Valstijų kariški laivai sudužo ir 
prigėrė 23 jūreiviai; šimtas 
sužeista; kiti 517 išgelbėta, ku
rie kitokiam atsitikime butų ga
lėję zuiti.

Laivyno valdininkai sako jog 
šie laivai nuskendo pasekmėj 
Japonijos žemės drebėjimo, nuo 
kur atėję augštos t'andens ban
gos užklupo laivus.

Šie laivai buvo užmesta ant 
skalų; nuostolis yra didžiausias 
negu kokį Amerikos laivynas 
kada panešė vienu laiku. 'Tik

stebuklas kad tik 23 (kareiviai 
nuskendo. Piniginiai nuosto
liai valdžiai bus dideli. Visi lai
vai buvo beveik nauji, kainuoją 
kožnas nuo $1,000,000 iki $1,- 
300,000.

Vienas kareivis tūrėjo tokią 
baisią mirtį. Laivui “Delphi’’ 
atsimušus į uolas jūreivis ni£ 
mesta nuo kopėčių ir jo kojos 
sulaužyta; draugai jo gelbėjo jį 
ir įstengė vėl paimt ant denio. 
Tuo tarpu užsidegė aliejus- ir 
išdeginta jam akįs. Iš skaus
mo pakvaišęs jis norėjo šokt į 
vandenį nusiskandint ir nesida- 
davė gabenti į krantą. Gelbė
damiesi iš lūžtančio pusiau lai
vo, jūreiviai jį pririšo prie stul
po iki kitus sužeistus išneš į 
kraštą. Ir kada, jau visi išneš
ta ir rengtasi imt jį, laivas per
lūžo ir palindo po vandeniu:

Žemės Drebėjime Indi
joj Žuvo 50 Žmonių 
Londonas. — Rūgs. 10 d. že

mės drebėjimui sukračius Kal- 
■ku'ttą, Indijoj, užmušta ir su
žeista i 50 žmonių.

Suimta 15,000 Korėjie
čių Japonijoje

Honolulu. — Apie 15,000 Ko
rėjiečių Tokio mieste suimtą ir 
nugabenta į apsupimo stovyklą 
penkiolika mylių nuo Tokio. Jie 
pasinaudodami nelaimės proga 
norėjo dar labiau Japoniją nu- 
vargint padeginėdami dar liku
sius budinkus lir plėšti krautu
ves. Susekta, sakoma, Korėjie
čių suokalbis nužudys Japonijos 
kunigaikštį valdytoją ii- kitus 
karališkos šeimynos narius.

Korėjiečiai taip pat turi bėdos 
su Japonija kaip Airiai su Ang
lija. Korėja yra atskirai ant 
pusiausalio už vandenio nuo Ja
ponijos ir nori but nepriklauso
ma;

82 Užmušta ant Gelžke- 
lio

Ryga. — Pranešimu iš Mas
kvos, Omske nukritus nuo relių 
geižkeliūi užmušta 82 žmonės 
ir 152 sužeista.

Iš Pekino pranešama jog Yo- 
kohamoj žuvo Semionov, Rusų 
vadas Sibire prieš bolševikus.

Francuzijoj tiria moteris į 25 
metus užgyveno 24 vaikus. Jai 
valdžia davė aukso medalį.

Pimento, Ind. — Penki žmo
nės užmušta užvažiavus su au
tomobiliu ant gelžkelio relių.

V. K. Račkauskas, “Dirvos” Vedėjas, kuris 
šiose dienose iškeliauja į Londoną.

GRESIA NAUJI SUMI-I VOKIETIJA TAIKOSI
šimai Balkanuose! su francuzija

Londonas. — Okupuotoje Vo
kietijos srityj gyyentcjams pra 
nešta paliauti ramų priešinimą
si Francuzams ir Belgams, sako 
pranešimas iš Berlino.

I Sakoma jog Vokielijos kapi-

pa- 
at- 
to- 
pa-

Airiu Laisva Valstija priimta 
j Tautų Sąjungų.

į Paryžius. — Greikija pasiuntė I
■ ultimatumą Albanijai reikalau-
• dama kad butų suimta užmušė-
1 jai Italų pasiuntinių kurie žuvo
• ant Albanijos žemės, o kaltė bu- 
i vo užmesta Grekijai. Po tyri

nėjimų sakoma jog Albanijos Į talistai nusiprendė pasiųsti at- 
žmonės buvo tie žudeikos. j Stovą į Paryžių perai tikrinimui

Taip Italijos {ar Jugoslavijos Į ant kiek Francuzija nusileis Vo- 
dar kįla kivirčiai-už miesto Fiu- kietįiai jeigu priešinimąsi bus 
me priklausomybę.
grąsina imtis 'aštrių žygių jeigu' 
Jugoslavija greit tame klausime 
nesusitaikys.

Italija ir Grekija sutiko baig
ti ginčus be karo. Italija tiktai I 
laikys kariumenę ant Corfu ir 
kitų Salų i'ki Grekija pilnai vis
ką sutarto išpildys.

Vietoj sa'liuotuot 21-nu šuviu 
Italijos vėliavą, Grekija sa
liutuos Anglijos ir Francuzijos 
sykiu, kas nebus nusilenkimu j 
prieš vieną Italiją, ir Grekijos1 
valdžia inteiks apgailavimą apie 
tą Italų nužudymą trims vals
tybėms vietoj vienai Italijai.

Piniginį atlygipimą ir kitas 
smulkmenas atslygins su Italija.

Francuzija bet gi šiame klau
sime stovi už tai kad Fiume pri
gulėtų Jugoslavijai, ir Francu
zija padėjo tai šaliai Susidaryt 
didžiausią armiją, sekančią di
dumu Francuzijai.

Mųss'olini sulaikytą.
' Manoma kad tiesioginės abie
jų tų valdžių (Vokietijos ir.

( Francuzijos derybos tuoj prasi - 
I dės.

Vokietijos vidaus reikalų mi- 
ni'storis sako jog Vokietija turi 
tuoj prieit prie susitarimo su 
Francuzija trumpu laiku; kitaip 
visa centralinė Europa butų pa
vojuje. Mes jau gatavai Susita
rėm su Prancūzais, sako minis
ter is, kad jie užtikrins pilną at- 
grąžinimą Ruhro ir Reinlando į 
Vokietijos kontrolę tuoj kaip 

bus sutarta.

Amerikiečių Pinigai 
Lietuvoje

Mėnesinis finansų ir visuo 
. menės ūkio laikraštis, “Lietu* 
i vos Uklš”, -Nr. 11-me p uluedą 
, smulkias atskaitas iš Lietuves 
. valstybės finansų. Mums ten

ka pastebėti iš tų "atskaitų kad 
. Amerika nuo pabaigos 1.922 m. 
jau nieko nebeduoda Lietuvai. 
Skaitmens štai ką pasako)

Lietuvos Finansinė Misija da
vė Lietuvos valstybei pajamų 
už persiuntinėjima iš Amerikos 
pinigų Lietuvon šitiek: 1921 m. 
4,835,5’7 auksinus; pirmais de
vyniais mėnesiais 1921 m. da
vė dar 17,913,970 auksinų. Nuo 
1 d. spalių 1921 m. jau nebeda
vė nei skatimo.

New York. — Mineola, L. I., 
orlaivių lauke vienas kariškas 
lakūnas, Sanderson, sumušė re
kordą greitumo pralėkdamas 
orlaiviu 218 mylias Į valandą.

Clevelando teatrų scenų dar
bininkų atstovai varo derybas 
su teatrų savininkais už pakėli
mą darbininkams algų nuo $57,- 
54 iki $65 savaitėje.

Olga Petrova, garsi aktorė, 
gryždama iš Francuzijos sako
jog Francuzijoj norima atgai
vinti monarchiją ir pasisodinti 
ant sosto karalių.

gyvais iš (katastro- 
apsako kaip kainai 
klonius nuo didelio

tik viską-
F> sneuzija taipgi yra gatava 

kalbėtis apie užbaigimą Ruhro 
okupacijos ir apie a.lyginimus 
iš Vokietijos.

Parduoda Laivus
Washington. — Suv. Valstijos 

turi pardavimui 21 karišką lai
vą iš senųjų tipo, kuriuos nori 
parduoti arba sunaikins.

Tautos Fondui patartina -vet- 
čiaų nupirkt kokį karišką laivą 
Lietuvai vietoj ką pirkt namus 
atstovybei Washingtcne, kuri 

Į^artaiš'^li pasitaikyt ir bedie
viška.

South Amboy, N. J. — Para
ko vagonai dviem atvejais čia 
eksplodavo ąpt augšto gelžkelio 
tilto ir pradėjo ugnies bombos 
pilti ant kelio apačioje. Tris 
žmonės užmušta, devyni auto
mobiliai sugadinta. Daug žmo
nių-sužeista kituose traukiniuo
se kurie ėjo arti nelaimės vie
tos, kada žmonės ėmė bėgti iš 
vagonų.

Waukegan, Ill. — Vaikas, 15 
m. amžiaus, norėdamas atsigin
ti buliaus kuris jį užpuolėt kirs-; 
damas buliui per galvą su re
volverio rankena pats mirtinai 
persišovė kada revolverio i jį at
suktas vamzdis pataikė jam, re
volveriui susitrenkus.

Argentinoj nuo audros ir šal
čio per keturias dienas žuvo ke
li tūkstančiai galvijų ir avių, 
vertės Į 5,000,000 pesų.

Tūkstančiai Japoniečių kurie 
rugsėjo 1 d. ryte vaikštinėjo po 
miestus ar dirbo savo darbus ąr 
linksminosi pajūriuose dabar, 
kurie likę gyvi, vaikštinėja nu
skurdę, išalkę, pergandinti, ap
imti net sumišimo iš baimės, ki
ti miršta nuo žaizdų ar ligų, ki
ti guli laukdami maisto .ir vais
tų. Japonijai reiks būdavot ne
mažai beprotnamių sutalpinimui 
pamišusių iš didelės baimės — 
sirglobojimuli tų kuriems liki
mas lėmė dar 'baisiau negu mir
tį*

Fujiyama, šventasis Japonijos 
vulkanas, žiuri į daugybės my
lių aplink jį.plotą degėsių, griu
vėsių, kur kareiviai užžiuri ir 
daro tvarką.

Daugelyj Vietų matyt ..degą 
laužai''(kur 'naikinama lavonai 
tūkstančių žuvusiųjų katastro
foje. Valdžia nori greit lavo
nus sudegint kad neužeitų .bai
sios ligos.

Daugelis Japonijos vulkanų 
pradėjo rūkti, bet be nuostolių.

šimtai svetimų šalių žmonių 
užmušta, mes toje srityje jie (be
veik visi ir gyveno.

Apie pusė milijono žmonių 
neteko savo gyvasčių šiame bai
siame gamtos sumišiipe.

Šalip stokos maisto, gyviems 
dar stoka vandens, nes suardy-. 
ta visi (tyre vandens rezervua- 
rai.

Trisdešimties Hienų morato
rium arba užtraukimas mokes- ; 
nių mokėjimo valdžios išleista ; 
nukentėjusioje srityje. Per tą ■ 
laiką niekas negalės reikalaut 
randų ir kitokių apmokėjimų iš 
tų kurie negalės ir neturės iš ko 
mokėti iki neatsigaus nuo ka
tastrofos, ir kurie (nemokės ne
nukentės nuo to. Įšnąudojlpias 
žmonių del bėdos bus smarkiai 
baudžiamą.

po sa- 
paėmė 
banko 

banką.
Tokio .-i 

Visam

2,000 imigrantų atgabentų j 
baudė laivus užmokėti po $200 
nuo kožno pasažierio ir atiduo- 
ti žmonėms jų kelionės pinigus.

Kaip drebėjimas prasidėjo
Vienas reporteris aprašo 'kaip, 

viskas įvyko: Mažas sudrebėji-



DIRVA

CHICAGO, ILL.
Čarneckio atsilankymas. Lie-

goje. Tą patį vakarą J. Elias, 
Universal State Bar&o prezi
dentas, pakvietė pp. čarneckius

tuvos Atstovas V. Čarneckis su 
žmona gryždamas iš Sprirjgfiel- 
do, kur dalyvavo vyčių seime 
rugpjūčio 24 d., sustojo Chica-

Hamilton Klube vakarieniauti/ 
Nors vakarienė buvo, kaip jie 
patįs saike, karališka (kitokia ir 
negalėjo būti kadangi p. Elijo-

T^deMaFkof Tp2 Bok 
Prj. V.Put. Oi

preserved Milk will
and ** additional each label wUl ““

Borden

Ar Jūsų Kūdikis 
Tinka Mokyklai?

Kaip Žinot, Kad Jis Yra Apsaugotas? 
Ar yra galima, kad tokioje kultūringoje šaly
je, kaip Suvienytose Valstijose, yra šeši mi- 
lionai nedapenėtų kūdikių? Trečdalis visų kū
dikių! Bet nevienas nepamąsto, ar jų tėvai 
žino apie tai. Pažvelgkit į kūdikius Jūsų gat
vėje, Jūsų apielinkėje. Vienas iš trijų kenčia 
nuo to pavojingo padėjimo, ir tas vienas yra 
priešas visiems gyventojams, nes nedapenė- 
tas kūdikis nešioja limpančias ligas. Jisai pa
siduoda bakterijoms, prieš kurias sveikas kū
dikis gali atsigint. Jis papuola visom ligom, 
nuo paausių uždegimo, iki džiovai.

1 Saugumas Priguli nuo Tinkamo Maisto 
Nesenai, stebėtini bandymai tarp mokyklos 
vaikų prirodė, jog Eagle Pienas turi didelę 
vertę pataisyme nedapenėjimo. Vaikai penimi 
Eagle Pienu augo svoryje greičiau, negu tie 
penimi ant paprasto pieno bonkose. Mokyto
jai šių vaikų bandymuose atrado, jog jie ne- 

' tik, kad geriau ir sveikiau atrodė, bet ir žy
miai pagerėjo mokyklos darbo.

Kaip Penėt Eagle Pienu
Duok kūdikiui 2 šaukštu Eagle Pieno atskie
sto su % puoduko šalto vandens, paryčiais ar 
popiečiais, kasdien. Senesni vaikai mėgsta jį 
su ginger-ale, vynuogių sunkomis, ar kitomis 
kokiomis sunkomis. Vien Eagle Pienas, yra 
geriausias mažyčiams.

Geriausias Maistas Kūdikiams 
Jei negali žindyti savo kūdikio, pamėgink 
Eagle Pieną. Daugiau kūdikių išaugo ant 
Eagle Pieno, negu ant visų kitų kūdikių mai
stų sudėtų krūvon. Daktarai išrašė ir patarė 
jį motinoms per virš 65 metus.

Nenustok Vartojus Eagle Pieną 
Kuomet kūdikis pradeda valgyt stambesnius 
maistus, nepanaikink maistą, kuris suteikė 
sveikatą ir stiprumą jam ir trim gentkartėm 
kūdikių. Palaikykit Eagle Pieną kūdikio vir
tame maiste. Motinos po visą šalį įdomaus 
knygute, talpinančia pamokinimus kaip ga- 
mint maistus mažiem vaikam. Joje netik tie 
pamokinimai maistui su Eagle Pienu, vai
kam, bet ir naudingi patarimai kasdieniniam 
valgiui.
Jei reikalaujat informacijų, savo kalboje, kaip penėt 
kūdikius, ar sužinot kaip pažint ar jis nedapenėtas, ar 
kiek turėtu avert, ar kokio ūgio turėtu būti, koki mai
stą duoti, ar kitu naudingu informacijų, išklrpkit ku
poną Siamo skelbime, ir prisiūsklt mums, ir mes prl- 
siūsim jas jums dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

■ KUPONAS -------------------- --
Paženklinkit kokiu informacijų norit

Penėjimo Instrukcijos Svorio Toblyčia
Valgiai Valkam Kūdikių knyga

Vardas_ _____________ ____ ___________
Adresas ________________ _ JJ (Lithuanian

šius tą rengė), bet pažiūrėkime .tai bent $300,000 Lietuvai, iš 
kas joje dalyvavo. Tarpe dvie- kurių pinigų butų galima apmo
ję desėtkų svečių tiktai N' Kru- (kėt nuošimčius už Bonus čion 
konis tikras tautos darbuotojas, | Amerikoje ir dar Lietuvai gera 
kiti gi nors duosnųs, nekurie f i- suma butų atlikus. Bet musų

KĄ VEIKIAME 
VILNIUI?

Lietuvos spauda gana dažnaiLietuvos spauda gana aaznai 
l- .informuoja skaitytojus apie Vii- I . t • a • « MAirix

GERB. q
>OPRAGIL0 KAMPELIO

lantropais pavadinti, bet ne po- Atstovas Čarneckis elgėsi prie- njaU8 Lietuvių apverktiną pade- SimiiililliluiiiiiiiiiiiilitiMimiiiiiiiiiuiifirtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiMiiiiiiiniMB
litikieriai. Esu tikras kad p. i 
Elijošiaus noras buvo matyti at- ' 
silankiuSius n'e kelis kunigus ir ' 
šiaip neveiklius tautos labui 
Chicagiečius, bet tuos kurie prie 1 
kiekvienos progos, prie kiekvie
no Lietuvos apgynimo darbo 
stato savo krutinę. Bet jų ten 
nebuvo. Ką tas reiškia? Ogi 
tą kad Attsovaš Čarneckis neuž
sitarnavęs pas .Chicagiečius pa
garbos.

Iš Katalikų Federacijos dar
buotės. Katalikiškieji Federokai 
laikydami savo kaip jie vadiną 
“kongresą” Chicagoje, Surengė 
porą vakarų. Pirmas tad rugp. 
28 d. šv. Jurgio parapijos salėj, i 
Lošta gan ilgas ir prastai atlik
tas veikalas “Sugryžo”. Veika
las nors geras, bet lošėjai tai ap
saugok Dieve: nei nežino ko jie 
ant scenos užvaryti.

Sekantį vakarą toj pačioj sa
lėj, tų pačių rengėjų sudaryta- 
vakarienė ir koncertas. Ka
dangi didžiausi katalikiški jo- 
maricai susideda iš apie 150 ypa
tų, tai jie ir šį kartą prirengė 
valgių tik tokiam skaitliui, o 
kad jie su Dievo pagalbą garsi
no jog šiame koncerte, dainuos 
Babravičius tai tų tautininkų 
priėjo apie penki šimtai, tai 
musų katalikai pamatę kad va
karienės visiems susirinkusiems 
bus stoka (jie tą žinojo išan'ks- 
to, nes jau diena prieš tai virš 
400 tikietų buvo pardavę), su
ėjo kiek anksčiau ir užėmė sė
dynes, o paskirtu laiku atėju
sieji gavo vietelę pastovėti apie 
keturias valandas. Nors ir sta
ti stovėjo, bet koncertas buvo 
geras: Babravičius, širvaitė ir 
Jonušauekienė žavėjo publiką kuponus, dabar galite prisiųsti 
Buvo ir daugiau dainininkų, bet į musų Banką, o mes prisiusime 
tie jau antraeiliai.

A.L.T.S. 25 kuopos piknikas. 
Sandaros 25-ta kuopa turėjo su
rengus draugišką išvažiavimą Į 
Beverley Hills rugsėjo 2 dieną. 
Nors kuopa buvo prisirengus la
bai gerai ir sukvietusi daug sve
čių, kaip tai kitas kuopas ir'pa- , 
venius Chicagiečius, bet atėjus 
paskirtam laikui tos dienos lie
taus audra nepavelijo išvažiavi
mui įvykti. Bet keturi automo
biliai prisėsti Sandariečių 25-tos 
kuopos narių nepaisydami lie
taus ir audros kuri tą dieną 
siautė, nuvyko į paskirtą pikni
kui vietą. Nors diena buvo to-' 
kia negraži, ten nuvykę patėmi- 
jo “nobažnos gazietos” reporte
rį iki pusiau kelių įsibridusį ba
loje belaukiantį atvykstant San
dariečių (mat “Draugui” San
daros 25 kuopa yra kaulu gerk
lėje). Persitikrinus kad lietus 
ir audra nepavelys piknikauiti 
girioje, kuopos pirmininkas A. 
L. Lukas visus tenai esančius 
ir nekuriu's per telefoną pakvie
tė į savo rezidenciją, kur apie 
pora desėtkų suririn'kę smagiai 
laiką praleido tai kambariuose, 
tai kieme tarp žolynų po žaliais 
medžiais. Tarp pasismaginimų 
buvo dar daug kalbėta apie po
litiką ir kitus Sandarą liečian
čius reikalus. Kuopos nariai 
džiaugės tuo susirinkmu nors ne 
paskirtoj vietoj, tai yra girai
tėj, ir išvaikčiojo namon net po 
dvylikai vai. nakties.

Perkūno Išpažintojas.

šingai: suardė tą organizaciją. Į 
Tegul tik jis sau gerai pamąbto! 
kokius nuostolius mūšų Tėvy- j 
nei Lietuvą! padarė klausyda-1 
mas Romos Federacijos kuri1 
atsižvelgia, lyg būdams Romos įr įoįie: 
pilietis arba pasiuntinis Romos [ 
federacijos reikalus atstovauti.

