
j “DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
I (THE FAFED)(THE FAFED)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co 
Yea-Jy Subscription Rate:

In the United States......................... S2.00
Canada apd Mexico... t.=................. 2.50
Lithuania and other countries........ 3.00

Advertising rates on application.
“D I R Vi”

3352 Superior Ave. Cleveland. Ohio
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Qffice of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879 

penktadienis; lieposTjuiW iiFh 
M W ------- ----- IlWBUHmil JU Ml II "■MMWWrr-r. -rr-T- -

_2 W SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Ižia kas savaitė Clevelande, Ohio
Lietuvių Spaudos Bendriie

Metinė Prenumerata:
Valstijose...................... $2.00
Meksikoje..................... 2.50
kitur............................ . 3,00
skaitosi nuo dienos užsiraAv-

u

t;

If

g lytose
K v Joje ir
Lieievoje ir
Prenumerata
mo, ne nuo Naujų Metu.’ ir mokas! ižkalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.

“S S R V
j 3S&2 Superior Ave. Cleveland. Ohio
L—-------——-■ ' . J!

No. 2$ KAINA 5c CLEVELAND, OHIO VOL. IX (METAI 9-TI5

NOMINACIJA ĮVYKO ANT TREČIO BALOTO 
KADA PER 103 ATVEJŲ NEIŠBALSUOTA

McADOO ir SMITH, DU SUSIKIRTELIAL

Senatorius Walsh, Valdininkų Skandalų Tyrinėto
jas, Siūloma ant Vice-Prezidento.

Lakūnai Aplink Žemę 
Skrenda Pasekmingai 
Amerikos lakūnai šiose dieno

se jau pasiekė Persiją, jau ran
dasi arčiau Europos.

Anglas lakūnas pasiekė 
Japoniją skrisdamas aplink
mę tuo pačiu keliu kur skrenda 
Amerikonai, tik jis vyksta į ry
tus. Jam dabar lieka pasiekti 
Alaską ir Kanadą, ir jau bus 
Amerikoj.
Atlantiką jis atsiras Anglijoj.

Italijos lakūnai rengiasi per
skristi šią vasarą per Atlantiko 
plačiausią dalį.

jau
že-

: IK DARBININKŲ ŽINIOS

da- 
po

irgisakosi 
daug užsa- 
negu kita-

Demokratų Konvencijos 
Eisena

New York, liepos 9. — De
mokratų partijos konvencija 
trečiu balsavimu po atsisaky
mo kitų visų kandidatų, no
minavo ant prezidento John 
W. Davis, iš West Virginia.

Senatorius Walsh iš Montana 
siūlomas ant vice-prezidento. 
Jis konvenciją vadovauja.

Paskui perskridus

' ITALIJOJ KRIZIS DI- ĮMacDONALD LANKĖ- 
DĖJA, UPAS GENDA SI PARYŽIUJE

Roma. — Nors nieko ypatin
go nenutiko pastarose dienose, 
vienok keistas upas perėjęs per 
Italiją nuo krizio: po nužudymo 
seimo atstovo Mątteotti vis ne- 
aprimsta, priešingai dar padėji
mas darosi kebleshis. Eina kal
bos apie fašistų vėl rengimąsi 
užimti viską savo kontrolėn, o 
iš kitos pusės apie rengimąsi su
kilti komunistų iy' socialistų.

Valdžiai priešinga spauda iš 
savo pusės kuria didesnę ugnį 
savo šalininkų jausmuose. Po
licijai įsakyti saugoti ir ardyti 
visokį komunistų pasikėsinimą 
demonstruoti ar kaip kitaip elg
tis.

Akrone, O., General Tire and 
Rubber Co. padidino savo įstai
gą automobilių ratų gumų 
rymui ir dabar išdirbines 
5,500 gumų į dieną.

Kitos kompanijos 
turi gerai biznio ir 
kymų, net daugiau
ties kada tokiu pat periodu.

Youngstowne, po atšventimo 
liepos 4 d. daugelis geležies ir 
plieno dirbtuvių Mahoning klo
nyje pradėjo darbus biskį dides
niu saiku negu dirbo pirmiau.

Prasideda didesni reikalavi
mai plieno. Apdirbtų plieno da
lių reikalavimas ypač pažymus.

Lorain, O., tris National Tube 
Co. dirbtiiv& it*■ 
vaite pasitaisymams.

Clevelande Cleveland automo
bilių kompanija sako jog ji kas
dien ima naujų darbininkų prie 
darbo, nes prasidėjo didesnis 
reikalavimas jos automobilių.

Syracuse, N. Y., Franklin au
tomobilių kompanija pradėjo 
veikti smarkiau ir daug reika
laujama jos automobilių, dėlto 
turi gana darbo.

Clevelande darbu apmažėji- 
mas pasidarė dar biskelį dides
nis, kaip sužymi Chamber of 
Commerce darbų komitetas. Tik 
birželio bėgiu, mažėjimas buvo 
žymiai menkesnis negu kitais 
mėnesiais nuo prasidėjimo ma
žėjimo kovo mėnesyje šį pava
sarį.

Didėsės dirbtuvės dabar turi 
liek darbininkų kiek turėjo bir
želyje 1922 m., kuomet darbai 
pradėjo kilti po 1921 metų nu
slūgimo. Apie 67,526 darbinin
kai dar dirba didesnėse dirbtu
vėse, neskaitant mažųjų. De
šimts įstaigų pasiryžę imt dau
giau darbininkų liepos begiu, o 
septyniolika dar atleis kiek nuo 
darbo. Kitos dirbtuvės sako jog į 
kolei kas darbai eis menkai, bet -vl;a<~ užkirsti kelią New Yorko 
už poros mėnesių pradės imti Į gubernatoriui Smith, 
daugiau darbininkų.

New York, liepos 9 d. — Po 
dviejų savaičių smarkios kovos 
už nominaciją, daugiausia rėmė
jų turėjęs Demokratų partijos 
kandidatas McAdoo sutiko pa
liuosuoti savo delegatus ir leisti 
jiems balsuoti už bile kurį kitą 
kandidatą. Tokiu tik keliu ma
tėsi išėjimas Demokratams no

užsidarė šią«a-1 minavimui kandidato ant prezi-
dento. Smith, antras su dau
giausia rėmėjų po McAdoo, su
tiko tik tada paliuosuoti savo 
delegatus kada paliuosuos Mc
Adoo.

Iki liepos 8 d. konvencija bal
savo net šimtą sykių, bet jokių 
pasekmių negauta, nes tvirtųjų 
kandidatų rėmėjai laikėsi tik 
savo, tūli su smulkiais balsų 
skaičiais nominacijų jieškantieji 
išėjo iš nominacijų, bet jų bal
sai vėl taip susidalino kad nei 
vienas negalėjo pasiekti reika
lingo dviejų trečdalių skaičiaus 
ir nei vienas nepasiekė nei pu
sės esančių delegatų balsų.

Daryta visokie bandymai išei
ti iš susirakinimo vienų prieš 
kitus.
perkelti j kitą miestą ir ten po 
trumpo laiko suvažiuoti, 
ne visi ant to sutiko.
kandidatų vadų pasitarimas, ir
tas prie nieko neprivedė, nes 
McAdoo buvo atsisakęs paliuo
suoti savo balsuotojus. Galinus 
jo balsai ėmė mažėti, ir jis nu
tarė paliuosuoti, nors turėjo dar 
tiek balsų kad galėtų nedaleisti 
nominacijos bile kuriam kitam.

Naujas Krizis Sovietų 
Rusijoj

Maskva. — Sovietai pergyve
na kitą didelį krizį — paskutinį 
krizį, kaip tikima, pirm negu vi
sas pasaulis Rusiją pripažins. 
Jos priešai, išlaukiniai ir nami
niai deda visas pastangas neda- 
leidimui prieiti į eilę visų vals
tybių. Jų pačių kaltė yra iš vie
nos pusės kad jie panaikino vi
sokį privatiškumą Rusijoj ir ne
leidžia privatiškiems bizniams 
liuosai gyvuoti. Šįmet kada ko
munistai vėl pradėjo kampani
ją prieš privatinių kapitalų vei
kimą, tuomet sulyg pačių bolše
vikų išskaitliavimų nemažiau 65 
nuošimčių prekybos 
dalis kapitalo buvo 
rankose, 
veikimą 
smaugti.
lių akis ir vidu jinių biznierių do
me ir visi vėl pradėjo sovietu 
valdžiai prieštarauti. To pa
sekmės buvo tokios: sausio 1 d. 
šįmet bedarbių Rusijoj buvo 
641,000, o balandyje jau buvo 
1,400,000 bedarbių. Reiškia vėl 
apsistojo darbai kada privati
niai kapitalai imta smaugti.

Premjeras Rykov sako jog 
bedarbių skaičius dar didėja ir 
kad dabar esą apie 2,000,000 ne
turinčių darbo.

Bolševizmas Filipinuose
Manila. — Filipinų salose, ku

rios nori atsiliuosuoti nuo Suv. 
Valstijų, apsireiškia bolševiz
mas. Tarp kareivių pradėjo at
sirasti bolševikiška organizaci
ja. Tūli pulko vyrai atsisžiko ei
ti pareigas. Keletas vadų areš-
t uotą.

Kareiviai taipgi buvo sustrei
kavę už algas. Filipinai gauna 
mažesnes algas negu baltieji ka
reiviai.

$1,250,000 Laižyboms
New York. — Laižyboms už 

demokratų kandidatus kurio ke
lio nuomone laimės nominacijas 
demokratų konvencijoj .sudėta 
išviso $1,250,000.

Norėta net konvenciją

Bet
Daryta

Clevelande organizuojasi į u- Lynčiavimas Mažėj 
m nriurnnrrmm r »ninc« .niją pieno pristatytojai Į mies

tą iš ūkių. Jau Įsteigta unija 
ir organizavimas pradėta.

New Yorke pasibaigė siuvėjų’ 
streikas. Darbdaviai sutiko ant 
reikalavimų, kas labai nustebi
no unijos vadus, nes jie rengė
si iššaukti ant streiko 500,000 
moteriškų drapanų siuvėjų.

Steubenville. O., dirbtuvėj už
mušta vienas darbininkas kati
lui užkritus ant jo.

Eagle Lake, Minn., astuonios 
ypatos užmušta traukiniui užlė
kus ant automobilio važiavusio 
per reles.

Japonijos laikraščiai smarkiai 
pasmerkia savo pilieti kuris nu
plėšė nuo Amerikos ambasados 
Suv. Valstijų vėliavą, japonai 
nenori del tokio pasielgimo įsi
leisti Į kivirčius su Amerika.

;a
Šįmet, pirmų 6 menesių bėgiu 

tik penki juodukai nulynčiuota 
(pakarta ar kitaip nužudyta) 
už prasižengimus prieš baltvei- 
džius, daugiausia už palietimą 
baltų moterų. Per keturiasde
šimtis metų kaip rekordai apie 
lynčiavirr.us laikoma, šis nulyn- 
čiuotų skaičius bėgyje šešių mė
nesių buvo mažiausias.

Bažnyčia prieš Karus
Washington. — Protestonų 

bažnyčių susivienijimas išsiuntė 
į 150,000 savo parapijų atsišau
kimus dėti pastangas kovoti už 
panaikinimą karų, slopinti ka
ringumo ūpą. Karai yra nuož
miausias blogas šių dienų civi
lizacijoje, sako agitatoriai, už 
taiką.

ir ketvirt- 
privatinėse 
ir kapitalo 
norėjo nu-

Tų biznių 
bolševikai
Tas atkreipė kitų ša-

Šaudo Klukserius
Binghamton, N. Y. — Kluk- 

seriams laikant savo trijų dieni] 
sueigą laukuose, anksti ryte ne
žinomi žmonės pradėjo į jų pa
lapines šaudyti norėdami išvai
ky Li. Nieko nesužeista. Buvo

Išmuštataipgi mėtyta plyto:
vienai
kuriame buvo
sveikinanti;

barzdaskutyklai 
išdėta 

tos slaptos 
zacijos suvažiavimą.

parašas 
organi-

svajo- 
jvedus 
pinigų

Anglai Kala Bolševi
kams Pinigus

Sovietų Rusijos carai 
jo, svajojo, galvojo kaip 
lygybę kad žmonės be
gyventų ir tik mainytųsi reik
menimis už 
jonės nuėjo ant nieko. Tada 
pradėjo spausdintis popierinius 
milijon-rublius. Iš tų nieko ne
išėjo, nes popiera popieros ver
ta. Dabar nutarė daryti pini
gus iš aukso, ir kad žmonės ne
manytų jog ir komisarų auksas 
ir sidabras yra apgavinkas pa
vedė Anglijai mušti sovietams 
sidabrinius pinigus, 40,000,000 
rublių.

Nors ir kapitalistiškai gyvens, 
komunistai vis svajos kad turi 
bolševizmą....

reikmenis. Bet sva-

Neatsargumo Lėšos
Neatsargumas kainavo Suv. 

Valstijų žmonėms 1923 metais 
virš $200,000,000 gaisrų nuosto
liuose, 
tukais, 
cigarų 
vedant
išpylimu pelenų ir kitokiu bildu 
yra tokių nuostolių pasekmė.

Neatsargumas su deg- 
su numetimu surūkytų 
galų, neatsargumas su- 
kaminus, pečius, taipgi

Sukilimas Brazilijoj
Buenos Aires, liepos 8. — 

250 užmušta, 200 sužeista su
sirėmime prie Sao Paulo tarp 
valdžios kariumenčs ir sukilė
liu.
Buenos Aires. Argentina. — 

Armija iš 13,000 vyrų traukia 
ant Brazilijos sostinės. Sukili
mas prasidėjo Sao Paulo valsti
joj. Dėlei griežtos cenzūros ne
gaunama aiškesnių žinių apie tą 
sukilimą.

Paminklas 1924v Metų j 
Žmogžudžiui

Bencschau, čeko-'Slovakija.— 
Čekų demokratų 
statyti paminklą 
zip, kuris 1914 
Austrijos sosto 
žmoną Sarajevo 
mi pradėjo pasaulinį karą, kurio 
pasekme yra išsiliuosavimas Če- 
ko-Slovakų tautos iš Austrų.

partija rengia 
Gavrilui Prin- 
metais nužudė 
inpėdinį ir jo

Paryžius. — Naujas Francu- 
zijos premjeras Ilerriot, jausda
mas savo priešingų partijų nu
sistatymą jį kedenti, sumanė 
netrunkamai susitarti su Ang
lijos premjeru MacDonaldu pa
simatyti ir apkalbėti tarptauti
nius reikalus pirm negu jo prie
šininkai užkirs jam kelius. Her- 
riot užsikvietė MacDona’dą į 
Paryžių ant liepos 8 d.

Visi įsitikinę kad Herrioto 
kabinetas randasi pavojuje ir 
kad gali griūti. Francuzijos se
nate atidėjimas debatų delei at
silankymo Anglijos premjero 
davė Herriotui progą pasisteng
ti išdirbti kokį nors susitarimą 
su Anglija. Ilerriot mano kad 
po pasitarimo su MacDonaldu, 
kada prasidės senato debatai ta
me reikale, jis galės perstatyti 
senatoriams kas nuveikta ir ką 
reikia daryti įvedimui Dawes’o 
plano, ir tuomi mano išsigelbėt 
iš savo keblios padėties.

Anglijos premjeras nustebino 
savo valdžią pareikšdamas jog 
jis tuoj vyksta Paryžiun susi
derinti su Francuzija kilusiais 
nesusipratimais už Vokietiją ir 
Ruhra.

Duesseldorf, Vokietija. ■—Vo
kietijos laikraščiai protestuoja 
prieš Francuzų okupacijos val
džią Ruhre kad ji vietoj apleis
ti dar užima naujas savo s. įvy
ktoms vietas palei tiltus.
rašėiai reikalauja kad Vokieti
jos užrubežių ministeris žiūrėtų 
idant Francuzai apleistų ir til
tų sritis kaip ir visą Ruhrą.

S. Valstijcs Auga
Dėlei didelės ateivybės ir že

mo mirčių skaičius, per 1923 
metus Suv. Valstijų gyventoju 
skaičius padidėjo 1,934,000.

Apie 1,238,000 žmonių gimė, 
apie 621,000 mirė, liko apieo

617,000. Prie to dar prisidėjo 
apie 1,122,000 naujų ateivių.

Nuo 1920 metų cenzo (gy
ventojų surašo) Suv. Valstijos 
gyventojais padidėjo ant virš 
septynių milijonų.

Mirė Prezidento Sūnūs
Washington. — Liepos 7 d. 

mirė Suv. Valstijų Prezidento 
Coolidge sūnūs Calvin, 16 metų 
jaunikaitis, nuo kraujo užnuo- 
dinimo kurį įgavo nuo pratryni- 
mo kojos žaidžiant tennis. Vi
sokiais budais jaunikaitis ban
dyta gydyt ir gelbėt, net imta
si kraujo perleidimo iš kito ka
da rodėsi kitos pagalbos nėra, 
vienok mirtis laimėjo.

Tai gera pamoka ir darbi-1 
ninkams kad reikia apžiūrėti | %I “ susižeidimus, nes kuomet liga1 
prisimeta sunku išgelbėt.

Baltimore, O. — Užsidegus ir 
prigėrė tris I 

juodukai. Keletas dar nesuras- Į 
ta ir manoma bus prigėrę.

Desėtkai žmonių sušoko van
denin pajutę ant laivo gaisrą.

mieste ir tuo- nuskendus laivui

A iri ja Tures Savo At
stovą Amerikoj

Londonas. — Anglijos minis- 
teris pranešė savo ambasado
riui Washingtone jog Anglija 
sutinka duoti Airių Laisvai Val
stijai pasiųst savo atstovą Ame
rikon kuris rūpinsis grynai Ai
rijos reikalais. Nori žinoti ar 
Suv. Valstijos sutiks priimti to
ki atstovą. Tokiu atstovu yra 
paskirta Prof. T. A. Smiddy iš 
Cork, Airijos.

Lenkija perka iš Amerikos 
sidabrą darymui sau pinigų. Ir 
tą pirkimą turbūt padarys taip 
kaip paskolą iš Amerikos: jeigu 
norit gaut užmokestį už -sidab
rą, duokit dar daugiau jo.

Washingtone pradėjo darbą 
nacionalė taryba panaikinimui 
karų. Liepos 26 d. bus oficia
liai atidaryta kampanija prieš 
karus, auklėjimui žmonių būti 
priešingais ginkluotų peštynių.

atitaisyta tos sunkios ir didelės 
skriaudos kurių Lenkija ypač 
pask.iaisiais metais yra pada
rius Lietuvai. Kaip Lietuva ga
li sueiti su Lenkija į konsulari- 
irius ar diplomatinius santikius 
kai Lenkija laiko jiega pagrobu
si Lietuvos sostine Vilnių, juo 
labiau kad tas smurto aktas su
laužė vienintelį, tik įvykusį su 
Lietuva juridini aktą—Suvalkų 
sutartį, Tartų Sąjungos akivai
zdoj pasirašytą. Nejaugi gali 
rimtesni Lenku ir Europos po
litikai manyti kad ir čia Lietuva 
turi parodyti “taikingumo” dva
sios pripažindama smurto aktą 
t ik tam kad savo pietų kaimy
ną padrąsinus ryžti imtis dar 
kitu avanturų? Lietuvai Vil-

Vilniaus 
didesnės 
sakysim,

Dar Klaipėdos klausimą beri- ■ 
šant nuolat ėjo gandų kad tik j 
Lietuvai sutikus padaryti lega- i 
litis santikius su Lenkija Amba-Į 
sadorių Konferencija tesutik-| 
sianti perduoti Lietuvai suvere- Į 
nitetą į Klaipėdos kraštą ir kad ; 
Paryžiuje esant ( ruošiama net 
tam tikra nota Kaunui. Lietu- [ 
vai tuo laiku davus suprasti kad ■ 
tokio turinio nota klausimą te- j 
berišant butų nepriimtina ir pa
darytų blogo įspūdžio krašte, | 
nuo tos notos siuntimo, tuo tar
pu susilaikyta. Dabar kai jaus
mai jau gerokai Lietuvoje at
slūgo, Ambasadorių Konferenci- j 
ja palaikė šį momentą tinkamu Į 
senai ruošiamai notai inteikti. | 
Vyriausybė yra gavus ir “Elta” ■ ,
ją paskelbė nurodžius kad vy-'niaus atvadavimas, 
riausybe mananti į ją duoti pla- klausimas yra daug 
tų atsakymą kaip tik busią lik- reikšmės negu kad. 
viduota kabineto krizis. Į Prancūzijai reparacijų klausi-

Nesiimant spėlioti kokio turi-1 m“s’ 1 klll’b kaiP ’ alf* ir ome- 
nįo bus vyriausybės atsakymas, j 
visgi dėlto yra labai pravartu ■ 
panagrinėti notoj išdėstytas 
mintis ir bent suglaustai pamė
ginti formuluoti Lietuvos nusi
statymą į toj notoj keliamus 
pasiūlymus.

