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SĖMĖ MIESTUS IR KAIMUS - ŽUVO 
DAUGYBĖS ŽMONIŲ, SUNAIKINTA

I 10,000 NAMŲ.

Japonijos Pakraštyj Prigėrė 159 Keleiviai.

DARBAI
Hl DARBININKŲ - ŽINIOS

Užgriuvo darbininkus. Gates, 
Pa. — Pereitą savaitę nuo vie
nuolikes iki penkiolika darbinin
kų užgriuvo kasykloje nuo eks
plozijos. Subėgę gelbėtojai tuoj 
ėmė riaustis per griuvėsius į vi
dų.'

37,000 darbininkų reikalinga 
Kanadoj prie javų pjovimo, sa
ko pranešimas iš konferencijos 
gelžkelių, provincijų valdžių, u- 
kininkų organizacijų ir darbi
ninkų samdymo biurų atstovų. 
Pereitą metą buvo panaudota 
65,000 darbininkų prie laukų 
darbų.

Lima, O., trįs vyrai ant, vie
tos užmušta eksplodavus kulia
mos mašinos katilui. Du apde
ginti,

Cedarville, O. — Čia popieros 
dirbtuvė numažino savo darbi
ninkams algas ąnt 10 nuošim
čių. Mažas reikalavimas popie
ros. ir jos atpigimas yra algų 
numažinimo priežastimi.

CIevelande sustreikavo trokų 
vežikai pristatinėja plytas nau
jam budavojamui gelžkelių Jo- 
komotivų inžinierių banko bu- 
dinkui. Unijistai sustreikavo to
dėl kad ir ne-unijistams veži
kams buvo leista vežti.

CIevelande, Cuyahoga upėje, 
prigėrė vienas darbininkas nu
puolęs nuo tiltelio vedančio Į lai
vą, kurin jis nešiojo geležies 
plotves.

Sydney, N. S. W. — British 
Empire Steel Corporation numa
žino savo darbininkams algas 
nuo 10 iki 25 nuošimčių. Algų 
numažinimas paliečia visus kas 
tik tai korporacijai dirba, net 
korporacijos prezidentą.

Detroit, Mich. — Kaminui nu
griovus nuo 11 augštų budinko 
gatvėj užmušta keturios ypatos.

Politika—Velnio Darbas
Gerb. Spragilas išrado kad po

litika atsirado nuo šėtono su- 
gundymo Jievos valgyt užgintą 
vaisių. Taip pat ir biblijos stu
dentai, kurie pereitą savaitę lai
kė savo konvenciją Columbus, 
Ohio, skelbia kad politika yra 
velnio darbas. Jų garsiausias 
Amerikoje kalbėtojas, teisėjas 
Rutherford, tą pasakė prakalbo
je konvencijoj. Politika ir poli
tiškos partijos yra pasekmė val
dymo šėtono ant pasaulio, ir to
dėl biblistai nedalyvaus agitaci
jose už kandidatus.

Septyni šimtai naujų pasekė
jų liko apkrikštyti biblistų krik
štu. Jie netiki Į kūdikių krikš
tą, nes Kristus vyru būdamas 
apsikrikštijo inbridęs j upę, to
dėl ir dabar žmonės turį krikš
tytis suagę, ir patįs inbridę į 
vandenį.

Daugybė Prigėrė Indijos 
Tvanuose

Bombay, Indija. — Daugybė 
žmonių prigėrė ir suvirs 10,000 
namų apsemta daugelyj mies
telių ir kaimų pasekmėj baisaus 
tvano kuris užklupo tūlas dalis 
pietinėj Indijoj. Keletas upių, 
užpludusių nuo siautusių smar
kių lietų, išsiveržė per kraštus. 
Negalima nei sužinoti kiek yra 
žuvusių žmonių.

Prigėrė 159 Japooniečiai
Tokio. — šimtas ir penkias

dešimts devynios ypatos prigėrė 
sudužus garlaiviui “Taired Ma
ru” netoli Japonijos pakraščio.

Vulkanas Smarki ja
Honolulu. — Kilauea vulkano 

ugnies gerklės pradėjo smarkiai 
veikti. Iš gerklių tekanti rau- 
dona-karšta siera upėmis nu
tiesė kalno pašones.

Kilauea randasi Hawaii salose 
Ramiajam vandenyne.

Kunigai Meta Bažnyčią
Tiflis, Georgija. — Šitoj Kau

kazo sovietų respublikoj ketu- 
riasdešimts šeši popai apleido 
stačaitikių bažnyčią ir pradėjo 
darbininkų gyvenimą. Jie pra
šė sovietų valdžios duoti jiems 
žemės kad galėtų dirbti naudai 
žmonių ir valstybės. Jų išsiža
dėjimo bažnyčios priežastis yra 
ta kad jų supratimu religija 
nesutinka su gyvenimo tikreny
be.

Užmušta 20 Vaikų Teat
ro Gaisre

Vera Cruz, Meksika. — Užsi
degus krutančių paveikslų fil- 
moms ir žmonėms išsigandus 
gaisro, bėgant laukan iš teatro 
sumindžiota mirtinai 20 vaikų 
ir 17 žmonių sužeista.

Didžiausioj išgąstyj žmonės 
leidosi laukan iš teatro, ypač tie 
kurie buvo ant galerijos ir ma
tė jų užpakalyje kilusią ugnį.

Brazilijos Sukilėliai Nu
galimi

Buenos Aires, Argentina. — 
j Po dvidešimts trijų dienų veik 
1 ištisų mūšių, Brazilijos sukilė
lių kariumenė liepos 28 d. aplei
do Sao Paulo miestą po smar
kiu valdžios kariumenės apguli
mu. Dabar valdžios kariumenė 
jau turinti miestą savo globoj. 
Sukilėlius dar vejama tolyn Į ša
lies vidų. Manoma visus suki
lėlius sugaudyti. Sukilėliai ne
įstengė net smarkiausiu savo 
pasiryžimu atsimušti.

Los Angeles, Cal. — čia pasi- 
budavojęs sau orlaivį, pirmu sy
kiu iškilęs su savo šeimyna pa
sivažinėti, užsimušė pats savi
ninkas ir kili visi, viso keturi.

Londono Konferencijos 
Nusidavimai

Londonas. —Pirmu kartu nuo 
suvažiavimo dabartinės aliantų 
konferencijos Francuzijos dele
gatai parodė nusileidimo sutik
dami, prie tam tikrų aplinkybių, 
nesiimti vieni veikti prieš Vo
kietiją atsitikime jeigu ji nepa
siskubintų pildyti Dawes plano 
patvarkymų.

Atsitikime kur aliantai nega
lės susitaikyt jog Vokietija ge
rokai prasižengė, Francuzija da
lyką paves tam tikrai tarybai, 
kuri nesusipratimą išriš. Fran
cuzija tokiam atsitikime ne
griebs tuoj Vokietijai už gerk
lės bet lauks išsprendimo.

Amerikos pasiuntinis Puikiu. 
Logan, kaipo pašalietis tėmyto- 
jas, davė keletą patarimų ku
rie sakoma išgelbėjo šią kon
ferenciją nuo suirimo.

Tarp Anglijos ir Francuzijos 
atstovų buvo kilę karšti susi
kirtimai del skirtingų nusista
tymų Į Vokietiją. Francuzai 
ėmėsi ruošti naujus planus iš 
savo pusės, norėdami viską vėl 
prisitaikyt sau tinkamiausiu po 
to kaip sutiko vieni nepulti ant 
Vokiečių.

Trockis Gretinasi prie 
Japonijos

Sovietų karo komisaras mo
kinasi Japoniškos kalbos ir jau 
moka Japoniškomis raidėmis pa
rašyti “Trockis yra Japonijos 
draugas”. Gal jis ir yra drau
gas, bet jis yra žydas, o Rusai 
visada nekentė Japonų.

♦ * *
Bolševikai išgalvojo kitą pa

lengvinimą persiskyrimams. Iki 
šiol lengviausia buvo persiskirt 
šeimynoms Paryžiuje, kur rei
kėjo prirodyt vienai pusei kad 
kita pusė neapsiėjo kaip reikia.

Bolševikų tvarkoj persiskyri
mas įvedama patvarkymas per
siskyrimui tokiu budu kur abi 
pusės turės tik pareikšti savo 
nenorą krūvoj gyventi, ir komi
saras apreikš juos “atvezdin- 
tais” ir laisvais vėl j ieškoti ki
tų (kiti jau turės pasijieškoję).

Kitos priežastįs persiskyrimui 
pas bolševikus galės būti priro
dymas kad vienas kuris yra per
daug tikintis, prietaringas, ar
ba nesutinka politiškose nuo
monėse.

Vienų metų bėgiu jokiai ypa- 
tai vienok nebus duodama dau
giau kaip tris sykius persiskirti.

Atima Kapines
Bcrlinas. — Delei neišsimokė- 

jimo už žemę, Berlino kaimy
nystes miestelis Marindorff ne
teko savo kapinių. Vartai j ka
pines uždaryti, ir mirusieji lai
dojama kolei kas senose miesto 
kapinėse.

34 kulkos meškai. Keyser, 
W. Va:, meška išeidama iš girios 
užpuldinėdavo ant avių. Prisi
taikę, kada meška išėjo, keturi 
vyrai pradėjo ją šaudyti, ir tik 
po 34 suvarytų į ją šūvių meš
ka krito. Ji išsykio stengėsi pa
eiliui pulti ant visų keturių vy
rų.

GREKAI VĖJĄ LAUK.
ARMĖNUS

Paryžius. — Grękijos valdžia 
išleido notą pareiškiančią pen
kiasdešimčiai tūkstančių Armė
nų- pasišalinti ir Grękijos, nes 
reikalinga vieta Grękijos pabė
gėliams, kurie dabar gryžta.

Šitokis įsakymas sujudino ki
tų šalių, ir Amerikos, pašalpi- 
nes įstaigas kurios rūpinosi tų 
svetimšalių šelpimu. Jos ren
giasi aprūpinti kada Armėnai 
pradės nešdintis.

Amerikos Artimųjų Rytų Gel
bėjimo įstaiga pasiuntė Grel i) 
valdžiai protestą prieš toki nuo
sprendį .

Išskrido Tyrinėt Šiaurės 
Kraštus

Pisa, Italija. — Italai: Leite
nantas Locatelli, išlydint mi
nioms žmonių, pakilo ke’ onėn į 
šiaurės sritis prisirengti kelio
nei ant šiaurinio poliaus, kur jis 
mano aplankyti sekanti metą. 
Su juo išskrido dar keturi vy
rai, du leitenantai ir du mecha
nikai.

* « *
San Francisco, Cal. — Dide

lis Suv. Valstijų dirižablis She
nandoah ruošiamas kelionėn Į 
Honolulu, Hawaii salose. Ke
lionė, aplink per salas skren
dant, butų 10,000 mylių, kurios 
pusė butų virš vandenų.

Honolulu. — I oi tugalai lakū
nai, kurių orlaivis sugedo, gryž
ta atgal iš rytų vandeniu ir že
me. Jiems nepasisekė pasiekti 
planuojamos vietos, Macao.

* *
Londonas. — Suv. Valstijų 

kariški lakūnai, trimis orlaiviais 
skrenda aplink žemę, jau gatavi 
išlėkti iš Škotijos į Islandiją ir 
Grenlandiją, iš kur pasieks Ka
nadą, paskui Suvienytas Valsti
jas. Jiems reiks dar perskristi 
visą Amerikos kontinentą į va
karus, tada bus kelionė aplink 
žemę atlikta.

* *
Dayton, O. — Leit. J. H. Doo

little padavė S. V. Orlaivininky- 
stės departmental prašymą leis
ti jam bandyti be sustojimo pa
siekti orlaiviu (Honolulu, Hawaii 
salose. Jis išskristų iš San 
Francisco į vakarus Didžiuoju 
okeanu, iš kur tiesia linija yra 
apie 2,500 mylių kelio.

Smala ir Plunksnos už 
Viliojimą Vyro

Frederick, Md. — Netoli čia 
gauja vyrų, vadovaujama vie
nos jaunos moteries, išsivedus į 
laukus merginą nuplėšė nuo jos 
drapanas, ištepė smala kūną ir 
apibėrė plunksnomis. Ši mergi
na kaltinama už tai kad anos 
moteries vyras pradėjo į ją at
kreipti domę.

Devynios ypatos . areštuota už 
tokį darbą; teisme vadovė pri
sipažino kad ji viena plakė tą 
merginą ir nurodžius smala iš
tepė ir plunksnomis apibėrė. Ki
ti dalyviai, apie 50 vyrų, jai tik 
“pagelbėjo”. Visi suimtieji pa
statyti po $2,000 kaucijos kož- 
nas.

Hughes Belgijoj •
Brusselis. — S. Valstijų vals

tybės sekretorius Hughes savo 
kelionėj po Europą, atsilankė ir 
į Belgiją, kur jį priėmė kara
liškam dvare pats karalius ir jo 
dvariškiai.

New Orleans, Ga, — Missis
sippi upėj apvirtus laiveliui pri
gėrė penki žmonės.