Kada dabar žmonės už bonų 
kuponus nori gauti nuošimtį pi
nigėlių nėra, o atstovas važinė
jasi lankydamas nereikalingas 
vietas ir nuostolį darydamas ir 
pačiai i'Letuvos visuomenei.

Aukso-Sidabro fondo pasek
mės pagarsinta nusisekusi nors 
surinkta į $13,000 iš milijono 
Amerikos Lietuvių. Didesnės 
sarmatos jau nereikia, o jie gi
riasi. Jeigu butu sudėjus vie
na kokia kolonija ir tai tik to
kio didumo kaip Providence ta
da tik butų galima sakyt kad 
gerai nusisekė, bet ne dabarti
niam atsitikime. Pilietis.

Represijoms kokias Lenkai 
rengia Vilniuje nesimato galo. 
Ne kartą prieina prie “pogro
mų”. Iš žymiausių Lenkų prie
spaudos darbų pažymėtini yra

BONŲ KUPONAI 
IŠMOKAMI

Baltic States Bankas Praneša 
Kad jau ir vėl apmoka nuošim
čius už L. L. Paskolos prino

kusius kuponus.
Daugelį turėjome užlklausimų 

apie apmokėjimą kuponų -nuo L. 
i L. Paskolos Bonų, taipgi matė
me nekuriu abejojimus apie Lie • 
tuvos Bonų vertę, dėlto kad 
per kokį laiką kuponai nebuvo 
apmokami.

šiuomi pranešame kad gavo
me iš Lietuvos Finansų, Pre
kybos ir Pramonės Ministerijos 
pinigus
ir kurie turite jau prinokusius

apmokėjimui kuponų,

pinigus be jokio užvilkimo.
Kaslink vertės Lietuvos Bo

nų, jokios abejonės neturėkite 
dėlto 
daug 
visas 
dėlto 
ir labai yra patartina visiems 
kurie jau turite ir kurie dar ne
turite pirkti Lietuvos Bonų pa
gal išgalės, nes negana kad už 
Lietuvos bonus gaunate gerą 
nuošimti, bet be įto, pagelbsitite 
Lietuvai atsibūdavote, ir tuomi 

I patim kartu, gintis nuo priešų.
Lietuva reikalauja musų pa

galbos, bet pasiūlydama Bonus 
pirkimui neprašo musų kad tuos 
pinigus dovanoti, tiktai prašo 
paskolinti, ir .kaipo paranką už 
paskolintus pinigus ant Bonų 
užstato visą Lietuvos turtą.

Lietuvos dalykai jau yra su
sitvarkę ir kas diena eina ge
ryn, per tai ir L. L. Paskolos 
Bonai kils augštyn, ir (reikalui 
prisiėjus kiekvienas gales par
duoti Lietuvos Bonus su geru 
uždarbiu.

Lietuvos Bonai parsiduoda 
musų Banke, ir norėdami pirk
ti Bonų meldžiame kreiptis į 
BALTIC STATĖS BANKĄ kai
po vienintelę įstaigą kuri atsto
vauja Lietuvos Finansų, Preky
bos ir Pramonės Ministeriją 
reikaluose pirkimo Bonų ir ap
mokėjimo kuponų.

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avenue 

New York City.

kad Lietuva šiandien yra 
geresniame padėjime už 
kitas valstybes Europoje, 
kad skolų turi mažiausia,

Tautinio Liet. Dailės 
Teatro Reikale 

šiuomi pranešu gerb. visuo
menei kad nuo rugpjūčio 16 d. 
1923 m. esmi rezignavęs iš Tau
tinio Lietuvių Dailos Teatro iž
dininko vietos. Rezignavimo 
priežastis — stoka laiko pašvęs
ti organizativiam darbui. Ma
no vieton yra išrinkta M. Kičas, 
579 Grand St., Brooklyn,’N. Y.

Lietuviai kurie norite parem
ti šį darbą prisirašykite prie T. 
L. D. Teatro ir pinigus galite 
siųsti virš nurodytu adresu.

A. B. Strimaitis.

PROVIDENCE, R. I.
Vietos laikraštyje buvo pra

nešta kad lankėsi Lietuvos “am
basadorius Čarneckis” šiame 
mieste. Jis matyt slapta važi
nėja per Romos įstaigas ir ap
lanko klebonijas ir Federacijos 
atstovus kunigus.

Lietuvos valdžiai turbut turi 
parupti ar jį į Ameriką atsiuntė 
su Romos ir kunigų federacijos 
reikalais, ar su Lietuvos valsty
bės ir jos piliečių gyvenančių 
Suv. Valstijose reikalais. Jau 
daugiau du metai kaip Čarnec
kis Amerikoje, bet jis su Lietu
vos reikalais niekur viešai nepa
sirodė, bet slaptai lankosi po 
klebonijas; nieko Lietuvių tar
pe naudingo nenuveikė, bet Lie-I 
yra Lietuvai taip svetima ir pa- Petras Navikas 
vojinga kaip ir Lenkų unija ar ... p n ” 
federacija su Lenkais, kuri at
nešė Lietuvai prapultį ir dar ne
ša. Ant to Čarneckis visai ne-I 
tuviu Piliečiu Sąjungą sugriovė, ..
kuri buvo prisius kM me.| s;„ gS"i“a""'

1) Persekiojami yra musų in
teligentai: pvzd. Dr. Alseikai, 
kurs anais metais lankėsi Ame
rikoje, Lenkų valdžia uždraudė 
gydyti žmones ir vaistinėms 
Įsakė neduoti vaistų Dr. Alsei
kos receptams; jo žmonai, Dr. 
Alseikienei, akių gydytojai, ir 
gi uždraudė gydymu užsiimti.

2) Beveik visi jaunikaičiai 
baigę šįmet Vilniaus gimnaziją 
ir pasisakę esą Lietuviais yra 
suimami ir sėdi Lenkų kalėji
muose Vilniuje;

3) Lietuvių laikraščiai ir kul
tūrines įstaigos Vilniuje yra už
daromos ;

4) Prieglaudos išvaikomos;
5) Mokyklose atimama ra

kandai, vaikučiai išblaškoma. 
Yra atsitikimų kad Lietuvių 
vaikai mokyklose, neturėdami 
suolelių, kuriuos Lenkai kon
fiskuoja (jie sistematingai tai 
daro), priversti yra ant pilvukų 
atsigulę atlikinėti savo mokyk
lų rašto darbus!....

Tokio valdžios pasiutimo ko
kį rodo Lenkai prieš Lietuvius 
musų gi sostinėje, kurią jie lai
ko neteisėtai pasigrobę, senai 
jau istorija nebeatsimena. Ir 
Rusų laikais Rusų valdžia ne
persekiojo tokiu budu Lenkų!

Koks gi yra Lenkų valdžios 
tikslais ?

Aišku, — jie nenori leisti lai
kyti musų mokyklas. Jie nori 
kad musų žmonių vaikai eitų į 
Lenkų valdžios, mokyklas,' kur iš 
jų butų išplėšta Lietuvybės dva
sia. Tuokart jau Lenkai nebe
turėtų reikalo bijotis Lietuvių 
sukilimo prieš valdžią Vilniaus 
krašte, ir Vilnius britų jau amži
nai Lenkų nuosavybėje. Tai jų 
vyriausis tikslas. Bet Lietuvių 
dvasios Vilniuje jie negali už
smaugti. Lietuviai, kentėdami 
didžiausius persekiojimus, visa
dos jausis Lietuviais, ir 'kovos 
iki jų širdįs plaks krūtinėse.

Tik tą musų Vilniečių brolių 
, kova yra sunki. Jiems trūksta 
I lėšų. Jei Lenkai apvagia musų 

mokyklas atimdami iš jų rakan
dus ir mokslo priemones, reikia 

j ir vėl visa tai išnaujo įsitaisyti. 
. Jei Lenkai nubaudžia didelėmis 
, piniginėmis sumomis musų lai- 
, kraščiuls ir uždaro redaktorius i 
į kalėjimą, reikia vėl pinigų kad 

pradėjus leisti kitus laikraščius, 
kad išėmus musų kovotojus iš 
kalėjimų. Vilniaus Lietuviams, 

i jų kovai prieš Lenkus, jų kultu- 
i rinėms draugijoms reikalinga 

nuolatos mūšų pagalba. Jei ka- 
i talikų visuomenė pamiršo Vil

nių (pvzd. Tautos Fondo atskai- 
L toje nematome kad butų skirta 

nors vienas centas Vilniaus Lie- 
i tuviams per ištisą pusę metų, 
’ 1923), tai atsiminkime mes!

Prakilnus yra Clevelahdo, 
Pittsburgo ir Detroito Sandarie- 

, čių konferencijos nutarimas or- 
’ ganizuoti Amerikoje Vilniaus 

Draugų Burius. Bet, broliai, nu
tarimais, jei -jų nevykdinsime, 
nenušluostysime ašarų Vilniaus 
Lietuviams, nesumažinsime jų 
kančių, neprigelbėsim jiems ko
voti. Reikia nutarimai vykinti!

Mes klausiame, kur susidarys 
pirmutinis Vilniaus Draugų Bu- 

kad pirmu- 
pavyzdj pa
yra deve- 
ir Detroito
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mes žmonės karo apimti; ar 
koleros, ar vulkanu išsiver
žimo, ar žemės drebėjimo; 
tada mes iškišame galvas iš 
dangaus ir džiaugiamės tą 
matydami. — Sako jis.

—Ar ir Karalius tą ma
to? — sakau aš.

— Jis jau personas ir ne
nori nieko. Jis tik kojas pa
merkęs į midų sėdi ir lau-, 
kią kada su žemė visai bus 
užgaibtą. — Sako jis.

— Bet kodėl jis nesuval
do piktų galybių ir leidžia 
joms žemę drebint? — sa
kau aš.

— Jis pavelija dvasioms 
pasiausti kada mes jo to 
paprašom, — sako jis.

— Jeigu taip, ko dar žmo
nės Į jus šaukiasi gelbėt ka
da tokių1 nelaimių užeina?— 
sakau aš.

— Dėlto kad jie nieko ne
išmano. Dar niekad jie iš 
•dangaus pagalbos nešuliu/ 
kė, nors visada šaukiasi. — 
Sako jis.

— Jeigu tu šitaip kalbi, 
leisk man susisieto su Ka
rr, lium, — sakau aš.

— Negalima, jis gardžiai 
užsnūdęs. — Sako jis.

— Išbudink, aš noriu pa
klaust ar jis žino kas ant že
mės dedasi? Gal jus, šven
tieji, savo linksmybei pasi
rengę žmonių skerdynę, at
einant i dangų dūšioms, nu
stebus Karaliui iš kur tiek 
jų daug, pasakot kad patįs 
žmonės Į juras sušoko, kad 
patįs užsidegė sau namus' ir 
iškepė, norėdami greičiau į 
dangaus karalystę patekt; 
— Sakau aš.

— O ar taip nebūna? — 
sako jis.

— Taip daro tik davat
kos. Be>t tas negali būti jū
sų uždangčiu visuotinai žu- 
dynei kada, jums užeina no
ras. Leisk man su Kara
lium pasikalbėt! — sakau 
aš. • u':;

— ššš. tykiau kalbėk, jis 
gali išbust, taip saldžiai, da
bar knarkia. . — sako jis.

— Seniau, kada Karalius 
ateidavo ant žemės, viskas 
čia geriau buvo. Dabar pa
likęs jums viską, nežino kas 

į! ant žemės dedasi, o jus tik 
atkeliaut. Duok man su juo 
pakalbėt, — sakau aš.

— Negalima. Sakyk ko 
norėjai, — sako jis.

— Aš turiu labai svarbų 
reikalą, — sakau aš.

— Dabar pietų laikas, 
Dievulis miega, — sako jis.

— Kaip tai, miega kada 
pietų laikas? — sakau aš.

— Ar nežinai dangaus Įs
tatymų — čia niekas neval
go, tik ilsisi ir džiaugiasi — 
sako jis.

— Išbudink jį, aš noriu 
pasakyt kas ant žemės atsi
tiko, — sakau aš.

— Aš jau žinau. Atėjo 
čia daug dūšių, nuvariau jas 
vienas ten kur jų vieta, ki
tas sugrudau čia dangui į 
kampą, — sako jis.

— O ar Dievulis irgi tas 
dūšias matė? — sakau aš.

— Kam jam matyt, aš vis
ką užžiuriu. Jis niekuo ne
sirūpina, — sako jis.

— Gal jis ir tada miegojo 
kaip biesai žemę kratę ir 
išžudė tiek žmonių? — sa
kau aš.

— Karalius dabar apie že
mę visai nesirūpina, — sa
ko jis.

— O keno globoj dabar 
žemė randasi? — sakau aš.

— Švento tėvo Ryme, ku
ris yra mano išrinktas inpė- 
diniu, ir jis man viską pra
neša. — Sako jis.

— Ar tu pasakai Karaliui 
kokie baisus dalykai ant že
mės dedasi? — sakau aš.

— Tie baisus dalykai yra 
baisus tik jums:- mums čia 
tik baikos iš jūsų nelaimių. 
Kas mus pralinksmintų jei 
ne tie baisus atsitikimai? 
Mes čia per amžius tik vie
ną gerą tematome, vieną ir 
tą pačią muziką tėgirdime, 
ir tų aniolų giedojimas jau 
dasiėdė. Kai suklykia že-

ULTI-GERB. SPRAGILO 
MATUKAS DIEVULIUI
Kada aną sykį Grekai nu

žudė kelis Italijonus, Italija 
tuoj nupleškino ultimatumą 
Grekų karaliui ir pareikala
vo atlyginimo už kunus, iš-j 
meldimo dangaus jų du
sioms ir užganapadarymo 
Italijai kad tie nužudyti vy
rai Italijonais vadinosi.

—Ale kada už kelių die
nų Japonijoj užmušta keli 
šimtai tūkstančių žmonių, 
jų tarpe ir kitų tautų, tai 
niekas niekur ultimatumo 
nepasiuntė.

Taigi aš, gerb. Spragilas, 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
vyriausia galva, žinodamas 
kad žemės drebėjimą, ir ug
nį, ir vėtrą, ir vandenį ant 
Japonijos užleido Dievulis, 
sumaniau paduot jam ulti
matumą kad daugiau taip 
nedarytų, kad suvaldytų vi
sus biesus kurie žemę kra
to, ir kad visų užmuštųjų 
dūšeles be jokio klausinėji
mo priimtų į dangų.

Kad ultimatumus reikia 
siųst per ambasadorių, atsu
kau bevielinį telefoną į Šv. 
Petrą, kuris stovi pas dan
gaus vartus, ii- šaukiu:

— Kas čia? — sako šven
tas Petras.

— Gerb. Spragilas! — sa
kau aš. -

Iš išgąsčio Petrui net rak
tai suskambėjo.

— Ko nori? — sako jis.
— Aš noriu matyt dan

gaus karalių, — sakau aš.
— Per telefoną negalima 

matyt, — sako jis.
— Dabar neturiu laiko

•ris ? Mums rodosi 
čiausiai turi duoti 
tjs Iniciatoriai, tai 
lando, Pittsburgo
Lietuviai-Sandariečiai. Juos pa
seks kitos kolonijos.

Nereikia manyti kad musų 
kadir nedidelės aukos nefbuls 
svarbiois. Lenkai, pamokinti A- 
merikos Lietuvių atkaklias ko
vos už tautybės išlaikymą, ge
rai numano kad musų auka, mu
sų agitacija, musų sumanumas 
išmuša iš jų rankų ginklą. Jie 
dar ir dabar sako kad jei- ne 
Amerikos Lietuviai tai Lietuvos 
nebūtų!... .

Taigi parodykime kad mes 
esame ta jiega kuri gelbsti Lie
tuviams Lietuvoje ginti savo 
teises ir kovoti už savo ateitį!
“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit

i juokus su žmonėmis krečiat 
kurie jums aukas aukauja 
ir jūsų vardais bažnyčias 
užlaiko. — Sakau aš.

— Barkis tu ar ne, man 
vistiek. Aš Karaliaus nebu
dinsiu, ir jeigu ateisi, tavęs 
neįleisiu. Žemė mes tvar
kom kaip mums patinka, o 
jei Jtau nepatinka ant že
mės. eik ten kur visada šil
ta. — Sako jis.

— Saugokis jei šitaip kal
bi. Daug Rusijos bolševi- 
kii mirė, ir jie gali pakelt 
pas tave revoliuciją, tada 
neteksi savo vietos, ir gausi 
tik dangų šluot arba batus 
kam pucųpt. Su žeme šiais 
amžiais negalima juokaut. 
Dabar laikai ne tokie kaip 
kada buvai pats ant žemės.
— Sakau aš.

— Kaip jus ant žemės da
rot, taip ir mes čia. Ir mes 
savo užsispyrimo laikomės 
iki galo. Ten jus vieni kitus 
žudot ii* naikinat iki užimąt 
jų vietas, bet žudomieji nie
kad nenori pasiduot. Mes 
irgi nepasiduosim iki neuž
eis kas galingesnis. Ir šal
sime su žeme taip kaiip žai
džiat jus vieni su kitais, per 
kraujus ir ašaras. — Sako 
jis.

— Jeigu danguj yra taip 
kaip ant žemės, tai laba
nakt, gerb. Petrai, aš tave 
aplankysiu kitą syk. — Sa
kau aš.

— Čia naktų nei dienų 
nėra, ale labanakt tau, gerb. 
Spragile, ba tu jau turbūt 
eis igu'lt. Beje, kaip tavo' 
šonkaulis guvuoja? — Sako 
jis.

— Labai puikiai. Kai at
keliaus į dangų, susipažinsi,
— sakau aš. Ir pasikalbėji
mas užsibaigė, o kas atly
gins Japonii nuostolius ne
žiniai
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V. K. RAČKAUSKUI 
(Karoliui Vairui) IŠKE
LIAUJANT Į EUROPĄ
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DIRVA Ii

Nuo Redakcijos

bandymus) 1911 m. išleido 
A. Olszewskis Chicagoje. 
Dabar iš jo poetinių darbų 
Lietuvoj spausdinama Long- 
fellowo poema (apie 220 p.) 
“The Song of Hiawatha” 
(Hiawatos Giesmės) ir Ra- 
bindranato Tagorės “Dar-

p UGSĖJO 20 d. Clevelan-
dą apleis p. V. K. Rač

kauskas, “Dirvos” Bendro
vės dalininkas ir vedėjas. 
Jis, kaip jau minėjome, iš
keliauja Londonan, kur už
ims Lietuvos Prekybos At-!?.—.-JI---- ---
tachė vietą. zinmkas ; antras šito paties

Ar jis gryš Clevelandan] Poe^° .veikalas “Gitanždali” 
ir abelnai Amerikon sunku [ K-. Y31,ro vertime telpa Ar- 
pasakyti. Veikiausia jis pa-,tojuje • . . .
siliks jau Lietuvos tamvbo- ^13 tiktai suminėjome 
je stambesniuosius p. V. K.

P-ui V. K. Račkauskui iš-1 Račkausko (K. Vairo) raš- 
keliaujant, norime paminėti 11?8, Publicistikos srityje 
kiek apie jo dalyvavimą A- Į18 Pąsizymi aštria plunksna 
merikos Lietuvių gyvenime. ir ^yir^.u stilium.
Jis atvyko čion 1908 metais; Iškeliaujant jam prie yal- 
kurį laiką dirbo Scrantone, Istybės darbo, mes linkime 
Pa., prie Lackawanna Trust Ikuogeriausių pasekmių. Ži- 
Co. ir, drauge su Dr. J. šliu-1 nodami p. V. K. Račkausko 
pu, leido ir redagavo “Lais- darbštumą ir gabumus, ne- 
vąją Mintį”. Nuo 1911 m. abejojame kad jis visą save
iki 1920 m. buvo “Tėvynės” 
redaktorium ir prisidėjo 
prie Susivienijimo sutviittė- 
jimo ir pastatymo ant rim
tų fraternalės organizaci
jos pamatų. Iškilus karui, 
jo vedamos Spaudos Drau
gijos iniciativa ir daugiau
sia jos pasidarbavimu buvo 
susitarta šaukti Amerikos 
Lietuvių Seimą Brooklyne, 
1914 m. Susitvėrus Cent- 
raliniam Komitetui, jis bu
vo jo sekretorium iki pat už
baigos, nuo 1916 iki 1920 
metų. Paskui dirbo kaipo 
sekretorius prie Lietuvos

atiduos naujajam darbui, ir 
toje vietoje kokioje jis bus 
valstybė turės iš jo darbštų 
ir atsidavusį reikalų vedėją.

Jei mums ir nemalonu 
skirtis su geru draugu tai 
nors tiek turime smagumo 
kad valstybė gauna jo asme
nyje gerą ir rimtą darbinin
ką.