Trumpai
nūs mintįs yra tokios: Ambasa
dorių Konferencija tikėjusi kad i 
išrišus Klaipėdos klausimą pa-; 
gerėsią Lietuvos-Lenkijos san- 
tikiai. Amb. Konferencija no
rėtų kad tiesioginių derybų ke- į 
liu butų nustatytos priemonės | 
toms valstybėms sueiti-į k>mm-j 
tarinius, o paskui ir dipkmati-1 
nius, santikius, ir nevaržyti lai
svą tranzitą per abiejų pusiu te
ritoriją. Kad palengvinus tai 
atsiekti abi šalis turėtų vengti, 
viso to kas gali kurstyti vien:] Į 
prieš antrą abiejų šalių viešąją! 
nuomone, ir stengtis nekelti i. , , . ’ , . ... . laikklausimų kurie galėtų iššaukti | 
ginčus. Ambasadorių Konferen
cija mananti kad jeigu Lietuva j 
ir Lenkija (nes panašaus turi- j 
nio nota pasiusta ir Lenkijai) j 
laikytųsi šių nurodymų, — o Į 
Konferencija reiškia įsitikinimo

gą, Francuzų diplomatija sten
giasi viską suvesti. Lietuva ne
matė iš Lenkijos pusės nei vie- 

I no draugingo žingsnio, o tik 
nuolatinius mėginimus su gink
lais raid ose įsiveržt i į laisvąją 
Lietuvą. Kad 1 vilkija iki šiol 

, , . ; rimtai oenėmū si: Lietuva tai-ivlaudus, pogrindi-:. . . - . ■(K:m. ■..... ;o
Į, įsu Lietuviais okupuotoj Vilnijoj

I ir Suvalkijoj.
Nejaugi ir šias skriaudas tu

ri pamiršti Lietuvių tauta ir iš
tiekti, svetimiems paraginus, 
savp engėjams prietelišką ran
ka?.... Ir ką gi laimėtų Lie
tuva nusilenkdama Lenkijai? — 
Ni' nieko, tik turėtų leisti per 
savo teritorij:) Lenkų prekes ir 
šnipus, kurie, 
sinti, dar karta mėgintų suruoš
ti prie'valstybinį sąmokslą.

i tarpu pats susitaiky- 
galimas — reikia tik 
teisės ir teisingumo, 

evakuacija yra pirmoji 
norint išlyginti kelią 

Į Lietuvos ir Lenki jos santikiam. 
Šis aktas padarytų gero įs])u- 
<:žio ne tik Lietuvoj bet ir vi
same pasauly j, nes Tautų Są
junga yra savo laiku pasmerkus 
tą negarbingą Želigovskio žygį. 

iTat nuo čia reikia ir pradėti. ... 
“Trimitas”.

s padrą-

O

palengvėtų....
Kas gerai pažįsta Lietuv 

Lenkijos santikių istoriją t 
be didelių aiškinimų 
liejimų supranta kad šie notoj į Christiania nuo sausio 1 d. at-
teikiami pasiūlymai gali šiek, einančių 
tiek padėti tik tuomet kai bus i Scnovišl-

ir
Norvegija permaino savo sės
lūs vardu. Dabar vadinama

metų bus užvardinta 
u jos vardu. Oslo.

Lietuvoje ir Amerikoje Lietuviai nesiduokit 
agentu prižadams kad atgabent jūsų gimines 
ar jus iš Lietuvos į Ameriką per kitus kraštus, 
Meksiką, Kubą, Kanadą ar kur kitur. Kaip 
Amerika taip ir Kanada labai suvaržius atei- 
vyhę. o iš kitų šalių į Suv. Valstijas neįleidžia. 
Dabar gali Įvažiuoti tik 100 Lietuvių metuose, 
tik seni Ievai, nepilnamečiai vaikai ir žmonos 
pas vyrus, piliečius. S'ųskil verčiau saviškiams 
pinigų. Tame jums patarnaus ‘‘Dirva’’.

Taipgi palįs rengdamiesi apsilankyt Lietuvoje 
— Amerikos ar Lietuvos piliečiai — rasit sau 
atsakanti patarnavimą “Dirvoje”.
Vasara yra smagus laikas pasivažinėjimui. 
Laivakortės didžiausiais pasaulyje laivais.

KREIPKITĖS TIK “DIRVON”—ČIA 
TIK PATARNAVIMAS—NE DOLARILT 

GAUDYMAS.

| w//A7.w.v,w.w>v«wAWAw>,.v1^,v.'Av.'.w.,-',v.“<i
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YOUNGSTOWN, O.
Paėmus bi kurį Lietuvišką 

laikraštį į rankas pamatai kad 
visi jie pripildyta žiniomis-ži- 
liūtėmis iš įvairių Lietuvių ko- 
lonijų. Tiktai iš Youngstowno 
padangės nieko nesimato. Ne
jaugi čia nesiranda Lietuvių ? I 
Taip, randasi. Skaitoma net ar
ti 300 šeimynų Lietuvių. Vie
nok laikraščių skiltyse apie juos 
nei žodžio.
Atsakymas lengvas — suirutė.

Buvo laikai kuomet ir šios ko
lonijos Lietuviai galėjo pasidi
džiuoti savo nuveiktais darbais, 
bet ne dabar, šiandien vietoje 
gražaus ir prakilnaus darbo, bu
joja nesutikimas ir barniai.

Kas gi yra šios nelemtos su
irutės fundotorium ? Daug daug 
iš čionykščių Lietuvių galima 
tame kaltinti, bet kalčiausiu iš 
jų visų yra tai dabartinis klebo
nas Kun. Alinskas. Jam vie
nam priklauso garbė kaipo aug- 
ščia tįsiam 
nesutikimų

Viskas 
kuolaik jo 
vienybė, 
vo veikimas, 
sako, “Ko daugiau turi, to dau
giau nori”. Tas atsitiko ir su 
čionykščiais Lietuviais. Žino
ma, tas buvo daroma su geriau
siais norais. Ištikro ir butų ne
apsirikta jeigu butų atitaikyta 
geras kunigas. Nes prie para
pijos ir prie gero klebono veiki
mas gali lengvai pasidvigubinti.

Nutarta — padaryta. Su
tverta parapija. Partraukta iš 
Akrono Kun. Alinskas, kuris 
jau ten buvo pasižymėjęs savo 
“darbštumu”.. Susirašo visi į 
parapiją, išskiriant vieną ar dvi 
šeimynas socialistinių pakraipų 
(tiek tuomet butą Youngstow- 
ne socialistų).

Viskas ėjo gražiai kol musų 
kunigėlis nepasisavino daugiau 
teisių negu jam priklauso. Už
silipus augščiau, jau su Lietu
viais pradėjo visai nesiskaityti. 
Ir kaip gį jis, būdamas Ameri
kos patriotas, skaitysis su “gri- 
noriais”. Jus “hunkės” neški
te pinigus, o ką aš su jais pada
rysiu tai mano dalykas,” buvo 
jo motto.

Žinoma, tas toliau matan
tiems Lietuviams pradėjo nepa
tikti. Pradėjo bruzdėti. Pra
dėjo skųstis vyskupui. Bet, mu
sų prabaštėliui būnant geru ir 
paklusniu pasleliu tarp vyskupo 
raštinės ir Youngstowno, o prie 
to dar dadėjus jam užsitarna
vusį Amerikanizatoriaus ciną, 
musų vargšų Lietuvių visi pra
šymai paskirti jiems tikrą Lie
tuvį kunigą nuėjo niekais. Jie, 
vietoj išklausymo jų teisingo 
prašymo, gavo bolševikų vardą.

Aišku, susipynus tokioms ap
linkybėms, dauguma Lietuvių 
turėjo pasitraukti iš parapijos. 
Tokiu budu iš keliu šimtų para- 
pijonų pasiliko prie parapijos 
tik apie 56 šeimynos. Bet ir 
tos vis zurza iš nepasitenkini
mo.

O prabaščius vis dar nemaino 
savo taktikos. Vis gerbia dar 
Airius, \ o niekina Lietuvius. 
Nors ištikro jis ir valgo duone
lę Lietuvių sunkiai uždirbtais 

' centais pirkta, bet vienok jiems 
nei dėkui. Jis kitiems geras, ki
tiems tarnauja.

Kas gi kaltas? Kalti patįs 
Lietuviai. Kaltas jų pačių ne
apsakomas nuolaidumas.

Štai šįmet prieš Velykas bu
vo pašventinimas naujos bažny
čios. Kun. Alinskas, manyda
mas kad gali prisirinki: daugiau 
Lietuvių, tat kad nepalikti sa
vo numylėtų Airišių be sėdynių 
padarė tikintus ineiti j bažnyčią. 
Tokiu budu jis pavertė Lietuvių 
bažnyčią tuo laiku į kokį tai te
atrą. Bet kas jam. Bile tik jo 
Airišiai gavo rezervuotas sėdy
nes. Jus Lietuviai sau žinoki
tės.

Dabar yra paskelbtas Cleve- 
lando diocepijos naujai semina-

rijai statyti vajus. Musų kuni
gėlis dirba išsijuosęs. Bet kam? 
Ir vėl Airiams. Kiekvieną ne- 
dėldienį nieko daugiau nepasa
ko kaip tik apie vajų (nors jis 
ir pirma nieko gero nepasaky
davo, nes vargšas nemoka gerai 

|Lietuviškai kalbėti). Jis žūt 
į but nusistatęs iš 56 parapijom) 
j surinkti 83,000. Ir tai kuomet 
į savo bažnytėlė skolose pasken- 

Bct matyt nabagui nesi- 
Žrnoneliai nenori duoti

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Viniko išleistuves. Bir

želio 30 d. Brooklyno ir apielin-1 
kių Lietuviai turėjo išleistuves 
vienam pažymiam Lietuviui vei
kėjui, Lietuvos valdžios žmogui 
ir mokslo, vyrui, Dr. M. J. Vini- 
kui. Dr. Vinikas liepos 5 d. lai
vu “Leviathan” išplaukė į Lie-

j gumą kad turi prie savęs atjau
čiančių žmonių, ir tada draugi
ja geriau pasistengia darbuotis 
ir daugiau energijos nariai gau- 

žilvitis.na.

CHICAGO, ILL.
L. Luko išleistuves.
28 d. vietos Sandaros 25

Bir-

Kame gi priežastis?! ,I seka.
sav.o pinigus tokios įstaigos sta
tymui iš kur išeina tokie Lietu-

Alinskas. Ne vienas jau pasa
kė: Geriau atiduosiu tuos pini
gus Lietuvių projektuojamai se
minarijai. '

Ir nenuostabu kad tokiam sto
viui esant musų bolševikai pra
dėjo galvas kelti augštyn net il
su tokiais “augšto mokslo” ly
deriais kaip kurpium ir farme- 
riu. Jie su intempimū dirba kad

dar
At-

virėjui šios juodos

buvo kuopuikiausia 
čia nebuvo. Buvo 

Buvo sutikimas ir bu-
Bet, kaip patarlė

Klubą paglemžus į savo rankas. 
Jau čia musu tautininkams ir 
priklausantiems Klube katali
kams reikštų subrusti ir nenu
sileisti kaip tai padare musu
broliai 
basčiui.
L/ A.

Imkime pavyzdį iš t
Eks-Parapijona:

Lietuviu
vis Klubas rengia gražų pikni
ką ateinančioj nedelioj, liepos 13 
d., ant Stop 28, Sharon Line. 
Klubo pirmininkas F. J. Madi
son paskyrė dalyvaujantiems 
dovanas už pasižymėjimus. Bus 
deklamacijų ir šiaip paįvairini
mo. Pradžia 1 vai. po pietų.

LAWRENCE, MASS.
Darbai pas mus labai prastai 

eina, kasdien blogėja, vietoj ge
rėti.

Lietuvių 
tas.

del i

judėjimas papras- 
Bolševikčliai pas mus la- 

darbuojasi, turi sutvėrė di- 
chorą, net iš 80 narių, bet 
pradeda dainuoti tai nors

ausis užsikišk.
Nepersenai susitverė Dailės 

Draugystė po vadovyste Nava- 
dausko, kuris chorą gerai išla- 

ir darbuojasi. Bolševikai 
atkalbint iš šio choro 

ir pradėjo.

vino 
sumanė 
išlavintas merginas.
Vasaros laiku bolševikėliai pra
dėjo daryti “manebrus” girio
se, o tas neapsišvietusioms mer
ginoms labai patinka. Bolševi- 
kėliai atvažiuoja automobiliais, 
iš narni) merginas išsiveža, dar 
jas motinos padrąsina, nes mat 
garbe, su automobiliu jų dukre
les vežioja. Nebūtu įstabu kad 
šiaip tamsunūliai tą darytų, bet 
yra ir šviesesnių žmonių tik su 
tokia išminčia. Tūli neva tau
tiškais vardais apkrikštinę savo 
vaikus išaugino, o dabar atiduo
da, kaip pav. vienas net savo 
tris dukteris, bolševikams tam
pyti. Kada jie nori musų tau
tą paskandinti, tuo tarpu musų 
žmones dar juoš draugais laiko.

" Patarčiau Dailės Chorui ne
priimti atgal tų kurie nubėgo 
pas komunistėlius, nes niekas 
negali dviem ponam tarnauti.

čia gyvuoja, Ukėsti Klubas, 
turi savo gražią svetainę; prie 
Klubo irgi priguli keli komunis
tėliai, bet iš jų jokios naudos 
nėra. Jie priguli prie Vokiečių 
komunistų klubo, pas juos pa
lieka pinigus, į Lietuvių Klubą 
atneša tik purvyną.

Senas Kavailcrius.

Kenosha-Racine, Wis,
Liepos J 3 d. Kenoshos ir Ra

cine Lietuvių draugijos rengia 
bendrą išvažiavimą į Eagle eže
ro pakraštį. Rengimu užsiima 
Dailūs Choras iš Kenosha, Wis., 
ir Lietuvių Dramos Klubas iš 
Racine, Wis. Abiejų kolonijų 
žmonės rengiasi vieni prieš ki
tus pasižymėti. Narys.

Išleistuvės buvo didesnės už 
abelnai čia laikomas išleistuves, 
ir jos kelis sykius buvo didesnes 
už klerikalų surengtas išleistu
ves Atstovui čarneckiui. Da
lyvavo šiose išleistuvėse į pora 
šimtų ypatų iš Brooklyno ir ap
linkinių miestų, dalyvavo ir At
stovybes sekretorius H. Rabina- 
vičius iš Washingtono.

Dr. Vinikas yra senai pasižy
mėjęs Brooklyniečių tarpe vi
suomenės darbuotojas. Jis ve
dė vakarines mokyklas mokin
damas musų jaunuomenę; jis 
davė šiaip kursus. Kada reikė
jo žmogaus Washingtone atsto
vauti Lietuvos reikalus 
pirm atsiuntimo Lietuvos 
stovo, gerb. Vinikas buvo
tininkų tarybos rastas tinkamu 
tas pareigas užimti. Atvykus 
Amerikos pirmam Lietuvos At
stovui gerb. J. Vileišiui, jis liko 
paskirtas Atstovybės Sekreto
rium. Ir antram Atstovui, V. 
Čarneckiui, atvykus, gerb. Vi
nikas sekretoriaus pareigas ėjo, 
tik žinoma, suvaržytai, nes prie 
Čarneckio dalykai pakitėjo.

Dirbdamas Atstovybėje, 
rado laiko ir mokintis daugiau, 
ir įstojo Washingtono Universi
tetan. šį pavasarį jo trasas ap
vainikuota tuomi kad jis gavo 
Filosofijos Daktaro laipsnį.

Pereitą žiemą atvykus Atsto
vu K. Bizauskui, liko pakeistas 
ir Sekretorius — į gerb. Viniko 
vietą atsiųsta buvęs Londono 
Atstovybes Sekretorius II. Ra- 
binavičius, o gerb. Vinikas pa
skirta generaliu konsulu.

Išleistuvėse buvo dauguma 
šios apielinkės pažymiausių aą- 
inemi veikėjų, vyrų ir moterų.

•Vakarienės programas buvo 
gražus ir įvairus. ^Btivo kalbų 
pažymiausių žmonių, taipgi bu
vo dainų ir vėl kalbų. Kalbėjo 
ir pats gerb. Vinikas — ilgokai, 
gražiai ir susijudinusiai. Jis ap
gailavo kad turi skirtis su sa
vo draugais Amerikiečiais. Pa
lietė Lietuvos klausimą ir tt.

Sykiu su gerb. Viniku iške
liauja Lietuvon daug kitų Lie
tuvių vadovaujami gerb. J. W. 
Liūto, Sandaros Prezidento.

Buvčlis.

WORCESTER, MASS,
žvėriškas pasielgimas.

Lietuviai senberniai vienas 
m., antras 38 m. amžiaus,
nors pas kūmutes prisilakę, ei
dami namon vėlai vakare suga
vo dvi mergaites, vieną 10 me
tų, kitą 14 metų amžiaus, ir be- 
bčdiškai su jomis pasielgė. Vie
na tų mergaičių yra Lietuvaitė, 
kita Lenkaitė. Mergaitės pake
lė lermą gatvėje, ir tiedu žvė
ris areštuoti. Vienas padėta po 
$1,000 kaucijos, o senesnis po 
82,000. Teismas atsibuvo, bet 
kaipo kriminalistus negalėjo jų 
nuleist vienas teisėjas, byla pa
duota j grand jury, ir.senesniam 
vyrui uždėjo dar $2,000 dau
giau kaucijos, arba viso $4,000.

Tie vyreliai gaus užtektinai 
sunkaus darbo už tokį bjaurų 
savo pasielgimą.

Patarlė sako: Apsvarstyk su 
protu jei ką nors veiki, o jei ne 
tau kainuos sveikata.

“Aušrelės” išvažiavimas. Bir
želio 22 d. ant A. Balevįčiaus 
ūkės, North Rutland, Mass., su
rengtas “Aušrelės” privatiškas 
išvažiavimas puikiai pavyko, tu
rėta graži vieta, .ant ežero kran
to, kur jaunimas smagiai pažai
dė visokių žaislų ant tyro oro, 
ir linksmybės guvo visiems už
tektinai.
gėrimų

Buvo 
liau į šį
rie simpatizuoja .“Aušrelės” vi
sokiems parengimams. Tas su
teikė Aušreliečiams tikrą sma-

Buvo pilnai saldžių 
ir skanaus užkandžio, 
atvažiavusių ir iš to- 
“Aųšręlės” pikniką ku-

Atrasta Jašinsko lavonas. Jau 
buvo rašyta “Dirvoj” apie An
taną Jašinską kuris'eidamas iš 
kasyklos pabaigęs dienos darbą i 
pradingo vasario 21 d. š. m. ir 
nieks nežinojo kur jis dingo. Ka
syklos kompanija darė pastan
gas surasti, jieškojo lauke ir 

j kasyklose, ir buvo paskyrus du 
|šimtu dolerių radybų kas ras jį, ivenanti; 

s buvo perniek.

A.
želio
kuopa surengė išleistuvių vaka-: 
rėlį A. L. Lukui, kuopos pirmi- J 
ninkui, kuris liepos 1 d. išva- Į 
žiavo iš Chicagos į New Yorką,( 
o iš ten išplaukė laivu į Lietu
vą apsigyventi.

Šalip pirmininkavimo Sanda
ros kuopoj, jis taipgi buvo pir-Į 
mininku ir TMD. 22 kuopos, ir „.. . , . . . (tis oras nuo vieno šono. Tasšiaip dalyvavo visuose visuome- ’ L - ■ ■ ,, tuoj nuėjo i ta vieta persitik- niskuose tautiškuose darbuose. į 11

Vakarienei pasibaigus tęsėsi 
kalbos-linkėjimai keliaujančiam 
j gimtinį krašta tėvynainiui. Vi- į 
šokių žmonių dalyvavo, visokių 
ir minčių išreikšta.. Kalbėjo ir 
pats A. L. Lukas atsisveikinda
mas su visais.

gy- 
už-
ar- 
per 
bu-

SHENANDOAH, PA. | vo pradingęs su tuo čekiu. Jo 
butą pasikorusio, bet diržas nu- 
pfivo ir negyvėlis nupuolė palei 
medį, kur išbuvo iki dabar.

Antanas Jašinskas buvo ne 
visai pilno proto, kiek kiti žino, 
ir aš jį taipgi gerai pažinojau. 
Sveiko proto žmogus nusikars.

Antras atsitikimas. Birželio 
21 d. Povilas Miklaševičius 

206 W. Penn St.,
mušė Mikolą Kimmell, kuris

Dabar atrastas girioje jo la-Alė jo šeimynišką gyvenimą 
vonas, jau gerokai apipuvęs. Tai i Kelis metus. Miklaševičius 
buvo birželio 20 d. Kasyklos 'O lėto budo žmogus, niekam 
darbdavio pagelbininkas gavo ' nepalindės į akis. Jis jau buvo 
žinią nuo vieno ūkininko kad išėmęs du varantus iš šerifo 
jam kaip tai atsiduoda dvokiam prieš Kimmellį kad jam nevalia 

ateiti per 60 žingsnių prie Mik- 
laševičiaus namo. Birželio 21

atrado žmogų pusiau su- /k Kimmell atėjęs girtas ket- 
_ _ ' ' tą valandą po pietų pradėjo 

grabo-jtrukšmą daryti. Miklaševičius 
atrasta į išvarė jį laukan, bet Kimmell 

j.sugrąžęs atgal laužė duris ir'
— . .... norėjo Miklaševičių užmušt, j 

: j. • f ‘ .nskas bu-; Miklaševičius jausdamas pavo-

puvusį, net negalima pažint. Da- | virt, 
vė.tuoj žinią policijai ir gi„_
riui. Kada
prie lavono misinginis: čekis ku
riuos darbininkai eidami į ka- 

Buvęs.j sykiais pasiima, O Jkšh..... .

jų pasiėmė smagų kūjį katrą 
vartoja kasyklose ir smogė sa
vo priešui į galvą. Tas ir su
smuko. Mildaševičius užside
gęs piktumu ir antru kartu dar 
smarkiau uždavė, ir Kimmell 
užmigo amžinu miegu.