REIKALAUJA PERSI
JOS PASITAISYMO
Washington. — Suv. Valstijos 

pasiuntė Persijos valdžiai notą 
reikalaujančią sužiūrėjimo da
lykų stovį, kadangi negana kad 
buvo užmuštas Amerikos vice 
konsulas, dar gaujos kėsinosi ir 
ant žuvusio žmogaus moteries 
gyvasties keliomis dienomis vė
liau.

Karo departmentas nuspren
dė pasiųsti į Persijos pakraštį 
karišką laivą, kuriuo bus parga
benta lavonas nužudyto vice
konsulo, ir sykiu tas laivas pa
sitarnaus protestu prieš žmog
žudystę. Amerikos valdžia rei
kalauja kad Persija atlygintų 
už savo pilietį, ir kad Persija 
apmokėtų visas to laivo nusiun
timo ir sugryžimo lėšas.

Priešingas Mobilizacijai
Lincoln, Neb. — Gubernato

rius Charles W. Bryan, Demo
kratų partijos kandidatas ant 
Suv. Valstij ų vice-prezidento, 
pareiškė nenoro pildyti Prezi
dento Coolidge sumanymą reng
ti rugsėjo 12 d. “mobilizacijos 
dieną”. Prezidento išsiuntinė
tas paraginimas kalba apie mo
bilizavimą ne tik nacionalės ar
mijos, gvardijos ir rezervų kor
pusų, bet ir civilių. Nors ta mo
bilizacija yra tik žaislas ir nie
ko bendro neturi su karu, vie
nok Bryan su tuo nesutinka ir 
pranešė savo valstijos kariume
nės vadams jog jis tam nepri
taria ir neužgiria šventės skiria
mos prisirengimui karau. Jis 
taipgi pareiškė netikįs kad ir 
Nebraska valstijos ar kurios ki
tos valstijos žmonės . tam pri
tartų.

Airių Atstovo Įvesdi
nimas

Washington. — Diplomatų ei
lėse stojo dar vienas naujas at
stovas — nuo Airių Laisvos Val
stijos, kuris ves reikalus tiesio- 
ginai tarp savo valstybės ir Suv. 
Valstijų. Iki šiol Airijos reika
lai priklausė tam pačiam Brita
nijos ambasadoriui.

Savu laiku ir Suvienytos Val
stijos pasiųs ministerį Į Dubli
ną, Airių sostinę.

Gyvate Alaus Bačkoj
Budapest. — Vienoj karčia- 

moj išgėrę po stiklą šviežio a- 
laus šinkorins ir atėjęs gėrikas, 
tuoj abudu mirė. Po tos nelai
mės išmušus bačkai dugną at
rasta joje gyvatė. Matomai ji 
įlindo į bačką laike alaus supi- 

limo, per skylę, o kada bačka 
liko užkorkuota, gyvatė beko
vodama už gyvastį išleido visus 
savo nuodus į alų, ir sykiu pati 
jame išgaišo.

Užmušta 10 Ypatų
Oak Harbor. Ohio. — Pereitą 

savaitę gryžtant iš pikniko vai
kams su užžiurėtojomis, trokui 
važiuojant per gelžkelio reles, 
užlėkęs traukinis troką sutruš- 
kino ir užmušė dešimts ypatų, 
septyni kurių buvo jauni vai
kai ir mergaitės. Keturi sun
kiai sužeista, keletas šiaip žaiz
das gavo.

Newport, Vt. — čia kalėji
mas užgrūstas ateiviais sugau
tais bebandant slapta įvažiuoti 
į Suv. Valstijas iš Kanados.

Biznis šmugeliavimo ateivių i 
Suv. Valstijas iš Kanados pra
dėjo didėti, ir valdžia pradėjo 
labiau gaudyti ir ateivius ir jų 
agentus.

Lietuvos Kunigy Politikavimai
Tilpęs “Dirvos” No. 27 per

spausdintas iš “Lietuvos Ūki
ninko” straipsnis, “Naujas 'Lie
tuvos Valstybei Smūgis”, yra 
ant tiek 1 indomus kad neišken
čiau porą pastabų nepadaręs.

Pradžioje šių melų man apie 
tai rašė Londono Lietuvių pa
rapijos klebonas Kun. K. Matu
laitis. Jo pranašavimas, kaip 
dabar laikraščiuose skelbiama, 
pilnai išsipildė, ir kad p. Čar
neckis bus paskirtas Londonan 
ir kad p. Naruševičius neteks 
džiabo. Savo laiške Kun. Ma
tulaitis pabrėžė buk p. Naruše
vičius, buvęs Lietuvos atstovas 
Londone, asmeniniai užintere- 
suotas, darė kokias ten derybas 
su kokiu ten banku Londone ir 
dedąs visas pastangas kad ne
prileisti Holland-Armstrong fir
mos prie varžytinių. Kaipo pa
vyzdį nurodė man net incidentą 
buk Lietuvos Atstovybė Londo
ne nei pasų Holland-Armstrong 
firmos atstovams nevizavus ir 
tie ponai turėję Lietuvon verž
te įsiveržti. (Kažin tik ar Hol
land-Armstrong nėra ta pati 
firma kuri Kun. Vailokaičio 
prašoma sutiko M. Yčą iš Lon
dono išrūkyti? L.).

Kadangi iš. Kun. Matulaičio 
smulkmeniško dalykų aprašymo 
buvo tėmytina troškimas p. Na
ruševičiui, kaipo laisvamaniui- 
tautininkui užvažiuoti, aš laišką 
beveik verbatim perrašęs nu
siunčiau “Tėvyėn”, bur jisai sa
vo laiku ir tilpo. Aš Kun. Ma
tulaičiui pasitarnavau iš to at
žvilgio kad Kun. Vailokaičiui į- 
rudyti jog aš esu pusėtinai be
šalis žmogus ir jo propagandai 
nei nebandau pakenkti.

Kad p. Naruševičius Londone 
beatstovaudamas galėjo padary
ti klaidų tame neabejoju, bet 
kad ji kas galėtų Lietuvoje pa
mainyti kaipo Susisiekimo Mi
nister! aš lab’ai abejoju; mano 
nuomone p. Naruševičius kaip 
tiktai atsakė savo vietai ir jisai 
tiesiog (Lietuvoje) nepamaino
mas! Kun. Vailokaitis tai žino, 
ir todėl reikia maigyti kad varo 
pragaištingą propagandą su tarn 
tikru išskaitliavimu, kuris kraš
tui, žinoma, ant naudos išeiti 
negali.

Iš laisvos, demokratinės Lie
tuvos, ačiū piliečių neatsargu
mui, kunigėliai sugebėjo susi
sukti lizdą, ir sprendžiant iš to 
kas Lietuvoje dedasi jie nei ne
ketina taip greitai valdžios iš 
savo rankų paleisti.

LIETUVOS KARO 
PAREIGOS AME

RIKIEČIAMS
Šiuomi pranešama suintere

suotų asmenų žiniai kad, gauto
mis oficialėmis žiniomis iš Lie
tuvos, ši metą nei vienas iš A- 
nierikos atvykęs Lietuvon šau
kiamojo amžiaus svečias, Lietu

-vos pilietis, nebus šaukiamas 
įstoti kariumenėn ir galės visiš
kai nekliudomai gryžti Ameri- 

j kon.
( Todėl pirmesnio Konsulato 
'pranešimo užvardyto “Sugryži- 
jmas Lietuvoje Atsilankius” ata
tinkamos vietos kur kalbama 
jog jauni vyrai iki 27 metų am
žiaus, atvykę iš Amerikos Lie
tuvon, gali būti šaukiami karo

I prievolę atlikti, dabar jau visiš- 
I kai atpuola.

Ateinančiais 1925 motais, kad 
palengvinti Lietuvos piliečiams 

įgyvenantiems užjūryje atlikimai 
I jų pilietines pareigos link gim
tinio krašto gydimo, manoma 
taip sutvarkyti kad tie šaukia
mojo amžiaus jauni žmonės ga- 

I lėtų tą savo karinę prievolę at- 
I likti gyvenamose vietose per 
Lietuvos Konsulatus ar Atsto
vybę, užsimokėdami tam tikrą 
sumą pinigu. Ištikro, toksai pa
rėdymas atrodo tikslus, nes to- 

. kis piniginis karinės prievolės 
atlikimas sulaikys daugelį nuo 
svetimos pilietybės jieškojimo 
ir duos galimybę visiškai ne
kliudomai lankyti savo Tėvynę 
Lietuvą kada tik panorės.

Lietuvos Respublikos 
Konsulai as

G98 So. Dearborn St.
Chicago, Ill.

Konsulų SuvEižiavimas
I Washington. — Lietuvos At- 
l stovybėje liepos 21 ir 22 d. bu- 
fvo Lietuvos Konsulų Ameriko
je suvažiavimas. Suvažiavimo 
(tikslas buvo susipažinti su dar- 
|bo sąlygomis ir suvienodinti 
(Lietuvos Respublikos įstaigų 
įveikimą Amerikoje.
i " ___________
1(Francuzai Tarsis su Ru

sija
Paryžius. — Marius Moutet, 

(premjero Herriot draugas, ma
inoma bus paskirtas vykti į Pe- 
(trogradą arba Maskvą prireng
ti viską pradėjimui tarybų tarp 
sovietų valdžios ir Francuzų. 
Gal po tokių tarybų Francuzija

Litas, pripažins Rusijos valdžią.

1924 KUPONAI 1924
LIETUVOS BONU JAU SUĖJO

Už juos galit išsirašyt sau “DIR VĄ.” ir 
“AR i OJĄ” ir knygų iš “Dirvos” krau
tuves. Visi kurie turit Lietuvos Bonų 
kuponus pasinaudokit šia proga. Ne
reiks jums siųsti pinigų, tik nukirpkit 
nuo bono $2.50 arba $5 kuponą, prisių
siu! savo prenumeratai ir jūsiškių Lie
tuvoje užmokėti. Kirpkit tik 1 924 me
tų arba visų pirmesnių metų kuponus. 
Nukirpę, prisegkit prie popieros lakšto 
ir laišką parašykit ką už savo kuponą 
pageidaujat. Pinigus už juos nemoka
me. Kreipkitės tuojau —

‘DIRVA’ 3352 Superior Av. Cleveland, O.

s
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DIRVA

AKRON, OHIO jų skaitytojų. Jis čia visiems
Darbininkų sutartis. Sąryšiai 

ir Piknikai. Prasidėjus vasaros 
laikams visi nori išeiti i išlau
kęs pakvėpuoti tyru oru. Akro- 
no apielinkėje yra dvi piknikų 
užgyventos vietos; viena ant 
Wooster kalno, kita 'Bendrovės 
sodne. Ji yra paranki dėlto kad 
Husai priveža iki vietai iš bile 
dalies miesto. Bet šįmet pra
dėta pas mus rengti kas sek
madienis po du pikniku. Nors 
nuo 1922 metų “Laisvės Drau
gija” verkė zuikio ašaromis, 
girdi, sutverkime draugijų są
ryšį, tada bus geriau darbinin
kams nors kas surengti. Tiesa, 
pereitus metus biskį tie laisvic- 
čiai prisilaikė sąryšio, bet šįmet 
sąryšis jau palaidotas, “Laisvės 
Draugija” rengia piknikus visa
da kada tik rengia pikniką kita 
Lietuviška draugija. O kai čia 
buna du piknikai viena diena tai 
nei vienai draugijai nėra pelno, 
tik apsidžiaugia darbu, surengi
mu. Tiek nebūtų nuostabu jei
gu tie laisviečiai kitiems negin
tų rengti. Bet tie musų “dar
bininkai” panašus Amerikos ku 
klukseriams, kurie kitiems gi
na svetimas moteris kibinti, o 
patįs vadai ramiai sau guli San 
Francisco viešbutyje.

Teisybės Mylėtojas.
Smulkmenos. Stasys Vaške

lis, 18 m. amžiaus, pražuvo iš 
namų liepos 15 d., ir iki šiai 
dienai neatsiranda. Tėvai krei
pės policijon kad jų sūnų su- 
jieškotų. St. Vaškeliui dar nc- 
suėjo metai kaip pribuvo iš Lie
tuvos.

Kitų žmonių keturiolikos me
tų vaikas irgi pražuvo iš namų. 
Yra jieškomas.

J. žemaitis su J. Auktuoliu 
užsidėjo prie Wooster Ave. val
gyklą, sako gerą biznį darysią.

Varlamušiai taip nusišpicavo 
Akrone kad jų generolai per 
naktis gembleriauja ir ramiam 
žmogui neduoda ramybės kelda
mi trukšmus.

Vietinė SLA. kuopa liepos 20 
d. turėjo šaunų pikniką, mano
ma liko ir pelno.

Darbai po truputį pradeda 
gerėti. Senus darbininkus grą
žina darban. Meiženis.

A. B. Stankevičiaus atsilanky
mas. Liepos 21 iki 25 d. čionai 
lankėsi iš Clevelando užsukęs 
“Vienybės” įgaliotinis p. Stan
kevičius. Užraše keliolika nau- 

PILNAS APRAŠYMAS ŽVAIGŽDŽIU KURIAS MES TANKIAI MATOME

Kas yra rašoma knygoj “ŽEMĖS 
KAIMYNAI DAUSOSE?”

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

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

kios yra jūsų “Laimės Žvaigždės ?