P-as Račkauskas yra vie
nas iš keleto Amerikiečių 
Lietuvių užimąs Lietuvos 
valstybės darbe žymesnę 
vietą. Iš tautininkų rodos 
tik antras po p. Balučio, ku
ris darbuojasi Užsienio Mi-

Atstatymo Bendrovės, iki, nisterijoj'e.,
sausio mėn. 1920 metų. Re- Turime bet gi, baigiant, 
zignavęs iš sekretoriaus vie- suminėti kad p. V. K; Rač- 
tos, buvo tos pat Bendrovės kauskas pasižadėjo 
pasiųstas Lietuvon, kur pri-1 kuoartimiausiu 
sidėjo prie suorganizavimo (bendradarbiu ir Europoje 
rimčiausių pramonės ir pre- būdamas. Jeigu gi jam pri- 
kybos įstaigų “Nemuno”, sieitų gryžti Amerikon, 
“Ringuvos” ir “Diibysos” “Dirva” su visu savo štabu 
Bendrovių, kurios puikiai u* Clevelande pasiliekanti 
gyvuoja ir žymiai pastūmė- jo draugai pasitiks jį ir vėl 
jo pirmyn ekonominį Lietu- su atvirom rankom ir šir
vos gyvenimą. Iš Lietuvos dim.
SUgryžus, jo taip jau žymiai 
prisidėta darbu prie suor
ganizavimo stambios Ame
rikiečių įstaigos Baltic Sta
tes Banių New Yorke, kur 
jis vedė Užsienio Skyrių nuo I 
sausio 1921 iki gegužės 1923 
m. Baltic States Banko 
siunčiamas, 1922 m. jis vėl 
lankėsi Lietuvoje, Latvijo- | 
ję, Vilniuje h* Vokietijoje. 
Nuo birželio 6 dienosį 1923 
m., jis buvo su mumis Cle
velande, kur savo iniciativa 
ir darbu buvo jau betiesiąs!' 
pamato ne vienam naudin
gam Clevelandiečių gyveni- 1 
me sumanymui. 1922 me- 1 
tuose jis buvo A. L. T. San- • 
daros prezidentu.

V. K. Račkauskas nuo 
1905 darbuojasi ir literatū
roje. Pirmas jo literatinis 
darbas pasirodė 1905 me
tais, Juozo Zavadskio Vil
niuje išleista knygelė “Die- 

^,„^.0 žvaigždė”. Ameriįęojęį 
jis yra parašęs ir išvertęs 
nemaža stambių veikalų, 
kaip tai: Prosper’o Merimee 
— “Baltramiejaus Naktis”; 
informacijų knygą “Ameri
ka” ; Bebelio “Moteris ir So
cializmas” ; Kirkpatricko 
“Karė—Ko Delei?”; Dra- 
gomanovo “Rojus ir Pažan
ga”; M. Gorkio “Nereika
lingo Žmogaus Gyvenimas”; 
“Ant Dugno”; “išpažintis”;| 
Kun. Prapuolenio “Lenkų 
Apaštalavimas Lietuvoje”; 
Tolstojaus “Prisikėlimas”; 
T. M. D-jos išleistą “Kitas 
Karas”; Voltaire’o “Kandi- 
das”; “Aisopo Pasakos” ir 
kt. Dabar jo verčiama Į 
Wells’o “The Outline of His
tory” ir Eugene Sue “Amži-1 
nasis, Žydas”. Be to jis, po< 
pseudonimu Karolis Vairas 
yra įnešęs Lietuvių beletris
tikom ir poezijom originalių 
raštų ir nusisekusių verti
mų. Jo novelės — trumpos 
apysakos — savo laiku tilpo 
“Lietuvoje”, “Jaunojoj Lie
tuvoj”, “Laisvoj Mintyj”, 
“Tėvynėj”, “Vienybėj Lie
tuvninkų” ir “Dirvoje”. Po
ezijos rankių (pirmuosiusĮkysis savo žodžio?

Turime bet gi, baigiant,

būti 
“Dirvos”

“Dirvos” Redakcija

Atstovu — Bizauskas
“.Sandara” praneša jog Baltic 

States Finance Corporation So. 
Bostone gavo nuo Bagočiaus ka- 
blegramą iš Kauno jog atstovu 
į Čarneckio vietą paskiriama K. 
Bizauskas, 31 m. amžiaus, moki
nusis teisių mokslus Maskvos 
universitete. Jis St. Seime bu
vo kaipo krikšėionių-demoikratų 
atstovas, taigi yra klerikalas.

Konsulu Chicagon, tas pats 
pranešimas sako, paskirta Maj. 
P. ŽadeJkis, — tas kurs su Vilei
šiu lankėsi Amerikoje trįs me
tai tam atgal.

Čarneckis gi, vietoj į Rygą, 
perkeliamas į Londoną, kur at
stovu buvo Naruševičius, dabar 
užėmęs Susisiekimo Ministerio 
vietą. .

“Naujienos" prie to sako:
• “Reikia pripažinti, tiesa, kad 

Tinkamais asmenimis užpildĮ^ff 
Lietuvos atstovybių rietas yra 
ne lengvas daiktas. Per pasku
tiniu du mėnesiu Lietuvos val
džiai teko galvoti apie savo at
stovybių sutvarkymą keleto val
stybių sostinėse: Washingtone 
— dėlto kad Čarneckis turėjo 
but atšauktas; Paryžiuje — dėl
to kad Milašius pasirodė visai 
netinkamas atstoyo pareigas ei
ti; Ryme — dėlto kad Dr. J. 
šaulys pasitraukė; Londone — 
dėlto kad Naruševičius tapo pa
skirtas susisiekimo ministeriu; 
ir Rygoje — dėlto kad Dr. Zau
nius tapo perkeltas į Čekoslova
kiją. Išlavintų gi diplomatų 
Lietuva turi labai mažai."

Dabar, Prekybinis Atstovas 
Londone paskirta V. K. Račkau- 

iskas iš Clevelando.
Ar tiesa kad Čarneckis irgi 

vyksta Londonan dar nažinia.
Bet ką dabar darys Ameri

kos klerikalai? Kada paskelb
ta jog čameikis iškeliamas iš - 
Washingtono, jie garsiausia ; 
ėmė rėkti kad jie jokio kito at
stovo nerems, visai nepamfely- 
dami kad kitas gali 'būti irgi kle
rikalų šulas. Ar dabar jie lai

bent ,000 narių. Tokį skaičių 
narių turint, nesunku jau atlik
ti didelis kultūros darbas taip 
Amerikoje taip ir Lietuvoje.

Todėl mes nuo savęs karštai 
remdami T. M. Draugijos suma- 

1 nymą kviečiame musų skaityto
jus susidomėti tuo reikalu ir gy
vai jį paremti. Kultūros Fon
do nariais gali būti pavieniai 
asmens ir draugijos, čia gali 
įstoti nariais pačios T. M. Drau
gijos kuopos, Susivienijimo kuo
pos, pašalpinės draugijos, San
daros kuopos, profesinės orga
nizacijos, teatralės ■ draugijos. 
Kas Amerikos Lietuviams reiš
kia, taip planingai veikiant, su
kelti kapitalo betn 100 tūkstan
čių ir įsteigti Amerikoje ir. Lie
tuvoje bent po keletą stipendi
jų? Kas jiems reiškia sukelti 
antrą tiek ir gerai aprūpinti 
mokslo priemonėmis Lietuvos 
Universitetą, bent tas katedras 
kurios nėra aprūpintos? Kas 
Amerikos Lietuviams reiškia 
sukelti užtektinai 'kapitalo kad 
rengus Amerikos Lietuvių tar- ■ 
pe kultūros parodas, siųsti per 1 
kolonijas prelegentus, šviesti 
liaudį ir rišti ją į vieną didelę 
ir veiklią išeivių organizaciją? I <

Visa tai galima atsiekti, tik
vykinti ir

Labai Svarbus Darbas
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

Centro Valdyba sumanė ir pra
dėjo vykinu labai svarbų darbą. 
Tai yra kėlimas Draugijoj Kul
tūros Fondo.

T. M. Draugija turi labai gra
žią ir turiningą istoriją. Ji daug 
kuo prisidėjo prie Lietuvos ir 
Amerikos Lietuvių kultūrini
mo. Reikia tiktai prisiminti tie 
laikai kuomet Lietuvoje buvo 
draudžiama spauda. T. M. D-ja 
tuomet tarnavo Lietuvai leis
dama jai knygas. Vėliau, jau 
spaudą atgavus, bet vis dar ver
gijos laikais, T. M. Draugija iš
leido tokius kapitalinius raštus 
kaip Vinco Kudirkos Raštai, Jo- 
nilos Raštai, ir tt.

Dabar laikai atsimainė. Lie
tuvos ir išeivių sąlygos taip pa
kitėjo kad ir toki kultūrinė or
ganizacija kaip Tėvynės Mylėto- reikia sumanymai 
jų Draugija privalo keisti savo jiems darbuotis! 
veikimo programą. Vieno tMc-| ▼ w
tai spausdinimo knygų savo na
riams jau nebepakanka. Rei
kia platesnė dirva užimti. Prie i T i •
to Centro Valdyba išmintingai J ankiau
ir sumaniai eina. Į Su pirma savaite rugsėjo.

Mum's su tikru džjiaugsmu Vienybė , Brooklyn© tautinin- 
tenka pastebėti kad T. M. Dr-ja la^raštis, iki šiol ėjęs du sy- 
ima į savo rankas labai užleis- k’u _ savaitėje, pradėjo eiti tris 
tą klausimą — šelpimą mokslei-1 sykius i savaitę, 
vių. Anais metais Amerikoje 
buvo “Aušra”. Ji buvo vedama 
karštų idėjos žmonių kaip Jonas 
šliupas ir Juozas šernas. Bet 
“Aušros” darbas nebuvo veda
mas taip kad jo pasekmės butų 
jaučiamos dabar. Moksleiviai 
gaudavo pašalpas, paskui ir pa
miršdavo apie jas! Vos tiktai 
vienas-kitas iš jų teatsiteisė. “Draugą” 
Pagaliaus, kilus karui, pairus tai turi dienraštį 
susisiekimui su Europa, “Auš
ra” mirė.
ar netiksliai) likvidavo savo I lyne. Tautininkų dienraščiu va- 
veikimą ir visus savo reikalus dinasi Telegramas” Chicagoje, 
perdavė Susivienijimui Lietuvių tečiau jis dar neišeina kasdien, 
Amerikoje. Pastaroji organiza- Į jr jo. nusistatymas neaiškus, 
cija negali plačiai to reikalo at
likti, — konstitucija liepia rū
pintis savo nariais ir jų vaikais 
moksleiviais, tat ne-nariams, 
ypač Europos moksleiviams, nie
ko negali tekti. Prie to, S.L.A. 
būdama mišri organizacija mok
sleivių fondus gali sunaudoti ir 

■ priešingų partijų moksleiviams, 
kaip šiais metais ir atsitiko: 
'bolševikas Dundulis, priklausąs 

' tai srovei kuriems Lietuviai ir 
Lietuva yra nekenčiamas ■ daly- 

' kas 'ir vertas pardavimo Rusi
jai, gavo iš SLA. Moksleivių 
Fondo paskolą $300, ir kitiems 
jau neliko! Juk gi jo mokyk
los reikalus turėjo aprūpinti jo 
paties politinių įsitikinimų žmo
nės, t. y. bolševikai, nesą, nėra r<; 
abejonės, jisai, užbaigęs moks- r • 
lūs, netarnaus Lietuvių tautai, 
bet bolševizmui. Taigi tuo ait- iriai visus — nežinia kur ją pri- 
žvilgiu nebūtų tikslu jei Susi- skirti.
vienijimui Lietuvių Amerikoje Laisvamandai turi mėnesinį 
'butų pavedama monopolis mok- “Kardą”.
sleivių reikalais rūpintis. Mums I Biblijos Studentams leidžia- 
tautininkams reikia savoji srovė ma “Sargybos Bokštas”.

, aprūpinti.Todėl ir aišku kad T. Kantai dar Chicagoj leidžia 
M. Draugijoje sukurtas Kultu- mėnėšinį “šviesa”.
ros Fondas kaip tik ir galės lo- Daktarai leidžia "Gydytoją”, 
gingai ir tiksliai tarnauti musų mėnesinį.
srovės jaunimui. Priskaičius prie tautininkų

Toliaus, pernai metais buvo “Telegramą” ir "Gydytoją” tu- 
sumanyta organizuoti prie Po- rėsime tautininkų laikraštiją 
litinio Iždo moksleiviams šelpti turtingiausią, beveik tokią di- 
partinis fondais, bet kaž kodėl durnu kaip sudėjus bile kurias 
nieko apie jį nesigirdi. Yra ro- dvi kitas sroves į vieną: bolše- 
dos bene $30 ižde nuo pereito vikus su klerikalais, ar klerika- 
vidurvasario, — ir viskas nu- lūs su socialistais, ar socialistus 
marinta ir nuslopinta. Ar ini- su bolševikais, ar visus kituis 
ciativos' stinga, ar nenorima dar- palaidus laikraščius su bile ku
bo dirbti? Antra gi puse ver- ria viena tų pirmaeilių srovių, 
tus, — moksleivių šelpimas ne
turėtų būti siaurai partijoje su
vartytas. Jis yra platesnės rei
kšmės. šalę jo eina ir kiti kul
tūrinio pobūdžio klausimai, ku
riuos kaip tiktai ir tinka kultū
rinei draugijai aprūpinti.

Planas kuriuo Tėvynės Mylė
tojų Draugija mano veikti bus 
paskelbtas laikraščiuose. Mes 
privalome jį karštai paremti. 
Galime tiktai sveikinti sumany
tojus ir linkėti kuogražiausių 
pasekmių. Amerikoje yra jau 
didelis įkaičius Lietuvių švie
suomenės, inteligentų, profesio
nalų, biznio žmonių, daug švie
sių darbininkų, tat neturime 
abejonės kad neilgai tetruks

"Vienybė” Išeina

'Linkėtina jai geru pasekmių. 
Keletas metų kaip perorganiza
vus “Vienybės” bendrovę nori
ma leisti dienraštis. Pirmiau
sia ji išeidinėjo sykį savaitėje, 
paskiau du, dabar tris sykius, 
na ir taip gal prieis iki kasdie
ninio.

. Klerikalai turi savo dienraštį 
Chicagoje; socialis- 

Naujienas” 
irgi Chicagoje; bolševikai turi 

Jos valdyba (tiksliai j savo dienraštį “Laisvę" Erook- 
likvidavo

Tautininkai turtingiausia sa
vaitiniais laikraščiais: jie yra 
šie: “Amerikos Lietuvis”, “Dir
va", “Sandara”, “Tėvynė”; tris- 
syk-savaitinis — “Vienybė1”; 
mėnesinis — “Artojas”. Viso 
šeši laikraščiai.

Socialistai turi “Naujienas” 
dienraštį, ir “Keleivį” savaiti
nį. Viso du laikraščiu.

Bolševikai — “Laisvę” (dien
raštį), “Vilnį” dusyk-savaitinį, 
ir rodos kokį ten slaptą. Viso 
du ar tris laikraščius.

Klerikalai: “Draugą” (dien
raštį), “Garsą” savaitinį, “Dar
bininką” duSyk-savaitini, “Vy
tį” mėnesinį, ir dar rodos kokį 
ten vieną leidžiamą Pennsylva- 
nijoj. Viso butų penki.

“Saulė” šviečia ir tamsina ly-

Kas tada daugiau dirba kul
tūroj, o kas daugiau rėkia ir 
giriasi?

ATSAKYMAI
Scrantonietis. — Panaudosi

me sekančiame numeryje.
Dr. A. L. Graičunas. — Apie 

korespondencines mokyklas (Lie
tuvai patalpinsime sekančiame 
num. Antras straipsnis yra ir 
perilgas savo srityj ir perdaug 
išeina į apgarsinimą nesančio 
dar dalyko. Vėliau apie tai ga
lėsime patalpinti.

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

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

(Tąsa iš pereito num.)
Šuo įšoko vidun, nieko neradęs kieme, 
to Dagobertas išsiuntė šunį apžiūrėti 

Šuo uostinėjo po visus
Po
visą namą viduj.
kampus.

Ir mergaitės pastebėjo, kad Dagober
tas buvo labai išblyškęs. Rožė ir paklausė:

— Dagoberte, kas tau yra, kad tu toks 
išbalęs?

— Aš? Ak, nieko, nieko! Kas gi man 
gali būti?

— Bet, Dagoberte, aš matau, kad kas 
nors su tavim atsitiko, tu toks esi persi
mainęs! Ai* tik nesergi?

— Mano mergelės, — atsakė kareivis, 
matoma, susirūpindamas, — bukite ramios, 
nieko man neatsitiko, nei sergu, nei 
Matote, aš labai susirupinau, pamatęs, 
judvi taip labai išsigandota. Ir vis 
mane, kad taip ilgai užtrukau lauke.

— Per tave? Ak, ne, Dagoberte.
— Taip, mano mergelės, — bet aš 

sisėsiu, nes mes turime apie daug ką kal
bėti... Gerai, — pratarė, prisėsdamas 
ant kėdės, — bet mes neprivalome ilgai 
kalbėti, nes neturime daug laiko, jau vėlu, 
jau devinta valanda.

— Ir mes turime ką nors tau pasaky
ti, Dagoberte, — pridėjo Rožė, pasitarusi 
su sesyte. . < — r--*-*

į —Tikrai?
— Taip, 'turime papasakoti labai svar- 

i bių dalykų. a
— Laibai svarbių?
— Žinoma, labai!
— Labai svarbią paslaptį, — 'pastebė

jo Rožė.
— Ir ta slaptybė liečia mus abi, — pa

aiškino Blanšė. i
— Lyg aš nežinočiau, kad koks dalykas 

paliečia vieną, jis paliečia lygiai ir antrą, 
ar ne?

— Kalbėk, sesyt, — tarė Blanšė.
— O, ne, panyte, tu kalbėk! Tu šian

dien esi vadas eskadrilės, ir mes tavęs 
klausysime, — atkirto senas kareivis, sten
gdamasis būti visai linksmas, lyg kad nie
ko nebūtų atsitikę. Jis labai stengėsi pa- 
slepti nuo jaunų savo mergelių visa, kas 
tiktai butų galėję jas išgąsdinti ar surūpin
ti. Ypatingai jis nenorėjo, kad jos sužino- , 
tų apie jo ginčus su Moroku.

Rožė, klausydama įsakymo, kaipo va
das eskadrilės, kaip ją pavadino Dagober
tas. šitaip pradėjo kalbėti už save ir už sa
vo seserį.

ką. 
kad 
per

at-

VI SKIRSNYS
BENDRAS PASITIKĖJIMAS.

r\ABAR, mielasai Dagoberte, —tarė Ro
žytė, — kadangi mes turime pasakyti 

tau didelę, didelę pasalptį, tad tu turi pri
žadėti mums, kad nepyksi ant musų.

— Taip, taip, — patvirtino ir Blanšė.— 
Tu neprivalai barti savo mergaites.

— Gerai, sutinku, — atsakė Dagober
tas, — nes aš nežinočiau, kaip reikia ant 
judviejų supykti, jei ir norėčiau.

— Mudvi privalėjova jau senai visa tai 
tau pasakyti.

—Klausykita, mano mergaitės, — pa
aiškino Dagobertas. — Vienas iš dviejų tu- 
ri):buti. Arba judvi esata teisingos, arba 
ne. Jei esata teisingos, tai ir gerai; jei ne, 
— juk jau įvyko, kas įvyko, tad nėra rei
kalo apie tai ir kalbėti. Na dabar klausau.

— Mergaitės pasižiurėjo viena į kitą 
ir, nusišypsojus, Rožytė pradėjo:

— Dagoberte, ar tu gali įsivaizduoti, 
kad per pereitus du vakaru mudvi turėjo- 
va svečią?

— Svečią ? — Ir kareivis bematant iš
sitiesė ant kėdės.

— Taip, malonų svečią. Jis yra dailus!
— Kas per velnias! Dar ir dailus! — 

Sušuko Dagobertas, urnai pasikeldamas 
nuo kėdės.

— Darius, mėlynom akim, — paaiški- 
Blanšė.
— Po paraliais ir tos jo mėlynos akos! 

Karščiavosi Dagobertas.
— Taip mėlynom, kaip jurų vilnys, — 

pridėjo Rožytė.
— Bet, marbleu! Ką gi tai reiškia, 

mano panelės? — kašrčiavpsi kareivis, ma
toma, jau susirupinęš.

— Ak, Dagoberte, jau tu ir pyksti!
— Ir tai tik dar pradžia, — pridėjo 

Blanšė.
— Pradžia? Ar dar daugiau kas at

sitiko ? Ar dar ir galas yra ?
— Galas? O, dar galo nėra, — ir Ro

žytė širdingai nusijuokė.
— Mudvi noriva, kad taip visados bu

tų, — pratarė Blanšė.
Dagobertas pasižiurėjo į jas labai, la

bai rimtai, lyg norėdamas iš jų a'kių išskai
tyti tolimesnę tos naujienos tąsą.

— Juokitės, juokitės, mano mylimo
sios, man patinka, kad judvi juokiatės. Man 
tinka matyti, kaip jus juokiatės, bet ne ta
da, kai priimata geltonplaukius svečius mė
lynom akim! Ak, pasakykita, kad judvi 
juokavota, — ar ne?