Po tokio darbo, Mildaševičius 
visai nebandė pabėgti, davė ži
nią miesto majorui kad eitų at
siimti tą niekadėją. Kada pri
buvo policija ir rado Kimmellį 
užmuštą, Miklaševičių išgabeno 
į apskrities kalėjimą iki teismo 
pakutavot, o teismas atsibus 
net rugsėjo mėnesyje.

Kaip girdėt, P. Miklaševičius 
mažai bus kaltintas už žmogžu
dystę, nes P. Kimmelliui buvo 
uždrausta jo namuose lankytis.

Užmuštas žmogus buvo ro
dęs, turėjo moterį ir vieną duk
terį. Su motere jis buvo pasi
metęs. Moteris gyvena Illinois 
valstijoj. Štai kur žmogelis pul
savo nedorą pasielgimą mirtį 
rado.

Perkuii-Dievaitis.

uAJWajis

bot J

Mūsa

wi

linaut

Du
42

su Borden’s Evaporated Pienu, pasiig-kil mums kuponą, 
norit, ir mes prisiųshn dovanai.

tyriausias, pviež.iausias pienaj, 
geriausia prižiūrimos ir veterinoriai nuolat per-

Borden’s Evaporated Pienas yra parankiausia, taupingiausia pieno for
ma. Del virimo ir kepimo jis susilygina su geriausiu šviežiu pienu. Nėra! 
jam lygaus gėrime Lavoje. Priežiūra sutaisyme užtikrina t.’rūmą pieno, 
kuris pilasi iš Leno kaip smetona.

Z'
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tmynais. Gamtos stebėtinu surėdymu, karvė 
i.ur.iukC iš jų naudingus elementus ir perduoda juos jums piene. 
DJto pienas yra valgiu karalius. .£

rve m a

itin jas. '

Jei

Duona
KUPONAS

Zunū

irated Pienas suteikia pilno, tyro karvės pieno maistingu- 
s produktas.
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Nuo Redakcijos
LENKTENĖS JAU PRASIDĖJO

ATEINANČIO rudens, 4 
d. lapkričio, Suvienytų 

Valstijų prezidento rinkimų 
lenktynėsna pasileidžia tris 
tvirtos partijos ir raiši bo’l- 
šfevikai-komunistai palindę 
po ukininkų-darbo partijos 

. skraiste.
Tos tris partijos yra Re- 

pu'blikonai, Demokratai, ir 
Progresistai.

Jau yra žinoma visi kan
didatai iš visų trijų partijų 
ant prezidento:

Demokratų partijos kan
didatas — John W. Davis,

Repu'blikonų partijos yra 
dabartinis prezidentas Cool
idge,

Progresistų — La Follet
te,

Prie progrešistų (arba jų 
pilnu užvardžiu vadinant — 
Progresivės Politiškos Ak
cijos) prisidėjo ir socialis
tai, .labai maža dalelė, kurie 
savo konferencijoje Cleve- 
lande šiose dienose nutarė 
remti La Follettę. Su socia
listais bus taip kaip su ta 
mušė ant jaučio rago: “Ir 
mes arėme”, sakys jie po to 
kada La Follettes gauti bal
sai bus suskaityta. Jis lai
mėt gal nelaimės, bet gaus 
dikčiai balsų, kuriais, nors 
svetimais, socialistai ban
dys pasididžiuoti.

Kad La Follette turės žy
mią vietą lenktynėse bus 
ačiū tik jam pačiam, nei 
progresistams, nei socialis
tams. La Follette eina su 
savo vardu, su savo reputa
cija, ir jis butų ėjęs kaipo 
nepriklausomas kandidatas 
nors jo nei vieni nei kiti ne
būtų ųžgyrę, Jie tik pasi
naudos iš La Follettejei 
butų savo kandidatus statę, 
vistiek butų likę be reikš
mės.

La Follettes sutikimas ant 
progresistų nominacijos ne
buvo dyvai. Jis jau per ke
letą savaičių kalbėjo jog eis 
ant prezidento. Jo platfor
ma senai buvo žinoma, ir jis 
ją liepė priimti progresis- 
tams, ir socialistai ją turėjo 
patvirtinti. Nebuvo tokios 
tvarkos kaip pas Demokra
tus ar Republikonus kur bu
na pirmiausia išdirbama ir 
prilipama platforma, tada 
kandidatas skiriama.

La' Follette yra geriau ži
nomas Amerikos žmonėms 
už dabartini prezidentą; ir 
už bile vieną kokį Demo
kratų partija nominuos. Tą 
turėdami mintyje visi sutiko 
remt La Follettę kurie nori 
išmušti iš šalies kontrolia
vimo Demokratus ir Repub
likonus. Tą minti turi ir so
cialistai.

Rinkimai parodys kokio 
žmogaus Amerikos visuo
menė nori. ▼ ▼ ▼

Lietuviu eis tik 100 ant 
Metų i Ameriką

Priėmus Įstatymu ateivybės 
kovtą dviejų nuošimčių iš 1890 
metų Suv. Valstijų gyventojų 
skaičiaus, Lietuvos žmonių te
galės Amerikon įvažiuoti 100 į 
metus, šitokį skaičių nustatė 
Prezidento Coolidge paskirta ko
misija suradimui kiek tais me
tais kokių tautų žmonių šioje 
šalyje buvo. i

Kadangi pagal 1890 metų gy
ventojų surašo tūlų tautų visai 
nebuvo, nes, kaip pav. Lietuviai 
buvo žymima Rusais arba Len
kais (“katalikai iš Polščos” sa
kydavo Lietuviai atvykę Ame
rikon ant paklausimo kokios 
tautybės), visgi nenorint supy
kinti jų dabar gyvenančius tau
tiečius nutarta leisti nors po 100 
ant metų.

'-‘KRIKŠČIONIU” SAU
VALIAVIMAS

“Lietuvos žinios” po Ministe- 
rių Kabineto griuvimo rašo:

' Krikščionis “Ryto” laikraščio 
Nr. 13-^skundžiasi kad Valstie- 
čiai-Liaudininkai būdami koali
cijoj su Krikščioniais-Demokra- 
tais nenustoję buvę opozicijoj 
prieš juos. Panašiai skundėsi 
krikščionįs ir Valstybės Prezi- 
de'ntui, kuris apie ta! priminęs 
Valstiečių-Liaudininkų atstovui 
Sleževičiui birželio 11 d. pasi
kalbėjime.

Girdėti kad krikščionįs grasi
nę ir Galvanauskui suversti jo 
atsakomybėn visas blogąsias 
pasekmes pareisiančias iš Kabi
neto krizio.

Taigi krikščionįs patįs muša, 
patįs rėkia. Patįs varo griežtai 
klerikalinę politika, žalingą val
stybei, ir patįs rėkia kad kiti 
atsisako tą jų politiką palaikyti 
arba jai priešinasi.

Tik prisiminkim šio koalicinio 
kabineto “krikščioniškų” niinis- 
terių žygius. Kun. Krupavičius 
vos tik įsėdęs Žemės Ūkio Mi- 
nisterio kėdėn, pernai vasarą 
tuoj pavedė politinei krikščionių 
organizacijai “Ūkininkų Sąjun
gai” valstybės lėšomis nupirktų 
žemės Ūkio Parodai bulių bei
eržilų labai žymią dalį ir pasky-

rė tai pačiai Ūkininkų Sąjungai 
bei Katalikių Moterų Draugijai 
didelių sumų pašalpoms taipgi 
iš valstybės iždo.

Valstiečių-Liaudininkų Sąjun- 
ga norėdama išaiškint visuo
menei Kun. Krupavičiaus šailn- 
gumą ir valstybės lėšų mėtymą 
partinei klerikalų politikai, buvo 
teipgi inteikus prašymą paskir
ti ir jai pašalpos žemės ūkio kul
tūrai kelti, bet Kun. Krupavi
čius šitą prašymą atmetė, nes 
Vai.-Liaudininkų Sąjunga esan
ti politinė organizacija, o Ūki
ninkų Sąjunga, mat ne-politinė, 
nors vėliau Seime, atsakydamas 
į Valst.-Liaudininkų paklausimą 
del šitų pašalpų skirstymo, tas 
pats Kun. Krupavičius riteriš
kai paklausė kuriuo įstatymu 
uždrausta šelpti politines orga
nizacijas. Tokiu budu, nors per
nai vasarą Valst.-Liaudininkų 
Centro Komiteto atstovas buvo 
nuvykęs pas žemės Ūkio Minis
ter; Kun. Krupavičių ir įspėjo 
jog bulių bei eržilų pavedimą ir 
pašalpų paskyrimą iš Valstybės 
iždo Valst.-Liaudininkų Sąjunga 
laiko dideliu smugiu koalici
niam kabinetui, bet Kun. Kru
pavičius j tai neatkreipė dome
sio, ir Seime pernai, kaip ir šį
met, atkakliai pareiškė kad mi
nėtas organizacijas iš valstybės 
lėšų kaip šelpė taip ir toliau 
šelps. Ir tiesa, tos pašalpos 
plaukia Ūkininkų Saj-gos ir ki
tų krikščionių organizacijų iž-

HOMERAS KAIPO
ISTORIKAS

TIOMERAS, kuri dauguma ži- 
’ * * no tik iš teorijos, ir kurį 
daugelis žino tik iš to kuo jis 
buvo pasižymėjęs, tai yra poezi
jos, buvo ne tik gabus poetas, 
bet taipgi pirmos rūšies istori
kas, kaip paaiškėja iš pastarų 
dienų atradimų Vokiečių arche
ologų vietoje kur kitados buvo 
garsus Hittitų miestas Bagaz- 
keui.

Jis buvo ne vien tik papras
tas dainius, kokiais buvo seno
vės poetai, kurie sugalvoję ko
kią dainą eidavo iš miesto į mie
stą ir dainuodavo, taipgi jis ne
buvo tik paprastas pasakų ga
mintojas, bet labai rimtas chro- 
nikų rašytojas, atsitikimi] sužy- 
mėtojas ir teisingas dalykų tė- 
mytojas. Apie tai liudijanti 
faktai atrasta žemėse. Tie pri
rodymai, galima pridėti, yra la
bai didelės svaros. Jie yra pa
vidale 11,000 plytų, kurios buvo 
publiskais dokumentais užlaiky
tais valstybės archive Hittitų 
imperijoj.

Tas atradimas yra grynai Vo
kiečių, ir Berlino muzejus turi 
labai daug tų prirodymų parsi
gabenęs. Tą miestą atkasė Hu
go Winckler, žinoma su savo pa
galbininkais. Tūlas Profesorius 
Forrer pagaliau s išgavo paslap
tis tų dokumentų, nors jie bu
vo trinami per amžius ir išrodė 
kaip sumirkytas popieros rank
raštis.

Išversti iš Hittitų rašto tie 
dokumentai paremia visa tai ką 
Homeras sakė ai' rašė apie de
vyni šimtai metų pirm Kristaus 
gimimo. Daug jo raštų išrodė

inums tik pasakos, nedaleistini 
galimybei. Jis net pergražiai 
pasakiškai tų dienų istoriją su
žymėjo. Nekurtos dalis tų Hit
titų raštų (ant plytų) kalba a- 
pie suirutes kokios kilo bandant 
apkolonizuoti dalį pajūrio žmo
nių iš Achaia, kuriuo vardu Ho
meras vadino Grekiją. Plytos 
apsako taipgi apie kovas kokios 
ėjo apie Troisa miesto sienas, 
kuris neapsirinkimai turės būti 
Homero pasakos Troja, ir mi
nima įvairus Grekijos karaliai. 
Egzistavimas Trojos miesto jau 
tapo prirodyta kito būrio Vo
kiečių kasinėtoji] Mažojoj Azi
joj. Jie vieną kalną kasdami at
rado kelis miestus buvusius vie
ną po kitu, kaip rodo apačioje 
telpantis paveikslas.

Tokiu tai budu archeologija, 
mokslas apie senų laikų žmoni
jos darbų liekanas, priduoda 
naujo žingeidumo senoms pasa
koms. Archeologija nesenai pa
darė nuostabių dalykų atkasi- 
muose Egipte, Kartagoj ir ki
tur apšviesdama išblyškusius la
pus mirusių amžių. Kiekvienas 
naujas atkasimas senų dienų li
kučių pagelbsti mums pažinti 
žmonijos praeitį. Nereikėjo at- 
kasimų ir tyrinėjimų pripažini
mui to ką Homeras rašė, nes jo 
apsakymai buvo platus ir dide
li, tik mažai kas jiems norėjo ti
kėti. Bet Hittitų užrašai, nors 
toli ne pilnai išskaityti, apšvie
čia nauja šviesą jo amžių. Gal 
tie raštai priragins ir daugelį 
šių dienų istorikų skaityti Ho
merą, kurio raštus jie laikė pa
sakomis ir visai nepaisė.

Daugelis musų istorikų ran
da Lietuvių prabočius turėju
sius bendro su Hittitais. Verta 
apie tai pasiskaityti ir mums.

Pasakiškas miestas Troja, kuriame Grekai apgulė Parisą su gra
žuole Elene, Grekų karaliaus žmona, Parisui pavesta Vemtus.

Idan, kurios paskui viena iš an
tros “perka” įvairias vielas bei 
vištas ir tai tik vaizduotėje, o 
Kun. Krupavičius, pavadinda
mas tas operacijas “užpirki
mais”, giria už “pavyzdingą” 
darbuotę.

Maža to. Pavedus Vidaus 
Reikalų Ministeriją Valstiečių 
liaudininkų kandidatui Zaikaus
kui, taipgi pernai rudenį krikš
čionįs pradėjo aršią kampaniją 
prieš šios ministerijos darbuotę 
ir intęikė Seime šlykštaus turi
nio interpeliaciją prikišdami ne
būtų dalykų. Taigi jau tuomet 
krikščionįs bandė suardyti koa
liciją, tik dar, matyt, akivaizdo
je neišrišto Klaipėdos klausimo 
neišdryso pasiimti atsakomybės 
už krašto likimą ir užsitraukti 
ant savo “krikščioniškų galvų” 
liaudies prakeikimą. Vėliau kri
kščionįs pradėjo taipgi nešvarią 
kovą prieš savivaldybes, steng- 
damies jas sugriauti.

Palikdami savivaldybėms dik
čiai valstybinių pareigų krikš
čionįs atsisakė duoti lėšų toms 
pareigams atlikti. Maža to. 
Nelaukdami Vidaus Reikalų Mi- 
nisterio projekto apie savival
dybių sutvarkymą, krikščionįs 
patįs teikia Seimui savo projek
tus apie tų sava valdybių panai
kinimą.

Del gelžkelių taip pat. Pačių 
krikščionių ir tuomet vien jų 
palaikomo Galvanausko “krikš
čionių darbo” kabineto priim
tus projektus šiam koaliciniam 
kabinetui tenka vykdyti ir pra
dėti statybą, bet ir čia krikščio
nįs atsistoja Valst.-Liaudininkų 
ministeriui Naruševičiui sker
sai kelio ir atmeta visus darbus.

Krikščionims tokios taktikos 
besilaikant, žinoma, Valst .-Liau
dininkai laikė savo pareiga kel
ti aikštėn krikščionių klerikali
nius bei asmeninius biznius 
griaunančius musų valstybės 
pagrindus iš vidaus ir kertan
čius, svetimųjų valstybių pasi
tikėjimą musų valstybei.

Krikščionių “Rytas” mėgina 
jau grasinti Valst.-Liaudinin- 
kams, prikišdamas jiems dar 
busiantį sabotažą. Nieko naujo. 
Kunigai senai vadina Valstie- 
čius-Liaudininkus bolševikais. 
Dabar pridėkit dar ir sabotaž- 
ninkų vardą, bus visai kaip So
vietų Rusijoj: kas ne komunis
tas tas baltagvardietis ir sabo- 
tažninkas. Gi Valst.-Liaudinin
kai kaip neparsidavė krikščio
nims del poros ministerių port
felių, taip ir toliau stovės liau
dies ir valstybės reikalų sargy
boje ir kovos su krikščionių ža
lingais tiems reikalams darbais.

▼ ▼ ▼

Skraidysima Oru Kojom 
Varomais Orlaiviais

Vokietijos inžinierius, profe
sorius Hans Woltereck, sako jog 
netoli jau laikas kuomet žmo
gus galės skaidyt oru, savo pa
ties muskulų spėka, kaip per 
amžius buvo svajojama.

“Nors tiesa dar daug darbo 
prie to reiks padėt iki atsiek
simi, vienok negali būti mažiau
sios abejonės apie galutiną išsi
pildymą”, sako jis. Išradimas 
gazolino ir panaudojimas vary
mui orlaivių laikinai sutramdė 
pastangas išradimui būdų žmo
giška spėka atsakančiai valdyti 
orlaivius, bet pasekmingi ban
dymai bemotoriniais orlaiviais 
skraidyti pridavė naujo padrą
sinimo tai idėjai. Orlaiviai va
romi žmogaus judėjimo spėka 
turės būti visiškai lengvi, nors 
tuo pat laiku turės būti gana 
tvirti išlaikymui daug intempi- 
mo. Jis tiki jog kojos bus va
rymo spėka kadangi rankų rei
kės kėravimui. žmogaus spėka 
varomi orlaiviai bus prirengti 
dviračiui panašiais aparatais 
ir varomi kojų mynimu.

Kandidatams Formaliai 
Praneš Liepos 24

Washington. — Prezidentas 
Coolidge ir Dawes gaus forma
lius pranešimus apie jų nomina
ciją Republikonų partijos kan
didatais ant prezidento ir vice 
prezidento liepos 24 d.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa iš pereito num.)

Ši susisarmatijo ir nuleido akis žemyn; 
jos veidas rodė kartų susigraužimą, ir ji 
nieko neatsakė.

— Man reikia būti ant pamaldų visą 
dieną, vaikeli, tu žinai, — tarė Pranciška 
savo sunui.

— Na, tai vakare, tada? Aš nekalbu 
apie ėjimą Į teatrą, bet sako yra koks dide
lis žavėtojas, kurio parodymai yra labai pa
traukianti.

— Ačiū tau, vaikeli. Bet tai irgi yra 
kaip teatras.

— Motinėle! Taip negerai!
— Sunau mano, ar aš kitus draudžiu 

nuo to kas jiems patinka?
— Tiesa, motin; atleisk man. Taigi, 

jeigu bus gražu, mes tik su Motina Kupriu
ke išeisim 'pasivaikščiot po bulvarus. Jau 
netoli tris mėnesiai laiko kaip ji buvo su 
mumis išėjus; o ji viena niekad neina.

— Ne, ne, eik tu vienas, sunau. Pa
sigerėk nedėldieniu sau vienas.

— Tu žinai gana gerai, Agrikola, — ta
rė siuvėja, parausdama, — kad aš nepriva
lau daugiau vaikščioti su tavim ir tavo mo
tina.

— Kodėl ne, madarne? Ar galiu pa
klausti, visai nesivaržydamas, priežasties 
atsisakymo? — Agrikola per juokus tarė.

Vargšė mergaitė prasišypsojo liūdnai, 
ir atsakė: — Nes nenoriu išstatyt tave ant 
ir atsakė: — Nes nenoriu kad tau reiktų 
susipykt už mane, Agrikola.

— Atleisk man, — tarė Agrikola, ne
linksmu tonu, suduodamas sau per kaktą.

Tą Motina Kupriukės kartais prisimin
davo, bet labai retai, nes ji patyrė negeis
tiną dalyką. Ji būdavo išeina su Agrikola 
ir jo motina pasivaikščioti. Tokie atsitiki
mai buvo jai kaip didžiausia šventė. Daug 
dienų ir naktų ji dirbdavo sunkiai pasiga
minti sau kokią nors skrybėlaitę ir šaliką, 
kad neišrodytų perprasta su savo draugais 
Penki ar šeši šventadieniai, tokiu budu pra
leisti ranka rankon vaikščiojant su juo ku
ri ji slaptai taip augštino, sudarė sumą jos 
linksmų dienų.

Išėjus jiems paskutiniu laiku pasivaik
ščioti, pasitaikė vulgariškas žmogus pra
eidamas pro ją sudurė alkūne jai taip ne
mandagiai kad nabagė mergina negalėje 
susilaikyti nuo apsiverkime, o tas vyras at
sikreipė i ją pratardamas:

— Ką tu čia tą savo kuprą valkioji ma
no kelyje, paikše!