Kiekvienas žmogus yra gimęs tam 
t ikru mėnesiu, ir kiekvienas mėnuo tu
ri tam tikras žvaigždes nuo senovės 
pavadintas “Laimės Žvaigždėmis“. — 
Knygoj rasit savo gimimo mėnesį, ir 
rasit kokis likimas jums lemta.

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

Knygoje yra 42G PU6^aPk’- Kaina už vieną $1.50. 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 uz 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kūnų kaip pirmoji ap
sako apie tai kas dedasi ant žemės ir po žeme. Si knyga 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 kitų Dirvos leistų knygų.

^^REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND-^

labai patiko kaipo karštas pat 
rietas ir geras organizatorius.

Dirt omu

H'aščiui, to ir užtenka. Bet aš 
; norėčiau kad naujas “Sandaros” 
I redaktorius nesektų senojo — 
Į juk tai juokinga: jaunieji visa- 
įda pašiepia senuosius kad jie 
nusenę ir kad turi mokytis iš 

[jaunųjų, o “Sandaros” redakto-
•-irius įseka senojo pėdomis. Tas 

[netinka. Jau mes prisiskaitėm 
’■ginčų prie senojo redaktoriaus.

Jaunasis turi uždaryti tuos ne- 
[lemtus, senai užbaigtus, ginčus, 
kurie kenkia Sandariečiams ir 

i jų organizacijai. Reikia daugiau 
1 talpinti raštų tokių kurie inte- 
! resuoja visuomenę, o ne kurie 
išlieja ypatų kerštą prieš kitas 

i y patas.
Gryžkime prie temos. Kad K. 

Marčiulionis biskį pasikarščia
vo tas tiesa, bet kad ir S. E. Vi- 

[taitis išėjo biskį iš temos irgi 
tiesa. Vienok korespondentams 

Į nereikia tokių karštų korespon- 
[dencijų rašyti, nes j.is nesvar
bios. Visi kalbėjo teisingai, vi
si pajudino sau patinkamus da- 

įlykus ir tt. Jokio nervavimosi 
[neturėjo būti iš tų prakalbu.

K. Marčiulionis kaipo kalbė
tojas yra karštas ir greitas. Jį 
[kaip girdėti sekioja Lietuvos 
[klerikalų žvalgyba ar jų įgalio
tiniai Amerikoje. Tą visą su- 

[ dėjus, nėra nieko nuostabaus, o 
į “Sandaros” korespondentas iš
liejo savo pagiežą kiek tik jam 
i patiko.
į Ką korespondentas rašo tiek 
[ to, bet kam reikėjo redaktoriui 
[įsileisti tokius nevykusius raš- 
j lėlius ir laužyti redaktorių nu- 
[ tarimą bei Sandaros Seimo iš
sprendimą kad tų studentų rei
kale ginčai atidėti Į šalį.

Nr. 1 Ne-Sandarietis.

WORCESTER, MASS.
Surado banditų lizdą. Liepos 

20 d. Vincas Gražuliukas, 6 me
tų amžiaus vaikas. No. 70 Vale 
Street, bekrapštydamas žeme 
surado kruviną skepetaitę, ku
rioje buvo suvyniota laikrodė- 
| lis ir žiedas. Bekrapštydamas 
j toliau surado revolverį. Ant lai
krodėlio buvo išpjaustyta var- 

[ das, Mr. Duley, ir adresas. Ka
rlą tad žmogus buvo užpultas 

[ kelios savaitės atgal, policistai 
[ vijosi banditus šaudydami, bet 
[ jie pabėgo. Kitą dieną sugavo 
| vieną banditą Šv. Vincento ligo
ninėj su peršautu pečiu.

Žiedas priklausė tūlai Stan- 
hope, kuri tą pačią dieną buvo 

į užpulta.
Duobė kurioje daiktai rasta 

j buvo 10 pėdų keturkampė ir še- 
[ šių pėdų gilumo; viduris ištai- 
i sytas vištų plunknomis, turėta 
pečius del virimo, indai, rasta

BROOKLYN, N. Y.
Naujiems artistams atsilan

kius. Atvažiavus į Ameriką 
naujiems Lietuvos artistams, 
‘Vilkolakio’ komedijantams, Va
nagaičiui, Olšauskui, Dineikai, 
Angos Dramos Draugija, seniau 
čia suorganizuota su artistu 
Vaičkum, sušaukė susirinkimą 
bendram pasikalbėjimui.

Leidus išsikalbėti visiems ar
tistams, paaiškėjo kad Vilkola
kiai atvažiavo su tikslu Vaičkų 
sumušti, iš jo atėmė J. Dikinį 
ir nori atimti kitus. Anga ne
įėjo juos sutaikinti, bet jokiu 
bildu negalėjo. Vaičkus jau su
tinka ant visko su Vilkolakiais, 
bet šitie nenori nei girdėti. Jie 
mat paseka “krikščionių” madą, 
viską ardyti. Tas parodo kokie 
yra Lietuvos žmonės, inteligen
tai ir profesionalai. Anga nori 
kad jie susitaikytu, o jei ne tai 
Anga jų nerems. Kivirčiams iš
kilus ir spaudoje nesutikimu 
klausimui pasirodžius, labai ne
geras įspūdis liktų ir iš jų pa
stangų niekas neišeitų. Negra
žu kad musų tautininkai prede- 
da skaldytis ir vienas su kitu 
nesutikti.

Tą vakarą prie nieko nepri
eita. Gal abi artistų grupės su
sitaikys tarp savęs. Labai bu
tų pageidaujama kad mene ne
būtų partijų ir nekiršintų mu
sų laikraščių, nes tas neina ant 
jokios naudos. Kad neatsitiktų 
taip kaip su Neo-Lithuanijos at
stovais — kabeliai iš Kauno, ir 
kitokį dalykai, kas pakenkė vi
soms pusėms, nes vienus paro
de, tik ardytojais ir betakčiaiš, 
o kitiems paramos nedavė kiek 
turėjo duoti. Angos Narys.

Pastaba nuo Dr, Viniko va
karienės. Negali nepasijuokti 
iš nekuriu korespondentų apra
šymo prietikių Dr. Viniko išleis
tuvių vakarienes, ypatingai ko
respondento “Sandaroj”. Neno
rėčiau kad visi kiti Sandariu- 
čia i butų tokie kaip tas kores
pondentas.

Tas rašytojas labai juokingai 
rašo, tik savo tulžį išlieja ant K. 
Marčiulionio, o nieko tikro ne
pamini kas tą vakarą buvo. Gal 
kai “Sandarai”, politiškam laik- 

daug tuščių, bonkų. Toliau tą 
pačią dieną rasta daugiau duo
bių. Spėjama kad tos duobes 
buvo del slėpimo vogtų daiktų.

Jau keli iš banditų yra suim
ta. Policija jieško kitų. Spė
jama kad jų gauja yra didelė, 
ir jie pridarė Worcesteryje bid
dies per tūlą laiką labai daug.

Banditų namas randasi tarp 
Dorchester St. ir Heywood St., 
visai netoli miesto, ant tuščio 
loto. Tai stebėtinas dalykas 
kad banditai galėtų mieste išsi
kasti duobes ir to niekas nežino-; 
jo iki šiam laikui kolei šešių me- į 
tų vaikas nesurado. Reikia sa- į 
kyti kad ir policija buvo prisi-: 
dėjus prie banditų ir šmugelį i 
varė. žilvitis.

Dainų Mylėtojams
Jau parėjo iš spaudos penk

tas sąsiuvinis klasinių dainų lei
džiamų bendru antgalviu “LY
RA”, kuris taipgi yra turiningas 
kaip ir keturi pirmesni “Lyros” 
numeriai.

Šiame, penktame, numeryje 
“Lyros” telpa šios kompozici
jos:

1) “Tu kurs Klaidžioj, Darbi
ninke” — darbininkų graži me- 
liodinga daina;

2) Mergužėlė Mėlsvaake” — 
K. Beckerio, menulio nakties 
idilija;

3) “Nurimk, širduže” — Fr. 
Abto, ilgėsis Įsimylėjusios šir
dies ;

4) “Girios Grožybė” — F. 
Mendclssohno, aplankymas ža
lių girių, kaip tas didis pasaulio 
kompozitorius vaizdavosi ir ap
dainavo.

Yra dar likę labai mažas eg
zempliorių skaičius pirmesnių 
keturių “Lyros” numerių, ku
riose telpa daugelis kompozici
jų didžiausių pasaulio kompozi
torių.

Visi penki “Lyros” numeriai 
sudaro dvidešimt didžiausių pa
saulio komppzįtorių dainų. Kož- 
na daina yra pritaikinta: vyrų, 
moterų, ir mišriems chorams. 
Čia sykiu reikia pažymėti jogei 

[moterų chorams paruoštos dai- 
I neles galima naudoti vaikų cho
rams. Tokiu bildu kiekviename 
numeryje yra po šešiolika dainų 
kompozicijų, galimų dainuoti 
arba per visus keturis numerius 
ketveriopos sudėties chorams.

Kiekvieno paskiro “Lyros” 
numerio kaina tėra tokia maža 
kaip 75c, tai yra vos padengi
mui laidos lėšų. O visi penki 
numeriai galima nusipirkti sy
kiu už $3.75.

Čekius ar money orderius už 
“Lyrą” reikia siųsti rengėjui-

leidėjui su užsakymais: į

LEONAS EREMINAS, j 
324 Berriman St. [

Brooklyn, N. Y.

POLITIŠKI STRAII'SNIAI
Pradedant su sekančiu nu

meriu, “Dirvoje” eis eilė po
litiškų straipsnių pagamintų 
Antano Žuko, iš Clevelando, 
apibudinančių prezidento rin
kimų tvarką, taipgi visų par
tijų kandidatus ant preziden
to ir vice-prezidento.

Straipsniai bus svarbus ne 
tik Amerikos piliečiams bet 
ir visiems abelnai.

PAJIEŠKOJIMAI
Bogušis, Jonas, 1908 m. gyve

nęs Chicagoje, o vėliau De 
I’ue, III.

Birvvdas, Jonas, atvykęs Ame
rikon 1912 met. ir gyvenęs 
Scranton, Pa., buk tarnavęs 
S. V. kariumenčje.

Jeskulevičius, Valentas, paeina 
iš Krokelaukio par., Kalvari
jos apsk., atkeliavęs Ameri
kon 1912 ar 1913 m. ir gyve
nęs Bostone, o vėliau New 
Yorke.

Blažinskių šeimyna, apie 30 m. 
Amerikoje. Tėvas Kazimie
ras Blažinskis paeina iš Gali
cijos. Motina Kazimiera, iš 
namų Mickevičaitė. Jų vai
kai : Vladislovas, Romanas, 
Edvardas, Bronislovas. 1915 
m. jie gyvenę Buffalo, N. Y.

Bernatavičius Julijonas, 1915 
m. gyvenęs Wilkes Barre, ka
ro laiku tarnavęs kariumena- 
je ir sveikas sugryžęs.

Survila Antanas, atvykęs Ame
rikon 1913 m. ir gyvenęs po 
No. G2 E. Main Str., South
bridge, Mass.

Matulioniene Magdė, iš namų 
Kvizikcvičiutė, apie 40-45 m. 
amžiaus. Atvyko Amerikon 
prieš 18 metų. Paeina iš Ši
lėnų k., Namaniunų vai. Aly
taus apsk. , ,

Geižauskas Kazimieras, atvykęs 
po antrašu 118 E. 10 Pl. Chi
cago. Paeina iš Stalmokų k., 
Šiaulėnų v., Šiaulių ap.

Petrauskaitės, Karolina, Anta
nina, pastaroji ištekėjus už 
Slavanskio, ir Pranciška, ku
ri buk ištekėjus už Otto Ku- 
ryzna. Jos atvyko Amerikon 
1913 m. ir gyveno Syracuse, 
N. Y.

Kapčiunas, Mykolas, ir jo vai
kai, Zigmantas ir Antosė, gy
venę Batavia, N. Y.

Gcdryn, Vladys, atvykęs Ame
rikon 1912 m. ir gyvenęs Gar
dner, Mass., io vėliau Newark, 
N. J.

ŠLIUPTARNIZMĄ 
LIETUVOJE

Šapelis, Pranciškus, atvykęs A- 
merikon 1912 m. ir tūlą laiką 
gyvenęs Chicagoje. Paeina 
iš Sesikų v., Ukmergės ap.

Banaitis Antanas, atvykęs Ame
rikon prieš 19 metų. Gyve
nęs Chicagoj. Turįs apie 60m. 
amžiaus, paeina iš Šeduvos v. 
Panevėžio ap.

Neimonas Karolis, prieš karą 
gyvenęs Philadelphia, Pa.

Račkauskai, Jurgis ir Steponas, 
gyvenęs So. Boston, Mass.

Skliutas Juozas, atvykęs Ame
rikon dar praeitais metais.

Jaloveskiai, Adolfas ir Mykolas, 
atvykęs Amerikon prieš 30 
metų ir gyvenę. Bostone.

Jurgus, Justinas, gyvenęs Am
sterdam, N. Y.

Podolskiai, Jonas ir Mykolas, at
vykę Amerikon prieš 25 me
tus, siuvėjai.

Gulbinas, Tadas. Jonas, paeina 
iš Papilės, Šiaulių ap.

Sinjanauskas Antanas, atvyko 
Amerikon prieš 22 metus.