— Ne; visa, ką mudvi pasa'kėva, yra 
gryna tiesa.

— Žinai, kad mes tau niekados neme
luojame. — paaiškino Rožytė.

— Tiesa, tiesa. Bet, po velniais, kaip 
gi galėjo prisikabinti prie jūsų koks nors 
svečias? Aš miegu prie durų, prie jūsų 
kambario; Kilžojas miega ties jūsų langu, 
ir kaip gi tasai svečias, geltonais plaukais 
ir mėlynom akim galėtų ineiti į jūsų kam
barį? Pasakykit man, mergelės, nekan- 
kinkit!

— Na, tai pasakysime apie musų drau- 
vardu Gabrielis....
— Ką? Jis turi ir vardą?
— Žinoma, ar ne dailus jo vardas? Kai 

pamatysi jį, ir pats pamylėsi, Dagoberte!
— Pamylėsiu! — Atsakė Dagobertas, 

kinkuodamas galvą. — Bet pirm to aš pri
valau pažinti jį.

Ir pats save pertraukdamas, pastebėjo:
— Bet gi keista. Man tai, pirmena kaž

no

ga

ką.
— Ką gi tokio. Dagoberte?
— Apie penkiolika metų tam atgal jū

sų tėvas atvežė man laišką nuo mano žmo
nos, gyrždamas iš FrancuzijOs. Mano žmo
na rašė man, kad šalę musų sūnelio vardu 
Agrikola, ji paėmė auklėti dar kitą vaiku-- 
tį, labai dailų, kai cherubinas, vardu Gab
rielis. Ir dar nelabai senai aš turėjau ži
nių apie jį ...

— Nuo ko?
— Sužinosit kitą kartą.
— Taigi, kadangi tu pats turi berniu- 

vardu Gabrielis, tad turi mylėti ir mu-ką
dviejų svečią, kurs ir gi yra vardu Gabrie
lis.

— Judviejų, judviejų, kaip gi tai ju
dviejų ? Aš sėdžiu kaip ant adatų....

— Matai, Dagoberte, —• pradėjo Rožy
tė, — aš ir Blanšė miegame susikabinusios 
už rankų.

— Taip, aš mačiau jus ne kartą lopšy- 
Taip dailiai atrodėte, miege....

— Dvi nakti tam atgal mudvi miego- 
jova.... Kai tiktai užmigova, pamatėva 
laibai in domų sapną....

(Toliau bus)

je.

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. 1

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

7907 Superior A v. Cleveland, O
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Musu Kaimynai Dausose
IŠ KIPŠO MAIŠELIO

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

(Tąsa iš pereito num.)
Astrologiškai imant Kaprikomas buvo 

Namai Saturno, karalių palociai; tamsiai 
rusva spalva jam prikergta, ir Proctor sa
ko jog ši konsteliacija duoda gimusiems po 
jos intekme sausą sudėjimą, ploną subuda- 
vojimą kūno. Ji valdo kelius ir šlaunis, ir 
turi intekmės ant Indijos, Makedonijos, 
Trakijos, Meksikos, Grekijos, Saksonijos, 
Brandenburgo, ir Oksfordo. Ji yra mote
riška ir nelaiminga, kuri išvada yra visai 
skirtinga nuo Romėnų išaugštintos pažiū
ros j tą konsteliaciją. Kurie gimę tarpe 
gruodžio 21 ir sausio 20 yra tos konstelia
cijos intekmėj. Tokios ypatos yra išdi
džios, savimi pasitikinčios, ir praktiškos, 
gero apsiėjimo ir teisingi atsidavime. Jų 
palinkimas idealizuoti atneša nuokantos. 
Kovas ir Lapkritis yra laimingi mėnesiai, 
ir subata svarbiausi diena.

Pirmoji pora tos konsteliacijos žvaigž
džių, Alpha, ir Alpha: Capricorni, paeiliui 
vadinamos “Prima ir Secunda Giedi”, ran
dasi Jūrių Ožio galvoj. Burritt vadina jas 
“Giedi” ir “Dabih”, pirmoji iš jų yra šiau
riau nuo antros ir yra dvilypė žvaigždė. 
Žvaigždė vadinama “Dabih” yra Arabiškos 
reiškmės ir reiškia, gan keistai, “Laimin
gasis iš Skerdėjų”, kas atsineša j aukavimą 
ožio apvaikščiojamą Arabų laike Kaprikor- 
no tekėjimo sykiu $u saule.

Kitą toliau atsiskyrus pora žvaigždžių 
hpie kurią poetas Aratos užsimena, yra b 
ir g Capricorni, paeiliui vadinamos “Deneb 
AJgieri”, kas reiškia “Ožio Uodega”, ir 
“Našira” — “Laiminingoji” arba “Prane
šėja Gerų Žinių”. Betta yra žingeidi žvai
gždė kadangi ji pažymi artimai tą vietą 
kur būva atrasta planeta Neptūnas.

Atradimas Neptūno yra vienas iš žin- 
geidžiausių epizodų astronominių atradi
mų istorijoj, ir verta paminėti nors trum
pai apie tai.

Anksti devynioliktame šimtmetyje bu
vo patėmyta jog planeta Uranus klaidžioja 
toli nuo jai pranašautų pozicijų. Du as
tronomai, Adams Anglijoje, ir Le Verrier 
Francuzijoje, dirbdami • neprigudmingai ir 
be žinios vienas apie kitą, stengėsi persitik- 
rint to iškrypimo priežastis, remdami savo 
išrokavimą ant manymo jog yra kokia ne
atrasta planeta už Urano kuri ji tramdo.

Adams pradėjo savo darbą 1843 m., o 
Le Verrier 1845 m. Adams pranešė pasek
mes savo ištyrimų Karališkai Obzervatori- 
jai Anglijoje, bet ant nelaimės jo padavi
mai buvo negerai užžymėta. Le Verrier, 
kuris pasiuntė savo išskaitliavimus Gallei, 
žymiam Vokiečiui astronomui, buvo lai
mingesnis. Galle pasuko savo teleskopą Į 
tą sritį dangaus kur nurodė Le Verrier, ir 
atrado planetą Neptūną. Tas buvo rugsė
jo 23 d., 1846 m. Adams tuojau atsikreipė 
Į savo padarytus tyrinėjimų užrašus ir no
rėjo kitiems parodyt ką jis buvo obzerva- 
torijai pranešęs, ir kada jo užrašai pertik
rinta atrasta jog jie supuolė vienodai su Le 
Verrier’o atradimais. Taip Anglija nete-

ko garbės šiame atradime, bet Adams’o 
vardas visados buvo dedama krūvon su Le 
Verrier’o kaipo atradėjo tos planetos. Ga
lima paminėti jog garsusis astronomas ve
teranas Galle mirę liepos 10 d., 1910 m., su
laukęs 99 mėtų 

visos kitos 
dės yra mažos, 
durno. Tyromis

mėnesio naktimis ta konsteliacija mato- 
pietupse, panaši i augštieninką kepurę 
kažyrku.

(Bus daugiau)

amžiaus.
tos konsteliacijos žvaigž- 
ir (neturi ypatingo žingei 
liepos, rugpjūčio ir rugsė-

Pasekėjai. “Dirva” jau susi
laukė pasekėjų. Jos Angliškąjį 
skyrių “The Younger Set” jau 
pradeda sekti moksleiviai apsi
rinkę sau orgaihu “Naujienas” 
ir nutarę vesti savo organe An
glišką skyrių.

Antras musų pasekėjas, labai 
nedrąsiai pasirodęs, tai “Drau
gas” — jis įvedė Skyrių “Juo
kai Anglų Kalboje”....

That’s good. Keep if up, 
I boys!

jo 
si
su

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ 
DAINA

Aš, našlaitis, vaik’s vargelio, 
Kas man panorės prijaust? 
Nėr močiutės, nėr tėvelio — 
Nėra kur man prisiglaust.. ..

Nėr kam apie mane trusti, 
Nėr kam ašarų pri'braukt, 
Neturiu kam pasiskųsti, 
Nėr su kuo man pasidžiaugt.

Badas, šaltis dažnai spaudžia, 
Valgyt nedrystu prašyt, 
Ašarą nevieną graudžią 
Reikia paslapčia nuryt.

Kuomet tėvas karan ėjo 
Tėviškės nuo priešų gint. 
Jam Valdžia pasižadėjo 
Jojo vaikučius maitint.

Mano tėvas del Tėvynės 
Mirė karžygio budu, 
O man duonos labdarinės 
Trūksta kad nemirt badu.

Kur visuomenė garbinga?
Kur man reikia jos jieškot? 
Ar ji taip jau veidmaininga 
Kad nenor manęs žinot?

Nejaugi man reiks pražūti — 
Eit į gatvę elgetaut?
Noriu aš naudingu būti,
Noriu Lietuvai tarnaut!.... ■

Dieve Mieląširdingiausias, 
Tavyje vienam viltis, 
Tu globėjas man geriausias, 
Parama ir užtartis!

w
Ar yra koks vaistas kurs sulaikytų 

plaukus nuo pražilimo? — Gali pagelbsti 
šitoksai vaistas: Sulphur — 2 uncijos; bay 
rum — 8 uncijos; bet geriausia yra duoti 
gamtai nudažyti galvą: žilė galvoje nėra 
kenksminga sveikatai....

Kaip apibudinti poeziją? — Amerikos 
poetas Edgar Allan Poe šitaip apibudina 
poeziją: “Rytminga grožės tveryba”.

Kaip yra gaminama gazolinas iš neap
valyto kerosino? — Neapvalytas kerosinas 
inpilama į 'gerai uždaromą indą ir šildoma; 
lengviausiosios ir lakiausiosios jo dalis iš
garuoja pirmučiausia; susidaranti iš .to ga
rai perleidžiama per kondenserį ir atšaldo
ma. Gazolnas yra tai pirmoji distiliacija.

Nepatiko. Cleveland© Trocki- 
ninkams nepatiko Račkausko 
kalba SLA. 14-tos kuopos išva
žiavime 19-tą dieną rugpjūčio. 
Jie “Vilnyje” prirašė vilnis plio- 
vonių.

Kalba buvo apie Susivieniji
mą ir jo tikslus. Buvo svarbus 
patarimas organizuoti prie kuo
pos čia gimusį jaunimą. Buvo 
pasakyta ir apie tai kad bolše
vikai neturi kelti lermo Susivie
nijime ir jei jiems ankšta orga
nizacijoje tai gali sau eiti ten iš 
kur atėjo.

Pajieško. Socialistų Sąjun
gos stulpai pajieško kur dingo 
jų rašytojai ir veikėjai. Jie jie- 
ško-jieško ir neranda. Jieško- 
mieji yra šitie:

1) Pruselaitis, — juk jis siu
va drabužius Waterburio buržu
jams ir gana! Kam jį bebade- 
riuoti? Jis buvo gyvas tiktai 
1911 metais kai Susivienijime 
reikėjo kelti revoliuciją.

2) Herman-Purvis. Jis “nu- 
sikurbavo” ant “Curb Exchan
ge” ,'kur spekuliavo socialistams 
draugams vartodamas jų invest- 
mentus. Detalių galima paisi- 
klausti pas MikeTsoną, kurs 
gaudo ir nesugauna Purvio-Her- 
mano.

3) Jurgelionienė, — ji dirba 
socialisitams “Naujienose”, Kam 
jai betrukdyti darbą?

Moka — Nemoka, Myli — Ne- 
Myli.... Spauda 'ir visuomenė 
sutrupino ar valdžia moka nuo
šimčius už 'kuponus ar ne. Ir 
moka ir nemoka. Kartą pasiun
ti į banką kuponus, gauni čekį, 
kitą kartą pasiunti kuponus, ne
gauni čekio, — bet’ valdžia vis- 
vien moka už kuponus, tik rei
kia palaukti.

Pereitame “Dirvos” num. re
dakcija 
apie tai 
atlikęs: 
apie 18
kurių x pusketvirto išleista sti
pendijoms mokslus einančiam 
jaunimui ir beveik 10 tūkstan
čių dolarių duota katalikų par
tijų propagandai Lietuvoje.

Vadinasi, katalikai rūpinasi 
savais reikalais.

Ir “Dirvos” (redakcija pasa
koja kad tautininkai praeityje 
rūpinosi išimtinai valstybės rei
kalais. Ar nebūtų 'laikas ir tau
tininkams pradėti rūpintis sa
vais reikalais? Tautininkų mok
sleiviai negauna iš Amerikos 
nieko. Partija vis skolų turi. 
Ižduose nieko nėra.

Vyrai! Pabuskime!
Tautos Fondas turi ižde arti 

70 tūkstančių dolarių, ir Har- 
dingo laidotuvių vainikui skyrė 
tiktai $25.

Politinis, Iždas turi vos kele
tą šimtelių, ir Hardingo laidotu
vių vainikui išleido $250.

Kas didesni patriotai, ar ka
talikai ar tautininkai ?

labai Idailiai pakalbėjo 
ką Tautos Fondas yra 
išmokėjo per metus 
tūkstančių dolarių, iš

konsulaturą radau konsulą po 
griuvėsiais sykiu su jo žmona.

Pasiekus. pavandenį radau mi
nias žmonių laukiančių laivelių 
juos paimti, čia išgirdau liūd
nas pasakas apie nelaimę.

Vienoj vietoj gaisro užklupti 
ir puolančių elektros vielų pa
gauti žmonės atrasta sukietėję 
stovį, sėdį ar bėgą taip kaip jie 
buvo gyvi ir norėjo ištrukti iš

Japonijos Katastrofa
(Užbaiga nuo pusi. 1-mo) 

vaizdas. Pusiaukelyje tarp sos
tinės ir to didelio uosto mes pa
matėm pietuose dangų Nušvies
tą tamsia ugnia. Tai Yokoha
ma degė. Kiton pusėn pažvel
gus pamačiau gaisro liepsnas 
Kawasuki miesto. Toj vietoj i 
užmuštą septyni šimtai žmonių.

Pažvelgus atgal linkui degan- budinko. 
čios sostinės; mačiau kelią su
plyšusį plačiais plyšiais, kiti net pranešti pasauliui žinias buvo 
po penkias pėdas platumo. Ke- bevielio telegrafo stotis Tomio- 
iyje susitikau Dr. Richmondą. koj; 660 pėdų augščio, kuri ne- 
Jis užklausė kur vykstu. Atsa- (sugriuvo, ir joj buvęs vaikinas

“Yokohamos matydamas bėgančius pro šalį 
iš nelaimės vietų žmones pasa-

Vienatinė pirmiausia galėjus

ir metė vandenį augštyn su di
deliu smarkumu. Japonija vi
sa sakoma buvo subudavota ki
limu žemės ir vulkanų veikimu. 
Nėra reikalo, sako Prof. See, 
jurų dugne perplyšt žemei kad 
vanduo dasigautų prie karštos 
lavos apačioje, sudaryt garus, 
sukelt spaudimą ir su judint že
mę. Vanduo prasisunkia per 
jurų dugną tiek kiek jis gali ir 
visur. -

Japonijos drebėjimai yra dau
giausia vulkaniško pobūdžio, ir 
po drebėjimų tuoj ima veikti 
vulkanai.

sugriuvo, ir joj buvęs vaikinas
kiau į Yokohama, 
jau nėra”, atsakė jis. Jei ten 
vyksti turi turėt maisto ir gėn- lojančius kas miestuose dedasi, 
mo su savim, kitaip turėsi ba- j paleido pasauliui žinias. Ta sto- 
dauti, pasakė daktaras.

Nežiūrint skaudamų nutrintų 
kojų ir suplyšusių ir apdegusių paeina nuo to kad palei Japoni- 
čeverykų nuo karštų akmenų ir'' 
įkaitusių vielų prikritusių ant 
kelių aš traukiau linkui lieps
nojančios Yokohamos. Kuomet 
galiaus pamačiau tą vietą kuri rkių Angliškų mylių, didžiausia 
buvo dideliu pasauliniu uostu, 
ji išrodė lyg sunaikinta karo 
ugnies ir šovinių. Visais kam
pais ir gatvėmis buvo matyt ne
gyvų; daugybė žmonių gaisro 
sugauta siaurose gatvėse ir su- 
spirginta. Nuvykus j Amerikos jurų dugnas buvo sujudinamas lapiais.

tis yra 144 mylios nuo Tokio.
Japonijos žemės drebėjimai

jos salas jura yra labai gili ir 
ten atsihuna tankus požeminiai 
judėjimai. Rytuose Jnuo Japo
nijos yra giluma iki apie pen-

giluma pasaulyje ir didžiausias 
šaltinis žemės drebėjimams.

Prof. See sa'ko jog ten drebė
jimai paeina nuo jurų vandenų 
bėgimo žemyn per žemės plutą. 
Vandenų užsiliejimas rodo jog

Knygoj “KAS SLEPIASI Už 
ŽMONIŲ PASAKŲ” rasite pa
veikslus didžiųjų vulkanų, rasi
te baisius jų padarytus nuosto
lius per ilgus amžius; rasite ap
rašytus žemės drebėjimus ir jū
rių vandens užsiliejimus su bai
siomis vėtromis kaip dabar Ja
ponijoj; rasite kaip viso pasau
lio tautos keistai ir prietaringai 
tą įsivaizdino. Rasite apie pra
žuvimą salų, kuriuo budu buvo 
ir Didysis Bibl iškas Tvanas už
ėjęs. Reikalaukite tos knygos 
“DIRVOS” Krautuvėj. Kaina 
tik 75 c. Tvirtuose apdaruose 
$1.25. Didelio formato, 152 p., 
su daugybe paveikslų Įvairių 
dievų, vietų, žmonių, ir su žem-

džiojo Najorko ir Didžiosios'. 
Chicagos Sandariečiai.

“Partijos vyrai! Gelbėkite 
Lietuvą nuo klerikalizmo! Pir
kite musų dienraščio Šerus!” 
Taip savo Amerikos laikraščių 
išleistuvės.

Lietuvoje kitaip daro. Ten 
nesiuntinėja po provinciją agen
tų dienraščių šėramJs pardavinė
ti: susitaria partijos lyderiai ir 
iš savo kišenių gelbsti savo par
tijos spaudai.-“Lietuvos žinios” 
1923 m. duos “Atžalos” Bendro
vei $5,000 (arba 50,000 litų) de
ficito. Ir štai apie 100 lyderių 
kas mėnuo sudeda po 40 iki 50 
litų savo partijos dienraščiui.

Ir prakilnus ir tykus darbas’ 
Be gevalto ir be trukšmo. 'Idė
jinis.
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KŪDIKIŲ 
GEROVĖS skVRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Borden’s Eagle Pieną — maiste kurią 
laimingai išauklėjo tūkstančius kū
dikių. Jis lengvai priruošiamas — 
tik dėk virinto vandens kaip liepia
ma. Per 65 metus motinos davinėjo- 
Eagle Pieną kaipo didelę dovaną sa
vo kūdikiams. Jj rekomenduoja gy
dytojai kūdikiams kurie sirguliuoja 
ir silpni, nes jis lengvai suvirškomaa. 
ir teikia pilną sotumą.

Jis ne tik labai tinka kūdikiui; bet 
yra geriausiu maistu nedaptnėtam 
vaikui: Pastebėtini ’ eksperimentai 
daromi su mokyklų vaikais parodė 
kad vaikai gaunanti ‘
d'iitiniškai gavo po 
daugiau ūgio negu 
bonkū pienu, 
vaiką*. Syarkit jį 
kad nedapenėtas vaikas dažnai yra 
nedaaugęs. Jaunas vaikutis kasdien 
turi gauti po du šaukštu Eagle Pieno 
atmiešto trimis ketvirtdaliais puodu
ko šalto vandens. Duok paryčiais 
arba po pietų. Senesni vaikai daž
nai jį geriau mėgsta su ginger aį^ 
vaišių sunkomis, suplaktu kiaušiniu 
ir skanskoniu.

Eagle Pieną vi- 
septynis svarus 

_ penimi paprastu 
Atsidėję tėmykit savo 

dažnai, žinokit

Civ

Svarba Dantų Valymo— 
ir Valytojo

Švarūs dantis retai genda. Jeigu 
laikysit savo dantis švariai visu lai
ku—ne tik retkarčiais—išvengsit di
delių skausmų nuo dantų.

Dalelės maisto prilimpa prie dan
tų ir tarpe jų po valgio, ir jeigu Jos 
nebus tuojau išimama jos pridarys 
jums bėdos. Mazgoti dantis yra taip 
svarbų po kožno valgio kaip ir maz
goti stotkus.

Švarus balti daiitjs prisideda prie 
žmogaus išvaizdos, taigi turėtumėt 
laikyt švarius dantis bent del! šios 
priežasties jeigu ne del kokios kitus.

Bet atminkit kad ne visi dantų 
valytojai yra vienodi. Nekurie dan
tų valytojai turi žvyruotos medegos 
kuri išvalys dantis bet taipgi surė
žys jų p'alivą, ir taip su laiku pa
kenks jiems.

Kiti prietaisai giriasi “viską gy
dą”, ką tik gydytojai ir dentistoi gali 
atsiekti.