Agrikola, kaip ir jo tėvas, turėjo kan
trybės, kurios spėka ir drąsa duoda tikra’ 
narsiems; bet jis tapo labai smarkus kuo
met reikėjo atkirsti Įžeidimą. Perpykin- 
tas t o vyro vulgariškumu, Agrikola palei
do savo motinos ranką smogti tam niekšui 
kuris irgi buvo jo amžiaus, sudėjimo ir spė
kos, ir dviem atvejais kalvis savo galingi 
kumščia taip smogė kaip niekad dar nebu
vo niekas žmogui veidan užgavę. Tas vy
ras dar bandė atsimušt atgal, ir Agrikola 
vėl jam smogė, akivaizdoje daugybės žmo
nių, kurie sustoję linksmai žiurėjo į pešty
nes, ir tada tas vyras prasišalino žmonėms 
pašiepiant. Tokis pritiekis privertė Mo
tiną Kupriuke sakyti kad ji niekados dau
giau neišeis su Agrikola, išvengimui jam to
kią kivirčių už ją gatvėje. Mes galime su
prasti apgailą kokia tas kalvis nenorėjo at
minti jai toki atsitikimą, kuris buvo daug 
skaudesnis del Kupriukės negu Agrikola 
galėjo Įsivaizdinti, nes ji mylėjo jį karštai, 
o jos nesveikumas buvo priežasčio tokio su
simušimo patvėje. Nežiūrint savo tvirtu
mo ir pasiryžimų, Agrikola buvo jausmin
gas; ir, manydamas kaip skaudu ta mintis 
tai merginai yra, didelė ašara išsirito iš jo 
akies, ir ištiesdamas jon ranką, broliškai 
jis tarė, “Atleisk už mano neatsargumą! 
Eikš, pabučiuok mane!’’ Ir jis davė jos 
ploniems, išblyškusiems žandams porą šir
dingų bučkių.

Nabagės merginos lupos pabalo nuo to
kio širdingo pamylėjimo; ir jos širdis plakė 
taip smarkiai kad jai reikėjo pasiremt ant 
kampo stalo pasilaikyt.

— Na, ar atleidai man, a? — tarė Ag
rikola.

— Taip, taip, — tarė ji, bandydama 
nuslopint savo susijaudinimą; — bet atsi- 
minus tą atsitikimą man darosi skaudu — 
aš taip del tavęs buvau išgąsdinta; jeigu 
kiti žmonės butų užstoję už aną vyrą?

— Ištiesų! — pridėjo Pranciška, prisi
dėdama prie Kupriukės kalbos, visai neju
čiomis; — aš niekad nebuvau tiek baimės 
apimta kaip tada!

— Et, motin, — linksmai prabilo Ag
rikola, bandydamas permainyt kalbas, — 
žmonai raitelio grenadiero Imperiales 
Gvardijos, tau neturėti tiek drąsos. O, ma
no narsus tėvas; aš net negaliu tikėt kad 
jis parvyksta! Tik pamisimus apie tai ma
ne visą sumaišo!

— Duok Dieve kad jis sugryžtų, — at
sidusdama tarė Pranciška.

— Duok Dieve, motinėle, Jis tikrai 
taip duos, reikia manyti. Viešpats žino, 
tiek jau tu mišių užpirkai del jo sugryžimo.

— Agrikola, vaikeli, —tarė Pranciška, 
oertraukdama savo sūnų ir kraipydama 
galvą liūdnai, — nekalbėk taip. Prie to, 
tu kalbi apie savo tėvą. ,

— Man kas nors šį vakarą darosi. Ta
vo eilė kalbėti dabar; ištiesų, aš pasidariau- 
laikas, einu iš galvos. Atleisk man, mo
tinėle, atleisk! . Tik tą vienatinį žodį ką aš 
raliu šį vakarą sakyti. Tu žinai kad aš, 
kada imuosi už ko kalbėti, kalbu negalėda
mas susivaldyt; gerai žinau kad tau tas da
ro nesmagumą.

— Tuomi tu man nieko blogo nedarai, 
mano brangus, išdykęs vaikeli.

— Bet prie to prieina; o nieko nėra 
blogesnio kaip nusidėt savo motinai; o kas- 
!ink mano tėvo sugryžimo, aš nematau jo
kios priežasties abejojimui.

— Bet mes negirdėjome nuo jo jau ke
turi mėnesiai.

— Žinai, motin, jis savo laiške — tai 
/ra laiške kurį jis diktavo (nes jus atsime
nat kad jis nors laipsnyje seno kareivio, 
nors mokėjo skaityt, bet nemokėjo rašyt); 
aigi, savo laiške kad mes jo perdaug ne- 
auktume; kad jis tikisi būti Parise apie ga- 
ą sausio mėnesio, ir duos mums' žinią, tris 
ir keturios dienos prieš tai, kokiu keliu jis 
mano atvažiuoti, kad aš galėčiau vykti jį 
pasitikt.

— Tiesa, vaikeli; bet jau vasario me
mo atėjo, o jokių žinių nėra.

— Tai turi būti didesnė priežastis ko
lei mes turime kantriau laukti. Bet aš tau 
pasakysiu daugiau: aš visai nesistebėčiau 
eigų musų geras Gabrielis pribūtų namie 
uo pat laiku. Jo paskutinis laiškas iš A- 

merikos duoda man taip tikėti. Koks bu
tų smagumas, motin, kad visa šeimyna su
sieitų j krūvą!

(Toliau bus)

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25. 
“Artojas” yra 28 puslapių, gražus spalvuo- 

vuotais viršeliais didelio formato žur
nalas, aiškios spaudos, iliustruotas.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

3510. Geometrija. Augėlesniųjų Mokyklų vadovė
lis. III dalis. Stereometrija. Parašė M. šik
šnys Vilnius, 1920, pusi. 121 ............... 40c

3515. Istorija Vidurinei Mokyklai. Priešistoriniai lai
kai (pirmykštes kultūros bruožai). Versta iš 
Jakovlevo, Pacgli, Vippero ir kt. Vertė A. Bu- 
silas. Varpo B-vės leidinys Nr. 20. Kaunas, 
1922. pusi. 86 .......................................... 35c

3550. Pradinė Aritmetika. Su paveikslais ir pavyz
džiais pamokinimas skaitliavimo visų keturių 
dalių, nuo 1 iki 100. Sutaisė ir išleido P. Mi- 
kolainis. Tilžėje, 1909, pusi. 128, apdaryta 40c

3551 . Psichologijos Vadovėlis — Mokykloms ir sava
moksliams. Su piešiniais. Parašė prof. G. 
čelpanovas. Vertė J. Gedminas iš 12-jo leidi
nio. T. M n. leid. 32 Kaunas, 1922, 164 p. $1.00

3552. Pirmieji Gamtos Pasakojimai. Parašė II. Vag
neris. Vertė B. Masiulis. Kaunas, 1922, p. 138 60c
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(Tąsa iš pereito num.)
Scena IV.

Iš artimos dešinės ateina Kristijonas ir 
Mangatis, irgi su saidokais.

Kristijonas
Kas tai, čia tik vienas telikai? Kur Al

gis, kur Antanas?
Jonas

Taip, vienas.. Algis nusekė abejotiną su
tvėrimą, o Antanas nusekė Algi, ir nežinau 
kas gali nusiduoti.
Mangatis

Abejotiną sutvėrimą? Mešką ar lapę? 
Ką čia kalbi?
Jonas

Nusistebėsit sužinoję. Man net koktu sa
kyti .... Algi šiame miške matėme vaikš
tinėjant su ta atkaklia Kergailų duktere, 
kuri žadėjo mirti už Perkūną, ir prunkštė 
ant Kunigo kalbu apie apsikrikštijimą....

[Kristijonas ir Mangatis vienas Į kitą 
pasižiūri. Kristijonas užsimąsto.]

Mangatis
Kodėl jus jos nepasmaugėt?

Jonas
Kažin ar Algis butu leidęs mums tai da

ryti. Aš sakau kad tai blogas ženklas. An
tanas nuėjo pažiūrėt kaip jis ją apkrikš
tys. ... Jiedu nuėjo linkui piliakalnio.
Kristijonas

[Po gilaus galvojimo]: čia blogas žen
klas.... Tėmijau andai Kergailų namuo
se kaip Algis ją akim gaudė ir žiurėjo Į ją 
daugiau negu Į ką kitą, ir kada ji šukavo 
ant musų, jis tik gėrėjos jos narsumu.... 
Jo širdis gali ji užvaldyti....
Mangatis

Turim ji kuogreičiausia apyezdint'su So- 
drekio duktere 1
Kristijonas

Eiya namon.... Mums čia pavojinga 
vaikščiot ... Palikit man viską: aš pagal
vosiu. Tuo tarpu pargryš Antanas ir žino
sim daugiau....
Mangatis

Paskui tuoj surinkim vyrus ir pulkim ant 
Kergailų!
Kristijonas

Palaukim su puolimu, kolei kas.... Mes 
dar persilpni.... [Tempia MarigatĮ.]
Mangatis

Musų Dievas mums padės!
Kristijonas

Dievo laikas dar neatėjo.... Eiva na
mų linkui. Aš pamąstysiu.

[Mangatis ir Jonas eina artimon kai
rėn; Kristijonas žengia paskui, galvą 
nulenkęs, giliai užsimąstęs.]

[Uždanga]

AKTAS TREČIAS
Algis Išsiunčiamas Romon.

Vaizdas: Mangačio namų vidus, kaip pir
mame akte. Pora savaičių vėliau. 

Šventadienio 'popietis.

Ypatos: 
Alane 

Mangatis 
SODREKIS 

Kristijonas 
Antanas 
Jonas 
Algis

3518. Jaunas Matininkas. Pirmoji dalis. Geometri
jos vadovėlis pradedamajai mokyklai. Paraše 
A. Bubilas. II-ras pataisytas leidimas. Kau
nas, 1921, pusi. 53 .................................. 40c

3520. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas. Trumpas Lie
tuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir su
augusiems. Pusi. 106, .........................  40c

3521. Lietuvos Istorija. Vadovėlis pradedamosioms
mokykloms. Su paveikslėliais ir žemlapiu. Pa
rašė Pranas. Antras leidimas. Vilniuje, 1914, 
pusi. 92 .....................................................  50c

3522. Lietuvių Lementorius arba geras skaitymo ir
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 81 ................. 35c

3541. Nauja Chrestomatija Lietuviškoms mokslai-
snėms Amerikoje. Dalis I. Parengė P. 
Brandukas. Pasakaitės ir dainelės skaity
mui surinktos iš įvairių šaltinių. Chicago, 
1901, pusi. 155, kietais apdarais ................ 75c

3542. Nauja Chrestomatija, Dalis II. Parengė P.
Brandukas. šioje knygoje yra istoriškų ap
rašymu ir dainų. Chicago, 190G, pusi. 212, 
kietais apdarais ........................................ . .. 1.00

3543. Nauja Skaitymuf Knyga Lietuviškoms Mok-
slainėms Amerikoje. Dalis III. Su paveiks
lais iš Lietuvos istorijos, abclnos geografijos 
iv gamtos mokslų. Tinka suaugusiems tu
rėti katrie nelankė mokyklų. Chicago, Iii., 
1908, kietais viršeliais, pusi. 141 ................. 1.00

3544. Naujas Budas išmokti Rašyti. Sutaisė ir iš
leido P. Mikolainis. Tilžėje, 1910, pusi. 20 10c

3545. Naujas Elementorius. Vaikams mokintis Lie
tuviškai skaityti ir rašyti. Kietais apdarais. 
Parašė A. iš B. Išleido P. Mikolainis. Til
žėje, 1907, pusi. 48, su paveikslais .............. 15c

i Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Scena I.
Alane ir Mangatis viduje.

Alane
Algis vėl kur tai išėjo, ir nenorėjo pasi

sakyt kur einąs. Jo išėjimai liko paslaptin
gi, ir jo pasiaiškinimai mums nieko nepasa
ko. Nuo sugryžimo iš karionės, jis visai ki- 
tokis. Mažai kalba, užsimąstęs, ir kada 
Kristijonas užsimena apie Sodrekio Ladę, 
jis visai nei girdėt nenori....
Mangatis

Visa priežastis, sako Kristijonas, yra tai 
kad jis pamatė tą Kergailų. dukterį pagonę, 
kt\ri vaikšto ant piliakalnio ir su raganomis 
burinėja. Ji jį turbut užkerėjo. Kad tik 
greičiau apvezdintume jį su Lade... .

[Skubiai atbėga Sodrekis, su jojamu 
botagu rankoje.]

Sodrekis
Lai buna pagarbintas Viešpats Kristus! 

Gal nelaukėte svečio, kaimynai....
Alane

Ant amžių! Linksma mums tave maty
ti, mielas kaimyne. Sėsk, Sodre’ki, meldžiu. 
Jau nematėm visą vasarą — nuo išvykimo 
į Kelinių žemę „su Kryžeiviais. Laimingas 
sveikas sugryžęs.
Sodrekis

Viskas tas pasisekė laimingai.... [Ne
kantrus, susimąstęs] Bet dabar ne su ma
ža naujiena pas jus atvykau.... Nesma
gu man, bet....
Alane

Mes jau nu jaučiame kame reikalas, kai
myne. Mes to ir tikėjomės. Pasikalbėsim 
daugiau kai ateis Kunigas Kristijonas.
Mangatis

Tuoj pribus Kristijonas ir galėsim viską 
galutinai aptarti. Jis pagelbės mums visa
me.... Be jo mes dar nežinėliai.
Sodrekis

Kad tik greičiau, kad tik greičiau jis at
eitų. Aš jau iš susigraužimo baigiu iš gal
vos eiti....
Alane

Ko gi rūpintis, kaimyne? Jeigu viskas 
eina kaip Kristijonas patvarkė, bus džiaug
smo ir linksmybės.... ne rūpesčių.
Sodrekis .

, Gaila, prieteliai, gaila, bet bijau kad nie
ko iš to neišeis....
Mangatis

Gal jau kas išpasakojo kaip Algis apsiei
na ir kad pradėjo sekiot paskui tą pago
nę?....
Alanė

Tas nieko, kaimyne.... Algis atgris tos 
pagonės ir mes neužilgo turėsim vestuves 
Algio su tavo duktere. Tai bus pirmos krik
ščioniškos vestuvės musų krašte!
Sodrekis

[Pradeda braukti ašaras]: Širdis man 
plyšta, bet ik išiolei negalėjau jums prasi- 
tart ko čia atvykau. Jus visai ką kitą, o 
aš kitą kalbu.... Prieteliai mano! Ant 
kiek tikėjimas mus suvienijo, ir ant kiek 
būtume dar galėję susivienyt sueidami į 
giminystę, dabar negalėsime....
Alane

[ Išvertus akis]: Kas, prieteliau, kas at
sitiko?. ...
Sodrekis

Dieve augŠčiausis! Mano vienatinė duk
tė paliko mus, apleido mus — iškeikė mus 
ir pabėgo!....

[Alanė ir Mangatis supuola prie So
drekio.]

[Bus daugiau]
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Cfl
2 Union City Conn. 15 —
5 Waterbury, Conn. 19 4
7 Lawrence, Mass. 12
8 Dayton, Ohio 10
9 Pittsburgh, Pa. 10 —

17 So. Omaha, Neb. 4 •j

20 Cleveland, O. 12 —

22 Chicago, 111. 26 2
23 New Britain Conn. 10 —
24 Pittston. Pa. 4
36 Norwood, Mass. 4 3
43 New York, N. Y. — 6
44 Brooklyn, N. Y. — 21
53 Clinton, Ind. 10 —
50 Worcester, Mass. 21 4
52 Rochester, N. Y. 1 11
54 Ansonia, Conn. 13 —
60 Milwaukee, Wis. — 7
61 Dayton, Ohio 5 —
68 Detroit, Mich. 11 3
70 Wilkes Barre, Pa. 9

80 Sioux C ity, la. — 4
85 Brockton, Mass. 1114

Pavieniai 2 1
Viso 167)113

VICEPREZIDENTAS
s a r/x—.

L c
B o

CZl g w’
2 Union City, Conn. 12 — —
5 Waterbury, Conn. 17 2 3
7 Lawrence, Mass. 12 _
8 Dayton, Ohio — — jlO
9 Pittsburgh, Pa. 10 —

17 So. Omaha, Neb. 5 2 —
20 Cleveland, O. 11 __ 1
22 Chicago, 111. 1 — 27
23 New Britain, Conn. 10 - —

1 24 Pittston, Pa. 1
36 Norwood, Mass. 6 1 1
43 New York. City 6 —
44 Brooklyn, N. Y. — 21 _
50 Worcester, Mass. 20 5
52 Rocherter, N. Y. 1 14 -
53 Clinton, Ind. 10 —
54 Ansonia, Conn. — 13 —
60 Milwaukee, Wis. 7 —
61 Dayton, Ohio. 4 1
68 Detroit, Mich. — 13
.70 Wilkes Barre, Pa. — —
80 Sioux City, la. 4 —
85 Brockton, Mass. 14 _ —
Pavieniai 3 —
Viso |154 61 62

SEKRETORIUS

ca —
cL PJ

X' (Pc PA
iZ)

2 Union City, Conn. 9 — 4
5 Waterbury, Conn. 13 1 9
7 Lawrence, Mass. — — 12
8 Dayton, Ohio — — 10
9 Pittsburgh, Pa. — — .10

17 So. Omaha, Neb. 5 2 —
20 Cleveland, O. — — 12
22 Chicago, 111. 2G — 2
23 New Britain, Conn. 10 — —
24 Pittston, Pa. 5 9 —
36 Norwood, Mass. •> — 5
43 New York City . 6 — —
41 Brooklyn, N. Y. — — 21
50 Worcester, Mass. — 23 9

52 Rochester, N. Y. 15 _ —
53 Clinton, Ind. 10 _ —
54 Ansonia, Conn. — _ 1 13
60 Milwaukee, Wis. 7 —
61 Dayton, 0. 3 — 9

68 Detroit, Mich. 14 — —
70 Wilkes Barre, Pa. o —
80 Sioux City, la. ~! 4
85 Brockton, Mass. 1! 13'—
Pavieniai 21=—

Viso |145Į 9]12o

Nauji Nariai Prisirašė 
Prie 121 kp. Racine, Wis.: 
Elena Grigaliunytč, 
Antanas Bukšnys. 
Nikodemas Mockus, 
Aleksandra Žičkienš.

TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYSIT 
SAU T. M. D. ORGANA—KAI
NA 81.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M.- D. REIKALUS ATIDŽIAI.

2 Union City, Conn.
5 Waterbury, Conn.
7 Lawrence, Mass.
8 Dayton, Ohio
9 Pittsburgh, Pa.

17 So. Omaha, Neb.
20 Cleveland, O.
22 Chicago, Ill.
23 New Britain, Ct.
24 Pittston, Pa.
36 Norwood, Mass.
43 New York City
44 Brooklyn, N. Y.
50 Worcester, Mass.
52 Rochester, N. Y.
53 Clinton, Ind.
54 Ansonia, Conn.
60 Milwaukee, Wis.
61 Dayton, Ohio
68 Detroit, Mich.
70 Wilkes Barre, Pa
80 Sioux City, la.
85 Brockton, Mass. 
Pavieniai

Viso

KNYGIUS

2 Union Cit£, Conn.
5 Waterbury, Conn.
7 Lawrence, Mass.
8 Dayton, Ohio 
Pittsburgh. Pa.

17 So. Omaha, Neb.
20 Cleveland, Ohio
22 Chicago, Ill.
23 New Britain, Conn.
24 Pittston, Pa.
36 Norwood, Mass.
43 New York
44 Brooklyn, N. Y.
53 Clinton, Ind.
50 Worcester, Mass.
52 Rochester, N. Y.
54 Ansonia, Conn.
60 Milwaukee, Wis.
61 Dayton, Ohio
68 Detroit, Mich.
70 Wilkes Barre, Pa.
80 Sioux City, la.
85 Brockton, Mass.
Pavieniai

Viso

Šolis
15
23
12
10
10

7
12
28
10

7
8
6

21
10
25
15
13

7

14

4
14

279

Mano Tveri TMD. Kuo
pą Gary, Ind./

Keletas Gary, Ind., Lietuviu 
tėvynainiu, ypatingai Dr. A. T. 
Smitas, intekmingas vietos ir 
apielinkės Amerikonuose ir ne
mažai veikiantis Lietuvių tarpe 
tautiškumo atžvilgiu, susirūpi
nę sutvėrimu TMD. kuopos ia- 
me geležies ir plieno mieste.

Gary turi dikčiai Lietuvių, tik 
reikia juos sukrutinti, supažin
dinti su. TMD. idėja — kuri yra 
švietimo idėja — ir žmones ra
šysis Į TMD.

Ypatingai dabar gera proga 
pradėti i Tėvynės Mylėtojų De
ja rašytis kuomet Draugija lei
džia garsų pasaulini veikalą, 
“Pasaulio Istoriją”, vertimą iš 
Anglų rašytojo H. G. Wells.