Budrys Jeronimas, prieš karą 
gyvenęs Argentinoj.

Slescraitis Antanas, gyvenęs 
Chicagoje.

Zenkevičius Juozas, paeina iš 
Seirijų, Alytaus apsk.

Eartkevičait? Elena, ištekėjus 
už Paul, gyvenus Amsterdam. 
Viršminėtoms ypatoms Kon

sulate randasi svarbių žinių, to
dėl jie patįs ar kas apie juos ži
nantis prašoma atsiliepti šiuo- 
antrašu:

Lithuanian Consulate
38 Park Row, New York, N. Y.

SGERB. . =
PRAG1LO KAMPELIO^ I

sispaviedojo. Kunigai tada 
buvo žmonių valdovai “nuo 
dangaus iki žemės”, ir Lie
tuvis Amerikoje vargo var
žomas ir gaspadinės ir ku
nigo už nepildymą bažny
čios Įsakymų.

Ale tas labai nepatiko tė
vui Šliupui ir jis barzdą su
siėmęs pradėjo galvot kaip 
išvaduoti žmones iš davatkų 
nevalios ir parodyt laisvę ir 
šviesą.

Ir prasidėjo Šliupo sekios 
sėjimas, ir visus šliuptarniai 
augo kaip grybai po lietaus. 
Visur ėmė tvertis laisvais ir 
patriotiškais vardais drau
gijos, šventųjų vardų drau
gijos ėmė mažėti nariais, iš- 
siliuosavo iš bažnyčių neva
lios tie kurie nenorėjo Į jas 
eiti, poterių kalbėti ir kuni
gams algas mokėti, šalip 
davatkiškų laikraščių privi
so laisvamaniškų ir juos vi
si pradėjo skaityti ir nebijo
ti nei Į bažnyčią su jais nu
eiti, ne tik stuboj turėti kaip' 
seniau.

Tokią tai sėklą pasėjo Dr. 
Šliupas Amerikoje, kuri su- 
augino laisvamanių daugiau 
negu yra davatkų, išmoki
no žmones skaityt kitokias 
knygas ne tik maldaknyges, 
ir pripratino molinius kata
likus skaityti bedieviškus 
laikraščius užsirašant juos 
ant savo pačių vardo.

Tas atsitiks ir Lietuvoje. 
Slabados slapti spragilaičiai 
užpirko slaptas mišias kad 
Dievulis palaikytų Dr. Šliu
pą ir toliau tokioj sveikatoj 
kaip jis yra dabar, ir labai 
džiaugiasi kad Dr. Šliupas 
dar smarkus nors ir senas, 
ir jis galės pasėti dar savo 
naimiiigos- sėklos Lietuvoje 
tiek daug kad jos niekas ne
išnaikins.

Bėda tiems klerikalų re
daktoriams kurie surado tik 
kelis desėtkus bedievių Lie
tuvoje, ba jie žiurėjo per la
bai storus ir užtemdintus 
klerikalizmo durnais aki
nius. Bedieviai Lietuvoj gy
vuoja desėtkais tūkstančių, 
tik neturi vadovo paskui ką 
sekti. Dabar jie iššoks kai
po gatava armija tėvui Šliu
pui Į pagalbą, o slapti Spra
gilaičiai po visą Augštaičių 
ii“ Žemaičių kraštą slaptai 
pagelbės dar bijantiems sto
ti i laisvamanių eiles.

Kurie bijot viešai prie lai
svamanių prisidėti, 'prisidė
kit slaptai i Slaptą Spragilų 
Sąjungą ir skaitykit visus 
gerb. Spragilo, vyriausios 
galvos, raportus, iki gausit 
gana drąsos pradėti viešai 
savo darbą — platinimą 
Šliuptarnizmo Lietuvoje.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate

38 Park Row
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, Ill.
Lietuvos Atstovybes Antrašas: 

Lithuanian Legation
?622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.

Gera sėkla niekados ne- 
sunyksta bet atranda savo 
dirvą, — pasakė gerb. Spra
gilas Slaptos Spragilų (Są
jungos Spragilaičių slapta
me susirinkime.

Ba atėjo iš Slabados slap
tas spragilaičių raportas 
kad Lietuvoj pradėjo platin
tis šliuptarnizmas kuris jau 
Amerikoje visiems žinomas.

Ir nusigando visi klerika
lai ir kunigai ir davatkos, ba 
ateina jiems dantų grieži
mas ant žemės, nereik lauk
ti iki patekti Į pragarą už 
savo nusidėjimus žmonelius 
beišnaudojant, o davatkoms 
už šventvagišką valgymą sa
kramentų.

Dr. Šliupas Lietuvoje su
tvėrė “Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugiją”, o tos 
draugijos sekretorium iš
rinktas net pats Kipšas, ką 
su pasibaisėjimu paminėjo 
Amerikos klerikalų laikraš
čiai.

Bėda oi bėda bus visiems 
davatkoms, bėda kunigams 
ir žmonių lupikams; bėdą 
bažnyčioms kur kelionės bu
vo, kur Dievo garbė niekad 
neužkliuvo.

Kipšas į žalti pasivertęs 
prigundė Jievą, prikalbin
damas valgyti užgintą ro
jaus vaisių, dabartinis Kip
šas žmogaus pavidale savo 
atsišaukimais prigimdys vi
sus Lietuvos žmones rašytis 
į laisvamanių organizaciją, 
ir laisvamanybė Lietuvoje 
praplis kaip praplito Adomo 
ir Jievos vaikai po pirmųjų 
musų tėvų grieko.

Kas tada dėsis nereikia 
nenumanyti.

Slaptas Slabados Slaptų 
Spragilaičių skyrius savo 
raporte praneša vyriausiai 
galvai gerb. Spragilui kad 
Dr. šliupas jau liko dabarti
nių laikų “Liciiperis”, kip
šų valdovas. Ba jis irgi kaip 
anas Liciperis iš pasaulio 
tvėrimo dienų, pasipriešino 
dvasiškai valdžiai ir pakėlė 
revoliuciją ir sudarė savo 
armiją, kuri lieka ištremta 
ant prakeiksmo už nepaklu
snumą kunigėliams. Nuo jo 
pasitraukimo iš gimnazijos 
Dr. Šliupas pradėjo savo 
darbą kuris paliks vaisius 
dar didesnius negu Ameri
koje paliko. Jei niekas ki
tas neįstengė Lietuvoj kle
rikalizmo išnaikinti, tą pa
darys Šliupas, ir neužilgo po 
Lietuvą skersai ir išilgai pa
plis šliuptarnizmas, kuris i- 
ves Lietuvoj sąžinės laisvę.

Slapti spragilaičiai sušni- 
pinėjo kas atsitiko Ameri
koj per visą laiką kada Šliu- 
'pas pradėjo savo licipierišką 
darbą.

Koks Lietuvis seniau ne
atvažiavo Į Ameriką, jis bu
vo tik ‘katalikas iš Polščoš’, 
ir buvo labai dievobaimin
gas ir persekiojo kožną kas 
kitaip manė ar sakė. Tada 
žmonės bijojo prasitarti žo
delį prieš kunigą, negalėjo 
gauti vietos gyventi jeigu 
nėjo bažnyčion, ir buvo iš Į 
ambonų apšauktas jeigu ne-1

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS

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

C. D. A1NGER
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisiu reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
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rės teisingą patarnavimą.
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Nuo Redakcijos
TOLERANCIJA IR 

SPAUDA
Amerikos Lietuvių partijų 

imtynes yra ne kas kita kaip 
savo rūšies sportas. Mes netu
rime valdžios už kurios kontro-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

DESETKAS METŲ SUĖJO
TAEŠIMTS metų 

žiuje nedaug
musų am- 
permainų 

padarė — po teisybei mes 
kurie esam viduramžiais ne
jaučiame dar nei kiek per
simainę.

Ekonominiaųie gyvenime 
daugeliui įvyko žymių per
mainų per dešimtį metų.

Bet žymiausių permainų 
matėme visuotiname gyve
nime, istorijoje. *

Šis kalbamas dešimties 
metų protarpis yra tai pa
saulinio karo prasidėjimas 
ir jo pasekmių tęsimasi iki 
dabar. Nesibaigia jos ir da
bar, ir dar tęsis tolyn.

Tikriau sakant, pasekmė 
šio didžio pasaulinio karo 
bus amžina, nes karas per
keitė viską buvusio iki 1914 
metų ir niekas jau neatgryš 
į pirmesni stovį. ‘Tai yra 
laiko bėgio darbas.

Pasaulinio karo pradžia 
buvo tokia:

1914 m., birželio 28 d., Sa- 
raijevoj, Bosnijoj, tapo nu
žudytas Austro-Vengrijos 
sosto inpėdinis ir jo žmona.

Liepos 28 d. Austro-Veng
rija paskelbė Serbijai karą.

Liepos 29 d. Rusija apšau
kė mobilizaciją eit Serbijai 
į-pagalbą.

Rugpjūčio 1 d. Vokietija 
užsistojimui už Austriją ap
skelbė karą Rusijai.

Tą pačią dieną Francuzi- 
ja eidama pagalbon Rusijai 
apšaukė mobilizaciją savo 
kariumenių.

Rūgp. 3 d. Vokietija ap
skelbė karą Francuzijai ir 
per Belgiją puolėsi ant Pa
ryžiaus.

Rugp. 4 d. Anglija pradė
jo karą prieš Vokietiją už
sistodama už Belgiją.

Ir tt.

Mokslingas Pakšto Pa
sižymėjimas

"Draugo” naujas redaktorius 
pasirodė tikras “mokslinčius” ir 
tikrai toks kokiu jį “Saulė” nu- 
ispėjo busiant. Tas ^redaktorius, 
Ik. Pakštas, suradęs kiek Lietu
voje yra “bedievių”, ką pana
šioj formoj apibudina “Vieny
bė”:

“Antai, kad suvesti statisti
ką, reikėjo Tautos Fondui leisti 
tūlą K. Pakštą į katalikų ‘ni- 
versitetus’. Sugry/ęs tas eru
dicijos vyras Amerikos ir užė
męs ‘Draugo’ redaktoriaus krės
lą, paskelbė kiek 1923 metų sta
tistika rodanti esama Lietuvoje 
bedievių. Anot toš mokslingos 
statistikos esą šitiek: 55 susi
pratę laisvamaniai, 24 be tiky
bos, 7 bedieviai ir 1 stuz'.neldis; 
bet jie visi, bendrai iriant, yra 
bedieviai.

“Kur šitokį statist! a bus pa
siųsta, nežinoma. D tvui siųs
ti nereikės, nes Jis ir taip viską 
žino ir mato. Turbūt, šitoki sta
tistika bus reikalinga kunigų 
žvalgybai..........

ATRADO CARU 
SKARBUS

T KI šiol laikytas pasakišku ‘po- 
* žeminis Kremlinas’, kuriame 
tikėta esą neapsakomi skarbai 
senovės carų, tapo tikrenybėje 
užtiktas.

Sovietų valdžia, pagerbimui 
mirusio premjero Lenino, pasi
ryžo statyti didelę koplyčią šalę 
Kremlino sienos ir tvirtovės, toj 
vietoj kur buvo padėta laikinai 
Lenino grabas. Kasant tam tik
slui žemę, darbininkai atrado se
nus užkastus laiptus vedančius

“Patįs tariamieji ‘bedieviai’ 
p. Pakštui vienok nepasisekė 
tinkamai suskaityti Lietuvoje. 
Paveizdan, musų žiniomis Lie
tuvoje yra apie 20,000 žmonių 
kurie skaito Amerikos liberali
nės pakraipos laikraščius tik 
grynomis prenumeratomis. Tu
rime taipgi žinių kad kiekvienas 
liberalinis laikraštis pereinąs 
per rankų rankas iki suplyštas, 
o kad numeriai nesuplyštų, tai 
žmonės išsigudrijo Įsitaisyti 
odos vokelius, į kuriuos po ke
letą numerių suseka, ir taip lei
džia liberalini žodį keliauti kai
mas nuo kaimo, miestelis nuo 
miestelio, net miestas nuo mie
sto.”

Šitos informacijos Įves bai
mės “augštų mokslų” Pakštui.’ 
Klerikalai dar iš senovės papra
tę manyti kad nieko negali bū
ti kitoniško kaip tik tikintis fa
natikas, ir iki šiai dienai jie ne- 
įsivaizdinam kad dalykai jau ki
taip virto. Ir valdžią kolei kas 
Lietuvoje jie išsirenka prievar
ta ir melagystėmis. Kada žmo
nės atsidrąsins jų nebijoti ir 
pažins jų melagystes, prasidės 
kita klerikalams daina.

Urvai ir skiepai kurie dabar at
rasti manoma esą iš Ivano žiau
riojo dienų.

Šis Ivanas, gyvenęs nuo 1530 
iki 1584 metų, buvo labai žiau
rus ir klastingas, bet sakoma jo 
nuopelnai yra lygus jo prasižen
gimams. Istorikai jį vadina 
“mokyčiausiu ir sunkiausia dir
busiu valstybininku kokie buvo 
jo dienose”, ir sako jog jis dau
giausia prisidėjo prie sudrutini- 
mo Rusijos negu koks kitas val
dovas išskyrus Petrą Didyji. 
Kremlino salės buvo scenos jo 
didelių politiškų pergalių, o se
ni požeminiai kalėj imai-urvai,

Šią savaitę sueina dešim
ties metų sukaktuvės nuo 
užsižiebimo baisios pasauli
nės ugnies.