SAUGIAUSIAS dantų' valytojas, 
tokis kuris yra malonus naudojimui, 
ir kuris išvalys jūsų dantis saugiai 
ir pilnai, yra COLGATE'S RIBBON 
DENTAL CREAM, rekomenduoja
mas daugesnio dentistų negu koks 
kitas Jis valo dantis tikru budu.

Vartok jį reguliariai po kožno 
valgio ir einant gulti ir apsilankyk 
pas dentistą du sykiu metuose įšeg- 
zaminavimui ir patarimui, ir turėsi 
švarius tvirtus dantis kurie prisi
dės stebėtinai prie tavo išvaizdos ir 
sveikatos.

KAIP PARUOŠTI KŪDIKIO 
MAISTĄ BONKUTĖSE

Pirmuose straipsniuose švarumo 
reikalas ir svarba ruošiant kūdikiui 
maistą buvo pabrėžtą. Maisto šva
rumą ir grynumą galima visai su
naikinti jei nešvarus' indai vartoja
ma jo ruošimui.

Greta švarumo svarbos, yra teisin
gas nųsaikayimas ir tinkamas ąt- 
miežimas. Kada kūdikiams vartoja
ma pasaldintas kondensuotas pienas, 
jį reikia iš blešinės atmieruoti šaukš
tais, bet nesemiant. Tai geriausias 
būdas gauti tikrą mierą. Gali leng
vai suprasti kad sėmimas netinka, 
nes prie šaukšto prilimpa perdaug 
pieno. O kadangi pamokinimai lie
pia imti tiek ir tiek šaukštų prie 
tiek ir tiek uncijų vandens tai toki 
prilipimai gadina tikrai mierai. At- 
micravus reikalingą kiekį svarbu iš
plauti stiklą kuris vartojama mieši
mui su virintu vandeniu,, tokiu budu 
visą pieną suimsi. Atidarytą blešinę 
Visada reikia laikyti šaltoje, švarioje 
vietoje, drūčiai uždarytą su apvožta 
stikline ar puodeliu.

Vanduo mįežimui vartojamas pir
ma turi būti išvirintas ir atvėsintas. 
Tokis vanduo šituose straipsniuose 
vadinama "virintu” vandeniu. Sai
kuok jį švariai laipsniuotose bonkose. 
Po to atmieruok pieną kai jau augš- 
čįau sakėme. Dėdama kiekvieną 
šaukštelį pieno į laipsninę bonką, 
maišyk iki jis pilnai ištirps. Tada' 
supilk viską į sterilizuotą bonkutę 
ir tuoj uždėk sterilizuotą čiulpiką.

Nėra reikalo vartoti leiką, bet jei 
ji vartojama, atmink kad svarbu ir 
ją turėti sterilizuotą. Sumaišyk mai
sto tik vienam sykiui.

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar jis 
nervingas ir neramus? Jei taip tai 

j dažniausia jam netinka maistas. Jei 
pati negali savo kūdikio žindyti ir jei 
jis neauga iš krūtų pieno, duok jam

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

Tel. Main 2063 Cent. 1690
JOHN BALUKONIS

ADVOKATAS
Praktikuoja visuose 

teismuose.
Ofisas

902-4 ENGINEERS BLDG.
Cleveland, Ohio

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

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

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
dantistas :st:

Ofiso valandos: .Nuo 8 ryto 
iki 7 ▼■landai vakaro.

1885 E. » 8ti«ot
Cleveland. Ohio.
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Del Nevedusių
JEIGU JUMS NUSIBODO 
GYVENIMAS, MES SUPA- 
ŽINDINSIM JUS SU NAU
JAIS DRAUGAIS.. — JUS 

"----------- Iš-

L. K. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford, 111.

GALĖSITE GYVENTI 
NAUJO. PRISIŲSKIT 10c. 
IR GAUSIT VISAS INFOR
MACIJAS.
Social Aid Bureau

105 W. Monroe St. Room 412 
CHICAGO, ILL.

Nevedusios Moterįs — 
Tėmykit!

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

Clevelando. Detroito ir Pitts? 
burgo Sandariečiai ketina nu
stebint pasaulį: jie, sutvėlrę Ap
skritį, sudarė planus sukelt pair
ti jai ne daugiau ir ne mažiau 
kaip tiktai 10 tūkstančių dola
rių!

Tiems kas aukaus Sandarai 
nemažiau kaip 50c., jie duos tris 
dovanas: $800 vertės Maxwell 
automobilį, $100 jgrafofoną, ir 
$100 pinigais.

Sumanymas labai smarkus. 
Ir kadangi jį veda smarkus ko
mitetas iš smarkių vyrų tai nė
ra abejonės kad $10,000 kai iš 
pypkės smarkiai susirinks!

Kad tik jie nenušluodtytų no
sių Naujosios Anglijos ir Chi
cagos Saridariečiams!

Vis gi vidurinėse valstijose 
Sandariečiai yra beinteresingi 
ir darbštus vyrukai. Jie nema
to partijos išganymo tame kad 
surengti “Dirvai”
ar vakarienę. • Jie dirba tiktai 
savo partijai ir jos neišnaudoja 
vietos bizniui, kaip tai daro Di-

išvažiavimą

DYKAI Reumatizmu 
Sergantiems

Mes turime naują me- 
I) todą reumatizmo gydy

mui, kurj prisiusim sa
vo lėšomis į namus ko- 
žno skaitytojo šio lai
kraščio kuris paprašys. 
Jei turi skausmą rau
menyse, ar sąnariuose, 
jei jie yra sustingę, ar 
jauties opiai, jei kenti 
gėlimą kožnu oro pasi- 

tau proga išbandyt pa- 
metodą kuris pagelbėjo 

Jeigu tavo liga ir užsise- 
išsiplatinus, nežiūrint ar

keitimu, štai 
prastą pigų 
šimtams, 
nėjus ar 
kentei metus ar dešimts metu ir iš
bandė! viską o nepagelbėjo. ' Mes už- 
kviečiam jus parašyt mums tuoj ir 
•prašyt šio paprasto metodo, kurį mes 
siunčiam DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS
Mes neprašom siųst pinigų, tik pa

siuskit savo vardą 'ir antrašą. Tuoj 
prisiusim jums DYKAI BANDYMĄ, 
apmbkėtu persiuntimu, atsargiai su
pakuotą, išbandymui musų lėšomis. 
Šimtai tuo budu pasigelbėjo. Nepra
leiskit šios dideles progos jeigu ser- 
gat reumatizmu. RAŠYKIT ŠIAN
DIEN!
PLEASANT METHOD COMPANY 
3624 N. Ashland Ave. Dept. X-3 

CHICAGO, ILL.

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Bu 
pirmu žnyptelčjimu 
reumatifiko skaus
mo, nervus kratau 
Čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian 
čio į kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

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

F. AD. RICHTER <5 CO., 
104-114 South 4th St, Brooklyn, N. Y.

Geri Dantįs-Gera Sveikata 
Atlikimui gerai savo darbo, reikalinga turė
ti gerus dantis it gerą sveikatą. Prasti dan- 
tįs yra priežastis daugelio sirguliavimų ku
rie priduoda jums daug bėdų ir kartais rei
kia netekti darbo.
Dahar yra laikas vengt blogų dantų. Valyk 
savo dantis su saugiu ir atsakančiu 
Colgate’s Ribbon Dental Cream.

Daktarai 
ir 

Den tįstai 
visur 

Rekomen
duoja 

Colgate’s

—prakaitas kaktos tavo
—darbas smegenų tavo

pagamina 'kiekvieną dolarį kurį už
dirbi. Jus neparodot tikrą pagarbą 
savo galėms jeigu netaupot tam tik
ros dalies savo ineigų. Mažiau iš- 
aikvosit dolarių jeigu pamąstysit 
apie juos kaipo atstovaujančius jūsų 
darbo valandas.

šis patogiai esantis 'bankas mokės 
jums gerą nuošimti kuomėt saugos 
jus u pinigus.

Incorporated /6v9

*įociety for^ouiags
in the City of Cleveland
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!iią — maista kuris 
jo tūkstančius ki
li priruošiamas — 
indens kaip Kėpia
is motinos davinėjo 
> didelę dovaną sa- 
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i kurie sirguliuoja 
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tumų.

tinka kūdikiui, bet 
aistu nedapenėtam 
:ini ■ eksperimentai 
lų vaikais paiįdė 
iti Eagle Pieną ri
ša septynis svarus 
U penimi paprastu 
side ję tėmykit savo 
Įj dažnai. Žinokit 
vaikas dažnai yra 
ar. vaikutis kasdien 
aukštu Eagle Pieno 
etvirtdaliais puodu-

Duok paryčiais 
Senesni vaikai dai- 
ata su ginger ak, 
suplaktu kiaušiniu

lionę į Pomirtinį Gyvenimą; todėl jie ir 
Nilo upės Slėnį vadino Mirusiųjų Kraštu.

Egyptėnai pradėjo tikėti, kad žmogaus 
siela negali ineiti į Ozirio Karalystę be kū
no, kuriame ji gyveno ant žemės. Todėl 
kaip tiktai žmogus Įpasimiradvo, jo ghni-

ir Svietas juoksis sy- | 
kiu su tavimi

□d

“Taipjau gerb. Juokų Red. pa
darė man keletą priekaištų vi- 
i3ai iš savo pilvo. Aš apie Ru.- 
siją ir jds sovietus su rojumi 
nieko neminėjau, o Juokų Red. 
man apie tai įdaro išvadas, ro
dos kad bučiau aš vaikas pasi

straipsnius ku 
aidėk ateičiai.

63 Cent. 1690
iLUKONIS
•KATAS
>ja visuose 
nuošė.
isas
JEERS BLDG.
ad, Ohio

Iph 2377

L. Kennedy
PISTAS
J TRAUKIMAS 
ĄIROKSIGENĄ 
JRIOR AVĖ.
St. Cleveland. 

12; 1 iki 5; užda- 
t> pietų. Atdara 
kitais vakarais.

Civilizacijos Pradžia Nilo Slėnyje.
yMOGAUS istorija yra tai istorija alka

no sutvėrimo, j ieškančio maisto. Ir ten, 
kur tiktai buvo pakankamai maisto, ateida
vo žmogus ir apsigyvendavo.

Žinios apie Nilo slėnio derlingumą tu
rėjo senai paskilbti pasaulyje. Egyptan 
ėjo žmonės iš vidurinės Afrikos, iš Arabi
jos tyrlaukių,* iš Azijos vakarų ir čia jie 
jieškojo sau dalies. Šitie žmonės, subėgę 
i Kgyptą iš visų pusių, sudarė naują tautą, 
naują rasę, kuri vadinosi “Remi”, arba 
“Žmonės”. Jie tikrai turėjo už ką būti dė
kingi likimui, atvedusiam juos prie šito 
siauro žemės sklypelio. Kas metai vasarą 
Nilo upė paversdavo visą slėnį dideliu sek
liu ežeru; vandeniui nusekus, ant visų lau
kų, pievų ir ganyklų pasilikdavo bent kele
tas colių dtorio labai derlingo molio.

Egypte maloningoji upė atlikdavo mi- 
lionų žmonių darbą ir maitindavo gyven
tojus pirmųjų didelių miestų, apie kuriuos 
mes jau turime rašytosios istorijos žinių. 
Teisybė, ne visa dirbamoji žemė buvo slė
nyje. Bet labai gudriai'žmonių sudoruoti 
kanalai ir šulniai nešiojo vandenį iš upės į 
aukščiausias krašto vietas; ačiū gerai ir 
išmintingai įrengtai irigacijai, visa šalis 
turėjo pakankamai drėgmės žemės ukiui.

nės užbalsamuodavo jo lavoną. Per išti
sas savaites lavonas buvo mirkomas natro- 
no skystime ir po to buvo prikemšamas I 
dervos, arba pikio. Persai dervą vadina 
“mumiai”, tad ir užbalsamuotas lavonas 
pavadinta “mumija”. Lavonas paskui bu-i 
davo įvyniojamas į ilgą tam tiktai tikslui
prirengtą drobės šmotą ir būdavo įdeda
mas į tam tikrą karstą, vadinamą “sarko
fagas”. Egyptėnų karstas būdavo tikras 
namas; čia nabašnikui būdavo sunešama 
visokių rakandų, muzikos instrumentų, 
kad nebūtų nuobodu; čia būdavo mažos 
stovylėlės virėjų, kepėjų, barzdaskučių, — 
vadinasi, karstas būdavo taip įrengiamas, 
kas jo gyventojas butų visu, kas reikia, ap
rūpintas: papenėtas, aprėdytas ir net ap
skustas !

Išpradžių tie karstai buvo kalami va-

Egyptėnai stato Piramidas.

PAVILIOTAS
Myliu, myliu
Aš tave
Jaunoji panele;
Tyliu, tyliu
Savyje,
Skauda man širdelę...

i. Hanlen
I8TA8 
i: Nuo S ryto 
adai vakaro

Egypto Slėnis.
Priešistorinis žmogus buvo priverstas 

bent per šešioliką valandų kasdien trusties 
jieškant maisto sau ir savo šeimynai; tuo 
tarpu Egypto kaimietis, Egypto miestų gy
ventojas, turėdamas stebėtinai geras ūkiui 
sąlygas ir derlingą žemę, turėjo nemaža ir 
alūiekamo laiko. Šituo atliekamuoju laiku 
jis gamino sau visokius daiktus, kurie net 
nebuvo reikalingi, kaip tai įvairius papuo
šalus ir t. p.

Ačiū tam, kad ne visas jo laikas buvo 
užimtas maistui parūpinti, Egyptėnas dar 
daugiau atsiekė. Vieną gražią dieną jis 
susekė, kad jo protas gali mąstyti, kad jis 
gali sukelti savyje tokių minčių, kurios ne
turi nieko bendra su valgymu, su miegu, 
su jieškojimu savo vaikeliams pastogės. 
Egyptėnas pradėjo galvoti apie daugelį 
klausimų, kurie iškildavo priešais jo akis. 
Štai, pavyzdžiui, jam paruipo, iš kur atsi
rado žvaigždės? Parupo susekti, iš kur 
ateina griausmas, kurs taip dideliai įgąs
dina žmones. Parupo įspėti, del ko Nilo upė 
lygiais laiko protarpiais iškįla, užliedama 
visas apielinkes ir vėl nuseka. Jis užsima
nė galvoti ir apie tai, kas jis pats yra, ma
žiukas gyvis, apsuptas iš visų pusių įvairių 
pavojų, ligų, mirties, ir vis gi linksmas, lai
mingas!

Egyptėnas kėlė tuos klausimus, ir at
sirado žmonių, kurie ėmėsi juos aiškinti. 
Egyptėnai vadino tuos žmones “kunigais”; 
šitie kunigai ilgainiui liko Egyptėnų min
čių doboto jais, jų globėjais, ir, ačiū tam, 
jie buvo aukštai visuomenės gerbiami. Jie 
buvo mokyti žmonės, ir jų globai buvo pa
vesti šventieji Egyptėnų raštai. Jie su
prato, kad nėra gera žmogui galvoti vien 
tik apie šio pasaulio medžiaginę gerybę; 
jie stengėsi atkreipti žmonių domę į atei
tį. kuomet žmonių sielos, atsiskyrusios nuo 
kūnų, apsigyvens vakaruose, už kalnų, kur 
turės atsiskaityti iš savo darbų prieš Ozirį, 
galingąjį Dievą, Valdoną viso, kas Gyva ir 
kas Negyva, teisiantį žmonių žygius sulig 
nuopelnų. Kunigai taip mokėjo aiškinti 
Izios ii’ Ozirio įtaką į žmonių gyvenimą, 
kad Egyptėnai pradėjo žiūrėti į žemės gy
venimą, kaipo į trumpą prirengiamąją ke

k ,rų kalnuose, 'bet paskui Egyptėnai, pasi
slinkę labiau į žiemius, pradėjo kasti savo 
na'bašnikams karstus tyrlaukiuose. Tyr
laukiuose yra pilna laukinių žvėrių ir taip 
jau laukinių plėšikų, kurie įsiverždavo į 
karstus, apdraskydavo mumijas ir pavog
davo auskarius, palaidotus drauge su lavo
nu. Kad apsaugojus savo mirusiuosius nuo 
tokio iškaneveikimo, Egyptėnai sugalvojo 
statyti iš akmens kupstus ant karstų. Tie 
kupstai vis buvo statomi didesni ir didesni, 
— mat, turtingi žmonės statydavo augštes- 
nius už biednuomenę, ir tokiu budu ėjo 
lenktynių, kas aukštesnį mūrą išvarys ant 
karsto! Dideliausį tokį mūrą pastatė Fa
raonas* Khufu, kurį Graikai vadina Keop- 
su. Jis gyveno trys tūkstančiai metų prieš 
musų gadynę. Jo pastatytąjį mūrą Grai
kai praminė piramida (Egyptėnų žodis pi- 
re-mus reiškė aukštas). Ta Khufu pira
mida buvo suvirš 500 pėdų aukščio.

Ta piramida užėmė suvirš 13 akrų že
mės, t. y. apie tris kartus didesnį plotą už 
tą, kurį užima didžiausioji Krikščionių Šv. 
Petro bažnyčia Romoje.

Per dvidešimtį metų suvirš dešimts 
tūkstančių žmonių nešiojo reikalingus tai 
piramidai statyti didžiausius akmenis nuo 
vieno upės kranto kitan — per Nilo upę 
(kaip jie tai galėdavo atlikti mes ir šian
dien nežinome!), vilkdami juos per tyrlau-

Jaučiu, jaučiu 
Aš savyj 
Didelį gyvumą, 
Matau, matau 
Aš tavyj 
Meilės patraukimą.
Susitikus 
Tav’ kieme 
Linksma pasidaro, 
Pažvelgus tau 
Į akis 
Dyglius širdin varo.
Žiuriu, kalbu 
Ir mąstau, 
Viskas tuoj nutilsta; 
Sakau tau 
Ką sapnavau, 
Ir mintis pakrista.
Mergele, tu 
Jaunoji 
Kam didžiu meilumu 
Mane jauną 
Vilioji, ' 
Neduodi ramumo....

Juozas Vaitekūnas.
Nuo Juokų Red.: šios gerb. 

Vaitiekūno eilės yra koinciden- 
talės ir paralelės su gerb. Sva
jonės eilėmis tilpusiomis perei
tame num. Gerb. Svajonė dai-

ki prie tos vietos, kur buvo statoma pirą- pras.
mida ir, pagalios, kėlė juos aukštyn. Ir Fa
raono architektai ir inžinieriai taip tobulai 
atliko darbą, kad siaurutis tunelis, kuriuo 
einama prie karalių karstų, pačiame milži
no muro viduryje, nei kiek neiškrypo, nors 
iš vtsų pusių veržia ir spaudžia jį tūkstan
čiai tonų akmenų.

Sekančiame numeryje bus: 
Egypto Istorija: Ęgypto Iškilimas ir 

Puolimas.
‘Faraonas Egyptėnų kalboje reiškė: “žmo

gus gyvenąs Dideliame Name.”—Karaliaus Khu
fu Kapas ineina kaipo pirmutinis tarpe septynių 
senojo pasaulio stebuklų. Platus jo aprašymas 
yra “Dirvos” išleistoje knygoje, “Septyni Seno
jo Pasaulio Stebuklai”.

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67.....2š

1269 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50

507- 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........................... 50'

1147 Apie žemę ir Kitus Svietus - .......... p. 255 1.25
..24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25

’Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus 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—Dievės Dienos šventinycia; 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

navo apie viliojimą (ar jis pats 
viliojo) mergelės, o ger*b. Vai
tiekūnas gieda apie tai kad jį 
mergelė vilioja.

žodžiai “koincidentas” ir “pa- 
ralelis” nepatiks tiems .kurie ne
kenčia svetimų ir “augštu” žo
džių mūšų laikraščiuose, bet jie 
turėtų su jais susipažinti, kaip 
jau susipažino su šiais žodžiais:

transmigracija,
reinkarnacija,
fatalizmu,
ir kitais (nors vistiek nežinot 

ką jie reiškia).
Koincidentuotis — reiškia su

sitaikyt ar pasitaikyt panašiai 
taip kaip kitas dalykas, bet pa
skirai atsitikus ar pasidarius.

Paraleliškumas yra tai dviejų 
ar daugiau ėjimas vienon link- 
men. kaip paveizdan gelžkelio 
ar tramvajų relės: jos visada 
guli paraleliškai viena kitai.

Gerb. Svajonės ir gerb. Vai
tiekūno eilės abi nurašyta vie
non iinkmėn, tik kitais žodžiais 
ir apie kiltą dalyką.

Kitas koincidentas arba susi
taikymas yra tai kad abu tie 
poetai yra iš Lietuvos, nors jų 
sodžiai ar kiemai neguli parale
liai ant gretimų šiaurės skersu- 
mos ar platumos laipsnių.