Kur ir kada Amerikos Lietu
viai galės gauti tokį puikų vei
kalą, apie 1300 puslapių didu
mo, trijose knygose, su daugy
be paveikslų, už tokią kainą — 
narinę mokesti $1 metuose, jei 
ne Tėvynes Mylėtojų Draugijo
je ?

Smagu girdėti kad Gary7 Lie
tuviai taip mano. Neužilgo jų 
svajones stosis kunti.

Viskas ko reikia, susidėti bū
reliui žmonių, išsirinkti valdy
bą, surinkti mokesnius nuo na
rių (po $1 metinės ir 50c. Įsto
jimo, arba pirmą metą $1.50, ir 
dar galima dadėt kelis centus 
kuopos reikalams), tada siųsti 
į Centrą mokesnius (Sekreto
rius V. Sirvydas, 193 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.), priduodant 
valdybos vardus, ir tuoj Cen
tras paskirs kuopos numerį ir 
prisius čarterį valdybos vardu.

Gary, Ind., bus antra TMD. 
kuopa susitvėrus Cleveland© 
kaimynystėj. Pirmutinė susi
tvėrus mažesnėj kolonijoj yra 
Akrone, pasidarbavus J. Ramo-

škai ir kitiems. Jie pasiryžę 
kuopą smarkiai išauginti pagal 
savo išgalių.

Nei viena Lietuvių kolonija 
Amerikoj neturėtų praleisti ne
išnaudojus progą, negavus “Pa
saulio Istorijos”. Tverkit kuo
pas iš kiek tik galit: iš penkių 
ar daugiau narių, ir tikrai ant 
ilgo laiko gausit brangią dova
ną, kokios Lietuviai dar niekur 
nesikėsino išleisti — Ameriko
je ar Lietuvoje.

Pavieniais norinti prigulėti ir
gi galit pasiųsti Sekretoriui sa
vo Įstojimo ir metinę mokesnį, 
gausit knygelę, ir busit TMD. 
nariais. Daug yra mažų viete
lių kur norima būti TMD.- na
riais, bet del negalėjimo turėt 
kuopos kiti tos progos mano ne
turį. Rašykites pavieniais.

KUOPOS mokesnius siųski! 
TMD. Centro Sekretoriui, Vyt. 
Sirvydas, 193 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Čekius ir money or
derius reikia išrašyti ant TMD. 
vardo.

AKRON, OHIO
Iš TMD. 12 kuopos gyvavime. 

Jau praslinko pora mėnesių kai 
susitvėrė čia TMD. kuopa, ir ro
dos bus reikalinga paskelbt i or
gane vardus prisirašiusių, tuo
met kiti norintieji prisirašyti 
žinos ko pasiklausti ir gaut i pa
tarimų apie šią garbingą Drau
giją, apie jos gyvavimą, išleis
tas gero turinio knygas ir ko
kios vėl rengiama leisti.

šiuom laiku priguli prie mu
sų kuopos rimčiausi Akrono tė
vynainiai, J. Ramoška, pirmi
ninkas ir korespondentas; V. T. 
Neverauskas, rast.. L. Glinskis, 
iždininkas; A. Glinskienč, J. No
reika, J. Apšiega, J. Sandoskas, 
W. M. Puishis, J. Kičas, K. Gu- 
ravičiiis, J. Gorijonas, K. Tama
šauskas, A. Gutauskas. Norin
tieji prisirašyti prie TMD. kuo
pos pasiteiraukit pas minėtas 
ypatas, gausit malonių paaiški
nimų. Prie to atminkit kad mu
su kaimynė “Dirva” yra orga
nu visos T.M.D. organizacijos, 
nariai ją gaus už nupigintą kai
ną, tik už $1.50, vietoj $2.00. 
Norėdami ar nauji ją užsirašyti 
arba atnaujinti prenumeratas 
TMD. nariai kreipkitės pas J. 
Ramošką. Patarnavimas bus 
visai už dyką.

šiaip Akrone rodos nėra nie
ko ypatingo Lietuvių tarpe, iš
skyrus kad Dėdės Šamo nuodų 
naikintojai labai užpuolė Lietu
vius, net tris šiose dienose, nu- 
gameno į belangę.

12 kp. Koresp.

Susitverė TMD. Apskri
tis Wisconsine

Birželio 22 d. Racine, Wis., 
įvyko suvažiavimas TMD. kuo
lui iš Wisconsin valstijos ir su
tverta TMD. Apskritis. Daly
vavo atstovai nuo:

119 kuopos Kenosha, Wis.,
122 kuopos Racine, Wis.
60 kuopos Milwaukee, Wis,
Viso astuoni atstovai su pil

nais balsais. Apskričio valdy- 
bon incina:

Jonas Baukis — pirm.,
Martynas Kasparaitis — sek.
Juozas Kasputis — ižd.
Stasė Beržienė — orgahiza- 

t orė.
Sveikiname naują TMD. Ap

skritį ! Tverkit naujas ku'opas, 
didinkit senąsias!

(Sekančiame num. tilps Ap
skričio tvėrimo protokolas.)

GEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO H

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVE1KATOS.JJ

fiisnie skyriuj* mes laiku
•no U Ji o gvildensime rei
kalas (domiai? būsiančioms 
motinoms Ir molinoms jau
ny kūdikly.

Kūdikių aprūpinimu ir pe
nėjimu yra. dalyku gyvos 
svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, La d tai 
yra dalykas, kur] mes tu
rime reguliariškah laiko
tarpiais atvirai ir Ubval 
pcrgvUdenU. r

STRAIPSNIS 80.

Išvėdinki!. sergančio kambarį
Užtektinai šviežio oro gerai vedi

namame kambaryj, arba ant parčių 
kur vasarą galima sergančio lovą pa- ' < 
statyti, yra reikalinga gydant bile li
gonį. Žiemą, sergančio kambaryje 
temperatūra turi būti vidutiniškai 
šilta (60 iki G8 laipsnių I1’.) dieną ka
da kūdikis budi, bet naktį galima lai
kyti kiek vėsiau, arba kada jis miega.

Kudik's kuris tapo pralavintas tin
kamų sveikatos inpročių ir kuris pri
pratęs kad tinkamai jo tualetas yra 
prižiūrimas, yra lengviau prižiūrėti 
ligoje. Pagelbsti jei kūdikis inpratin- į 
tas parodyti savo liežuvį bei gerklę ir J 
pavelija save apžiūrėti. Kūdikio nie
kad nereikia gąsdint nubaudimu.

Patogumas ir laime kūdikio arba 
jauno vaiko daug prigelbsti prie išgi
jimo, bet reikia prisilaikyti griežtos 
disciplinos siaurinant ir pildant gy
dytojo sakymus. Budas kuriuos kū
dikis prižiūrimas sudaro daug svar- ‘č 
bos tame kas su juo galima padaryti. ■ J 
Net jauniausias kūdikis pažįsta skir
tumą tarpe ramaus, gabaus prižiūrė
jimo ir kemėri.ško, t rukšmingo, ir 
greičiau paklauso malonaus, susilai
kančio budo.

Visados savo kūdikiui duok geriau
si maistą. Jei negali savo kūdikio 
žindyti, neeksperimentuok įvairiais* 
maistais bet stok tuoj ant gero kelio 
—duok maistą kuris padaro daugiau 
stiprių bei vikriu vyrų bei moterų > 
no>u visi kiti preparatai sykiu sudė
ti—tai yra, duok Eagle Brand Pieną, 
maistą kuris daro stiprias kojas ir 
sveikus kunus. .Jį patvirtina ir išra
šo gydytojai del jo augštos kokybės 
ir vienodo sudėjimo. Milijonai ir mi
lijonai kūdikių išaugo į stiprius ber
niukus ir mergaites sukombinavus 
gerą motinos priežiūrą su sotumu 
Borden’s Engle Pieno.

Bėgiojantis vaikas turi gauti ta • 
pačių gerų priežiūrą kaip ir kūdikis 
ant rankų jei norima kad jis pasiek- 
tų pilną amžių ir sveikatą. Karo me
tu Anglijoje patirta kad iš penkių vy
rų trjs netiko tarnybai. Eksperimen
tuose kurie buvo daromi mokyklose 
1918 metais, tiktai 15 nuošimtis vai
kų buvo pirmaeilėj padėtyj. Kitiems 
nedapenčjimas, pradėtas pirm mokyk
los lankymo, buvo priežastis. O ne- 
dapenėjimas dažniausia pakilu iš ne
tinkamo arba ne to maisto. Pride
dant Eagle Pieną kasdien prie jūsų 
vaiko valgių gali būti tikra kad jis 
gauna visus reikalingus gyvybės ele- - 
mentus jo apsaugai. Jaunas vaikas 
turėtų gauti du šaukštu Eagle Pieno 
trijų ketvirtdalių puodelio vandenyj. 
Duok paryčiu arba po pietų. Kiti vai
kai ji labiau mėgsta su ginger ale, 
vaisii; sunkomis, suplaktu kiaušiniu ir 
skanskoniu.

Visi Talcum Pauderiai nėra vieno
di ir be abejo jus norit but tikra jog 
viskas ką naudojai ant savo kūdikio 
odos yra visiškai tyra ir saugu. Col
gate’s Baby Tale atsako tiems reika
lavimams nes jis yra padaryta spe
cialiai del kūdikių sulyg formulos pa
žymaus gydytojo.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

SIŪK IR TAUPYK

sfe

Geriausi Vatos Siulai 
SIUVIMO PAMOIĮA 
Norėdami naudingos knygelės 
apie siuvimą prisiųskit 4 c. į 
THE SPOOL COTTON CO., DepL O 

315 Fourth Ave., New York

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandoi 
10 ryte iki 13 
2 iki 5 po plot 

Nedėliomlą 
r.uo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki b 
Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

E. 79 ir St. CIair (virš Aptiekos)

įvairi Daktariška Knyga
VYRAI, MOTERYS IR MERGINOS, norite žinoti kodėl jūsų plaukai

L

slenka? • Perskaitykit šitą knygų tada žinosit; be abejo vartojai, viso
kias plaukų gyduoles, bet plaukai slenka ir gana, o gal visai nuslinko; 
kad ne tai nuslinks. AR NORI turėt storus ir dailius, plaukus, išnaikin
ti pleiskanas, sulaikyt' plaukų slinkimų, užauginti storus plaukus net 
ant v'šai nuplikusios galvos trumpame laike? Ar nori žinot' apie kito
kias ligas? Punant Aptiekorium man pasisekė išrasti plaukams augi
nimui gyduoles ir su Daktarų pagalba išleidau didelio formato Dakta- ' 
rišką Knygą su 86 Receptais. Gyduoles sutaisys kiekvienas geras Ap- 
•tiekocius pagal Receptą knygoje. Plaukti auginimui gyduoles randasi 
aptiekoje ir yra vartojamos gydymui įvairių ligų, bet nei vienam nepa
siseko iki šios dienos išrasti kad tai yra geriausia ir vienintele gyduole 
auginimui niaukų. Knygos kaina 8100. Norėdamas knygą gauti in- < 
dėk .’olari į hiil-.n ąu savo adresu ir paminėk kokiame laikraštyje skai
tei šitą apgarsinimą. Adicsuok šitaip: (31)

F. Davidson, . P. O. Box 126, Oregon City, Ore.
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DIRVA

VIDURAMŽIŲ PASAULIS
(Tąsa iš pereito num.)

Aristotelio raštai pasiekė Europą ap
linkiniais keliais. Iš Graikijos jie buvo pa
tekę'Aleksandrijon. Šičia jie buvo išversti 
Arabų kalbon; vertimą atliko Arabai Mo- 
hamedonai, užkariavę Egyptą septintame 
amžiuje. Šitie raštai su Musulmanų armi
jomis pateko Spanijon, ir didžiojo Stagirė- 
no (Aristotelis buvo gimęs Makedonijos 
mieste vardu Stagira) mokslas buvo dės
tomas Arabų universitetuose Kordovos 
mieste. Krikščionys studentai išvertė jo 
raštus iš Arabų kalbos Latinų„kalbon; šitie 
studentai ėjo iš kitų kraštų Spanijon, mok
slo jėškodami. Tokiu budu šitie garsaus 
senovės filozofo raštai atėjo ir Į žiemių-va- 
karų Europos mokyklas.

Su Biblijos ir su Aristotelio raštų pa
galba mokyčiausi ir šviesiausi to meto Eu
ropos vyrai ėmėsi aiškinti visus dalykus, 
tarp dangaus ii’ žemės, sąryšyje su Dievo 
išreikšta valia. Šitie šviesus žmonės, vadi
nami scholastais, arba mokslavyriais, ištik
imųjų buvo išmintingi, tik jie visas savo in
formacijas buvo gavę išimtinai iš knygų, 
ne iš tikrų tyrinėjimų. Jei jie, pavyzdžiui, 
turėjo skaityti pamoką apie lydeką arba 
žiogą, tai pasiskaitydavo Senojo ir Naujojo 
įstatymų, pavartydavo Aristotelio raštus 
ir pasakodavo savo studentams visa, ką 
patįs sužinodavo iš tų knygų apie lydeką ir 
žiogą. Jie neidavo i upę, kad pasigavus ly
deką, taipgi neidavo Į daržą, kad pasigavus 
žiogą ir kad ir vieną ir kitą pažinus 'arčiau 
ir patyrinėjus. Net ir tokie garsus moksla- 
vyriai, kaip Albertas Magnus ir Tanias Ak- 
vinietis nei n spardoma vo, ar Palestinos ly
deka ir ar Makedonijos žiogas yra tokie 
pat, kaip ir Vakarų Europoje, ar ne.

Jei kartais koks ypatingas žmogus, 
kaip Rodžeras Bekonas (Roger Bacon) pa
sirodydavo mokytų vyrų taryboje ir pradė
davo tyrinėti daiktus su padidinančiais i 
stiklais ir keistais mažais teleskopais ir, at
viliodavęs lydeką ir žiogą j pamokų kamba
rį, prirūdydavo, kad jie skyrėsi nuo tų, apie

daug šimtmečių? Ko jisai taip domisi žu
vų ir vabzdžirj viduriais? Jis, tur 'būti, yra 
pašėlęs raganius ir burtininkas ir bando 
su Juodosios Magijos pagalba išgriauti val
stybės tvarką....” Jie taip įbaugino tvar
kos ir ramybės dabotojus, kad per dešimtį 
metų buvo uždrausta Bekonui bent ką ra
šyti. Išnaujo pradėjęs savo tyrinėjimus, 
jis išmoko naujų dalykų. Jis rašė savo 

į knygas keistais ženklais, ir niekas iš jo lai
kų žmonių negalėjo jų išskaityti. Šitokių 
vėliau daug kas griebdavosi, kai bažnyčia 
vis labiau ir labiau pradėjo drausti žmo
nėms klausinėti tokių dalykų, kurie galėtų 
sukelti abejonių.

Šilai buvodaroma ne tikslu laikyti žmo
nes tamsybėje. Jausmai, kuriais vaduoda- 
vosi atskalūnų medžiotojai, buvo labai pra
kilnus. Jie tvirtai tikėjo, jie net žinojo, kad 
šis gyvenimas buvo tiktai prisirengimas 
tikram gyvenimui kitame pasaulyje. Jie 
buvo įsitikinę, kad žmonėms.nėra gera per
daug žinoti, kad mokslas sukelia žmonių 
galvose visokias nuomones ir pažiūras, ve
da prie dvejojimų ir prie amžinos pražū
ties. Viduramžių mokslo vyras, paregė
jęs savo mokinius besišalinant nuo Biblijos 
ir Aristotelio autoritetų ir bebandančius ty
rinėti dalykus savystoviai, jausdavosi taip 
pat, kaip jaučiasi motina, matydama savo* 
kūdikį prisiartinant prie ugnies. Ji žino, 
kad jos kūdikis gali nusideginti savo mažy
čius pirštelius, jei prieis arti prie ugnies, to
dėl ji stengiasi sulaikyti jį nuo ugnies ir, jei 
reikia, panaudoja net ir savo jėgą. Bet tik
renybėje ji myli savo kūdikį ir, jei jis jos 
klauso, ji yra gera jam, kiek tik gali. To
kiu maž daug budu ir Viduramžių žmonių 
sielų dabotojai, būdami labai stiprus visuo
se tikėjimą liečiančiuose klausimuose, sun
kiai dirbdavo, kai vergai, kad tik juodau- 
giausia suteikus naudos savo žmonėms. 
Jie visur, kur galėdami, ištiesdavo pagal
bos ranką; tų dienų draugijoje liko didelė 
įtaka daugybės gerų vyrų ir dievobaimin
gų moterų, dėjusių pastangų, kad padarius 
kitų žmonių likimą kiek galint pakeliamu 
ir pakenčiamu.

(Bus daugiau)

w
DARBŠTI BITELĖ

Kaip maža bitelė 
Anksti rytą kelia, 
Zvimbia tarp žiedelių 
Ir gėles bučiuoja, 
Medų iš jų ima,

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

Senovės Pasaulis

Avilin talpina, 
Eilėm korius pina, 
Rimtai ji darbuojas. 
Atmink, mielas vaike, 
Sek mažą bitelę, 
Seks tave laimužė, 
Sukrausi turtelį.

Audra.

kuriuos mini Senasis Įstatymas ir Aristote
lis, tai mokslo vyrai tik galvas kraipydavo. 
Bekonas pertoli, anot jų, žengė. Kai jis 
pradryso pasakyti, kad viena valanda tyri
nėjimų buvo daugiau verta už dešimtį me
tų skaitymo Aristotelio raštų ir kad nebūtų 
žmonijai skriaudos, jei to Graikų filozofo 
raštai ir nebūtų išversti, tai scholastai krei
pėsi f policiją, sakydami: “Tasai žmogus 
yra pavojingas valstybei. Jis nori, kad mes 
išmoktume Graikų kalbos ir skaitytume 
Aristotelio raštų originalus. Delko jis ne
pasitenkina Latinų-Arabų vertimu, kurs 
patenkindavo musų ištikimus žmones per

LIETUVA!
Lietuva brangi, kodėl nusiminus,
Ar savo širdyje jauties negalinga,
Ar drąsos tau stoka, ar silpna esi?

Bijot nereik priešų,
Tik paėmus kardą, drąsiai reik kovoti, 
Priešus iškapot.
Juk gi sūnus tavo yr’ narsus drąsuoliai,
Paėmę jie kardą priešus iškapotų,
Kaip muses visus juos šalin išblaškytų.

Kiekviens jaunikaitis
Drąsiai kovon eina,
Už savo Tėvynę gyvastį aukoja, 
Savo brangaus kraujo del jos negailauja.
O motina sūnų su noru išleidžia
Kad priešus grobikus iš krašto išvytų.
Tik reikia vienybės ir širdies kantrybės, 
Lietuvą apginti, priešus išžudyti.

O busi laiminga, Lietuva turtinga, 
Kam taigi kentėti, kam tiktai dejuoti, 
Kodėl turi priešui gyva pasiduoti?

Kovoki už Vilnių, šalies musų širdį,
Neduok ilgiau priešams
Ją spausti, terioti,
Už ginklo, į kovą, Vilnių išvaduoti!

Lai buna Lietuva laisva ant visados,
Parodykim plieno krūties,
Lai priešas nedrysta kankinti vaikų jos, 
Lai rankų nekiša prie jos niekados.

J. Pileckas.

KODĖL?
Porai mėnesių praslinkus 

Po apsivedimo
Dangaus angelu, dievaite 

Jis jos neb’vadina.
Neb’vadina šyiesia saule, 

žvaigždele gyvybės,
Laime, turtu šio pasaulio, 

Žiedeliu gražybės.
Nebebando dainų pinti

Iš meilių žodelių, 
Neb’paliečia karštom lupom

Jos baltų rankelių.
Nebesako kad jos akįs 

žvilgsniu širdį veria,
Karšta meile begaline

Jausmą, geismą tveria.
Kad ji yra jo valdove. 

Jo sielos gyvybe, .
Kad be jos pasaulis butų 

Tuštuma, tamsybe.
Be jos saulė jam nešviestų, 

Širdis vystų, džiutų,
Kapas tiktai vienatine

Dėl jo vieta butų.
Kodėl viskas tas pranyksta 

It saulė auksinė
Kada apglėbia pasaulį 

Tamsa vakarinė ?
Meilus žodžiai, dainų pynės, 

Prižadas mylėti
Pasirodo našta vargo 

Kuri reik kentėti.
Kodėl meilė gęsta, nyksta, 

širdis jo atšala —
Tiktai pelenai palikę 

Rusi iki galo?
Biruta.

Nuo Juoku Red.: Jeigu mes 
nebūtume, kaip gramatikoj tas 
terminas reiškia, vyriškos kil
mės daiktvardis, tikrai butume 
paskyrę gerb. Birutai dovaną už 
šias eiles. Bet musų vyriškas 
egoizmas prie to mus neprilei- 

‘džia. Eilės yra labai puikios, ir 
daug ko pasako, nors tiesa kal
ba apie antrąją žmogaus pusę, 
o gerb. vyro pusę pastato visai 
kaitoj padėtyj : buk taip yra kad 
vyras ima prisivilioja gražiais 
žodeliais mergelę, arba iš tyros 
širdies pamyli, ir prieš apsive- 
dimą ji buna jam visli tuo ką 
gerb. Biruta išdėsto, bet po ap
sivedimo, po poros mėnesių, jau 
viskas senas išdyla, lieka nauja 
gyvenimo pusė.