Karas demokratizmo ne
įvykino — ta tik viena per
maina neįkunyta, nes jos jo- 
kis ginklas neįves — reikia 
dar amžių evoliucijos darbo.

▼ ▼ ▼

Politiškai Kalbant
1912 metais nuo Republikonų 

partijos atskilo Rooseveltas ir 
pastatė savo kandidatūrą Pro- 
gresivės Partijos vardu. Šiais 
metais iš tos pat partijos pasi
traukęs La Follette irgi pastatė 
savo kandidatūrą ant preziden
to.

Demokratų partija nustojo 
savo vieno nario, Wheeler, kuris 
susidėjo su La Follette ir pri
ėmė vice-prezidento kandidatū
rą. Wheeler pragarsėjo ši pa
vasarį savo tardymais skanda
lų Coolidge kabinete.

Socialistai neteko savęs visų 
pasivesdami globon republikono 
ir demokrato, kurių politiškos 
pažiūros yra toli nuo socialis- 
tiškų. Socialistai nors pasitiki 
laimėti su La Follette, patįs sa
vo spėkas sunaikinę ir nuleidę į 
bolševikus, vienok nieko savo
tiško nepraveš, išskyrus jei pa
dės gaut daugiau balsų tiems 
kurių nebūtų rėmę jų partijose.

Socialistai gal but numatė ge
rą paspirtį sau tokiu pasielgi
mu. La Follette bus ar nebus 
išrinktas, jie išgarsins trečią 
partiją, paskui ją formaliai po 
šių rinkimų įsteigs, o kitais rin
kimais jos vardu statys jau sa
vo žmones. Bet tokia strategi
ja prie nieko neprives, nes per 
kitus keturis metus socialistai 
dar daugiau sumažės, nes dabar 
jų gautos progos pasirodyti Eu
ropoje padarys jiems pabaigą.

Reikės vėl atgryžti prie tau
tiškumo ir imtis gyvenimo tvar
kymo galimais keliais, o ne sva
jonėmis.

į daugybę požeminių urvų, šėpų 
ir tunelių, minimų senuose raš
tuose, bet visiškai užmirštus ir 
dingusius vėlesniais laikais.

Jau atrasta skrynios su dau
gybe žibančių brilijantų ir auk
so daiktų, ir bolševikai įsikarš
čiavę kasasi plačiau ir giliau ti
kėdami atrasti dar daugiau mi
lijonų rublių vertės skarbų.

Vienas iš svarbiausių jų no
rimų rasti dalykų yra tai Ivano 
Žiauriojo knygynas, kuris tūlų 
istorikų įsitikinimu guli paslėp
tas kur nors po Kremlino sienų. 
Sakoma jame esą knygų kurios 
Ivano dienose kainavo bilijonus 
rublių, kurios dabar butų visiš
kai neįkainuojamos jeigu butų 
atrasta.

Kremlinas yra didelis rinki
nis palocių, katedrų ir buvusių 
kalėjimų, padengia daugiau 100 
akrų ir apsuptas viena galinga 
siena; jis yra žiauriausias ir 
gražiausias istoriškas monu
mentas pasaulyje.

Jo budinkų išgaubti stogai, 
bokštai ir varpinyčios, žibančios 
auksu ir spalvuota mozaika, tė- 
mijo ant Orientalės grožės puo
tų ir iškilmių; jo salės ir urvai 
ir kalėjimai matė niekšysčių ir 
baisybių nesulyginamų nuo Ne- 
rono dienų.

Legendos sako jog Kremlino 
pamatai buvo subudavoti su 
moliu maišytu žmonių krauju, 
kaipo auka senovės Rusų die
vams, kad sienos niekad negriū
tų. Yra padavimų kad buvo pa
rinkta graži mergina tokiai au
kai, ir įmesta gyva į molį kur 
jos kūnas liko trintas po krūva 
akmenų.

Viduriniuose amžiuose Krem- 
line buvo svarbiausi palociai ir 
kalėjimai carų. Svarbiausi var
dai turėję bendro su juo yra 
Ivan IV, žinomas vardu Ivanas 
Žiaurusis, Petras Didysis, ir 
Katarina Didžioji; taipgi Boris 
Godunov, uzurpatorius iš 1600 
metų, kurio gyvenimo drama 
yra žinoma per jo vardu operą.

tik ką atkasti po daugelio šimt
mečių, buvo svarbiausios scenos 
jo žudysčių.

Tuoj kaip tik jis užėmė sos
tą ir liko caru, išleido įsakymą 
kad butų surinkta iš visų Rusi
jos provincijų gražiausios mer
ginos ir sugabentos į Kremliną, 
iš kurių jis išsirinks sau žmo
ną. Jis sėdėjo apačioj prie gar
sių Raudonųjų Laiptų, o mergi
nos buvo priverstos eiti augštyn 
ir žemyn, ir iš jų jis pasirinko 
merginą vardu Anastazia Koš- 
kina, ji patapo jo carienė, ir iš 
jų pakilo dabar išsibaigusi Ro
manovų šeimyna.

Mergina kuri jam pasiprie
šindavo būdavo nutempiama į 
požeminį urvą po Kremlinu, ap- 
žarginama ant ištemptos virvės 
ir budelių traukoma iš vieno ga
lo į kitą iki buna perpjaunama 
pusiau. Jauna vedus porelė jo 
palociuose sykį patekus jo ne
malonei buvo nutempta į ledinę 
kelnorę ir užrakinta, kur sušalo 
mirtinai.

Kremlino sienose Ivanas nu
žudė šv. Pilypą, Maskvos metro
politą, ir tenai jis atidavė šu
nims sudraskyti paskutinius bo- 
jarus kunigaikščius kurie prie
šinosi jam.

Už keliolikos metų vėliau, su
pykęs ant savo sūnaus, Ivanas 
taip jį sužeidė kad tas mirė. Iš 
susikrimtimo ir gailesčio už nu
sidėjimus, jis pasitraukė nuo 
sosto ir sakė eisiąs vienuolynam 
Vienok liko perkalbėtas ir pasi
liko ant sosto kada jam prirody
ta jog imperijai reikalinga jo 
didelė politiška galybė. Už tri
jų metų, jis apsirgo, tada pasi
traukė nuo sosto, nusiėmė savo 
karališkus apdarus, apsidėjo zo- 
koninko užvalkalu, ir mirė ne 
kaipo c,aras bet kaipo paprastas 
“vienuolis Jonahanas”.

Ne tik liekanų ir dvasių iš to 
žiauraus caro laikų bolševikai 
dabar j ieško plačiame požemi
niame išrengime. Nežiūrint sa
vo žmogžudiškumo, Ivanas su

lę galėtume varžytis; neturime 
nuosavos žemės kurios šioki ar 
toki padėtis priklausytų tiesio- 
ginai nuo musų. Visi musų gin
čai sukasi apie Lietuvą. Tauti
ninkai atakuoja klerikalus svar
biausia del jų politikos Lietuvo
je, kuri darosi kasdien vis ne- 
pakenčiamesnė. Negalim susi- 
rokuoti su bolševikais del- jų 
pražūtingų pastangų sugriauti 
tuos pamatus ant kurių stovi 
musų valstybė, musų demokra
tija. Tiktai del šių tikslų, tik 
del muši] Tėvynės labo, mes 
perspėjam ’ anas sroves pakeisti 
savo veikimą.

Jeigu tautininkai sukryžiavo- 
ja kardus su savo oponentais 
tai vienok jie neturi tikslo ko
voti iki paskutinių, iki kruvinos 
pabaigos, nes tuomet jau bus 
tiesiog pavojingos peštynės. Es
ti, žinoma, kai kada ir išsiroka- 
vimų, bet tas nepakeičia musų 
bendro nusistatymo, teikti ritie- 
rišką pagalbą savo priešininkui 
jei jis jos yra vertas. “Dirva” 
moka gintis net ir tuomet kai 
ją apsupa iš visų pusių. Bet sy
kį kova pabaigta ar laikinai 
sustabdyta, ji nebarškina berei- 
kalo ginklais ir nekelia lermo. 
Amžinųjų kareivių gadynė jau 
baigiasi ir laikrašti jos laukuo
se.

šie dalykai yra iškeliami tuo 
tikslu kad priminti nekurtoms 
Amerikos Lietuvių laikraščiams 
jog laikas sumažinti perdidelį 
karingumo ūpą ir pradėti ra
mesni darbą. Seniau, apie ke
letas ar keliolika metu atgal, 
musų spaudoj nemielaširdingai 
buvo juodinama asmenis, kolio- 
js.ma priešingos pusės laikraš
čiai, ir tt. Dabar, laikau jau ki
loki. Žmonės pasidarė švelnes
ni ir tolerantiškesni. Reikštų 
juos ir toliau auklėti šioj srityj.

žinoma, nėra , reikalo susilai
kyti nuo kritikos savo oponen
tų. Kiekviena partija norėda
ma pravesti kokius nors princi
pus turi įrodyti kad jos tie prin
cipai geresni už kitų. Bet ir 
kritikai yra ribos. Kaip nusi
statyti tas ribas, priklauso nuo 
rašytojo gabumų ir išsilavini
mo. Pr. S.

linko puikiausi Europoj knygy
ną, ir trumpai prieš savo mirtį 
jis jį slaptai palaidojo kur nors 
viduje Kremlino sienų. Tą kny
gyną ir daugiau skarbų bolševi
kai dabar tikisi surasti. Jie ti
ki atrasti dingusius viduramžių 
carų vainikus ir kitokius papuo
šalus.

Laike Petro Didžiojo valdymo 
raštininkas netyčia atrado urvą 
po Kremlino siena, pilną geleži
nių skrynučių. Ineiga liko už
versta ir paslaptis dingo laike 
naminio karo kuris tada tęsėsi. 
Vėliau, pats Petras rado pože
minį lobį aukso ir sidabro po 
Kremlinu, tuo laiku kaip jo iž
dinė buvo tuščia.

Prie jau paminėtų atkastų lai
ptų, bolševikų kasėjai atrado tu
nelį po vienu bokštu, kurio vie
nas galas eina į skiepą po Krem
linu, kitas veda į tą pusę kur gu
li kalnai už miesto. Tie atra
dimai pritvirtina tai kas buvo 
laikyta pasaka — kad viduram
žių Maskva turėjo visą tinklą 
urvų-skylių po žeme visokiems 
išėjimams ir slėpimams. Buvo 
taipgi ir požeminė upė kuri už
tikrino gyventojus vandeniu at
sitikime apgulimo priešų. Tais 
urvais didžiūnai galėjo pasiša
linti jei miestas butų užimtas.

Trockis planuoja visus tuos 
urvus išvalyti, kad galėtų pa
naudoti tokiam pat tikslui atsi
tikime jei Maskvą užkluptų mo
derninis karas. Bet jie svar
biausia jieško skarbų. Jei bu
tų atrastas Ivano knygynas, jis 
praturtintų sovietų valdžia mi
lijonais, gal ir šimtais milijonų 
dolarių. Savo mirčia Leninas 
padarys netyčiomis bolševikams 
naudos.

(Tąsa iš pereito num.)
— Rytoj, tėve, — tarė AgriLola Dago- 

bertui, — tu nerasi dirbtuvėje nei Hardio 
nei Maršalo Simono tėvo.

— Ką tu tokio pasakei, mano sunau?— 
šuktelėjo skubiai Dagobertas, — maršalo?

— Turiu pasakyti kad 1830 metais Ge
nerolo Simono draugai išjieškojo jam titu
lą ir laipsnį kurį jam imperatorius buvo 
davęs po kovos ties Igny. ,

— Ištikro! — sušuko Dagobertas, su
sijaudindamas, — bet tas neturėtų nuste
bint manęs; nes, po visko, tas yra teisin
ga; ir kuomet imperatorius pasakė žodį, 
viskas ką jie turi daryti tik pildyti. Vie
nok vistjęk tas paliečia mano širdį; mane 
šokdina iš džiaugsmo.

Atsikreipdamas į našlaites jis tarė: — 
Ar girdit tai, mano mergaitės?' Jus pribu- 
nat Į. Paryžių kaipo dukteris Francuzijos 
maršalo. Sunku butų tam net tikėti ma
tant jus šiame kambaryje, mano nabagės 
kunigaikštytės. Bet kantrybės; viskas bus 
gerai. Ir tėvas Simonas turbut buvo labai 
linksmas girdėdamas kad jo sūnūs liko at- 
grąžintas prie savo titulo, ar ne?

— Jis sakė mums išsižadėtų visokių 
laipsnių ir titulų kad tik galėtų vėl pama
tyti savo sūnų; nes generolui nesant šioje 
šalyje jam jo draugai išstorojo teisingystę. 
Bet jie tiki Maršalą Simoną sugryžtant bi
le valandą, nes paskutinis laiškas iš Indi
jos rašė apie jo išvažiavimą.

Ant tų žodžių Rožė ir Blanšė pažiurė
jo viena į kitą; jų akis prisipildė ašaromis.