Apie ką šitie paskutiniai žo
džiai kalba mažai gal. kas ir su

&
Gerb. Vaitiekūnas atvaizdina 

amžiną eigą žmonijos gyveni
mo, ir jo eilės nors yra naujos1, 
yra labai-labai senos. Kaip žmo
gus gyvuoja, ypač po to kaip pa- 
sikulturino, taip visada dėjosi: 
vyras viliojo mergą, merga vi
liojo vyrą; vienas kito norėjo, 
bet nežinojo ar antras nori pir
mo, nes daug taip pasitaiko — 
vienas pamyli sau nužiūrėtą, o 
kada pabando ją pa'kibint ji pa
rodo jam kad jo visai nenori. 
Bet ne su visais ir ne Jsu viso
mis taip, ir nztai reikia išban
dyti ką antras apie tave mano,

tvėręs mamos andaroko. ...
"Bet čia turiu eiti prie buožių, 

nes Lietuviai 'turi daug įvairių 
supratimų apie tai. Seniau tą 
žodį rašydavo iš Rusiško, bur- 
žuazas, o dabar sulietuvino — 
buožė. Bet tas žodis yra Pran
cūziškas — bourgeois (reikia 
ištarti buržuo arba buržua). Jį 
išvertus į Lietuvišką bus ‘mies
tietis. Taigi tie kurie gimsta 
ir gyvena mieste yra buožės,— 
tai kas čia baisaus? Aš pats 
juk gyvenu Paryžiuje, ir dėlto 
skaitaus prie tų pačių (buožių.

“Aš rašiau kad pagirti ‘Lie
tuvos Kareivių Dainą’, čia tilpu
sią, nes buvo gražiai parašyta, 
o Juokų Red. matomai suprato 
ką kitą. Dėlto aš čia jam pri- 
vesiu vieną būtybę iš panosės, 
štai Washingtono šalyj uždrau
sta gerti alkoholiški gėrimai. 
Bet Did. Britanijoje, Prancūzi
joje, Italijoje, Vokietijoje ir k. 
gali gerti nors iki pasiutimui. 
Tai išaiškinkite jus dabar ‘Dir
vos’ skatytojams ir tam K. Vai
rui, tuomet jus suprasite ir apie 
komunizmą Rusijoje.

"O kad K. Vairas parašė ei
les ‘Ir Gerai ir Blogai’, tai rei
kia pasakyti kad jis tiek temo
ka. Seniau tokius raštpalaikius 
vadindavo juodašimtiškais.. Ma
žu ir Karoliai su Vairais į jų 
‘patronus’ įsirašė

Jurgis Išalkęs.”

Nuo Juokų Red.: Gerb. J. Iš
alkęs (vėl pakartojame) nerašy
tų taip jei jo aplinkybės leistų 
jam paisrašyt “Jurgs Sotusis”. 
Jo primetimas mums išmislo iš 
“savo pilvo” del jo pagyrimo 
eilių “Lietuvos Kareivių Daina” 
gal ir butų pateisinamas, ir mu
sų prikišimas jam sovietų ir ro
jų butų buvęs ne vietoj jei jis 
dabar nerodytų pagiežos gerb. 
K. Vairui už, jo eiles “Ir Geruli 
ir Blogai” — kurios kalba apie 
Rusiją: tose eilėse buvo pasaky-. 
ta kad kuomet caras ar kiti jo 
tarnai žudė žmones buvo nege
rai, o dabar kuomet bolševikai 
žudo tai gerai. O matot kaip 
gerb. J. Išalkęs apie tas eiles 
išsikalba!

Mes skaitėme knygą apie tai 
kas yra moteris, ir radome joje 
moterį išaigštintą iki debesų:- 
kad ji yra pasaulio didžiūnų ir 
galiūnų ir garbės vyrų išauiklė- 
toja, kad jos ranka valdo lopšį 
iš (kurio kjila pasaulio valdovai; 
kad ji yra auklėtoja kūdikių ir 
geriausia moka juos suprasti, 
kad jos galva nemiega jei kūdi
kiui 'kas negerai yra, (ir (kuomet 
kūdikis užauga j žmogų, moti
na vis apie jį rūpinasi ir netiiž- 
miršta iki atsigula į grabą. Vie
nu žodžiu, moteris tai švenčiau
sias daiktas tarp mirtinųjų pa
saulyje.

Paskui vartėme laikraštį ir 
užtikome pilną puslapį paveiks
lų moterų; jos visos laikė ant 
rankų po šunį. Tai buvo apra
šymas šunų parodos, ir čia at
spindėjo jų paveikslai gavusių 
dovanas už geriausi išauginimą 
šunies. Tarpt jų nebuvo nei 
vieno vyro — to vyro kurs lai
koma beširdis, žiaurus, nemylin
tis vaikų ir nemokantis jų auk
lėti. ,

Pamfelijome sau tik tiek:
Kokie paiki tie smertelni žmo- 

nelai. ..

Matusalio Mokslas
SKIRSNIS II.

O. klausyk mano patarimo; 
prisilenk prie mano įsakymo. 
Nesą Nodo žemės merginos yra 
žinomos man, ir Uzo panelės 
yra kaipo žiedas ant mano ran
kos.

Mokink savo sūnų pagerbt se
ną moteią su savo pirmąją mei
le, nesą jisai daug žinos ir neuž
sigaus. Jinai išmokins jį, ir ji
sai išmoks daug keistų dalykų. 
Jisai pasmagins ją, ir jinai išla
vins jį tokiu budu 'kokiu jis ne
pateks į pinkles.

Ir jei jisai slankios paskui lė
lės veido mergelę, atšaldyk jį 
nuo jos ir padaryk jos kėlius 
linksmus. Kad jinai, tuo budu, 
pailstų, ir išmoktų savo pareigų.

Ištikrųjų, vyrai atlieka daug 
kvailų dalykų, patįs nežinodami 
kodėl; bet nei viena moteris ne
padaro kvailo dalyko nežinoda
ma priežasties. Tyrinėk jos vei
kimus ir pažink jos silpnybes.

Neaiškink jai nieko apie ma
šinas; apie politiką laikyk už
čiauptą burną....

Jinai rašo į laikraščius; jinai 
rašo eiles; taip, ištikrųjų jinai 
daug peizuoja. Tačiau ji skel
bia tiktai savo reikalus ir savo 
draugų reikalus. Vaidentuvės 
jinai neturi; jinai padeda saul 
ranką ant širdies ir paskelbia 
visas slaptybes.

Sunau mano, ateis pas tave 
moteris tardama, -— Neklausyk 
savo-prosenelio žodžių; nesą ji
sai tyčiojasi iš moterų, pats 
nieko neišmanydamas. Jis šiaip 
ir taip apie mus pasakoja.

Bet kaip gi yra su vyrais? Ar 
tas ne tiesa ir apie juos taip 
jau?

Ir turi suprasti kad ji neturi 
pajautimo. Ji yra padykusi, ji 
yra spanga. Nesileisk su ja į 
ginčus. Su didele kantrybe pa
bučiuok ją ir paglostyk jos plau
kus.

Nesą užtiesti sakau tau -kad 
moteris be humoro yra tiktai 
rūpestis. Jinai yra toki kaip 
minkštas aksomas, arba kai 
žiurkė nakties glūdumoje. Ji
nai yra kai cigaras, be užvalka
lo ir be nuosavo kvapsnio. Nie
kas jau nebegali jos atitaisyti.

Ir aš tariu tau: 'lengviau yra 
mėsininko krautuvėje surasti 
išlepintą muselę, negu moterį 
kuri mokėtų tinkamai uždrožti 
sau paišiuką.

Saugokis tokių moterų kurios 
išnaudoja tavo amuniciją; to
kios moterįs prives tave prie 
nusiminimo. Tu pasakysi jai vi
sas savo slaptybes ir patsai nie
ko iš jos neišmoksi. Tu duosi 
jai brangias dovanas, ir pats 
nieko nuo jos sau negausi. Tu 
rašysi jai eiles ir negausi jokio 
atlyginimo.

Saugokis tokios moteris kuri 
nepasirašo ant savo laiško; jinai 
jau dabojasi, nesą jinai jau turi 
praeitį.

tada tik jieškoti daugiau.

Gerb. Jurgis Išalkęs (iš Pary
žiaus) rašo: “Dalykai niekuo
met lygybių neturi, ir tik rei
kia ‘ką iš politiško atžvilgio pa
rašyti, kaip tuoj ir pagieža su
siranda, ir grūmojimas, kaip 
matosi iš gerb. Juokų Red. prie
rašo, seniau tilpusio, kad “mes 
Jurgiui Išalkusiam burnos už
čiaupti negalime”, tai tik dėlto 
kad aš pertoli gyveno nuo Ohio 
valstybės. Bet kitaip yra kuo
met cickininkas aprašo mergų 
andarokus: tuomet ne tik kad 
jam burnos užčiaupti nemėgina 
bet.... kad kitas ir paskutinių 
‘paškustvų’ prirašo (galėčiau 
privesti tūkstančius ‘brudų’ iš 
įvairių poetų ir romantistų raš
tų) tai vistiek gerai.

Bet toki kuri pasirašo įvai
riais vardais, kuri -'buri slaptin
gus ženklelius, kuri turi slaptin
gą sau vardą kad niekas kiltas 
kaip tik tu jos nesuprastų, eik 
prie tokios moters, j ieškok jos, 
tarnauk jai; dabok jos kelius ir 
patsai buk gudrus.

Greičiau pasirink sau garbe- 
niuotus plaukus negu turtus; dr 
graži moters figūra yra geresnė 
už deimantus.

Geriau yra valgyti makaro
nus namie ir girdėti net visa tai 
ką jinai mąsto, ne kaip valgyti 
kur trukšmdngoje vietoje prie 
muzikos, kur negali girdėti jos 
žodžių.

Taip jau jei kiti vyrai mato 
kaip ji parausta nėra gera; tas 
pats parodo kad ji blogai pamą
stė ir nusikalto viešoje vietoje.

Papeikimas labiau veikia į iš
mintingą moterį* negu šimtai 
komplimentų į kvailą.

Graži yra puikuolės moters 
dvasia; bet kas gali pakęsti mo
terį su kumpa nose?

Flirtas pasibaigia kaip ir ga- 
zinis vanduo išbėgdamas iš šny
pščiančio syfono: bet meilė už
sibaigia taip kaip čhianti vyno 
stiklas, kurio dugne pasilieka 
kartus lašeliai.

“Vienybė” No. 71 editoriale 
plačiai išsikalba apie "Vidurinės 
Srovės Demagogus”, ir gale už
simena apie žlugimą pusės mi
lijono dolarių Amerikiečių pini
gų Lietuvos Atstatymo Bendro
vėje. Jai turbut vaizdinasi tols 
dienelės kada žlugs Amerikiečių 
pinigai sudėti į “Vienybės” Še
rus, tik, žinoma, mažesnėj su
moj.

“Vienybė” gyvuoja tik iš Še
rų kuriuos kasdien gauna, o ka
da jų negaus daugiau, kur atsi
durs senieji šėrai?

Išvada: Nepeik kitos gaspa- 
dinės už prastą košę, jeigu ir
pati tokią verdi.
yAWAV.VAWA'AVWAW 

leu naro i 
į AR MANOTE ATSIIMTI GI- I 
■. MINES Į AMERIKĄ? J 
■Į 2629 Lietuviai įvažiuos į čia šį ■ 
J1 metę.
*■ Leiskit musų ofisui Kaune pa- ■ 
,* dėt Jūsų giminėms išgaut pas- a 
■I portus ir vizas ir tinkamai juos ■ 
J. prirengt j kelionę. J
*■ Vietų neteik laukt turintiems ■ 
I1 Cunard Linijos laivakortes. Cu- i 
Z nard laivai išplaukia iš Europos ■ 
5 kas kelinta diena. Cunard laiva- J 
■J kortės yra geros kelionei ant ■ 
I; AQUITANIA, BERENGARIA ir I 
j" MAURETANIA, greičiausia ju- J 
Z rų kelionė tarp Lietuvos iš Ame- ■ 
■Į rikos. ■
J" Del smulkesnių informacijų J 
;• malonėkite susižinoti su musų * 
■J vietiniu agentu arba musų raš- a 
■* tinėje. ■

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

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

siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL
VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS, 
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 UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

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

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

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

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

Imk Elevatorių prie ineigos j Standard Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.
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ggg| The Younger Set
IN LITHUANIA

Vidun as 
parents’ 
of the

Lithuanian author 
thus describes his 
farm. In the middle 
garden rose the principal buįild-
ing, the NAMAS. About ten 
yards to the side of the latter 
was the KLĖTIS, a storehouse, 
two stories high, with a large 

■ veranda, approached by two 
stone steps. Around the KLĖ
TIS were clumbs of birch and 
maple. A little farther to the 
side of the klėtis was a building 
for the storage of all sorts of 
implements. Beneath was a 
cellar into which one descended 
by steps in the wall. By the 
side of this building was a space 
enclosed with a hedge made of 
interlaced osiers. In the centre 
was a pond surrounded by grass 
in summer. Here the poultry 
disported themselves during the 
day, while at night they took 
refuge behind in the fowl roost.

Near the orchard was a space 
for hemp and haps; many bee
hives were also 'kept. By the 
side of the dwelling house, some 
distance outside the garden, 
was the thrashing floor with 
the baths, — PIRTIS.

The most interesting building 
of the Lithuanian farm 
Klėtis, which is also 
SVIRNAS. In popular 
the klėtis is always the
of sentimental life. The girls 
of the household Used to have 
their bedrooms in the klėtis, 
and on the veranda they were 
accustomed to pursue their daily 
manual tasks.

Close by the klėtis is the 
flower garden of the daughters 
of the house where they grow 
RŪTOS, MĖTOS, PINAVIJOS, 
RADASTOS....

For the Lithuanian the klėtis 
embodies ail that he has ac
quired through the sweat of his 

is the spot towards 
thoughts ever turn.

is the 
called 
songs 

centre

•brow. It 
which his

on BaldheadsEssay
Baldheads are a By-product 

of Life. A Man’s energy goes 
into either his Brain or his 
Hair. This accounts for so many 
Calosmined Domes among the 
Intelectuate. It also accounts 
for so many Thatched Roofs 
among the Bourgeoisie. It does 
not account for either Padere- 
wiski or D’Annunzio. The lat
ter, 'being a Poet, cannot be ac
counted for all.

Brains and Hair seldom go 
together. The Hair usually 
goes First. Some 
are the result of 
Youth. Some the 
Misplaced Faith in 
rers.

The quickest way to become 
estranged from a Dear Friend 
is to make a Remark about his 
Becoming Bald while he is yet 
in the Twilight Zone. If you 
had waited a Year or Two he 
would have 'Laughed with you.

A Baldheaded, Bachelor, 
shorild 'be an Object of Pity, not 
of Scorn. He does not have 
Alibi a Married Man has.

Baldheads are responsible
the Popularity of the Billiard 
Ball, the Front Row at the Bur
lesque and the Electric Vibra
tor. They are a God-send to 
Weak-minded Flies and Strong- 
willed Barbers, 
tracts so 
Baldhead 
shevists.

Nude Pates 
a Misspent 
result of a 
Hair Resto-

the

for

Nothing at- 
much Attention as a 
at a Meeting of Bal-

&
Asiatics believed thousands 

of years ago, and still believe, 
that the worst thing for a man, 
after death, is to be changed in
to a woman.

The treatment of disease by
sunlight was systematically 
practiced by Hippocrates, the 
father of medicine, but it was 
not until 1903 that the first 
clinic of heliotherapy of sur
gical tuberculosis was opened 
by A. Rollier.

He who suspects everyone 
should be watched by everyone.

THE MAN WHO 
COULDN’T LEARN

By Ferenc Molnar
(From -the Hungarian)

I
Out there, in one of the Side

shows of the Public Park, they 
used to have a funny fellow. 
He had a funny name, too, for 
he was called Zavotzki. Now 
this Zavotzki was a loafer, a 
good-for-nothing, who always 
made trouble. Yes, he was al
ways up to some mischief. He 
used to beat up peaceful citi
zens, he stole, cheated or robbed 
whenever he could; he was even 
mixed in a few stabbing affairs. 
Still he was otherwise quite a 
good fellow, and his wife loved 
him dearly.

That wife of his was just a 
simple little slavey. Up to her 
seventeenth year she had been 
a maid-of-all-work in a Jewish 
household, when one Sunday— 
it was her day off—she met 
this Zavotzki in the park. His 
trousers were resplendent in 
two colors, one side yellow, and 
the other a bright red. In his 
hair was stuck the tai! feather 
of a rooster, to which ornament į Have himself he would at such 
he had tied a piece of string, 
one end of which he kept in his 
pocket, so that when he pulled 
it the feather on his head would 
bob up and down. This made 
all the boys and girls and some 
of the older people, too, laugh 
till they almost burst. The 
merry-go-round where Zavotzki 
used to perform his stunts was 
the one most patronized by the 
prettiest of all the little house
maids. It was there that the 
simple little slavey first cast 
eyes on Zavotzki and spent all 
day in his company. She was 
expected home at ten, but was 
still in the Park at eleven. In 
fact she stayed there all night, 
so that next morning she was 
afraid to face her milstress. 
From that night she stuck to 
Featherhead, and her servant 
days were over. And because 
she was such a good and meek 
and pretty little kid, one fine 
day this fellow Zavotzki walked 
her down to the city hall and 
there made her his lawful wife.

Well, that fellow was the big
gest blackguard for miles and 
miles around. Sometimes he 
did a little honest work, acting 
the “ballyhoo” in front of some 
show, but otherwise, for months 
at a time, he made his living by 
cheating other fellows of his 
ilk at cards. When he swiped 
something he did not do a stroke 
of work as long as any of the 
loot was left. Once in a while 
he landed in jail for a few days 
at a time and then his little 
wife used to cry all day and 
night, and although she could 
have been sure that he would 
not come home to sleep, shill 
she tidied up his couch beside 
hers just as if he would come 
home any 
could 
mouth shut, not even in jail',1 so 
they usually put him 'into a sol
itary cell. But once in there 
his bravado left him and he 
broke down, crying bitterly, and. 
moaning over and over to him
self : “Oh, ain't I got hard luck 
for fair! Ain’t I the worst mess 
that ever happened?”

minute. Zavotzki 
never keep his fresh

He used to yell at 
great show of an-

that’s blowing in

At home, there was no money. 
Zavotzki was ashamed that 
there was .none. He felt very 
bitter when his pretty, white
faced slavey wife had nothing 
to eat for supper but a stale 
crust of bread, but the woman 
must not know of the heartache 
within him. 
her, with a 
ger:

“It's you
all the money, you”..—

And white-face used to look 
up to him, silently, sadly, just 
on the verge of crying. Then 
Zavotzki would shake his fist 
in her face:

“You dare to cry and I’ll 
break every bone in your body!”

With that he would go out, 
“■lamming the door behind him, 
to hide somewhere in the yard 
and cry there bitterly himself 
all night. White-face ’did not 
dare to start crying even when 
left by herself, because Feather- 
head told her not to, and be
cause a woman can hold it back. 
And that’s the way it went. 
All day they would think of 
each other, but Zavotzki never 
let out a word about it. To re

pouch. A most damnable vice, 
card playing. See how it makes 
a fellow miss his most impor
tant engagements.

Then Zavotzki climbed up to 
the top of the embankment of 
the Royal Hungarian State Rail
way. Two tears ran down his 
dirty face, suddenly he went 
pale and broke into a gharitly 
smile, exclaiming: Julia Zeller! 
Julia Zeller! — that was the 
name of his wife ■— and grasp
ing hold of the kitchen knife, 
with both fists, he turned it to
wards himself and plunged it 
into his heart.
he died, and rolled down the 
embankment of the Royal Hun
garian State Railway; a pack of 
soiled cards and three white 
celluloid balls, his juggl'ing out
fit, in his pocket, 
feather still stuck 
and on his lips the 
meek little slavey: 
Julia

He passed it ’round among the 
boys,

Who put their pennies in.

Then Willie wrecked the bank 
and bought

Sweetmeats and chewing gum. 
And to the other envious lads 
He never offered some.

“What will we do?” his mother 
said:

“It is a sad mischance.”
His father said: “We'll cultivate
His gift for high finance.”

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI

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

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

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

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

With one gasp

the rooster
in his hair, 
•name of his 
Julia Zrfler!

Zeller!
(To he continued)
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WISE WORDS

aThere are many who enjoy 
good reputation by giving pub
licly and stealing privately.

Happy the man, and happy 
he alone,

He, who can call today
his own;

He who can secure within,
can say,

Tomorrow, do thy worst, 
for 1 have lived today.

and

was 
an-

May we never make a sword 
of our tongues to wound the re
putation of others.

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

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖK1T JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Štai Jums
Muzika ir Dainos

times beat up the janitor, or 
stab a policeman a little in the 
back and run off. For he had • 
a terrible temper, a fellow, in 
fact, ripe for the gallows 
all in that.

One Saturday night it 
raining, and Zavotzki and
other bum were sitting on their 
haunches in a ditch back of 
Hermina Street. They were 
playing cards, the pair of them, 
right 'in the Tain. Night was 
coming on fast and you could 
hardly tell one card from 
other. True, this made no 
ference to Zavotzki, for 
could tell each card from 
back;
however, wanted 
i-ng.