Ištiesti tai yra liūdna teisybė 
kurią čia gerb. Biruta apsako, 
tik mes norėtume kad ir antra 
pusė — koks gerb. vyras — to
kias eiles parašytų ir pasakytų 
kaip ir JIS persikeičia JOS aky
se ir kaip iš “dobilėlio”, “kara
laičio”, “didvyrio” ir kitokio pa
lieka tik paprastas “tu”, kuriam 
prieš apsivedimą rože apkaišy
davo švarką, ir torielkas gra- Į 
žiai sudėjus ant stalo pusryčių 
vadindavo, o po apsivedimo tu- Į 
ri pats jau pusryčius gamintis? i

Poetišku atžvilgiu žiūrint, iš
tiesi) keistai išrodo kad po apsi-! 
vedimo pradingsta kalbos apie 
tuos pačius saldžius dalykus, iš
dyla gražumai kurie tada vilio
jo ir pasiliauja vienas kitam bū
ti tuo kuo pirmiau buvo.

Bet jeigu amžinai taip butų 
tai niekad negalėtų būti vasa
ros, rudens ir žiemos, tik pava
saris ir pavasaris su sužydėju- 
siais žiedais, medžiais naujai 
sulapojusiais, sužaliavusiais ru
giais, kurie niekad į grūdus ne
išaugtų, ir tt.

Gamtoje viskas prasideda, ei
na į pilnumą ir paskui baigiasi.

ruduo, taipgi viskam ateina ir 
žiema arba pabaiga.

Kunigėliai iki šiol manė kad 
“Saulė” nėra nusistačius prieš 
katalikus ir nėra nuodėmės ją 
skaityti. Bet dabar kitaip ma
nys kada paskaitė “Saules” at
sakymą “ ‘Laivui’ ir jojo dva
siškiems bernams”. Dabar jau 
kunigėliai rėks kad “Saulė” ei
na prieš tikėjimą ir Dievą, ka
dangi palietė kunigėlius sekan
čiai (nes kas paliečia kunigėlius 
tas jau griauna tikėjimą) :

“O kas kišasi ’kad ja.jh (‘Sau
lę’) leidžia del pinigų’ tai kož- 
nas žmogus pripažins jog nie
kas uždyką neclirba, kokiam ji
sai nebūtų biznyje, o jus dva
siški tėveliai taipgi nedirbate už 
dyką nors prisiekėt ubagystą iki 
smert. O ar jąją pildote? Kur 
tau! Už sakramentus lupate 
kiek galite, nuo žmonių trau
kiate paskutinius centus pavi
dale visokių aukų, gyvenate pa-
Už $3.00 metams pralinksmin- 
sit visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams j Lietuvą “Dirvą”

FARMA FARMA
FLORIDOJ

Parsiduoda farma Lietuvių 
kolonijoj, 50 akrų, 10 akrų apel
sinų (orančių) sodo, 2 akrai pe- 
kan riešutų, 11 kambarių na
mas, tvartas, 3 vištininkai, 50 
vištų, 3 karvės, 15 kiaulių, ark
lys, naujas vežimas, Ford tre
kas, naujas cimanto šulinys, ap
link naujos tvoros, arti keturi 
ežerai; l.'/j mailės nuo stoties; 
visi keliai ištaisyti. Ineigos ant 
metų už vaisius nuo $1,000 iki 
$1,500. Daug vynuogių, pyčių, 
grušių, labai puikioj vietoj. Kas 
pirks nesigailės. Priežastis par
davimo senatvė. Parduosiu su 
visais įrengimais, rakandais ir 
viskuo už $11,500. (28)

Klauskit pas John Zvirdis 
1314 E. 9th St. Cleveland, O. 

nuo 8 ryto iki 8 vakare.

lociuose kaip grafai, patarnavi
mą turite kuonopuikiausį, o del 
mus užvydite kad mes išduoda
me laikraštį del pinigo, o ne ant 
‘Garbės Dievo’ kaip jus?! Pa- 
rapijonai jums moka mėnesinę 
algą, bet to negana, turi mokė
ti ekstra už mažiausi patarnavi-

mą kas pasidaro keturios mė
nesinės algos — ir vis jums ne
gana, o ant musų rugojate jog 
už tris dolarius per metus (mu
sų alga) leidžiama del žmonių 
laikraštį pagal jųjų norą ir ve
lijimą, o jus prislėgdami ‘uba- 
gystą’ miršstate iš bado!!” tt.

RODYKLE No. 9

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Kuomet užeina žuvų sezonas kož- 

nas mėgsta kad žuvis butų prirengta 
taip jog ją visą galima butai suvalgyt. 
Kartais žuvis, kuomet susmožyta 
gražiai arba net gerai išvirta nebus 
gera tik del neprirengimo gerai. 
Didėji Plokštė ypatingai gera kepi
mui ir smožymui. Ją galima duoti į Į 
stalą su smetoniniu padažalu arba su 
salotomis.

S. V. VALDŽIOS LAIVAI

PLĖKŠTE (HALIBUT) KEPTA 
PIENE

2 puodukai Evaporated Pieno
2 svarai Halibuto
2 šaukštai sviesto.
Miltų, svogūnas, petruškų, druskos, 

pipirų ir lemono.
Užsisakyk du svaru halibut stoiko 

perpjauto pusės colio storio. Sudėk 
ant gilios skarvados arba kepimo lėk
štės. Apibarstyk lengvai su biskiu 
miltų, druska ir pipirais ir apibars
tyk pjaustytom petruškom ir apipilk 
evaporated pienu iki veik padengimo, 
pieną atmiešiant su pusantros dalies 
tiek vandenio. Kepk neperkarštame 
pečiuje iki žuvis suminkštės—apie 25 
minutas. Ji turi biskį panidėt iš vir
šaus ir skystimas sutirštėjęs pasitar
naus soso vietoj. Apdėstyk petruš
kom is ir pjaustytu lemonu.

Virtuvės Reikaluose
Kuomet naudojai: evaporated pieną, 

praduria t dvi ar tris skylutes dežėje, 
ir paskui, jeigu nenaudojat, likusis 
galima užlaikyti apgaubiant vaškine 
pnpiera ir užveržiant su guminiu rai- 
kšteliu.

Nuvalymui maliavotų virtuvės sie
nų, mazgok su kepama soda, naudo
jant sodą taip kaip muilą, paskui nu
plauk tyru vandeniu. Varnisiuotą 
mod j aptrink su bile geru aliejum ir 
nušveisk su sausu skaruliu. Ant var- 
mšio (lekero) nereikia vandens.

Perpjauk pusiau atlikusius biskvi
tus, padažyk suplaktam kiaušinyje su 
ketvirtdaliu puodelio pieno ir tiek pat 
vandens, sukepink karštoj skarvadoj 
ir duok Į stalą su klevų sirupu.

Kuomet naudojai žemvuoges pyra
gaičiams, apibarstyki! jas cukrum ir 
iškoškis. Sulti duokit prie pyragai
čio užsilaistyti.

Nulupimui tomačių davimui, j stalą, 
numazgok jas ir kolei dar šlapios už
mauk ant šakutės ir laikyk ant lieps
nos per kelias sekundas ir skūra nu
silups labai gražiai.

Namų Paaigdbėjimai
Užlaikymui šluotos gerame stovyje, 

įkišk ją j muiluotas pamazgas sykį į 
savaitę. Tas sukietina šiaudelius.

Išdulkinus karpetus nutrinki! juos 
su pamirkytu ir nugręžtu skaruliu to
kiam vandenyje kur dadėta du šaukš
tai mcnthyliuoto spirito ir šmotelis 
muilo. Tas praskaidrina spalvą ir 
nepakenkia karpetui.

Bikarbonatas sodos yra vienas iš 
vaistų kurį reikia namuose turėti. Jis 
labai geras nuo nudegimų, uždėjus- 
biskį sušlapytą. kai košelę ant nudeg
tos vietos. Geriant su vandeniu jis 
yra geras nuo riemens ir užkietėji
mo. Jis tankiai naudojama receptuo
se valgių, ypatingai pyraguose turin
čiuose skanžolių.

Numazgojiniui langai užtraukalų 
nugręžk skarulį šiltame vandenyje ne 
karštame; turėk arti torielį sodos; 
padažyk skarulį j sodą ir šluostyk už- 
Lraukalus. Paskui pamerk skarulį į 
tyrą vandenį ir vėl per trink per už- 
traukalą, paskui su sausu skaruliu 
nušluostyk sausai kiek galima. Pir
miausia užtraukalas išrodys tamses
nis bet kada išdžius bus švic us.

Grožės Patarimai
Labai susiraukšlėjus oda reikalauja 

stimuliacijos, atsakančio užžiurejimo 
ir maistingo valgio. Naujausias bū
das raukšlių pašalinimui atliekamas 
su puodeliu. Paimk mažą puodelį, 
gerai jį sušildyk, uždek jį ant odos ir 
spausk iki pusėtinai oda jame išsi
kels. Atkartok tą kitoj vietoj, bet 
nedaryk to toj pat vietoj iki raudonu
mas neišnyks. Tas sutraukia krau
ją, stimuliuoja cirkuliaciją, bet jeigu 
vienoj vietoj kelis sykius taip pada
rysi gali pasidaryt sutrynimas. Pa
togu tam yra kiaušininis puodelis. 
Jis visada turi būti švarus ir kraštai 
kožną syk reikia nuvalyt su antisep
tiku. Po tokio spaudymo numazgok 
odą trinant ledu arba šaltu vandeniu, 
gerai suriu.

Ypatiška Sveikata
Juodgalviai pučkai odoj yra chro

niška liga esanti kaktoj, nosyse, bar
zdoj, krūtinėj, ant pečių ir aplinkui 
juos. Jie paeina ar nuo nutrynimo 
kur stoka prausimo, ir nuo stokos 
mankštym >si; gal but nuo užkictūij- 
mo. Geriausias būdas gydyt juod
galvius mazgojant veidą karštu van
deniu ir muilu ir paskui perplaujant 
šaltu vandeniu. Reikia visai sausai 
nušluostyt po kožno prausimo. Ge
riausias muilas naudoti yra arba kas
ti lio arba labai riebiu muilu. Kar
tais reikia naudoti gerą toniką kaip 
Cod Liver Oil. 

Ales Rekomenduojame Sekančius Produktus:

I LIETUVĄ
per Cherbourg.') arba Bremeną.
Jeigu jūsų mylimieji negali at

vykt į Ameriką, delko nevažiuoti 
į seni tėvynę jų pamatyti?

Valdžios certifikatas bus išduo
tas jums dėlto kad galėtumėt su- 
gryžt bėgyj šešių mėnesių be kla- 
pato per imigracijos nustatymą

Buk užtikrintas ir keliauk Ame
rikos Laivais—po Amerikos vėlia
va. Trečia klesa ant Amerikos lai
vu užtikrina švarumą, valy ir pa
togumą. Bono koncertai kiekvieną 
dieną duoda palinksminimą.

Kreipkitės prie vietinio agento 
arba rašykit:

UNITED STATES LINES
-15 Broadway New York
Hotel Cleveland Cleveland, O.

Valdantieji operatoriai del
United States Shipping Board

Stebėtinai Nupigintas
TEATRALIŠKŲ KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 

Tęsis iki Rugpjūčio 1 d. 1924 rn.
1000 Knygučių “Kunigas Marochas”, 4 ak. tragedija, kaina knygutes po 35c 
1300 Knygų •‘Pavogtas Kūdikis”. 3 ak. tragiška drama, knyga po.... 40c
600 knygų “Dvi Seseri”, 3 aktų tragiška drama, viena knyga po .... 50c 
300 Knygų “Graži Mageliona”, 3 aktų melodrama, viena knyga po . . 50c 

KAS PIRKS VISAS SYKIU PARDUOSIU TIK UŽ SPAUDOS LĖŠAS.
KAS PIRK. NEMAŽIAU KAIP SIMTx KNYGŲ KIEKVIENOS LAIDOS 

KAUS 60-tą NUOŠIMTI NUPIGINTA.
Visi šin veikalai yra gražus, lengva susimokinti, ir daugelis kurie statė sce
noje turėjo geras pasekmes kaip iš bizniško taip ir is morališko atžvlgio.

Kalnų Duktė--Autorė.
Kreipkitės šiuo adresu:

MRS. M. DUNDUL1ENF,
1258 N. WOOD STREET CHICAGO, ILL.

Mes rekomenduojam Borden’s Eva
porated Pieną kadangi jis yra pato
giausia. tyra ir ekonominė forma pie
no. Virimui ir kopimui jis yra lygus

šviežiam pienui. Del kavos jis neturi 
sau lygaus. Prašykit savo groscr- 
ninko Borden’s Evaporated pieno ka
da sekantį sykį eisit pirkti.

$15,000 Kasdienini 
iaikvojimas Kuris G< 

būti Sutaupytas

SSi
Sakoma kad Septyni Šimtai 
Milijonai Dolariij nueina nie
kais Amerikos virtuvėse tik 
del netaupumo.
Clevelando dalis to nuostolio 
—apie $15,000 į dieną—galy tu 
būti sutaupyta ir padėta ban
kam
Taupumo paprotis virtuvėje 
išauklės taupumo paprotį vi
sos šeimynos kišeniuje.
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į the Nieman as his base of oper-

a man about 
you see him 
broke.

two weeks, then 
sun burned and

A BALLAD ON WEEDS

VILNIUS
The Lithuanian province of 

Vilnius has a superficies of 
42,500 kilometers, i. e. approxi
mately the size of Switzerland. 
On the north it touches the 
province of Kaunas and ‘lie 
Vitebsk government; on the 
east Vitebsk and Minsk; on the 
south Minsk and the province 
of Gardinas; on the west Suval
kai. It constitutes a plain trav
ersed by a chain of hills. In 
view of the dearth of other 
means of communication the 
numerous rivers possess great 
importance. More than four 
hundred lakes cover 10 per cent, 
of the total surface, and lake", 
and rivers are surrounded by 
swamps. In the Trakai (Tvoki) 
distrikt one marsh has a cir
cumference of 85 kilometers. 
This province is divided into 
seven departments named after 
their respective capitals, viz. 
Vilnius, Trakai, Lyda, Švenčio
nys, Vileika, Ašmena and Dys
na.

The capital of the province 
and of all the entire country is 
Vilnius, situated at the con
fluence of the Vilija and Vilei- i 
ka, at the foot of Mt. Gedimi
nas, the name of the founder of 
the city. Before the war Vilna, 
as the Russians called it, was 
the capital of the General Gov
ernment of the same name and 
was an important railway and 
commerce centre with a big 
trade in timber and cattle. 
Beadeker mentions that the his
tory of the city stretches back 
to the earliest t imes, when it 
was a great centre of Pagan 
worship. A sacred fire was 
kept constantly burning at the 
foot of the hill upon which Ge- I 
diminas, Grand Duke of Lithu- | 
ania, built his castle when he I 
founded the city in the XIVth ' 
century. In 1323 Vilnius was [ 
raised to the dignity of a town | 
and was made the capita) of j 
Lithuania. The Grand Duke 
Ladislas Jagellon, who became j 
King of Poland in 138G, intro
duced Christianity in 1387 and 
erected the cathedral of St. Sta
nislaus on the site of the heath
en temple. Vilnius is after
wards often mentioned in the 
history of the struggles of the 
Lithuanians with the Teutonic 
Order, the Tartars, and the 
Russian Grand Dukes. During 
the XVIIth and XVIIIth centu
ries Vilnius was frequently pil
laged by the Swedes. Russians, ! 
and Cossacks, and lost much of 
its former importance. In 1794 1 
it offered a gallant resistance 
to the Russian army, but it was Į 
captured on August 12th after 1 
a severe bombardment. At the ! 
opening of the war of 18121 
Napoleon fixed upon the line of 1

titions and made Vilnius (at the 
j point of intersection of the 
roads from Konigsberg and 
Warsaw to St. Petersburg and 

(Moscow) the strategic centre of 
jthe French line. On his retreat 
from Russia lie again visited 

(Vilnius, which he finally left in 
disguise on the night of Nov

iember 24 (New Style Decem
ber 6), 1812.

Vilnius’s public edifices, her 
churches, and the memories 

I which they enshrine, the pala
ces of the Lithuanian aristocra
cy, all have a great historical 
and national signification for 

j Lithuania, and are the fruit of 
jthe wor!< of many centuries, 
whose toil was accomplished 
under the hard conditions of 
bondage. Vilnius’s other build
ings are due to • he work of the 
local labouring ■ lasses, compos
ed for the most part of Lithu
anian Jews. During the period 
of the Muscovite rule, the pub
lic edifices were constructed at 
the expense of the Russian Em
pire ; but one seeks in vain for 
any evidence of such work by 
the Polish people.

OFFICE CAT
TRADE MARK

BY JUNIUS
COPYRIGHT 1»21, ST tDCAH ALLAN MOSS,

The weeds are growing higher 
and higher;

When will the weeds be cut? 
Our town is one we all admire, 

When will the weeds be cut?
It certainly seems an eternal 

pity
That every year in this fine 

city
We have to bawl out this same 

old ditty—
When will the weeds be cut?
Hope is a light diet, but stim

ulating.
--------o--------

MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS
Dažo m
Garbiniuojant
Apvalai Suraitom

Išmazgojau)
.Bob Suraitom

Manikurinani
Baltinam Išimam Gyv-Plaukius
Robinam Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinant

Pajieškau Jono M. Tananevi- 
čiaus iš Chicagos, kurio ant

rašas seniau buvo 3249-32 Mor
gan Avė. Kurie iš Chicagiečių 
žino jo antrašą meldžiu praneš
ti, nes turiu reikalą.

Anthony Ponisky
2824 Alter St. Philadelphia, Pa.

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Geriausia vieta Cleveland© — abru- 
sas ir muilas duodama tik už 25c.— 
921 ST. CLAIR AVE., arli E. 9th St.

Lietuvos Konsulatas Chicago je 
Pajieško šių asmenų Amerikoj: 
fono Bagdonavičiaus iš šmukš
tų kaimo, Gelvonių vai., Ukmer
gės ap. Laike didžiojo karo tar
navo Amerikos kariumenėj.

Juozo Razmino iš Kražių vai., 
Raseinių apskričio.

Malonėkite pranešti Lietuvos 
į Konsulatui, G08 So. Dearborn 
i St.. Chicago, III.

PERPLEXITY
By Walter K. Baublis.

We rise as the sun,
We live but a day, 
And then we depart 
Upon our own way.

Attaining our noon
We shine—a bright light,
Then slowly depart
Into the dark night.
We sink as the sun,
A soft mellow glow,
Unable to tell
The pathway we go.
From where we have come,
And whither we go,
What would we not give
The answer to know.

One statesman says those 
who want a reduction in the in
come tax are conspiring. No, in
deed I They are perspiring.

-------- o--------
Hazel—Did she marry him 

for love or money?
Haze!—For love, of course, 

he’s a newspaperman.
-------- o--------

l

In his announcement on a 
Sunday morning the minister 
regretted that money was not 
coming in fast enough—but he 
was no pessimist.

“We have tried’’, he said, “to 
raise the necessary money in 
the usual manner. We have 
tried it honestly. Now we are 
going to see what a bazar can 
do.”

“Dad, am I made of dust?” 
“I think not, son.”
“Why not, Dad?”
“If you were, you would dry 

up once in a while.”
■--------o--------

J. Sutkus says, save the pen
nies and the rest of the family 
will spend the dollars.

-------- o--------
L. P. Baltrukonis says that 

women are given to small talk 
in large quantities.

--------oo--------
By: What happened to the 

girl you made love to in your 
canoe ?

I leek: We fell out.
-------- o--------

I’d hate to be a horse-fly,
And with the horse-flies buzz, 

The picking for the horse-fly
Ain’t what it used to was.

Some folks find it hard to <?:et 
an audience, but when money 
talks everybody listens.

-------- o--------
The Faithful Heart: Would 

you mind orderi ng me to move 
on, constable? I’m wet through, 
and she may be hours yet.

National Cash Registers
Nauji ir Vartoti — Visokie 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokejimais. — Procpect 
2G50 — 1314 Huron Road.

I DR. FRANK F. HAPPY

DENTISTAS
1 Visas darbas garantuojama. 

Beskausmis traukimas.
| atdara nuo 10 ryto iki 8 vak.
I Nedėldieniais nuo 10 iki 12.
j VIRŠ PAKELČIO VAISTINĖS 

Kampas E. 20t St. ir St. Clair.

A. ANZLOVAR
6202 St. Ciair Ave.

TURIM VISOKIAUSIU VESTUVIŲ 
S U K N I Ų J A U N A MA RTĖMS

Ir Suknių Visokiems Reikalams.
Šalip to turim paklodžių, paduškų, 

inpilų, apvalkalų, užtiesalų ir kitų vi
sokių dalykų namams.

Del vestuvių mes turim tokių gra
žių sukriių kad merginos išrodys gra
žiausios jaunamartės arba fpamergūs.