— Garbė Augščiausiam! šios mergai
tės prigulės nuo jo sugryžimo; bet kodėl 
mes nerastume rytoj Hardio ir senio Simo
no dirbtuvėje?

— Dešimts dienų atgal jie išvyko ap
žiūrėt ir ištyrinėt Anglišką dirbtuvę pie
tuose; bet mes tikimės jų kasdien sugryž- 
tančių.

- Kad juos kur! tas mane pykina; aš 
tikėjausi pasimatyt su generolo tėvu, ap
kalbę! tulus svarinus reikalus su juo. Na 
kaip ten nebuvo; jie visgi žino kur nurašy
ti pas jį. Taigi rytoj tu jam duosi žinoti, 
sunau, kad pribuvo jo anūkės. Tuo tarpu,
— darėjo kareivis atsikreipdamas į Rožę ir 
Blanšę, — mano gera žmonelė duos jums 
savo lovą, ir jus turit pergyvent kaip nors. 
Nabagutės. joms nebus aršiau čionai negu 
kaip turėjo kelionėje.

— Tu žinai kad mums vis bus gerai 
su tavim ir madame, — tarė Rožė.

— Šalip to, mums smagu kad galiaus 
atsiradome Parise ir kad čia galėsime ras
ti savo tėvelį, ■— tarė Blanšė.

— Ta viltis duoda jums kantrybės, aš 
žinau, — pridėjo Dagobertas, — bet ne
svarbu ! Po visko kiek apie jį girdėjot, jus 
turėtumėt labai nusistebėti, mano mergai
tės. Kolei kas jus dar neradot jo kaipo 
auksinio miesto apie kokį sapnavot, visai 
ne. Bet kantrybės, kantrybės; jus patirsit 
kad Parisas ne taip blogai išrodo.

— Šalip to, — pratarė Agrikola, — aš 
esu tikras kad pribuvimas Maršalo Simono 
į Parisą perkeis jį jums j auksinį miestą.

— Tavo tiesa, Agrikola, — tarė Rožė,
— tu tikrai nuspėjai.

— Ką? ar tu žinai mano vardą?
— Taip, Agrikola, mes tankiai kalbė

davom apie tave su Dagobertu; o vėliau, ir 
su Gabrielių, — pridėjo Blanšė.

— Gabrielių! — sušuko Agrikola ir jo 
motina, vienu kartu.

— Taip, — atsakė Dagobertas, gražiai 
pažiūrėdamas į mergaites. — mes turėsim 
daug kc pasakoti jums per ateinančias die
nas; ir, šalip kitų dalykų, mes turėjom lai
mę susitikt su Gabrielių. Viskas ką dabar 
galiu pasakyti, savu keliu, jis yra toks ge
ras kaip mano sūnūs; ir jie turėtų mylėtis 
vienas kitą kaip broliai. Ak, mano narsi 
žmonele!— tarė Dagobertas, susijaudinęs,
— tu padarei gerą darbą, nors taip biedna 
būdama, paimdama tą nelaimingą kūdikį, 
ir išaugindama jį sykiu su savu.

— Nekalbėk tiek daug apie tai, mano 
brangus; tai buvo tik paprastas dalykas.

— Tas tiesa; bet aš tau pasakysiu ką 
iš ko tu džiaugsies vėliau. Tai del savo ge

ro; o dabar, pasakysiu kad rytoj tu jį tik
rai matysi.

— Mano brangus brolelis pribuvo taip
gi? — sušuko kalvis; — kas sakytų, po to 
visko, kad nėra dienų paskirtų del links
mybės? Kaip tau pasitaikė su juo susi
tikt, tėve?

— Aš jums viską pasakysiu toliau ka
da, kaip ir kur mes Gabrieli susitikom; nes 
jeigu tu manai miegot, tai turi klaidą. Tu 
duosi man pusę vietos savo guolyje ir mes 
gražiai pasikalbėsime. Šunį paliksime už 
durų; jis pripratęs miegot prie durų šių 
mergaičių.

— Mano brangus, aš negaliu net mis- 
lyt apie nieką. Bet, tokiu laiku, jeigu tu ir 
to sjaunos mergelės norėtų vakarieniaut, 
Agrikola parneš ką iš krautuvės.

— Ką jus sakot, mergaitės?
— Ne, ačiū, Dagobęrtai, mes ne alka

nos;, mes perdaug linksmos.
— Jus išgersit biskį vyno su vandeniu, 

pasaldinto, skanaus ir šilto, apsišildymui, 
mano jaunos panelės, — tarė Pranciška; 
ant nelaimės, aš neturiu ką daugiau pa
siūlyt.

— Tavo tiesa, Pranciška; mano mer
gaitės pavargusios ir nori eit gulti; kolei 
jos atsiguls, aš eisiu į mano vaiko kambarį, 
o pirm negu jos atsikels, aš ateisiu pas tave 
pasikalbėti su tavim.

Pasigirdo barškinimas į duris.
— Tai g’eroji Kupriuke ateina pažiūrėt 

ar mums jos kartais nereikia, —- tarė Agri
kola.

— Bet aš manau ji čia buvo kada ma
no vyras inėjo, — pridėjo Pranciška.

(Toliau bus)

LIEPOS NUM. NEKURIE 
RAŠTAI:

DAILĖS
MILŽINAI

Antras numeris puikios istorijos dai
lės vystymosi, garsiausių pasaulyje 
vyrų tvarinių gaminimo aprašymo. 
Tas aprašymas seks ilgai per “Arto
ją”. Skaitykit jį. Nauji prenumera
toriai reikalaukit ir numerio 6, birže
lio mėnesio.

BERNIUKAI
Aprašymas apie du mokyklos vaiku 

kurie vadinosi “Montihomo, Aro Na
gas”, ir “Baltveidi, Broli Mano”, ku
rie turėdami tuščią revolverį, du peiliu, 
padidinamą stiklą ugniai uždegti nuo 
saulės, kompasą ir keturis rublius pi
nigų rengėsi pėkšti keliauti Amerikon. 
Kaip juos sugavo jieškančius pirkti šo
vinių.

“NAUJOJI
LITERATŪRA”

Tai aiškus, platus aprašymas “futu
ristų” poetų, rašytojų ir dailininkų — 
kurie vietoj tikros dailės, geriaus pa
siryžę statyti mėšlo bokštus ir padais 
juoktis. Pažinsit juos aiškiai.

KARO
AUKA

Vieno nelaimingo kareivio-berankio 
apipasakojimas jo karo nelaimių, kur 
jis buvo, kur liko sužeistas, kaip skubi
nosi namon, kaip sugryžęs Lietuvon 
rado savo pačią su kitu gyvenančią, o 
pats turėjo eiti ubagauti.

IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.
“Artojas” yra didelio formato žur
nalas, aiškios spaudos, iliustruotas.

“ARTOJAS”
3352 Superioi- Ave. Cleveland, Ohio



DIEV A

T. M. D. REIKALAI
V _—u ■ .r

V Aktų, VII Atidengimų Tragedija iš Lietuvos Krikštijimo Dienu 
Parašė K. S. KARPAVIČIUS ’

(Tąsa iš pereito num.)
Kristijonas

Tikėjimas nereikalauja mislijimo. Tuoj 
sakyk eisi, ir mes išrengsime tave. Aš duo
siu tau paliudymą prie Salcburgo vyskupo, 
ir tu galėsi išjoti kad ir rytoj.
Sodrekis

Jei aš bučiau jaunesnis aš eičiau! Juki 
nėra gražesnio pasiaukavimo kaip tokiai į 
šventai kelionei. Pamatysi 'Vyskupą pir
mą kartą savo gyvenime! Pamatysi Ro-Į 
mą, paregėsi Popiežių! Pamatysi šventus 
kraštus, miestus, augštus kalnus apie ku
riuos čia tik pasakos eina.

Kristijonas
Jos vienos apsikrikštijimas nieko nereiš

kia. Kergaila gali mus pulti sužinojęs per- 
šnekėjimą jo dukters pamesti pagonystę. 
O tau nereikia gaišuoti del jos kada kiti 
narsus vyrai kraują lieja už Šv. Žemę. Tu
rėk vilti, kai sugryši rasi juos visus apkrik- 
štytis.... Tark greitai, ar sutinki eiti, ir 
ar neabejoji savo tikėjime?
Algis

[Atsidrąsina]: Algis tikėjime neabejo
ja ! Jei popiežius šaukia, aš eisiu! Ir iš
vyksiu tuoj kaip tik Kristijonas bus paren
gęs man rasta Saleburgo vyskupui parody
ti.

Mangatis
Rengkis, sunau, Į. Šv. Žeme. — pamatysi 

JeruzalĮ, Kristaus Grabą, Kalvarijos Kal
ną, ir visas stebuklingas vietas apie kurias 
mums Kristijonas taip daug prikalbėjo! Aš 
pergenąs jau — aš eičiau.
Antanas

Imk kardą Į rankas ir eik paskui Dievo 
balsą — variuoti šv. Žemę. Aš negaliu, ir 
aš turiu šeimyną.... Kristijonas neleis.
Jonas

Neatsilik nuo kitų krikščionių jaunuolių. 
Stok Į kryžeivių eiles!

[Algis blaškosi, neramus, užsimąstęs.]
Alane

Sunau.! Tave Dievas sutvėrė kad jam 
tarnautum . Kristus numirė už musų nuo
dėmes, ir štai dabar tu esi šaukiamas va
duoti tą žemę kurioje musų Išganytojas 
vaikščiojo. . .. Eik, pradžiuginsi mus, nes 
busi pirmutinis iš čionai, ir užtrauksi pa
laimą ant šio krašto krikščionių....
Kristijonas

Tikras krikščionis ir kryžiaus kareivis 
daug-nesvarsto. Buvai jau kare, žinai kaip 
garbinga už tikėjimą kariauti, o dar gar
bingiau eiti vaduot tą žemę kurią musų Iš
ganytojas savo krauju nulaistė....
Algis

[šiurkščiai]: Jus mano smegenis su- 
maisėt.... Aš turiu pasimislyt.... [Iš
eina smarkiai pro duris.]
Kristijonas

[Patyliai]: Turim ji prikalbę! tuojau, 
nes susiėjęs su ta pagone jis kitaip apsi
spręs. ... Jis turi rytoj išjot j Salcburgą, 
o iš tenai ji vyskupas pasiųs Į Romą su ki
tais kryžeiviais. Vyskupas renka' karei
vius ir leidžia Romon, ir man rašė parūpint 
vyrų jeigu galėsiu. Man tas nebūtų užėję 
ant minčių jeigu ne šis atsitikimas su La
de, ir Algio susidraugavimas su ta raga
na. .. . Romon išvykęs, jis užtruks metus, 
kitus, ar net kelis, daugiau sutvirtės tikė
jime, ir visai užmirš tą pagonę. . . . Jam 
čia likt pavojinga, nors kitaip jis ir man 
butų labai reikalingas....
Alane

Kalbėk, Kunige, kalbėk jam, išleisk ji, 
mes jam visko duosime!
Mangatis

Eik, motin, pažiūrėk kur jis; atvesk į vi
dų ....

[Alane išeina.]
Sodrekis

Jis sutiks — Kristijonas privers ji išjoti!
Jonas

Duok Dieve.... Aš bijau kad mes ga
lim nustoti vieno krikščionio jeigu jis ilgiau 
namie bus. .. . Ta pagone perdaug atkak
li, ir nenori klausyt jo nei kalbant apie ap- 
sikrikštijimą.... ir vadina ji išgama kam 
jis atsimetė nuo senojo tikėjimo. ... Jam 
atsimotus nuo musų, visi kiti pasektų ji....

Scena V.
Ineina Algis ir Alane, ji laiko jį apkabi

nus per juostą.
Alane

Jis sutiks joti.... jis sutiks....
Algis

Aš mąsčiau apie Kergailų Giedrutę — ir 
turėjau vilti neužilgo....

[Visi kiti vienas kitą permeta akimi.]
Sodrekis

Bet ji yra pagonė....
Algis

Aš turėjau vilti neužilgo ją apkrikštyt. 
Jau ji man leidosi kalbėti...

Kristijonas
[Dievobaimingai iškelia akis]: Garbė 

Augšeiausiam! Lai Dievas tave laimina, ir 
lai tavo žygiai bus svarbus ir naudingi. Tik 
niekados neabejok savo tikėjime!

[Visi kiti nusilenkia. Algis žiuri tie
siai Į toti.]

Algis
[Iškelia kardą]: Kai kalnų didumas, 

mano tikėjimas tvirtas, ir kai girių platu
mas ir neišnaikintinumas, manyje dvasia 
stipri! Aš eisiu Į Šv. Žemę, kur mane šau
kia mano tikėjimas. [Prieina prie Kristi
jono, nuoširdžiai] Tik pasirūpink juos ap
krikštyti, Kunige....
Kristijonas

Garbė Viešpačiui kad sustiprino tavo va
lią, nes reikalingas esi tenai labai! Aš tuoj 
bėgsiu pagaminti popieras.... Dar gal 
surasiu kelis vyrus norinčius sykiu su ta
vim vykti.... Tu būdamas narsus visur 
laimėsi. Salcburge liksi vyskupo priimtas 
ir apdovanotas atlaidais, o Romon nuvy
kęs busi palaimintas Šv. Pero bažnyčioj, 
paties popiežiaus laiminimu, iš kur su tūk
stančiais kitų išvyksi! prieš Saracėnus. Aš 
išeinu. Lauk manęs tuoj vėl ateinant.... 
[Mangačiui] Jus prirengkit viską reika
lingo kelionei.... Sudiev.... [Išeina.]
V ĮSI

Sudiev, mokytojau....
Sodrekis

Ir aš keliausiu namon. Mano sveikatą 
visai suėdė šita musų nelaimė.... Tik šis 
atsitikimas kiek daugiau apramina....
Alane

Ką darysi.... taip Dievas lėmė....
[Visi išeina. Algis palydi juos iki du
rų, pats sugryžta lėtai žengdamas.]