“Thank you, 
and crawled out

“That’s not fair’’,

Hope is like the sun, which, 
as we journey toward it, casts 
the shadow of our burden be
hind us.

the 
dif- 
he 

the
the other gentleman, 

to stop play •

sir”, he said 
of- thetditch.- 

shouted 
Zavotriki. “My phoney playing
was all to the bad, you got my 
cash after all, thirty hellers you 
won off me! Come on, 
sport, let’s have one 
deal!”

But the other, laying 
on the fact of its being a rainy 
night and that he would be 
glad to give revenge next day. 
scooted away, splashing through 
the mire with his bare feet.

Left alone, Zavotzki drew out 
jthe kitchen -knife he always 
toted with him and wandered 
nut, far beyond the French 
Road, to where the embank
ment of the Royal Hungarian 
State Railway is located. There
abouts, he knew for a fact, Mr. 
Linzmann, the cashier of the 
tannery would be passing, bring
ing the pay for the workmen 
from the city office, like every 
Saturday night. Crouching 
down beside the embankment 
he was waiting for Mr. Linz
mann to stab him and take the 
money away from him. 
his waiting was in vain, 
realized that he had come 
late. He had missed Mr. Linz
mann who by this time had not 
only delivered the payroll at the 
tannery, but had even returned 
to the city with the empty

It is only a step from cunning 
to dishonesty.

What loneliness is more lone- 
Iv than distrust?

Can one desire too much of a 
good thing?.

KNUTTY KOLUMN

be a 
more

A man to whom illness was 
chronic, i

When told that he needed a 
tonic,

Said, “O Doctor dear,
Won't you please make it * 

beer?”
“No, no”, said the’Doc, “that’s 

Teutonic”.

But
He 
too

Proofreader
Editor—You wish a position 

as a proofreader?
Applicant—Yes, sir.
Editor—Do- you understand 

the requirements of that res
ponsible position?
■' ['Applicant—P^rfedtly, ‘sir.
Whenever you make any mis
takes in the paper, just blame 
’em on me, arid I’ll never sąy 
word.

a

Willie
FINANCE 

had a savings bank; 
made of painted tin.
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Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam baltui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ........ .................................
Vai Ai Pakirsčiau ...... t................................
Ui Silingėlį .......................... ............... ................
Dovanojo (dzūkiška) .............................................
Skyniau Skynimėli ...............................................
Tykiai Nemunėli! 
Saulutė Raudona 
Lihgo (Latviška)
Kregždelė (duetai prie piano, žodžiai V. Kapso 

(Angliškai žodžiui pritaikė P. Preievage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boiton, Man.) ....,....................

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

Jaunosios Daina (iš op. “Veituvėi”. Angliškai 
žodžiui pritaikė Anna Lutkus) ........

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

Girių Karaliui (I veik, fantastiška opera) ...
Arai (kvartetai) ....................................... .. ..
Neverk pai Kapą (mišram chorui) ..................
Metai po Metų (vyriškai kvartetai) ..............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . .................................
Palaka (solo) .........................................................
Noktumas — Ačiū (solo) ...............................
Kur tas Šaltinėlis (solo) ......................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) ...............o...............
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs. .... 
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ..................
Skambančios Stygos (duetas) ..........................
“Lietuviškos Dainos” — šeši sąsiuviniai — ke

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

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

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

j. Naujalio' veikalai
Meilė Tėvynės Nemari (duetas) .........................
Noktumas (pianui, arba galima pridėt žodžiai: 

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

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

Teka

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

30c

75c

35c

30c 
3.00 
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c 
25c 
50c 
50c

1.50

1.50

15.00

75c

60c
50c
50c
60c

30c

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI

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

Ai Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (miir. chorui) ..........
Ai Įiivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas eu Tėvyne (miir. chorui) .. 
Darbininko Daina (miir. chorui) . ..............
Era Mano Brangi (baeo eolo) ....................
Kaip Raiba Paukštutė (eolo) ................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo) 
Mes Padainuosim (miir. chorui) ......................
Motule Mano ir Šėriau Žirgeli (miir. chcrui).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvareli 

(miiram chorui) ...................................
Ne del Tavęs ai, Mergele (solo) ......................
Oželis (miir. chorui) .................. i..................... i
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ..............................
Oi Kas (Auleirižiant Tėviške — solo)..............
“Dainų Dainorėlis” (Liaudies dainos trims ir 

dviem lygiem balsam, skiriama musų mo
kykloms), >80 ■ dainelių'..........................

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

tė, Putė (solo) ......................................
Saulutė Tekėjo (duetas) ......................................
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedėlėlę (miir. chorui) ..............................
Scherzo (tik pianui) ..........................................
Sunku Man Gyventi (solo) ................................
Vakarini Daina (miiram chorui) ..................

lygiams balsams) __

(solo) ............
Gimę (chorui)

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.06 
60c 
60c 
50c 
75c 
60c 
30c 
30c

30c 
50c 
60c 
1.00 
1.00

'■‘60c 
30c 
75c

75c
25c
30c
25c
60c
60c
60e

Važiavau Dianą ir Vai Žydėk, Žydėk (miir. ch.) 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (miiram chorui) ... .......................
Vai tu Žirgo ir Per Tamsią Naktelę ..............
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

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

solo) .......................... ..............................
Lietuvos Himnas (solo) ....................................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (miir. eh.) .. 
Ai Pa: Tėvelį ir Močiute Mano (miir. ch.) .. 
Ai Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. eh.) .. 
Kad ai Buvau Mergelė ir Atlėki Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dievo (miir. eh.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) . ........................ .
Gailesčio Giesmė (trio) ........ .............................
Asperges Me (trio) ..............................................
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ..........................
Pasaka (pianui) ........ ................................. ......
Tautiiki Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Nailys ir Noriu Miego " 
Tris Liaudies Dainos (pianui) ..........................

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

' e. SOSNAUSKIO VEIKALAI

Kur Bėga Šešupė (mišram ehorui) ..................
Karvelėli (nlišr. chorui) . ■. 
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) 
Užmigo Žemė (mišr. ehorui)

L. EREMINO

2le

50c
30c
45e

76s 
60e 
J5e 
We 
35e 
35e 
Sfc 
35c 
We 
lie 
60s 
25c 
50e 
56c 
Me 
50e 
60s 
50c

75e 
50e 
50e 
65e 
46e
75s 
25« 
60c
50e 
50c 
75c 

1.50 
50c
50c 

1.00

25c
30e
40c
35c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams 
Grigonio: “Žaidimų Vainikas” (vakarėliams 

ir gegužinėms), 102 dainelės................. .

J.

75c

75c

75e

1.50

30e
60c 
60c 
50c
80c 
30e

75c
80c

50c

60c

M. 
11 gug U&1UC111D Į, 1V4< UaillCICO . •••••••• ■ .f

Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 
balsams sutaisytos. Čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 1>. ....................

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

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

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

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

80c

80c

2fc

36c
60c
50c

1.00

25e

“DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

Kreipkitės į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio
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Juodieji
Kaip te' 

pramoniniu 
nupirko Sic 
vašioj Gare 
metrų miš! 
miško pi: 
Frenkelio l 
je. Dar i 

j dėsnio miš: 
jo apskrity 
lankią opiu 
barni pram 
mesnę Lie 
imti savo i

Kurie lai 
nymui bus 
“pastangas1

Ir ištikn 
ypatingai 
Įvairiausio 
apie Lenki j 

.“Eltos” tel 

ją taip pat 
jo, nors te
įvyko. Dai 
dama Lenk 
direktorių 
jie apie Li 
avė sako.

Lietuviui 
straipsniai 
pilietinius

V

Žydai
I

Apie žyd 
tema, daug 
bos ir tie r 

šiais žodžia 
ir tas api 

' bet žydai Į 
tampa: kol 
toliau pa'si 

metų praeū 
mis vandei 
žydai pasiri 
vos piliečia

Kiek telki 
kiekvienas 
mą pasaky 
dis sukelia 
sitenkinime

Čia ne p 
'tinus kaip 

Mausimu 'k 
Latvių 1; 

vijas Sarg; 
ka punktų, 
to Latvijos 

, džiai apsve 
štai jie:

1) Visi 1 
ma svetimi

2) žydai 
kariumenė; 
kais, feldši

3) Žydą 
ščionių m 
niais arba 
tais, profes 
li būti lėi 
lėšomis, 'b 
Steigti ir 
valdžiai p 

■ 4) Visi 
ti iš didži 

Į 5) žydą 
1 ti'kokių n

bų.
6) žydą 

arba būti
j seimą ar

7) Užgi 
medikam er 
dyti arba t 
tografiją.

8) Nele 
riodinių 1 
išskiriant 
mus spaus

9) žydai 
tis valstybi 
visuomenės 
užginti ste: 
dimo jritaig 
ti vadovai 

toms.
10) žydi 

Žydų pirkt 
tą miestui 
kaimuose.



ALISTAI
JĖ RIMUS: 
^oot Beer, 

Lemon,

ŽINIOS IS LIETUVOS
LENKŲ TERORAS 

VILNIUJE
(STEIGKIME VILNIAUS 

DRAUGŲ KUOPAS!)

.uves, Namus, 
da.
land, Ohio

ms
)ainos

ILAI
‘Liuosybi", 
Lėliai tarp 
r mišriem!

(mišr. ch.) Ut
>a NaktuM
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JALAI 
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Ik
Mt
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dills (m. eh.) Ut
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Mt
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50t

ialsam ” 7h
tų .......... U»
horui) ... 50c
rui) ........ rot
j knygoj) 1.04

LALAI
Ut
SOe
40t

.................. u

Juodieji Patriotai Veikia
Kaip teko patirti, Lietuvos , 

pramonininkai ir bankininkai 
nupirko Slonimo apskirtyje (bu
vusioj Gardino g.) 10,000 fest- 
metrų miško. Derybas vedė ir 
miško pirkime tarpininkavo 
Frenkelio banko skyrius Vilniu
je. Dar vedamos derybos di
desnio miško užpirkimui Kobri
no apskrityje. Kad sudarius pa
lankią opiniją visuomenėje, kal
bami pramoninkai pasiryžę žy
mesnę Lietuvių spaudos dalį 
imti savo globon.

Kurie laikraščiai šiam suma
nymui bus priešingi, dėti visas 
“pastangas” juos likviduoti.

Ir ištikiu jų, pastaruoju metu, 
ypatingai “Lietuvoje” paplito 
įvairiausio turinio straipsniai 
apie Lenkiją, Pilsudskį ir kitus. 

į “Eltos” telegramai apie Lenki
ją taip pat keleriopai padaugė
jo, nors ten nieko svarbaus ne
įvyko. Daugiausia juose paduo
dama Lenkų ministerių, įvairių 
direktorių kalbų. nuotrupos ką 
jie apie Lietuvą arba net apie 
save sako.

Lietuviui tokie telegramai ar 
straipsniai vien tik tautinius 
pilietinius jausmus erzina.

ir

nas su Gi- 
‘Internacio- 
s chorams) 

5”, “Tiroliu 
'Medinčiatu 
tems ch.).. 
ų. Surinko
2, Drūtai gražiai 
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11) Boikotuoti visas žydų įs
taigas, krautuves, fabrikus; iš
varyti žydus iš visų biržų.

12) Vesti propagandą kad 
žydai vyktų į Palestiną, Brazi
liją, ir kitas valstybes, ir žydų 
išsikėlimiiii daryti palengvinimų 
ir net iparamos.

Baigdamas straipsnį, laikraš
tis daro tokią išvadą: jeigu ši
tie dvylika punktų butų įgyven
dinta tai klasių kova Latvijoje 
turėtų išnykti, nes žydai dirbti
nai tą kovą sukelią, kadangi 
drumstame vandenyje galima 
lengviau žuvelių gaudyti. Juk, 
girdi, Latvių tauta riša esanti 
darbo žmonės, todėl darbo žmo
nėms nebūtų ko tarp save kovo
ti, jei kaž kas — pasislėpęs vil
kas aries kailyje — nedrumstų 
ramaus ir normalaus gyvenimo.

Prie to reikia pažymėti kad 
Latvijoj nematysi niekur, išski
riant žydų kapus ir maldyklas, 
žydiškų' parašų, nerasi žydų 
ministerijų, o žydų krautuvės 
atidaromos ir uždaromos drau
ge su krikščionių krautuvėmis.

BAUDŽIA REDAKTORIŲ
Lenkų valdžia Vilniuje trau

kia teisman p. Jasų, laikraščio 
“Ziemia Ojczysta” redaktorių, 
už straipsnį ‘Broliai, jau laikas’.

NEBERANDA UŽTARIMO
Vilnijos sodiečiai labai skun

džiasi del dvarponių sauvaliavi
mo. Seniau dvarininką galima 
buvo patraukti teisman. Dabar 
to nėra. Jei dvarponis užgriebs 
kaimiečio žemę tai nėra kam pa
siskųsti. Jei sodietis mėgina 
pasipriešinti gauna bizūnų ar 
kalėjimo; Tuomi visa byla ir 
pasibaigia....

Vilnijoje jau įvesta baudžia
vos laikai.

3) Suimta 20 jaunikaičių bai
gusių šiais metais gimnazijas 
ir mokytojų seminarijas; val
džia juos kaltina šnipinėjime, 
kas neturi nei mažiausio pa
grindo. Uždarius juos kalėji- 
man, Lenkų valdžia nori tuo bu- 
du neprileisti į augštesnėsias 
mokyklas.

Akivaizdoje tokių represijų, 
vienintelis kelias yra gintis.

Vilniečiai Lietuviai negali pa
tįs apsiginti be Amerikos Lie
tuvių pagalbos. Amerikiečiai 
turi organizuoti Vilniaus Drau
gų Kuopas ir nuolatinėmis au
komis remti Vilniaus Lietuvių 
darbus ir pasipriešinimą “po- 
gromščikams”.

Seniau Rusų valdžia organi
zuodavo žydų pogromus. Dabar 
Lenkų valdžia organizuoja Lie
tuvių pogromus Lietuvos sosti
nėje Vilniuje.

Ar Amerikos Lietuviai nekels 
prieš tai savo balso?

inteli- 
pdgro-

moky-

Apie žydus pas mus daug kal
bama, daug rašoma, bet tos kal
bos ir tie rašymai pasilieka tuš
čiais žodžiais. Nurodoma ir šis 
ir tas apie žydų pasielgimus, 
bet žydai geresniais nuo to ne
tampa: kokie jie buvo tokie ir 
toliau pasilieka. Matyt, daug 1 
metų praeis, daug Lietuvos upė
mis vandens nutekėls kol musų 
Žydai pasidarys padoriais Lietu
vos piliečiais.

Kiek teko pas mus pastebėti, 
kiekvienas prieš žydų aitkaklu- 
mą pasakytas ar parašytas žo
dis sukelia juose didžiaųsį nepa
sitenkinimą.

Čia ne pro šalį butų susipa
žinus kaip yra manoma žydų 
klausimu kitur.

Latvių laikraštis Rygoj “Lat- 
I vijas Sargs” išspausdino dvyli
ka punktų, kuriuos, žinoma, siū
lo Latvijos visuomenei ir. val
džiai apsvarstyti ir įgyvendinti.

, štai jie:
1) Visi žydai Latvijoje laiko

ma svetimšaliais.
2) žydai negali but Latvijos 

kariumenėje ir laivyne karinin
kais, feldšeriais ir farmaceutais.

3) žydai neleidžiama į krik
ščionių mokslo įstaigas moki
niais arba mokytojais, docen
tais, profesoriais, ir tt. Tik ga
li būti leista žydams savomis

, lėšomis, be valstybės paramos, 
, steigti ir užlaikyti mokyklas, 
valdžiai prižiūrint.

4) Visi Žydai turi būti iškel
ti iš didžiųjų Latvijos miestų.

5) žydams neleidžiama užim
ti kokių nors valstybinių tarny
bų.

6) žydai neturi teisės rinkti 
arba būti renkami (pavyzdžiui 
į seimą ar kur kitur).

7) Užginti žydams prekiauti 
medikamentais, knygomis, val
dyti arba turėti spaustuvę ar li
tografiją.

8) Neleisti žydams būti pe
riodinių leidinių redaktoriais, 
išskiriant žydų kalba leidžia
mus spausdinius.

9) Žydai neturi teisės naudo
tis valstybės banko kreditais ir 
visuomenės kredito įstaigomis; 
užginti steigt bankus ir apdrau
dimo Ištaigas, o taip pat neleis
ti vadovauti minėtoms įstai
goms.

10) žydams užginti nuo ne
žydų pirkti nekilnojamąjį tur
tą miestuose, miesteliuose, ir 
kaimuose.

Degtukų Išdirbimas
Lietuvos degtukų fabrikai iš

dirba per dieną 300,000 dėžučių 
degtukų. Fabrikai yra du, Kau
ne ir Jonavoje. Be to dar yra 
pastatyta du nauji degtukų fa
brikai. 'Dabartiniu metu deg
tukų gamybos pilnai pakanka 
Lietuvos gyventojams.

Kapitalistinės įstaigos
Iki šių betų birželio mėn. įre

gistruota: akcinių ir pajinių 
bendrovių 103, akcinių bankų 8, 
pasitikėjimo ir kt. bendrovių 57, 
savitarpinio kredito bendrovių 9, 
bankinių namų 8, pinigų keiti
mo kontorų 13, bankinių konto
rų 19, svetimšalių bendrovių 73. 
Kooperacijų bendrovės: vartoto
jų 413, gaminamųjų 47. Liau
dies bankai: žydų 92, Lietuvių 
54.

Spaustuvių, litografų, cinko- 
grafijų ir graveravimo įstaigų 
Lietuvoje yra 43. Daugiausia 
jų yra Kaune.

Svečiai iš Anglijos
Anglijos svečiai važiavo atsi

lankyt Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Lietuvoje buvo rug
sėjo 3—5 d. Apžiūrėję Ūkio 
Parodą Kaune, atsilankys Klai
pėdoje.

Amerikos Laivas 
Klaipėdoj

Rugsėjo 27 d. atsilankys Klai
pėdoje Amerikos karo laivas. 
Jis yra Amerikos laivyno skrai
duolis vardu “Pittsburg”, 13,680 
tonų talpumo, 502 pėdų ilgio ir 
turi apie 900 žmonių įgulos.

LIETUVIŲ POGROMAS 
VILNIUJE

Lenkų valdžia daro sistema- 
tingus Vilniaus Lietuvių 
gentų ir kultūros įstaigų 
mus:

1) Visai eilei Lietuvių
tojų išgalvotais pretekstais už
drausta mokytojauti mokyklo
se;

2) Įsakyta Vilniaus vaisti
nėms neduoti vaistų pagal re
ceptus kuriuos parašo Dr. Al
seika ar jo žmona Dr. Alseikie- 
nė;

DRASKO LIETUVOS ŽEMES
Lietuvoje valdžia dalina dvar

ponių žemes bežemiams ir (ma
žažemiams ūkininkams. Tokiu 
būdų keliama yra Lietuvos irkis. 
Lenkai užgrobę Vilniaus sritį 
visai kitaip daro: čia nuo maža
žemių ir musų kaimiečių atima
ma žemės ir dalinama dvarpo
niams. Taip Vilniuje gavo že
mes tokie tūzai kaip Pilsudskis,

Prystoris ir daugybė kitokių 
“žemdirbių”, Tasai pilsudski- 
ninkų Aprūpinimas žeme Liėtu- 
vos krašte buvo pirmutinis, taip 
sakant, Lenkų žemės reformos 
žingsnis. ...

Lenkija skelbė kad visi kas 
tarnavo Lenkų kariumenėj gaus 
žemės. Bet jos Lenkams Gali- 
cininkams ir Slązininkams ne
dalina nei Lenkijoje, nei Gali
cijoje, nei Slązke. Ją dalina 
Lietuvoje.... Dabar labiausia 
kolonizuojama Lenkais tokiais 
Lietuvių apygardos kaip Nau- 
gardėlis ir kitos ■.. Bežemiams 
Lietuviams, kurie turi teisės 
prie žemės savo krašte, Lenkų 
ministeris Raczynskis pasiūlė 
keliauti į Madagaskaro salą, 'ka
me Prancūzai pasiūlė duoti be
žemiams .tiek žemės kiek tiktai 
jie nori. Madagaskaro Saloje 
yra garsusis “geltonasis dru
gys” —, taigi ten ir nori Lenkai 
siųsti Lietuvius iš Vilnijos.

Ar nesuorganizuosim Vilniaus 
Draugų Amerikoje?

Muzikos Mokykla 
Klaipėdoj

Ministerių Kabinetas 
tino muzikos mokyklos 
doje sąmatą. Mokykla 
veikti nuo rugp. 15 d. 
dos Krašto Dierktorija 
lai davė didelį trijų augštų n&-

Mokyklos vedėju bus kom-

patvir- 
Klaipė- 
pradėjo 
Klaipė- 
mokyk-
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Želigovskis, Vyskupas Bandur- mą. 1----,--------------
skis, Tokarzevskis, ‘Bobidkis, jpozitorius Stasys Šimkus.