JONAS BALUKONIS
----  Advokatas ----

92! Engineers Bldg. Td. Main ūso

VYRŲ IR VAIKINŲ TIKRI VILNONIAI 
IR PALM BEACH ŠVARKAI IR KELNĖS

- UNCLE WIGGILY’S TRICKS

John Tidd says the big out
door pastime this week is hoe
ing the garden with a scythe.

-------- o--------
This is the camping season, 

announces P. Akšis, when the 
city guy that kicks when he 
can’t get iced alligator pears is 
perfectly content to eat ashes I 
slightly flavored with bacon.

-------- o--------
Correct this sentence: Don’t! 

worry about your vacation mon
ey, said the wife, I have saved 
enough out of my household al
lowance.

--------o--------
It is now possible for those, 

who cannot have vacations at 
the seashore to apply artificial 
tan and freckles, but, thank 
heaven, there is no substitute 
for the genuine chigger bite.

-------- o--------
Our theory is that the main 

idea in preparing a peach cobb
ler is to make plenty of it, says 
P. Zaborskis, making a timely 
summer hint.

It looks like a hard winter, 
says A. Šimkūnas. The shells 
on the cantaloupes are hard and 
unresisting.

--------o--------
Nothing, says I. Samas, has 

yet been found to counteract 
the bite of the vacation bug.

-------- o--------
Gladys says she has never 

had anyl trouble about the 
lenght of her vacation. When 
she gets ready to go she quits 
her job and takes her own time.

—----- o--------
“Method is the arithmetic of 

success”.

PI bite, what is it, said the 
mosquito to his mate, as they 
landed on the wax model.

-------- o--------
There’s only one reason for a 

man wearing a coat in the sum
mer time. That’s a dirty shirt.

-------- o--------
Early summer vacations are 

advised as they give the victims 
time to recuperate for the fall 
work.

-------- o--------
The main objection to a post

poned summer is that when it 
comes, it is a double-header, 
sighs J. Peekaitis.

-------- o--------
These are the days you miss

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenes. 

Namams Padargas.
S. J. WoyshviHe & Son

1657 EAST 55 th STREET

Dabar atlieka paveikslu trau
kimą puikioj padidinto.! ir 
pagerintoj galerijoj, su 
visais naujausio išradi

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokiu rusiu ir 
visokiu gru

pių, vestu
vių ir 11.

ANTANAS BARTKUS 
East 79th Street

su taupymą 
sirinkti.

Apsivilk vieną šių siutų tikram patogu
mui! Kadangi turim visų mierų kožaos 
rūšies, jus gausit sautinkamą už tikrą 

pinigų. Ateikit anksti pa-

Apl uštinimas 
likusių Drapanų 

Regidiariai $ 12.59 
Vertės

Vaiku $12.50 iki $15.95 Vilnoniai Siutai
i ulė daugybė augs tos rūšies, grynos vilnos siutų su kvoluuotai.s 

pečiai - ir diržais aplinkui. Puikiai pasiūti. Micros 7 iki 18.

Skiepe, su Dviem porom kelnių $9.98.

MES perkame ir parduodame ma
žas ir dideles savastis, visokius 
biznius, padarome apdraudas, etc. 
Jeigu norit pirkti ar parduoti, jei
gu norit mainyti, kreipkitės prie 
Melevin’o, i

EUCLID INVESTMENT Co. 
1009 Schofield Bldg.

prie Euclid ir E. 9th St. 
Cherry 730 Main 1261.

GARSINKIS
“DIRVOJE” IĮ l

•į

į Rakandų Krautuve

Are you self-conscious 
about the impression 
you make on people?

PERSONAL appearance has a lot 
to do with the way you feel. 

Clothes count, of course. But still 
there is one thing so many people 
overlook—something that at once 
brands them as either fasįidious or 
careless—the teeth.

Notice today how you, yourself, 
watch another person’s teeth when 
he or she is talking. If the teeth are 
not well kept they at once become a 
liability.

/.Isterine Tooth Paste cleans teeth a new 
way. A t last our chemists have discovered a 
polishing ingredient that really cleans with
out scratching the enamel—a difficult Problem 
finally solved.

A large tube of Listerine Tooth 
Paste is only 25 cents; at your drug
gist’s.—Lambert PharmacalCo.^Saint 
Louis, U. S. A.

Garrett Stewens
PATARĖJAS 

j ADVOKATAS IR TEISIŲ 
Į pądare patvarkymą pasimatyti i
■ su savo klientais ir tais kuriems 
f reikia legaliu patarnavimo ir pa- 
| tarinio, ofise pas
■ GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Ciair Ave.
| Kas Antradienis ir Trečiadienis 
| vakaras nuo 7 iki 9 vai.
5<nm diinii~iiuiiiii-Miiiiii<iH<uiii: iiiir.'ii.iiiiuiiiuiiii .<iimi:i.uiiuu>.iiiu<iM .lunnnui. ir1.

$ LOUIS EISENBERG J 
ITuri Geležinių Daiktų, Pečių, S 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, į 
Lieja ir Stogams dangalų į 
1169 East 79th St. N. E. 5 

Princeton 1337-K 5

jfi -------------------------- ^4

Nuo Kosulių ir Peršalimų, Galvos 
Skaudėjimų. Neuralgijos. Reuma
tizmo ir Visų Skausmų ir Gėlimų.

VISOSE VAISTINYČTOSE
35c and 65c, jars and tube.

Hospital size, $3.00

da
Si krautuvė yra tikrų Lietuvių Įstaiga ir ve- ! 
reikalus savaimi, jokis svetimtautis prie jos ! 

< dapriklauso. Taigi gerb. Clevelando Lietuviai, at- ■ 
į silankykit musų krautuvėj!, kur rasit nusipirkt sau ■
> visokių rakandų. Jaunavedžiai, ateikit musų krau- ; 
į tuvėėn apžiūrėti rakandų pirma negu eisit kitur. ;
> Musų kainos žemos, prieinamos kožnai klesai. ;

■: Cleveland Furniture Co. :
6412 Superior Avenue i

į M. Sacevieius ir J. Voišvila, Savininkai. i

Prospect 2420 Central 176G

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

kuojant, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

J

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrų Specialistų, o n. 

prie koki .j aeišlavintų daktaru. Tik
ras Specialistas arba profesonus ns- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 

. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzn.minavimo. Daugybė dakta- 

\\ rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo i.žtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggl-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos pnciaatj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijims 

Icraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišiukit 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 0 Ud 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

skauda, 
zrt P<> Des
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|PO LIETUVĄ! 
. pasidairius į
I Veda Leonas Žukauskas š

Ministeriu Kabinelo krizis. 
Antradieni, "birželio 10 d., Mi- 
nisteris Pirmininkas Galvanau
skas inteikė Respublikos Prezi
dentui Ministeriu Kaitinėto at
sistatydinimo raštą. Atsistaty
dinimo priežastis yra ta kad 
Seimas atmetė vyriausybės pro
jektą naujiems gelžkeliams tie
sti ir tuo neva išreiškė nepasi
tikėjimą Kabinetui.

Birželio 11 d. Respublikos 
Prezidentas pasiūlė Galvanaus
kui sudaryti naują kabinetą, 
kas teigiamų rezultatų nedavė. 
Galvanauskas rado prie dabartL 
irių aplinkybių nesant galimy
bės atsistoti valdžios priešakyj.

Birželio 12. d. Prezidentas pa
vedė sudaryti kabinetą buvu
siam Teisingumo Ministerial 
Tumėnui.

Liaudininkai naujame Kabi
nete nedalyvaus, žydai vėl no-

barko vai., Girdžių par.) buvo 
susižiedavus su Kleopu Norkai- 
Čiu Girdžių kaimo. Prieš tai 
Norkytę buvo Įsimylėjęs Jonas 
Aksamitavičius, to paties Pavi- 
daujo kaimo, bet ji jo nenorėjo 
ir jos tėvai už jo neleido.

Prieš įvyksiant Norkytės su 
Norkaičiu šliubfti, iš vakaro at

jojęs Jonas Aksamitavičius pas 
I Norkytę su karo šautuvu pro 
[langą šovė jai tiesiai į krutinę,
• kuri greitu laiku ir mirė. Ak- 
! samitavičius padaręs žmogžudy- 
jstę, parėjęs namon pats nusi-
• šovė.
I

; Antra garlaivio nelaime. Pir- 
jmą Sekminių dieną įvyko Nenui- 
ine nelaiminga katastrofa. Va
žiuojant namon iš gegužinės lai
vu “Nemunas”, jau šiapus Ka
čerginės (ties Kaunu), vidur
nakčio metu, urnai suskilo garo

rojo įsprausti savo ministerį.

Lietuvos Atstovas Paryžiuje 
birželio 5 d. gavo Poincares.-pa
sirašytą Ambasadorių Konfe
rencijos raštą, kuriuo pataria
ma Lietuvai ineiti su Lenkija į 
kosuliarinius ir tranzito santi- 
kius. Lygiai tokio pat turinio 
raštas pasiųsta ir Lenkijos vy- 

. riausybei. Francuzų Užsienių 
Reikalų Ministerija pareiškė 
kad šis raštas nesąs nei ultima
tumas, nei privalomos rūšies 
reikalavinias, tik Aliantų parei- 

' kštas draugingas pageidavimas.
Lietuvoj vyriausybė, girdėti, 

' paruošė platų atsakymą.
▼▼▼

.; Ministeriu Kabinetas birželio 
4 -1 d. priėmė Seimo prezidiumo 

. atlyginimo įstatymo projektą 
• kuriuo bus mokama alga: Seimo 

. Pirmininkui — 3,000 litų, vice
pirmininkam —' po 1,500 iitų, 

< ir sekretoriams —po 1,350 -litų 
kas mėnuo.

Berne (Šveicarijoj) prasidėjo 
pirma tarptautinė telegrafo 
agentūrų konferencija. Lietu
vos telegramų agentūrą “Eltą” 

’ atstovauja “Eltos” vedėja p-lė 
Avietėnaitė ir p. Gustainis. Pa- 
baltijos telegrafinės agentūros 
veiks išvien.

[eilinderis ir garas ėmė smarkiai 
i veržtis į visas puses. Išsigan
dę keleiviai, ypač moteriškos,

• pradėjo šokti į prikabintus prie 
garlaivio laivus, ir tiek daug jų 
prišoko kad laiveliai su visais į 
juos įšokusiais pasinėrė. Gar
laivyje pasikėlė baisus klyks
mas, pagalbos šauksmas. Bet 
šiuo nakties laiku niekas nesu
spėjo jiems padėti. Lengvai su
leistas laivo pečkuris. Daug 
kas neranda savo pažįstamų. 
Tuo tarpu, nesant tikrų žinių, 
.■tinku pasakyti apie aukas.

Nauji laikraščiai. Jau išėjo 
Š spaudos švietimo ir kultūros 
.urnalas “Milda” — jį leidžia 
švietimo ir kultūros draugija 
“Milda”. Birželio 12 d. Šiau
liuose pradės eiti naujas politi
kos, visuomenes ir kultūros sa
vaitraštis ‘.‘Musų Kraštas”

Birželio 15 d. išėjo Liet, val
stybiniu įstaigų tarnautoju pro
fesinės sąjungos dvisavaitinis 
'aikraštis “Gyvenimas ir Dar
ias", skiriamas grynai ekono
miniams profesiniams reika
lams. Vietos Vokiečiai pradėjo 
leisti savaitinį laikraštį “Lietu
vos Apžvalga” Vokiečių kalba.

Zarasų šlėktelės vėl pakele 
kruviną kryžiaus karą prieš pa- 
gonus Lietuvius.

Lietuva grąžina Prancūzams 
skola. Musų Vyriausybė 1919 
metais pirko Francuzijoje 30 
garvežių, del kurių tuomet ne
buvo galutinai susitarta. Da
bar garvežių reikalu galutinai 
susitarta ir sulygta mokėti už 
tuos garvežius 2,796,587.00 fr. 
ir 605.925.36 fr. (5 nuoš.) pa
lūkanų, viso gi 3,402,503.96 fr. 
Pirmutinis šios sumos trečdalis 
jau sumokėta, antras ir trečda
lis bus sumokėta 1925 ir 1926 
metais balandžio 30 d. kartu su 
priklausančiu 6 nuoš. nuo 1924 
m. balandžio 30 d. iki sumokė
jimo dienos.

Gyventojų prieauglis. Nuo 
1923 m. gyventojų surašinėjimo 
dienos iki 1924 m. sausio 1 d. 
gyventoji] skaičius Lietuvoje 
priaugo 6,500. Pažymėtu laiku 
iš Lietuvos emigravo 500 žmo
nių.

V w

Baisi tragedija. Marė Nor- 
kytė, Pavidaujo kaimo (Jur-

Žud.ystė iš Meiles
Salgudiškio st., Utenos apskr. 

Buv. Salgudiškio stoties tarnau
tojas Taruškevičius-žemaitis, a- 
pie 22 m. vaikinas, vienintelis 
sūnūs, turėjęs prie stoties žemės 
gabalą, buvo pamilęs Trinkūnų 
kaimo vieną merginą. Bet Ta
raškevičius buvęs blogo budo ir 
elgesio, tat merginos tėvai ir 
pažįstami ėmė ją atkalbinėti 
nuo jo. Mergina tat pametusi 
Taraškevičių ir susikalbėjus te
kėti už kito kaimo vaikino. Per 
sekmines turėjo įvykti jų ves
tuvės.

Taraškevičius, pasiskolinęs iš 
savo draugo šautuvą, sumanė 
merginą nužudyti. Padabojęs 
kai mergina rytą išėjo karves 
melžti, jis prisiartino prie jos 
visai arti ir paleido į ją du šū
vius: į krutinę ir galvą. Mer
gina vietoje mirė. Toliau vai
kinas tuo pačiu šautuvu persi
šovė save. Subėgę žmonės dar 
užtiko Taraškevičių gyvą. Mer
ginos motina iš. apmaudos pa
ėmusi akmenį ir sviedusi Taraš
kevičiui į galvą. Taraškevičius 
taip pat mirė. (“L.”)

K Y LA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį metu ligos kankinamas išra
do naują sistemą išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vaikams. Šimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
ta sistemą savo pažįstamiems. Delei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indėkit už 2 c. 
štampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

J. F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke, Mass.

ŽIEŽMARIAI
Paliuosavus nuovados virši

ninką Batorą, buvo jo vieton pa
skirta naujas nuovados virši
ninkas Daleckas, visais žvilgs
niais šimtą kartų vertesnis 
žmogus už kyšininką-lupiką Ba
torą.

Bet šis nepatiko Žiežmarių 
“šmukleriams” dėlto kad, kaip 
jie sako, “butų nieko žmogus, 
ale kad kaip jam duodi, visai 
neima (suprask kyšių) ir nege
ria baltakės, tai menkas “gišef- 
tas.”

Neilgai jis ir buvo. Žiežma
rių žydeliai šmugelninkai kiek
vieną kartą riaukiau skaloj pasi- 
melsdąvo prašydami savo Abra- 
homo (gal kartais ir. apskrities 
viršininko Stosiuno?) kad vėl 
sugrąžintų jiems Batorą, arba 
nors jau kito greičiau sulauktų 
kuris butų panašus savo darbe
liais į Batorą, nes jau jie pra
deda bankrutyt, bet jokio gi- 
šefto prie nuovados viršininko 
Daleckio nedaro, nes jis šventai 
pareigas pildydamas neužsiimi
nėja panašiais darbeliais ir var
žo jiems laisvai gyvuoti.

Visgi jie išmeldė, ir šiomis 
dienomis susilaukėm naujo nuo
vados viršininko iš Onušiškio, 
p. Andriuškevičiaus, buvusio 
viršininko Batoro k< ' egos, taip
gi vargoninko laips iyje kaip ir 
Batoras, kuris, kaip girdisi, O- 
nušiškyje ir kitur dar geriau at
sižymėjęs prieš visuomenę “la- 
gadnais” savo darbeliais kaip p. 
Batoras, kaip tai: girtuokliavi
me, žmonių skriaudime ir šmuk- 
leriavime.

Džiaugiasi juomi ir ponas ap
skrities viršininkas turėdamas 
“chrabrą” padėjėją kovojimui 
su bedieviais (?), kuris reikalui 
esant galėtų vėl kaip 1923 m. su 
Batoru, mokytojus ir kitus val
dininkus knakcyti, kurie tik ko
voja prieš “šmųgelninkuš krik
ščionis. demokratus”.

Ir ištikrųjų, ar ilgai mes vis 
apsileisim varžomi ir slegiami 
kaip kada buvome po Rusų jun
gu ? ' -Visgi nereikėtų ■ perdaug 
mums apsileisti ir leisti kitiems 
jodyti mums ant sprando ir 
duoti pirmenybę Žydams ir ki
tiems šmugleriams, kurie dau
giau mums priklauso ir yra mu
sų'rankose, bet jie pastato ant 
savo, ir naudingus mums Lie
tuviams žmones iškrausto, o 
vieton jų kyšininkus, lupikus da
rančius visuomenei ir valstybei 
žalą, stengiasi palaikyti ir su 
jais sugyventi, rodos kad tai 
no jų priklausytų: čia musų 
pačių kalte ir apsileidimas per 
ką ne tik patįs liekam nuskriau
stais, bet kartu ir musų valsty
bė ; tas viskas nereikia atei
tyj pro pirštus leisti ir leistis ki
tiems mums ant sprando jodyti.

Cika, cika, put-put-pul.

ČEVERYKAI

Jeigu norit turėti dailius, 
tvirtus ir gerus čeverykus, 
vyrai, moteris ir vaikai, at
eikit pas Lietuvį, B. Jokū
bėliu.

The
Parisian Eooi Shoppe

6011 BROADWAY

Telefonas Main 6111
P. j. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisiu Ofisu advokato

C. D. A.1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

CHARLES MELEVIN, notaras, 
sudaro kontraktus, dytus, ir lt., 
pagamina visus legalius dokumen
tus, dabai- susijungė su

HENRY LAVINE 
ADVOKATU.

Atsargiai veda visokias provas. 
1009-07 Schofield Bldg.
prie Euclid ir E. 9th St.

Cherry 730 Main 1261

ŽEMES KAIMYNAI
DAUSOSE

pilnas aprašymas žvaigždžių kurias mes tankiai matome

Kas yra rašoma knygoj “ŽEMĖS 
KAIMYNAI DAUSOSE?”

Tai be abejo apie dangiškus kunus 
erdvėse, kuriuos mes matome žibant 
per naktų naktis, per metų metus, — 
ir jos žibės per amžių amžius.

Kokia Moksliška svarba yra žvaig- 
des žinoti? — Tai yra pažinimas to mo
kslo kuris atitolina žmogų šiek tiek to
liau nuo žemės ir praplečia jo žiniją 
apie dalykus esančius ir toliau negu jo 
rankos gali pasiekti.

Ar žinot kad žvaigždėmis jūrėse ir 
ore keliauninkai atranda sau kelius, 
kad paklydę kurie nusimano apie žvai
gždes net nakties laiku atranda sau 
kelią, kad apsipažinusieji su jomis bi
le meto laiku ir bile nakties tarpu gali 
puikiai žinoti kokia valanda neturėda
mi laikrodžių?

Šioj knygoj yra surašyta žvaigždžių 
temijimo istorija nuo pat seniausių lai
kų, kaip kokiais amžiais ir kas Į dan
giškus kunus atsinešė, kaip mane, ir 
kaip išmanė.

Knygoje rasit atsakyta šiuo svar
bius klausimus:

Kokios žvaigždės yra arčiausia prie 
žemės,

Kokio baisaus tolumo ištiesų yra 
tas "artumas”,

Kokis yra tolumas žvaigždžių nuo 
žemes,

Kokios žvaigždės yra pirmo didu
mo musų matypie, kaip jų vardai ir 
kokiu meto laiku kurios esti matomos,

Kokiais keliais jos eina ir kurios nu
sileidžia, o katros ne,

Kokia yra didžiausia mums mato
ma žvaigždė ir kokiu meto laiku ji bu
na matoma,

Katros žvaigždės sudaro žmones, 
katros kokius žvėris ar gyvulius dan
guose,

Kas ir kaip senai suformavo žvaigž
džių grupes į dangišką žvėryną,

Kokis bendrumas yra tarp vienų u 
kitų žvaigždžių, ir kurios artinasi, u 
kurios tolinasi nuo musų.

Ir daugybė kitų svarbių klausimų
Knyga pilna žavėjančių pasalu? apie 

žvaigždes ir y patas ar gyvulius kuriuos 
tos žvaigždės sudaro. Rasit aprašyta;

Kokia dieve iš pavydo pavertė ko
kią moteriškę į Mešką, ir jos sūnų j 
Meškiuką, kuris gimė tai moteriškei iš 
anos dieyes vyro, ir kokios žvaigždžių 
grupės tas moteris perstato.

Koks buvo galiūnas kuris papilde 
dvylika didžių darbų?

Kokia karalaite buvo uždaryta į ka
lėjimą apsaugojimui nuo jos susinėsi

mo su vyru, ir kaip ją aplanke dievas 
ir jai gimė sūnūs kuris paskui nužudė 
baisiausias raganas, apsilankė auksi
nių obuolių darže/“ ir paskui gręžda
mas užtiko prie uolos pririštą merginą 
smakui sudraskyti, kurią paskui išgel
bėjęs apsivedė, ir ant galo nužudė sa
vo motinos tėvą, kaip burtininkas bu
vo išpranašavęs?