Algis •<
[Neramus]: Vyksiu aš... . bet kaip aš 

ją paliksiu?.... Nors ji pagonė, bet mano 
širdis jos kasdien labiau ir labiau geidžia. 
Ima net noras neiti.... Bet reikia savo 
duotą žodi pildyt.... Pamatysiu žmonių, 
pamatysiu šventas ir garbingas vietas.... 
Paskui sugryžęs eisiu pas ją.... Nesu
lauksiu nei poryt dienos kada mudu susi
tarėm susieiti.... Negalėsiu jai praneš
ti kur aš išvykstu.... Ji lauks manęs.... 
[Susiima' už galvos] Giedrute! tu lauksi 
įmanęs.... lauksi. O rytoj jau Kristijonas 
mane išsiunčia. [Sėdasi, nuleidžia, galvą.] 
Nusidėsiu prieš ją.... visai nekaltą.... 
Neturiu ką pasiųsti pas ją, visi čia jos ne
kenčia, visi' persekioja mane. Nusimins ji 
nesulaukus....

[Uždanga]
[Bus daugiau]

EKSTRA NAUJIENA
TMD. Centro Valdyba turi ne

maža naudos TMD. nariams ga
tavai paruošus. Ar buvo kada 
kitas toks periodas Tėvynės 

■Mylėtojų. Draugijos gyvenime 
sunku butų ir tikrinti.

šiose dienose TMD. Knygius 
J. šolis persiuntė Į New Yorką 
p. A. B. Strimaičiui, buvusiam 
TMD. Iždininkui, už $1166.25 
vertės senų TMD. leidinių, ku
rie p. , Strimaičio pasitrusimu 
išsiųsta Į Lietuvą “Kultūros” 
Bendrovei. Už tokią sumą pi
nigų mes gausime apie vidurį 
sekančios žiemos dar naują vei
kalą TMD. nariams visai be jo
kių ekstra lėšų Draugijai ir na
riams. šitas yra ne prižadas, 
bet tikrenybė, tik išsipildys taip 
greitai kaip TMD. Literatinė 
Komisija spės pasirinkti veika- 
kalą paėmimui mainais už mu
sų knygas, ir kaip greitai suge
bės ji iš Lietuvos mums išsių
sti.

Dabar dar laukiame didelio 
svarbaus veikalo “Iš Tamsios 
Praeities Į šviesią Ateiti”. Ko
vo 19 d. šį pavasarį buvo tas 
veikalas, kaip Centro Valdyba 
gavo žinių, išsiųstas Draugijos 
vardu į New Yorką. Nežinia 
kame priežastis tokio ilgo suvė
lavimo mus pasiekti.

Kaip ten nebuvo, laime musų 
i kad gegužio 24 d. Į Lietuvą iš
važiavo su reikalais J. Sekys, 
buvęs TMD. Sekretorius, dabar
tinis Literatinės Komisijos na- 

I rys. Jis būtinai pasirūpins kad 
tos knygos kuogreičiausia mus 
pasiektų, šį veikalą gauname 

j už leidimą spaustuvei dasispau- 
sdint sau “Pasaulio Istorijos”.

O pati “Pasaulio Istorija” yna 
tai didžiausia retenybė musų 
knygų istorijoj. Jos visi lau
kiam, del jos visi sukrlitom į 

i darbą, rašom naujus narius, se
nus prikalbinam atgal prie Dr- 
jos.

Po Dr. V. Kudirkos Raštų šis 
naujas lėidinis bus didžiausias 
kokį kada TMD. yra išleidus, ir 

: iyg tyčia pasitaiko kad prie tų 
trijų tomų Istorijos nariai dar 
gaus protarpiais po knygą, už 
tą patį menkutį mokesnį, tiktai 
už dolarį motuose. (Norintieji 
gauti Istoriją su apdarais turi 
primokėti 50c. nuo knygos kas 
metai.)

Pasekmingai užbaigus leidi
mą “Pasaulio Istorijos” Draugi
ja labiau gales kalbėti apie iš
leidimą Norbuto (Lietuvos Isto
rijos, kas butų apvainikavimas 
visų Istorijos veikalų apie Lie
tuvą. K. S. Karpavičius,

Ką Sako TMD. Veikėja*
Senas TMD. veikėjas Jonas 

Skinderis iš Clinton, Ind., pri- 
siųsdamas penkis naujus narius 
rašo:

“Gerbiamas Sekretoriau: — 
čionai vėl, gavęs kiek laiko, pri- 
siunčiu naujus penkis narius. 
Labai man linksma kad nelabai 
senai turėjus tik dvylika narių, 
šiandien jau turime dvidešimts 
penkis. O ką veikia musų di
džiosios kolonijos? Matyti mie
ga. Juk netolimais nuo musų 
yra sena kolonija Westville, Ill. 
Ką ji veikia? Abelnai — nie
ko. Aš bandysiu dar f sutverti 
TMD. kuopą Terre Haute, Ind. 
Meldžiu man prisiųsti kokią 20 
agitacijos brošiūrų”.

Nuo Redakcijos. — šiaudinėj 
pastogėj Lietuvoje išsilaikė mu
sų kalba per visus sunkius slo
pinimo laikus. Mažose kolonijo- j 
se Amerikoje geriausių galima! 
rasti veikėjų naudingoms orga
nizacijoms. Laikraščių atsto
vai randa geriausią paramą at- j 
silankę į mažas kolonijas, ir jo- į 
se Lietuviai daug širdingesni ir 
draugiškesni.

Reikia tikėtis kad šis naujas 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos at
budimas bus daugiausia sukur
tas iš mažų kolonijų.

Pastaro pusmečio įvykiai tą 
parodo, štai nesenai Akrons, 
()., susitvėrė nauja TMD. kuo
pa.

Wisconsine, tolimoj srityj nuo 
didžiųjų musų kolonijų, susitvė
rė TMD. Apskritis. Jie pasiry
žę tvert tenai po mažas musų 
kolonijas TMD. kuopas.

Clintoniečiai, vadovaujant J. 
Skinderiu!, pasiryžę išaugint sa
vo kuopą ir tariasi tverti naują 
kuopą savo kaimynystėj.

Wdrcesteryj nesenai prisirašė 
prie TMD. kuopos keli desėt- 
kai marių.

Nors Worcesteris nėra maža 
kolonija, bet toli nesusilygins 
su pirmaeilėmis didžiomis kolo
nijomis, kaip Bostonas, Brook- 
iynas, Chicaga, Philadelphia, ir 
kitos.

Didelis narių susidomavimas 
Draugija, jų .stropus auginimas 
organizacijos verčia Centro Val
dybą galvoti ir apie tolesnius 
planus, dar ateityje, po išleidi
mo “Pasaulio Istorijos”. Kiek 
šis Draugijos augimas įrodo, 
nereiks mums galvoti apie lei
dimą mažučių knygelių, bet po 
Istorijos išleidimo galima bus 
drąsiai imti leisti ką dar dides
nio.

gijos — nariai rašosi prie visų 
kuopų, nes visuomenė jau žino 
siek tiek apie rengiamą TMD. 
darbą — tik reikia pakalbinti ir 
padirbėti. Ko daugiau narių 
bus prie TMD., tuo daugiau bus 
pinigų, ir tuo greičiau galėsime 
pradėti svajoti apie išleidimą 
kito panašaus veikalo. V.š.

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos. Stiklai. Varnišial. 
įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.

S. J. Woyshvilie & Son
1657 EAST 55th STREET

Siame skyriuje mes Laikas 
•no Kibo gvildensime rei
kalus [domius bosiančioms 
motinoms ir motinoms jau-' 
nų kūdiki®./

DEL APRŪPINIMO
IR

STRAIPSNIS 83

kUDIKIv .
GEROVes skYRIUS

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

ną.
6 vakare—Du šaukštai javinių ko

šelių su 8 uncijomis pieno; šmo
tukas cukoriaus. Pasenusios duo
nos ir sviesto.

10 vakare—šaukštas košeles su -8 
uncijomis pieno.

Vaivai po 15-tam mėnesiui reika
lauja daugiau pridėčkų prie valgių. 
Kitame straipsnyj apie tai pakalbė
sime.

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kur] mes tu
rime rcgullariškals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvildcntLf

Kas Reikalinga Jaunų Vaikų 
Auginimui.

Dabar pasiekėme vietą kur kūdi
kiui duodama kietesnių valgių. La
bai svarbu indiegti maisto papročiai 
kolei kūdikis jaunas. Nes šiandieni
nis kūdikio valgis nulemia kokis jis 
žmogus bus ateityje.

Maistą kūdikiams nereikia aprink
ti tik iš vieno ar dviejų valgių. Įvai
rumas reikalinga idant kūdikis gau
tų Įvairią budavojančią medegą. Vie
nodas maistas irgi nubosta. Papras- 
valgių sistemą ir pridaboti kad jos 
tai po 12 mėnesių motina turėtų nu
sistatyti valgių sistemą ir pridabo
ti kad jos kūdikis griežtai to laiky
tųsi. Kiekvienas naujas valgis turi 
būti atidžiai padaromas ir iš pradžių 
teikiamas tik mažais kiekiais. Visa
da reikia penėti reguliariškomis va
landomis ir neduoti nieko penėjimų 
tarpais. Pas daugelį kūdikių šitokį 
permaina ir paplatinimas duodasi 
sunkiai. Jie pilnai pienu patenkinti 
ir atsisako nuo kitų sotesnių valgių. 
Tokiais atvejais neduok pieno iki ne
bus suvalgyta kietesnėj i dalis. Jei 
abi dalis duosi sykiu tai kūdikis pa
sirinks peną, o išgėręs ji neims kie
to maisto. Sekanti sistema pavelys 
motinai pasirinkti tinkamų valgių pe
nėjimui. Nepatartina daryti permai
nų valgiuose labai karštame ore.

Vienas šaukštukas Eagle Brand 
Kondensuoto pieno dadėtas prie vie
nos uncijos virinto vandens padaro 
mišinį sotumu vertą sveikam pienui. 
Kur tik vartojama žodis pienas siste
moje, reikia miešti Eagle Brand mi
nėtu budu.

Maistą reikia duoti nuo 12-to iki 
15-to mėnesio — po penkis sykius j 
dieną:

7 ryte.—Oatmeal, miežiu ar kvie
čių košele, vienas ar du šaukštu
kai 6-8 uncijos pieno. Pasenus 
duona ir sviesto, arba cukorius'ir 
sviestas.

9 ryte—-Sunka vieno orančiaus.
11 ryte—Padrožtuvės nuo jautie

nos, vienas ar tris šaukštukai, 
sumaišyti su tokiu kiekiu duonos, 
o viskas pavilgyta jautienos so- 
su arba minkštai išvirintas kiau
šinis sumaišytas su pasenusia 
duona; šmotukas cukoriaus ir 6-8 
uncijos pieno.

3 po pietų—Jautienos, vištos, arba 
avienos bujonas, intrupinus ryžiu 
ar senos duonos, šešios uncijos 
pieno, jei reikalaujama. Duona 
su sviestu, arba cukorius. Dau
gelis to amžiaus vaikų jau ims 
ir suvirškins obelienę, arba sly
vas. Jie to duodama, aplenk pie

Geri dantįs reiškia gerą sveikatą. 
Dusinti motina turėtu užžiurėti kad 
jos dantis butų geroje sveikatoje, 
nes jie turi tinkamai sukramtyti mai
stą kuris priduoda kūdikiui gyvybę. 
Sugedę dantįs yra priežastis dauge
lio ligų su kuriomis laukianti moti
na turi kovoti. Ji turi mokintis va
lyti dantis tris sykius į dieną su Col
gate’s Ribbon Dental Cream ir apsi
lankyt pas dentistą du sykiu metuose.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.
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Į DR. FRANK F. HAPPY '
DENTISTAS

| Visas darbas garantuojama. Į 
Beskausmis traukimas.

| atdara nuo 10 ryto iki 8 vak. |
1 Nedėldieniais nuo 10 iki 12.
i VIRŠ PAKELČIO VAISTINĖS | 
| Kampas E. 20t St. ir St. Clair. i 
Lt:iuiiuniiuuuuiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii!niiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiih'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiii!iiiiiuiiiiiii.'

Nomo Nutukusioms No. J 
yra tikras pirkinis. Jis turi žciftą 

ir vidutiniška apačia. Iš tvirto ru- 
žavo arbo balto coutil;micros 21 iki 
36: kaina tik S3. Jeijru krautuvėj 
nėra, pa.* Riskit mums yarda. adre
są m i erą ir $3. Mes pasiusime jums 
korsetą. uifJ .a

Nctno Uygic-nic-Fashion Institute 
12C E. 16th St., New York (Dept. S.)