X
X

X

“Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą'

GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
LEIDŽIA A. L. T. SANDARA

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 
straipsnius, gindama laisvos demokratijos idealą. “Sandaroje” 
telpa daugiausia visokių apysakų, eilių, juokų, ir svarbiausių ži
nių iš viso pasaulio. “Sandarai” bendradarbiauja įžymiausi Ame
rikos ir Lietuvos literatai-rašėjai. “Sandara” kainuoja: Ameri
koje metams $2.50; pusei metų $1.25. Lietuvoje metams $3.00, 
pusei metų $1.50. Vieną numerį pažiūrėjimui siunčiame dykai.

“SANDARA”
Boston 27, Mass.327 E Street

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite 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. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Seope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijimo 

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 šį ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. 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.

s

s

X

Du Nauji Atstovai
Kaunan atvažiavo Argenti

nos generalis konsulas Mamte- 
ron ir Venezuelos prekybos at
stovas Burg.

Lietuvos žemės Ūkio ir Pra
monės paroda atsidarė rugpjū
čio 26 d. Kaune Parodos aikštė
je.

(“Trimitas”)

Išmoku Pinigais už 
Liet. Laisvės Pasko
los Bon nuKnonsu 
los Bonų Kanonus 

prinokusius Liepos m. 
1923, ir pirmiau, su at

siskaitymu.
P. MIKOLAINIS 
53 Hudson Avenue 

Brooklyn, New York.

Pakirpti plaukai ir pleiskauos nėra ma- 
^-.1 Joni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

’K-pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
[j kiekveno plaukus.

RyffJes
4 A'' * ' yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 

kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
’ . pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

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

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

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

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos

KODĖL
VISIEMS REIKIA SKAITYTI

i

UŽSIRAŠYKIT JĮ ŠIANDIEN!

I

tikru 
visuo-

“TELEGRAMAS”

_ kaina
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

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

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

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

"TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVĖS AL. No. 26.

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

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

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

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

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo

Važiuokit Lietuvon
i Per “Dirvos” Agentūrą

Didžiausiais, Gražiausiais ir Greičiausiais 
Pasaulyje Laivais 

‘Leviathan’ - ‘George Washington’
ir Kitais

Greita Kelione

Iš Amerikos i Klaipeda ir Lietuvą

LEVIATHAN — didžiausias pasaulyje pasažierinis garlaivis.

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

Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite:

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave

Dabar uzsirasyk
AMERIKOS LIE

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

Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvi”, .par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

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

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 
kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00; 
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill

i 
i 
I 
ii 
i 
iI 
l 
i S g 
§
i 
i 
i;

Jis savo turiniu yra tikras Lietuvių Laikraštis.
Jis tikrai rūpinasi plačios visuomenės reikalais.
Jis yra tikras apšvietos šaltinis.
Jis yra uolus musų Tautos reikalų gynėjai.
Jis yra pilnas įvairių, indomių straipsnių ir žinių, ir 
Jis yra pigiausias už visus kitus musų laikraščius, , 
nes jo prenumeratos kaina TIK $1.00 metams.

“TELEGRAMAS”
666 W. 18th Street :: Chicago, Ill.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonas Randolph 6153. Ofisas atdaras Vakarais iki 9 vai.

gryžt

Iš Cleveland Plain Dealer

mą statyt naują katedrą Cleve
lande. Dabartinė senoji kated
ra yra maža, mažam Clevelandui 
pastatyta dar pradžioj pereito 
šimtmečio.

Biruta žiurienė, P. J. žiurio 
moteris, su šuneliu vieniši New 
Ycirke ir Brooklyne pas sayo tė
vus ir gimines. Ji žada 
už savaites laiko.

DALINIS ŠAULĖS UŽTEMI
MAS CLEVELANDE V. K. RAČKAUSKO 

IŠLEISTUVĖS
Nedėlioj, rugsėjo 16 d., Cleve- 

lando tautininkai rengia išleis-! 
tuves V. K. Račkauskui, “Dir
vos” vedėjui, kuris išvyksta į 
Londoną, ant Lietuvos valdžios 
pašaukimo, užimt Lietuvos Pre
kybinio Atstovo vietą.

Daug sutiktuvių ir išleistuvių 
turėjome, tečiau pirmos yra iš
leistuvės Clevelandiečio į tokią 
svarbią musų valdžios vietą, to
dėl pats susirinkimas į išleistu
ves bus žingeidus ir svarbus, tik 
geistina kad kuodaugiausia Lie
tuvių sueitų.

Vakarienė atsibus ateinančioj 
nedėlioj, Mandarin Cafe, 622 
Prospect Ave. Susirinkti gali
ma nuo 5:30 ar 6 vai. vakare, 
ten su draugais ir pažįstamais 
pasikalbėti. Apie 7:30 vai. pra
sidės vakarienė.

Kurie norėtų pranešti jog da
lyvaus gali atsišaukti “Dirvoh”, 
arba tą patį vakarą atvažiuoti 
nurodytu antrašu. (Tikietai <po 
$1.75 ypatai). Reng.

Marie Price. 15-os ,metų mer
gaitė, sugulovė Whitfieldo, ku
ris nuteista visam amžiui kalė- 
jiman už nušovimą pdlicisto, bu
vo padarius sutarti su vienu te
atru lošti čia tūlame veikale, bet 
tai sužinojus moterų organizaci
ja pareikalavo teismo uždrausti 
jai tame teatre pasirodyti. Tei
smas tą padarė, nuteisdamas ją 
arba eiti j mergaičių pataisos 
namus arba apleisti ClevelancĮą, 
nes ji paeina iš kito miesto. Ji 
laike Whitfieldo gaudymo susi
laukė kūdikio, bet jis gimė ne
gyvas.

AKRON, OHIO
čia tarp Lietuvių turbut nie

kad ir nebus nieko gero: tik ne
sutikimai, skundai, po teismu^ 
tąmpymasi ir ten sunkiai uždir- 
btų'pmigų mėtymas tai papras
tas Lietuvių darbas. Mažai ku
ris tėra iiuosas nuo tų nuodė
mių. žmonės laibai girtauja, 
vis daugiausia naminę darantis, 
iš ko viskas paeina, areštai -ir 
teismai.

Dabar apie Lietuvių bažnyčią! 
susitelkė, gauja bolševikų, jie 
per dienas iir naktis veidą na-! 
minę ir žmonėms pardavinėja. 
Prie jų prisidėjo ir buvuteis Lie
tuvių kelbonas; valdžia jų su jo 
tarnaite areštavo ir nubaudė už 
virimą rūgšties. Ko jau norėti 
iš bolševikų jei ir kunigai nuo 
to neatsilieka. Tikra anarkija 
tarp vietos Lietuvių. Ar 'Eigai 
taip bus ?

Namų statymo direktorius pa
skelbė kad Akrone bus statoma 
nauja geležinė dirbtuvė už pu
sę milijono dolarių. Joje 
dirbti daugybė darbininkų, 
išdirbiniai bus vartojama 
automobilių guminių ratų. 
Akrono gyventojams maža
bus nauda: kada guminės dirb
tuvės sustoja dirbti ir tos gele-

žinės kartu sustoja. Šiuo laiku , 
darbai čia eina silpnai.

JIEŠKOJIMAS IR LIETUVOS
Tėvas ir Juozas Mauručiai 

pajieško Jurgio Mauručio. Jis 
Amerikoje gyvena 13 metų]. 
Prašome jo palties atsišaukti ar
ba apie jį žinančių pranešti se 
kančių adresu:

Juozas Mauiručas 
Parausių kaimo, Pilviškių

Lithuania.

(38)

paš.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

“Dirvoje” galima gauti viso
kių laikraščių iš Lietuvos.

8011

tilps 
Jos 

prie 
Bet 

iš to

PARDAVIMAI
2 šeimynų namas, 1473 East 

65th Street. Penki kamba
riai ir maudynė apačioj ir vir
šuj. Maža cašh kaina reikalin
ga išdalinimui turto pb mirčiai. 
Kreipkitės: Chas. R. Fell, Exec. 

■7122 (Superior Ave.

PIANO LEKCIJOS
MINUTŲ, 75 CENTAI 
JŪSŲ NAMUOSE.
V. GREIČIUS
BELLEVUE AVE. (40)

ITALIŠKI AKKORDEONAI
Išdirbam ir importuojam visokius pir
mos klesos ranku darbo ITALIŠKUS 
AKKORDEONUS

geriausius pasaulyje. Dešimts 
garantiją. Musą kainos yra žemiau 
negu kitų išdirbėję. Dykai Akkordeo- 
nu grajymo mokinimas pirkėjams. 
Reikalaukit katalogo, dykai.

RUATTA SERENELLI * 
817 Blue Island Av. Dept. 

Chicago, Ill.

metų

(40) 
•co. 
96,

I LOUIS EISENBERG ; 
[Turi Geležinių Daiktu. Pečių,j 
i Kvaibų, Vamišių, (anuoja, [ 

Lieja ir Stogams dangalų ' 
1169 East 79th St. N. B. 

Princeton 1387-K

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškon mąu- 
dynėn, kur jiems geriausią patinka, 
nes 
šia 
jus

yra visokį patogumai ir geriau- 
patarnaujama. Taigi ateikit ir 
kurie dar nebuvot. (30)

KAINA TIK 25 CENTAI.
921 St. Clair Ave.

Netoli E. 9th Street

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

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

Dieviškas Planas Amžių . - 15c Milijonai Žmonių Nebemirs 26c 
Ką Sako šv. Raštas apie Peklą__ 10c Arpą Dievo ------------ 66c
Kreipkitės i "Sargybos Bokštas” 18 Concord St. Brooklyn, N. Y.1

The
Pul

Ohi

In th 
Ciuia< 
Lithu
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Į DR. J. T. VITKUS
> Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 

Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65

Virš 'Aptiekos

i Vyriški ir Moteriški 
ČEVERYKAI

į. Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- 
r tės. Naudokitės šita proga — 
L Lietuvių išdirbystės Over-Globe 
► čeverykai drūtai padaryti ir 
f gražiai tinka ant kojų, šitas 
į. yra tik vienas Lietuviškas što- 
r ras ėeverykų Clevelande.
f MEYER MILLER
f 6311 St. Clair Ave.

::

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

NAMAI Pardavimui

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

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

N6. •

JUG

Neser
mui

Sandariečiams pranešimas! 
Sandaros 18 kuopa yra nutarus 
nedėlioj, rugsėjo 16 d.; nuo 10 v. 
ryte, nusitraukti kuopos narių 
paveikslus. Nariai visi būtinai 
kviečiami ateiti pas A. Bartkų, 
fotografą, 1197 E. 79th Street,

Kurie pasi
vėluos tie nepateks .ant paveik
slo. Paveikslas -reikalinga pa
gal Centro sekretoriaus prašy
mo potalpinimui į 1924 mėtų ka
lendorių kurį Sandara išleis.

Vald.

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Sori

1657 EAST 55th STREET

Didelis 8 kambarių pavienis na
mas, 2 paskiri pečiai, karštas 

vanduo, anglim ar gazu kūrina
ma, didelis skiepas, sleitų blo
gas, dideli porčiai. Lotas 41 pė
da fronte. 1331 Giddings 'Road, 
arti Superior, kamp. Duluth Av. 
Turi but tūtoj parduota išdali
nimui turto, kaina $10,000. (38) 
Kreipkitės, 6929 Superior Ave.
Mėsinyčia ir grosernė parsiduo

da. Geroj įdėtoj, apgyventoj 
Lietuviais. Visi naujausi intai- 
symai, kaina prieinama. (38) 
Klausk, 7201 Wade Park Ave.
GROSERNĖ. SALDAINIU IR 

DELIKATESENŲ ' 
KRAUTUVĖ 

Parsiduoda Pigiai.
PARSIDUODA PIGIAI.

RANDASI GEROJ VIETOJ. 
RENDOS LYSTAS DAR 

YRA ANT PUSKETVIRTŲ 
METŲ.

Kreipkis 3318 ORANGE Av. 
arba Dirvos Krautuvėm

NwvwwwwwiMwwm
C. D. AINGER |

ADVOKATAS 2 
ij ir Notaras į 
■ ■ 307 WILLIAMSON BLDG. į 
5> Visus Lietuviškus reikalus 2 
Iužžiuri 5

P. J. KERŠIS u į 
jis taipgi kalbą Lenkiškai, Sla- 5 
viškai ir Rusiškai. 2

Telef.: Main 6111. 2

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos
10 ryto iki 12

■ 2 iki 5 po plat
NedSIiomia

nuo 10 iki 11
Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

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

“DIRVA”
7907 Superior Avė.
Jei negalit ateiti rašykit, 

dien iki 9 v. vakare.
, 9 v. ryto iki

Cleveland, Ohio 
Ofisas atdaras kas- 
Šventadieniais nuo 

1 2 vai.

Prospect 2420 Central 1766
The f. w. zimmerman co.

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuojam, isleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

D
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Clevelandiečiai kurie pereita
me panedėlyje, .rugsėjo 10 d., 
atsiminė kad tą dieną bus saulės 
užtemimas, ir pasinaudodami 
proga pažiurėjo į saulę per ap- 
rukintą stiklą arba kitokius pa-1 
buklus aptemdančius saulės aš
trius spindulius, -malte panašų 
vaizdą iš saulės kaip parodo di
dysis paveikslais. Mažasis pa
veikslas su trimis Saulės fazė
mis yra iš 1918 metų birželio 
mėn. užtemimo, padarytas lai
ke “Dirvos” redaktoriaus Kar
pavičiaus tėmijimų.

Clevelande oras buvo labai ty
ras, ir mėnulio mėjimas tarpan 
saulės ir žemės aiškiai matėsi 
ne tik per aprukintus stiklus, 
bet ir nuoga akia, bet nuoga 
aikia tik trumpam momentui bu
vo galima matyt, nes tuoj saulės 
spinduliai apakina žiūrėjimą!

Pirmi'au'sias mėmflio užėjimas 
ant saulės išrodė kaip matoma 
mažojo paveikslėlio pirmam pa
vyzdyje. Dąugiausia kiek buvo 
šaulė užstota Clevelando Srityje 
parodo didysis paveikslais ir tre
čiasis mažame piešinyje. 1918 
metų užtemime čia buvo matyt 
tik tiek saulės palikta kaip pa
rodo mažasis vidurinis paveiks
le pusratis.

Santa Barbarai Ca'l., įrengti
astronomiški aparatai tėmijimui ant paskirto laiko, 
užtemimo — nes ten užtemimas j 
buvo matoma pilnas — ir foto- . 
grafavimui saulės koronų ku
rios buna matomos kada saulė p 
užtemsta, atlikta pasekmingai, 1 
nes dangus buvo tyras. Tik toj 
vienoj vietoj, vienas Anglas, ki
tas Amerikietis, tyrinėtojai te
gavo pasekmių, kitur visur, sy
kiu ir Meksikoj, kur užtemimas 
turėjo būti pilnas, dangus buvo 
apsi niaukęs ir nedavė progos' 
astronomams tyrinėjimus dary- Į 
ti, nors dėta dideli pinigai pri
sirengimui prie to darbo.

Nuo pradžios kaip mėnulis i 
užėjo ant vakarinio saulės kraš
to, apie 2:30-vai. po pietų, iki 
jis praėjo į rytinį kraštą pro 
saulės apačią, praėjo apie trįs i 
valandos. Pats geriausias ūžte • 
mimo laikas buna vos porą ar 
tris minutas; paskui vėl vienas 
kraštas nušvinta ir neleidžia 
daryti jokių tyrinėjimų, išsky
rus fotografavimą užtemdintų 
saulės dalių.

Suv. Valstijų laivyno lakūnai 
išsikridę virš debesų teturėjo pa
sekmių. Jie buvo 16,000 pėdų 
augščio pre, bet nebuvo galima 
perdaug darbą vesti kadangi 
negalima orlaivio pasistatyt ant 
vietos.

Utarninke Clevelande prasi
dėjo Amerikos dantistų draugi
jos metinė 'konvencija. Suva
žiavo apie 10,000 tos profesijos 
vyrų ir moterų. Vieni delega
tai atvežė tokių, kiti kitokių su
manymų. Daugelio norima pa
statyt dentis terijos profesiją 
[lygiame laipsnyje su kitais svei
katos mokslais. Tūli medicinos 
daktarai dentistus dabar vadi
na dar “dantų kalviais”.

Konvencijos atidaryme daly
vavo valstijos, miešto valdinin
kai ir mokslo įstaigų vedėjai. 

ii.ųDr. Aguiląr iš Madrido, Ispa
nijos, atvažiavo į konvenciją siu 
paršymu kad Amerikos, dentis- 
tai paduotų pagalbos ranką savo 
porfesijos žmonėms Rusijoje.

Dr. Aguilar, kuris yra dentis- 
tu Ispanijos karališkoj šeimy
noj, perstatė Rusijos dentistų 
sunkią padėtį, ir abelnai var
gingą padėtį visų profesijonalų 
rojaus šalyje. Jis rodė net (pa
veikslus kuriuos pats nutraukė 
savo atsilankyme šią vasarą.

Po penkių metų skalbimo 
eų naminių skalbinių, tūlas 
Clayton nuėjęs teisman parei
kalavo persisikyrimo nuo savo 
pačios.

Pamokinimas vyrams: Nusi
imkit pačiai pasitamaut kaip 
tik apsivedat, nes paskui visą 
amželį ji jums visus darbelius 
ant .sprandelio sukrovinės.

W.

Mokyklosna šiais metais su
ėjo j 130,000 vaikų. Bent pen
kiolikai tūkstančių buvo perma- 
žą vietos.

Miesfte statoma aštuonios di
delės -naujos mokyklos,. Apie 
300 naujų mokytojų paimta prie 
mokymo/

V. D. ŠTAUPAS
Malonu pranešti Clove- 
lando Lietuviams kad ą^ĮjįįįįSi^^Įį 
perkėlę savo krautuvę 
j naują apielinkę užpil- 
dėm ją įvairiais graž- 
daikčiais. Didelis rinkinis vyriškų ir 
moteriškų laikrodėlių naujausios ma
dos, taipgi šliubinių žiedų, vestuvėms, 
varduvėms ir gimimų dienoms pui
kiausiu dovanų. Taipgi p-is 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 AVE.

PIGIAI PARSIDUODA 
GROSERNĖ IR MĖSINYČIA

Randasi geroj vietoj ir geras biznis, maišy
tų žmonių apgyventa. Turiu labai puikią 
progą atsakančiam žmogui. Turiu išvažiuot 
mokyklon rugsėjo 20 d. Nepaprasta proga 
jei parsiduos šią savaitę. Kreipkitės 
Mr. Stanley Ivinauskas

t

1132 E. 71st St

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

NAMAI NAMAI NAMAI
Wade Park Ave., JJviejų šeimy

nų, 4 ga ra žiai, lotas Sl^xlSO.
Kaina $13,500.
E. 85th St., šiaurėj nuo Supe

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

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

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

namus. -Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE.

Rand. 6153.

PUIKIAUSIA STUDIO
Antano Bartkaus paveikslų 'stu
dija yra viena iš geriausių fo
tografijų traukimo įstaigų, ir 
jis yra artistas prie fotografijų 
darbo. Dabar nori duoti progą 
visiems nusiimti gerus paveiks
lus už ‘nužemintą kainą. Taip
gi dabar oras geriausias-, žmo
nės labai gražiai atrodo.

Kurie turit iš 'Lietuvos pavei
kslus nors ir labiausia suman
kytus, čia padarys puikius pa
didintus paveikslus.

Meldžiame visų apsilankyti Ir 
persitikrint musu darbo.
ANTANAS BARTKUS 
1197 East 79th Street

NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVE 
RAKANDU FIRMOS

Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo.

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

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

Zykus, veiklus vaikinais, 
dienose išvažiavo į The 

Northern University, Ida,

K. 
šiose 
Ohio 
Ohio, kur ims daugiau mokslo,
o paskui' žada mokintis dentis- 
terijos. Gerų jam pasekmių.

Clevelando vyskupas, Joseph 
Schrembs, sugryžęs iš Europos, 
pasakojo laikraščiams apie savo 
patyrimus važinėjime po Fran- 
euziją, Vokietiją, Šveicariją ir 
Italiją, išrodinėdamas kad Euro
pos Tikimo raktą laiko Vokieti
ja; jeigu sykį Berlino valdžia 
neišlaikytų, visa Europa sudre
bės.

Vyskupas Schrembs, būda
mas pas popiežių, išgavo leidi-

butų, bet nėra 
geresnio kai'ha- 
mie darytas.
Superior Home 

Supply
6101- SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI

Ouo^lacliė

Kampas Superior Ave. ir East 65th Street

Stalai, Lovos, ‘ Sprenžinos. Matrasai, Pečiai, 
Karpetai, Linoleum, Svetkambariams 'Setai, 
Valgomų ir Miegamų Kambarių Reikmenis.

Duodama Dovanos Pirkėjams.
Ateikite persitikrini. Kainos prieinamos.

. M SACEVIČ1US, Vedėjas.

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

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

C! Bėgyje pastarų 30 ftietų netoli Du Šimtai 
Milijonų Dolarių buvo investintaį 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: Utaminkais, Ketvergais, ir Subatomis: 6 iki 8.

į DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ I 
|| į THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.-J
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