Kokios žvaigždės apsako pasaką 
"Švento Jurgio ir Šventos Panos Ka
ralaites”, kuri buvo atiduota smakui 
ant prarijimo; kur ta pasaka prasidė
jo ir kodėl tikrenybėj buvo reikalin
ga tokią pasaką išrasti?

Kokiais žvaigždynais saulė keliau
ja per visus metus?

Kokia yra jūsų Laime?
Kokiu mėnesiu jus esat gimę ir ko

kios yra jūsų "Laimes Žvaigždės”?
Kiekvienas žmogus yra gimęs tam 

tikru mėnesiu, ir kiekvienas mėnuo tu
ri tam tikras žvaigždes nuo senovės 
pavadintas "Laimes Žvaigždėmis”. — 
Knygoj rasit savo gimimo mėnesį, n* 
rasit kokis likimas jums lemta.

Knygoj yra keletas paveikslų, ir pa
vyzdžiai kiekvienos žvaigždes grupes 
ir kokiu meto laiku kokios grupės arba 
pavidalai matoma ir kaip juos pažinti.

Knygoje yrapuslapių. Kaina už vieną U0° Dvi už ^2,00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi. 
Daug paslapčių atidengs jums si knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi už Ž 
monių Pasakų”, apsakanti apie slap-bes apie erdvių kunus kaip pirmoji ap
sako apie tai kas dedasi ant žemės ir po žeme. Ši „myga daug jūsų apšvietai 
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau, Su užsakymais siųskit ir pinigus.
Užsakymus galit siųsti bile kaip, ar pinigais, ar čekiais, ar pašto stampom. 
Agentai gauna paprastą nuošimtį kaip ir nuo kiti? Dirvos leistų knygų.
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Kas Girdėt Cieveiande-ApšeSmkese |
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

čius, A. Žukas, A. Praškevičius, 
A. Lapė, V. P. Banionis.

Nutarta taipgi užkviesti San
daros Apskritį prisidėti prie 
Seimo rengimo.

.W/WZWMiV.W.WI.WJ'^AWlV

Loraino Nelaimes Atbal
siai

Clevelando kaimyniškas mies
telis Lorain, kuri birželio 28 d. 
vėtros baisiai nuteriojo, paleng
va išsikasa iš griuvėsių ir rūpi
nasi apie atsistatydinimą. Vi-' 
somis pusėmis šaukiamasi aukų.

Viso audra sugriovė, suardė 
ir apgadino 940 budinki), šeši 
šimtai - ir aštuoniasdešimta vie
nas gyvenamas namas, 250 biz- j 
nio namu ir devynios bažnyčios 
ir mokyklos krito griuvėsiais po 
audros.

Penkiasdešimts ūkininkų toj 
srityj taipgi baisiai nukentėjo, 
jiems gręsia visiškas bankrotas 
ir badas jeigu negilios gauti pa
galbos ūkius atnaujini i. Dau
guma ju buvo biedni ūkininkė
liai, su daug skolų ant savo že
mės. Po audros viskas dingo: 
daržovės, kurios buvo gatavos 
pardavimui, sunaikinta; vaisių 
medžiai išlaužyti arba vaisiai 
nublaškyta; vištinyčios su viš
tomis sutriuškinta, gyvulių už
mušta. namai sugadinta. Retas 
kur,is turi drapanų ir pastogės.

A. B. Sprosty
Seredoj lankėsi “Dirvoj” A. 

B. Stankevičius. “Vienybės” at
stovas, važinėjantis po koloni jas 
su “Vienybės” reikalais. Iš čia 
vyks į Chicagos pusę.

La Follette Eina su Cle
veland© Konvencija

Liepos 4—5 d. Clevelande at
sibuvus progresivės politiškos 
akcijos konvencija nominavo į 
prezidentus Senatorių La Fol
lette, Republikonų partijos na- 
fj-maištininką.

Konvencijos suvažiavo ir ra
dikalai dalyvavę St. Paul’o kon
vencijoj kame jie po priedanga 
Farmcrių-Darbo 'partijos kalbė
jo apie rinkimus. Tai buvo ko
munistų konvencija, kur jie ban
dė po globa ūkininkų ir darbi
ninkų pravesti savo kandidatus 
ar bent gauti žmonių pritarimą 
savo planams. Jie ten net no
minavo savo /žmones ant prezi
dento ir vice prezidento. Jie ti
kėjosi kad Clevelando konvenci
ja irgi bus jiems panaši ir eis 
su jais išvien, tada jie stos už 
La Follette, kuri nominuos Cle
velando konvencija. Bet naba
gai apsiriko. Clevelandiškiai ne 
tik nedavė teisių komunistams, 
bet net išmetė iš delegatų tokius 
kurie turėjo pilnus Įgaliavimus 
ir buvo pilnateisiais delegatais, 
bet buvo komunistiškų pažiūrų.

Taigi Clevelando konvencija 
sudavė komunistams smūgį, ir 
La Follette, jų tikėtas arkliukas 
pasirodymui savo “narsumo” 
kad va kiek musų daug, kada 
po rinkimų susiskaitytų balsai 
paduoti už La Follette iš visų 
šaltinių, — iš jų paspruko.

Nors Republikonams ir De
mokratams ši konvencija išrodė 
“radikališka”, net socialistai jo
je dalyvavę tik kaipo tčmytojai 
pasakė kad tai buržujiška, o ko
munistai apšaukė ją “reakcijo- 
nieriškesne” net už Demokratu 
ir Republikonų konvencijas.

Ir ši konvencija priimdama 
La Follettes programą ir obal- 
sius paskleidžia publikai tik ei
bes prižadų kurie vieni nebus 
įvykinami kiti nebus vykinami 
net jeigu La Follette ir butų iš
rinktas.

Ir La Follette savo pareiški
me nepasmerkė viešai Ku Kluk- 
,šerių nei blaivybės klausimo ne
palietė. Visos partijos nežino 
kaip visuomenė žiuri j blaivybės 
klausimą, visos taipgi bijo Kluk- 
serių kurie, menama, turi didelę 
galę balsavimuose.

SPROSTY ANT ŠERIFO
Jeigu buvo kada svetimtaučiu prie- 

telius kuris užsitarnauja širdingus 
paramos, tai mes nuoširdžiai turime 
pasidžiaugt i su A. B. Sprosty, buvu
siu Direktorium of Public Safety ir 
dabartiniu laiku statančiam kandida
tūrą ant Republikonų Tikietio, kuris 
pasirodė savo tinkamumu atlikime 
visuomenes pareigu, ir dabar bus ge
ras ir virš visko teisingas Šerifas. 
Mes kaipo svetimtaučiu grupe visada 
žiūrėjome i rinkimu jieškančius kai
po buri politikierių kurie mus visada 
mėgo prieš rinkimus, bet po rinkimų 
neapkentė.

Bet mes žinome kad mes esam ga
lingas faktorius šioje bendruomenė
je ir kaipo tokie mes esam taipgi 
žmones ir tail) pat suprantam kaip ir 
Amerikoj gimę ir gal bu i. daugiau 
apvertinam tuos kurie pasirodo tik
rais musų draugais; nes dauguma 
musu paeinam iš šalių kur reikėjo 
kęsti dideli sunkumai, — taigi me< 
gerai ir pagalvojam ir neužmirštam 
savo draugų. O tokiu žmogum yra 
A. B. Sprosty.

Jeigu kada buvo laikas kada Mr.

Amerikos Liet. Piliečiu Klu
bas rengia šeimynišką išvažia
vimą nedėlioj ant A. Kaičio for
mos. Norintieji važiuoti susiži- 
jiokit su Klubo komitetu. ■

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
įvyks sekančiam utarninke nuo 
7:30 vai. vakare Lietuviškoj sa
lėj. Nariai kviečiami dalyvauti.
12 KAMBARIŲ namas parsiduoda, 

5920 Prozicr avė., kampas E. 60 St.
Kaina visai prieinama, reikia mažai 
įnešti, lengvos išlygos. Klauskit pas 
M. Nachtigal, 6101 St. Clair. Tęlef. 
Penn. 567. k

Sprosty norėjo jūsų paramas tai jos 
reikia jam dabar pirmuose nomina- 
virnų balsavimuose Rugpjūčio 12 d. 
ir jis atvirai pasako kad jis nori jū
sų balsus gauti.

Niekad jis nepersekiojo ir nekal
bėjo blogai apie ką nors; bet visgi 
jis buvo tiksliai kaltinamas; jis mat 
neseko nei vieno diktatūros; jis visad 
ėjo pirmyn savo numanymu kaip yra 
geriausia ir visada išėjo teisingai.

Kas suorganizavo Trafiko Biurą? 
Reikia suprasti kad musų gatvės ne
rti taip puikiai išdirbta kad butų len
gva sutvarkyti dideli mieste judėji
mą. Vienok svečiai iš visos šalies 
pastebėjo kad važinėjimo tvarkytojai 
nolicistai gatvėse yra mandagus ir 
inteligentiški žmones parinkti delei 
to daug mažiau čia atsitinka nelai
mių gatvėse lyginant su kitais mies
tais tokio didumo. Kas suorganiza
vo ištvirkėlių gaudymo skvadą? K is 
Įsteigė musų Skraidančius Skadronus 
ir jrenge informacijų Biurą?

Sprosti tai visa padarė ir pasibai
gus savo terminu i paliko visus tuos 
dopartmimtus laikrodžiottvaiikoj.

Ar tie visi jo darbai neužtenka jo 
parėmimui? G. K.

Neteisus aprašymas. Cleve
lando Liet. Teatrališko Choro 
rengtas gegužio 18 d. vakaras 
buvo Ten Dalyvavusio “Dirvos” 
No. 21-me aprašytas neteisin
gai, ir korespondento užsipulta 
ant nekuriu ypatų visai berei
kalingoj’. Jo paminėtas F. Sut
kus jau yra daug veikalų del T. 
Choro lošęs ir nei kaitą nebuvo 
taip prastai atvaizdinamas kaip 
dabar, nežinia iš kokios priežas
ties.

Toliau gi perstatyta prastai 
lošusiomis J. Šeporaičiutė, M. 
Kadelskiutė ir kti aktoriai. Vi
sų jų vardų neminėsiu, nes daug 
vietos laikraštyje užimtų.

Abelnąi žiūrint į viso to vaka
ro programo išpildymą, veikalo 
sulosimą, nebuvo taip blogai 
kaip Ten Dalylvavos nupiešė.

Musų draugija dirba ir sten
giasi visus patenkinti, bet žino
ma visiems sunku intiks. Mes 
suprantam kad Ten Dalyvavęs 
turėjo kokį nors piktumą ar ant 
Draugijos, ar ant asmenų, o gal 
kas prieš jį galvos nennlenkė 
praeidamas, užtai jis visą savo 
rustum ąpanaudojo laikraštyje 
ir pasirodė kas jis pervienas.

Ten Dalyvavęs bereikalo užsi
puola ir ant paries Choro, bet 
Choras nevaro polemikų nei su 
jokia draugija, nei su jokia ypa- 
ta. Mes savo užduotį atliekam 
— tai yra musų tikra užduotis.

Tiek turim priming Ten Da
lyvavusiam kad musų draugija 
savo susirinkime birželio 2 d. 
nutarė prašyti kad korespon
dentas atšauktų tą savo prane
šimą, bet su šiuo pareiškimu nu
tarė palaukti tolesnio laiko su 
ta minčia kad gal praeis Ten

APSILANKYKIT
Skill Kraft Cap Factory
St. Clair Ave. kaspas E. 70 St.

Didelis Išpardavmas šią 
savaitę kepurių, kainuo
jančių iki $2 ir $3. dabar 

tiktai po 
89c.

Dalyvavusio piktumas ant apra
šytų ypatų ir draugijos ir jis 
pamatys kad nereikėjo taip ap
rašyti. O tada mes ir draugija 
vėl nežiūrės šnairai ant Ten 
Dalyvavusio.

Pasirašo T. Choro išrinkta 
komisija:

A. D. Slavinskas.
F. S. Sakalauskas, 
S. S. Baranauskas, 
J. K. Urbszaiti.s.
F. B. Baranauskas.

namus, kas priduos patogumo kas- j 
dieniniam skaitymui.

LAIKRAŠČIO SVARBA
Sužymėjus laikraščių skaitytojus 

per visą šąli pasirodo aiškiai kad pa
sekminei biznio žmones visoj Ameri
koj yra reguliar/ski ir nuolatiniai 
skaitytojai svarbesnių laikraščių sa
vo mieste.

Tas ypatingai teisinga apie dau
gybę svetimgimių, arba vaikų iš sve
timgimių tėvų. Tie žmonės prirodė 
su pasiganėdinimu kad pasisekimui 
būdas šioje šalyje yra prisitaikant 
prie čia esančiu papročių ir susipa
žįstant kiek galima su biznio ir poli
tikos eiga ir Amerikos gyvenimo bu
dais.

The Cleveland Plain Dealer, kuris 
per daug metų buvo pripažintas pir
maeilis laikraštis Ohio valstijoj, tu
ri patraukimo ne tik žmonėms kurie ! 
atvyko iš svetur i Ameriką, bet taip, 
gi ir j u šeimynoms. Vyrai patiria 1 
kad ai tymas reguliariai duoda ap- 
švietos ir supažindina su reikalin- ! 
giausiaia dalykais, o jų vaikai randa 
sau reikalingų dalykų kožnoj laidoj.

Nors Plain Dealer, suprantama, 
parsiduoda gatvėse kaip ir kiti An
gliški vietos laikraščiai, taipgi gali
ma užsisakyti jį reguliariai atnešti Į

JOJIKŲ LENKTYNES
Vienas iš geriausių jojikų susirinki

mas kokis tik buvo Maple Heights 
atsidarys subatoj, liepos 12 d ir už
sibaigs subatoj, rugp. 2 d , atlaikę 19 
lenktynių dienų. Tai gal bus vienas 
iš geriausių susiėjimų kokis buvo i)’ 
tą liudija kad visos iš 600 arklių pa

istomų prie Heights trakto liko už- 
' imta arkliais sugabentais lenktynėm.

Tvarkytojai parūpino $100,000 lai- 
; mėjimų lenktynių programe ir bus 
^.išdalinta po $500 kas subata. Kito- 
i mis dienomis sumos paskirta $1,000 
j iki $1,500. Prie visų geni arklių ku

rie buvo gegužio lenktynėse dabar 
; dar atvežta daugiau 200 kurie nie

kad pirmiau čia nelenktyniavo.
Norima sutvarkyt kad motoriniai

busai nugabentų pasažierius nuo Mi
lės Avenue iki traktų ir atgal po len
ktynių. Taipgi aprūpinama visi pa
togumai važiavimui iš miesto.‘

Complete in Itself
Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas* — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augš.

| Vilei Aito&op Razor

į BALSUOKIT UŽ VIENĄ Iš SAVŲJŲ į 
į NOMINUOK1T Į

j B. Sprosty
< buvusj Public Safety Direktorių ■£
> ant

SHERIFF
į Primaries bus Utarninke Rugp. 12
< Būtinai reikalaukit Republikonų Tikieto į
“■ £

Socialistų Konvencija
Liepos 7 ir 8 d.

Clevelandas šįmet pasižymėjo 
partijų konvencijomis. Pradė
jus su Republikonais, progresis- 
tais ir baigiant socialistais, lai
kyta prezidentų nomiliaviino su
važiavimai. Socialistai pasirodė 
labai silpni kaipo partija, nes 
laike konvenciją t ik paprastame 
hotelyj. Jie irgi svarstė Sena
toriaus La Follette kandidatūrą 
ir kitų, kaip pav. Dėbso. Savo 
raporte konferencijai jų komi
tetas rekomendavo užgirti I-a 
Follette ir eiti išvien su progre- 
sistais prieš kitas partijas.

Morris Hilquit, socialistų va
das, pareiškė kad socialistų su
sidėjimas su progresistais reiš
kia pabaigą paskiro egzistavimo 
socialistų partijos kuri per ei
lę metų kovojo prieš “buržuazi
ją” už darbininkų gerovę.

Socialistai išeidami su La Fol
lette eina ne kaipo su paskiru 
žmogus, bet kaipo partija kovo
ti prieš Rc-pubiikonus ir Demo
kratus, pasakė Hilquit, kas iš
šaukė didelį delegatų plojimą.

Po prezidento rinkimų, sekan
tį metą, jų noru yra sušaukti 
tų pačių pažiūrų žmonių konfe
renciją sudarymui pastovios 
trečios partijos, kuriai dabar La 
Follette nepritaria.

Socialistai buvo drąsesni ir 
išnešė rezoliuciją pasmerkiančią 
ku klukserius ir “visus kitus ku
rie stengiasi darbininkų klesą 
dalinti pagal religijų ir rasių”.

Bet neapsiėjo ir jie be deba
tų — net pora valandų diskusa- 
vo, ir tik 56 balsais prieš 15 nu
tarė kad klukseriai yra negeri.

Socialistų konferencijoj buvo 
delegatų net mergaičių su apkir
ptais plaukais ir kelnaitėmis.
BROOKLYN — 6 kambariai ir mau

dynė, didelis atikas. $5,200. Par
duoda pats savininkas. 3107 Sarato
ga Ave. (West Side).

NAMAS IR LOTAS su 2 garad'žiais, 
taipgi pianas ir rakandai parsiduo

da. Lotas 2514x186 p. Kreipkitės 
6010 Luther Ave.

Salės bendrovės šėrininku su
sirinkimas atsibari sekančioj se- 
redoj liepos 16 d., Lietuvių sa
lėj, nuo 8 vai. vakare. Visi šė- 
rininkai ir draugijų atstovai da- 
lyvaukit.

Didelis Sandaros 18 kuopos 
piknikas atsibus nedėlioj, liepos 
13 d., visiems gerai žinomoj vie
toj, Chestnut Grove parke, Sta
te Road karo linijos gale. Kiek
vienas rengiasi šiame piknike 
dalyvauti, nes ten bus visokių 
zababonų, gražių lenktynių, vir
ves traukinio ir kitokių išmislų.

Išsirengkit anksti, nes turėsit 
daugiau laiko pasilinksmint, šo
kiams salė geri', vyrai su merge
lėmis, diedai su bobelėmis va
žiuokit kiekvienas.

Nuvažiavę taipgi apsisaugo
ki! jeigu rasit prie karo stovin
čius bolševikėlus ar jų bobeles 
pasakojančias kad ant Chestnut 
Grove pikniko nėra, netikėkit, o 
jeigu jie dar spirsis ir tikrai no
rės peršnekčt, paėmę po ranka 
ątsitempkil bolševikčlių skali
kus į ten parodyt jiems kad pik
nikas tikrai yra.

Building and Loan draugijų 
konvencija. Clevelande liepos 
22, 23 ir 21 d. įvyks Unit&d Sta
tes League of Local Building 
and Loan draugijų konvencija, 
kurion tikima pribus 2,000 de
legatų specialiais traukiniais iš 
įvairių šalies kraštų.

The Cuyahoga county league, 
vienas iš didžiausių apskričių 
lygų šioje šalyje, tą konvenciją 
pasistengė čia atitraukti.

Ta draugija turi suvirs 10,000 
budavojiino ir paskolos draugijų 
per 45 valstijas. Jos turi apie 
7,000,000 šėrininku ir ju bend
ras kapitalas viršija $7,000,000- 
000.

Sandariečiai rengiasi prie Sei
mo. Nors kitas gegužis dar to
li, vienok rengtis niekad nėra 
peranksti.

Sandaros 18 kuopa savo susi- 
sirinkime lepos 8 d. išrinko jau 
komitetą rengimui (Sandaros li
to Seimo, kuris įvyks Clevelande 
1925 metais. Komisi ja rūpin
sis plačiu programų ir daug ko 
ypatingo mano nuveikti Seimo 
padarymui dideliu ir pasekmin
gu.

Kuopos išrinktas komitetas 
susideda iš šių: K. S. Karpavi

The Plain Dealer

Skaitymu Pageibesit 
Jūsų Vaikams Apvertint 

Amerioos Progas

Kasdien pristatoma į Namus Parsiduoda Laikraščių Krautuvėse
PAŠAUKIT MAIN 4500

GERAS skaitymas yra geriausias vaistas jū
sų vaikų troškimams ir ambicijai. Pade
kit jiems sekti dienos naujienas skaitant 

gerus laikraščius. Jus patirsit kad The Cleve
land Plain Dealer yra kasdieninis mokslas. Jis 
atgabena kasdienines naujienas Į jūsų namus. 
Jis palaikys jus bėgyje su laiko bėgiu. Jis pa
gelbės jūsų vaikams išaugti Į geras piliečius, ka
dangi jie supranta budus ir papročius ir šios di
delės laisvos žemės manymus. Kiekvienas šei
mynos narys gali rasti daug žingeidumo ir ap- 
švietes kiekvienoje Plain Dealer laidoje. Būti
nai stengkites skaityti Plain Dealer kasdien pa
siimdami jį gatvėj arba užsakydami Į namus.