Geriausi Vatos Siūlai 
SIUVIMO PAMOKA
Norėdami naudingos knygelės 
apie siuvimą prisiųskit 4 c. i 
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. O 

315 Fourth Ave., New York

ŽODYNAS
Lletuviškai-Angliškafl Ir Angllžkai-Lietuviilau

Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam | 
Lietuvę būtinai reikėtų jį turėti, kati neužmiršua Angliš
kos kalbos, kuri čia AnjeriJį;?.) bjjvo naudinga. Jis bux 
jums didelis pagalbininkus. Bo jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir. jų atstovais. Kurie patįs maš- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje amonss 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... 31SJU)
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas, ...... SžiaJB

Reikalaukit “Dirvos” Kiygyne -

TMD. Kuopų Tvėrimas
Nekuriu mažesnių kolonijų 

veikėjai nuliūdę kad jie neturi 
TMD. kuopos; pavieniai skaity
tojai “Dirvos” apgailauja kad 
jie neturės progos gauti “Pa
saulio Istorijos” tik del to kad 
neturi prie kur prisirašyti, nes 
nėra pas juos TMD. kuopeles.

Kuopelė yra ten kur tik yra 
Lietuvių. Tik ji dar nesuorga
nizuota ir mokesčiai nesurinkti.

Penki žmones gali sutverti 
TMD. kuopą, užsimokėti į cent
rą mokesnius ir skaitytis TMD. 
nariais ir laukti ateinant nau
jai ruošiamų TMD. leidinių.

Metinė mokestis nariui yra 
£1, įstojimo 50c. Paskui, no
rintieji gauti knygas su tvir
tais apdarais damoka po 50c. 
nuo knygos.

Surinkę mokesnius, pasiuskit 
juos Centro Sekretoriui su na
rių vardais ir adresais, ir kuopa 
pas jus gyvuoja. Gausit car
ter!, kuopos numerį, ir jūsų bai
sus darbas atlikta.

Kaip iš Wisconsino Apskri
čio protokolo matėme, vienoje 
kolonijoje’ kuopą palaikė tiktai 
pati šeimyna. Tas parodo kad 
tų žmonių buvo tikras noras 
turėti TMD. kuopą nežiūrint 
kokiose aplinkybėse gyvens. Jų 
kuopa dabar sustiprėjo, prasi
dėjo naujas augimas.

Wells’o Isterija Prasikal
tėlius Pataiso

“The Baltimore Sun” aną die
ną turėjo sekamą žinutę:

“Lincoln, Ncb.—Pradek skai
tyti Wells’o ‘Outline of Histo
ry’, tarė teisėjas Broady čionai 
į 21 metų vaikiną Augustą Sei- 
ferą, kuris buvo kaltas perdir
bime netikrų parašų ant čekio. 
Teisėjas jį paleido namon ir lie
pė raportuoti teismui kas mė
nuo apie perskaitytą knygą, ir 
gauti naujas.”

Taigi matome kad teisėjai, 
išgudrėję visokiuose legaliuose 
moksluose, pripažįsta didelę 
vertę Wells’o Istorijai kaipo 
knygai kuri budavoja karakterį 
pas žmogų ir teikia jam daug 
įkvėpimo tapti geru žmogum, 
nekalbant jau apie milžinišką 
kieki istoriškų žinių kurios yra 
minėtoje knygoje.

Šitą knygą, Lietuvių vertime, 
kurią išdailina geriausi Lietu
vos kalbininkai, leidžia del vi
suomenės Tėvynės Mylėtojų D- 
ja. Leidžia ją ne del pelno, bet 
idant paremti apšvietos idealus 
pas Lietuvius. Wells’o Istoriją 
gaus kiekvienas TMD. narys tik 
už menką sumą vieno dolario 
(ir 50 centų už jipdarus).

Todėl kiekvienas TMD. narys 
suprasdamas vertę šitos knygos 
ir kalbina savo draugus prisidė
ti prie Tėvynės Mylėtojų Drau-1
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DIRVA

VIDURAMŽIŲ PREKYBA
(Tąsa iš pereito num.)

. Maži miestai žiemių-vakarų Europos 
pajūryje turi savo irgi gana Įdomią istori
ją. Viduramžių žmonės vartodavo mais
tui daug žuvies. Beto, buvo dar daug pas
ninkų ir žmonėnąs buvo draudžiama valgy
ti mėsą. Tiems, kas gyveno toli nuo pajū
rio, šitoks draudimas reiškė labai daug, — 
jie turėjo misti daržovėmis. Ir štai šešio
liktame amžiuje Danai žvejai išgalvojo bū
dą sudaryti silkes ir ačiū tam galima buvo 
jas gabenti ir i tolimas šalis. Silkių pra
monė bematant pradėjo plėstis ir didėti vi
su Žiemių Jurų pakraščiu. Bet trečiolik- 
to amžiaus pabaigoje silkės, del nežinomų, 
mums priežasčių, pradėjo kraustytis iš Žie
mių Jurų Į Baltijos Juras, ir silkių pramo
nė pradėjo plėstis Baltijos Jurų pakraš
čiais. Visi dabai' keliaudavo į Baltijos Ju
ras gaudyti silkių; kadangi jas galima gau
dyti tik keliais mėnesiais, — likusi laiką jos 
praleidžia giliai vandenyje, augindamos 
dideles mažų silkelių šeimynas, — tad lai
vai būdavo priversti stovėti tušti, jei netu
rėdavo kitokio užsiėmimo šitam laikotar
piui. Taigi jie ir būdavo tokių pertraukų 
metu naudojami kviečiams gabenti iš žie
mių ir vidaus Rusijos Į pietų ir vakarų 
Europą. Gryždami, jie parveždavo Į Bru
ges, Hamburgą ir Bremeną Įvairių skanė
sių, šilko ir kilimų iš Venecijos ir Genuos.

Iš tokios nepainios pradžios išsivystė 
labai svarbi ir plati prekyba, siekusi nuo 
pramoningų Bruges ir Gento miestų (kur 
galingos gildijos vedė kovas su Prancūzijos 
ir Anglijos karaliais ir Įkūrė tyronybes, ku
rios privedė prie pražūties taip samdyto
jus, taip ir samdininkus) iki Novgorodo 
respublikos Rusijos žiemiuose. Šis miestas 
buvo labai svarbus ir galingas, iki Rusijos 
caras Ivanas Žiaurusis, nemėgęs pirklių, 
paėmė miestą ir, vieno mėnesio laiku, iš
griovė ji ir išskerdė arti šešisdešimts tūk
stančių žmonių.

Žiemių kraštų pirkliai apsisaugojimui 
nuo jurų plėšikų, nuo didelių muitų ir ne
tikslių Įstatymų, suorganizavo savo sąjun
gą vardu “Hanza”. Tos sąjungos sostinė 
buvo Liubeko miestas. Jai priklausė liue
su noru suvirs šimtas miestų. Sąjunga tu
rėjo savo laivus, dabojusius juras; tasai są
jungos laivynas kariavo ir įveikė Anglijos 
ir Danijos karalius, kai jie pradryso kištis 
i galingų Hanzos sąjungos pirklių teises ir 
privilegijas.

Gaila, kad neturime daug vietos papa
sakoti plačiau apie šitą keistą prekybą, ėju
sią per aukštus kalnynus, per gilias juras, 
tarp tokių pavojų, kad kiekviena kelione 
būdavo labai didelis ir garbingas žygis.

gais skaitomi buvo tokie pažangos takų 
skynėjai, kuriems pasisekdavo išsisaugoti 
mirties arba ilgo kalėjimo.

Dvyliktame ir tryliktame anyžiuose 
tarptautinės prekybos potvynis užliejo vi
są vakarų Europą, kaip Nilo upė užlieda
vo senovės Egypto slėnį. Nuslūgęs, jis pa
likdavo labai derlingą gerbūvi. Gerbūvis 
reiškia tingumą, laisvą valandą, gi tos lais
vos valandos duodavo žmonėms galimybės 
pirkti rankraščius, domėtis literatūra, me
nu ir muzika.

Ir štai dar kartą pasaulį apima dieviš
kas įdomavimasis visokių dalykų esme; 
žmogus vėl iškyla iš tarpo žinduoliu gyvu
lių, kurie visvien yra jo tolimi giminės, likę 
ant žemesnio laipsnio ir nebyliais; miestai, 
apie kurių iškilimą ir išsiplėtimą nesenai 
kalbėjome, teikė saugios užvėjos visiems, 
kas tik dryso pasitraukti iš siaurų nustaty
tos tvarkos’sienų.

Žmonės pradėjo dirbti. Jie atidarė sa
vo vienuolynų ir celių langus. Saulės spin
duliai įsiveržė į dulkinus kambarius ir pa
rodė voratinklius; kurie temdė žmonių min
tį ilgu prietemą metu.

Žmonės pradėjo valyti savo namus. 
Paskui jie ėmė valyti ir savo kiemus ir dar
žus.

Kiek vėliau jie išėjo Į atvirą lauką, to
liau už trūnijančių miesto sienų, šaukdami:

— Ak, gražus yra pasaulis! Ak, kaip 
gera, kad mes jame gyvename!

Ir šituo laiku Viduramžiai užsibaigė, 
prasidėjo naujas pasaulis, naujas gyveni
mas.

Bus: RENESANSAS.
W

GIRELĖS GRAŽYBĖ
Tolumoj už miesto dulkių

Girelė žaliuoja, ■;
Suminti siauri takeliai

Gi'lumon vilioja.
Vyli, žavi linksmin’ sielą, 

Nuovargį naikina,
Paukščių čiulbančių dainelės 

Liūdėsi skandina.
Visus vargus joj užmiršti,

Ir sielos liūdnumą,
Naujos mintįs galvoj gimsta,

Matant jos gražumą,
Matant grožę, girdint dainą 

Švelnučio vėjelio,
Supančio gamtos lopšyje 

Kiekvieną šakelę
Augštų medžių šimtamečių, 

Geltonų beržynų,
Numargintų gamtos močės 

Krūmų ir gėlynų,
Kurių lapai šlama, kužda,

Tartum laimę buria,
Arba kaž ką paslaptingo 

Pasakyti turi.
Supas, pinas, glamonėjas, 

Viens kitą bučiuoja,
Žodžiu sakant, visa giria

f Gražumu kvėpuoja.
Myliu jos kiekvieną kampą,

Daina vainikuoju,
Už surėdymą gamtužei

Didį ačiū kloju.
M. A. Karbonskienė.
w

ŽAIZDOS
Vertimas iš Baltgudžių kalbos.

Bet visam tam nupasakoti reiktų bent ke
lių tomų, gi mes to ir negalime padaryti. 
Prie to, tikimės jau ir taip daug jums nu
pasakoję apie Viduramžius, — susidomėję 
tais praeitais laikais, galite kitose knygose 
daugiau apie juos pasiskaityti.

Viduramžiuose, kaip jau nurodėme, 
progresas ėjo labai išlengvo. Žmonės, lai
kę savo rankose valdžią, tikėjo, kad progre
sas, arba pažanga, buvo labai netikęs Nela
bos Dvasios išradimas ir pertai smerktinas. 
Kadangi tie valdovai turėjo savo rankose j 
jėgą, tad ir nebuvo sunku užmesti savo va
lią kantriems kaimiečiams-baudžiaunin- 
kams ir bemoksliams ritieriams. Vienur 
kitur koks drąsuolis ir nukeliaudavo į 
draudžiamasias mokslo sritis, bet jų liki
mas dažnai būdavo apverktinas; laimin

Esti žaizdų visokių: didelių ir mažų. 
Mažosios užgyja, ir po jų nei ženklo nelie
ka. Didžiosios — užgyja, bet po jų palieka 
rumbai. ,. y

Taip yra kūne....
Esti žaizdų didelių ir mažų. Mažosios 

užgyja, bet po jų palieka rumbai. Didžio
sios — visuomet krauju papludusios.

Taip širdyj....
Esti žaizdų didelių ir mažų. Mažosios 

visuomet krauju papludusios. Didžiąsias 
beišgydo tiktai.... mirtis.

Taip sieloje.
L. Žurauskas.

Ežerėliai.

3552. Pirmieji Gamtos Pasakojimai. Parašė II. Vag
neris. Vertė B. Masiulis. Kaunas. 1922, p. 138 60c

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
A — --- g

MERGAITĖS DAINĄ
žydi gėlės, plevėsuoja 
žolynų mažam darželyj, 
Mergužėlė ten dainuoja, 
Pina rūtų vainikėlį.
Lelijėles, žalios rūtos,
Ar ilgai jus man kvepėsit?
O, roželės mano gražios, 
Ar ilgai dar man žydėsit?
Mes žydėsim, tau kvepėsim 
Kol žalias mus apravėsi, 
Jaunus žiedus vėl sukrausim 
Kai mus vystančias apliesi.
Tol ji lankė darželėlį ->
Kol bernelį pamylėjo....
Laistė gėles kas rytelį
Kol piršliai pas ją atėjo.
Ir nuvyto žalios gėlės,
Jų žiedai liūdni, nulinkę, 
Nebeiaisto nabagėlių,
Jų valdovė jau neblanko....

D. Vaičius. 
Lielaičiai, Lietuva.

Nuo Juoku Red.: Jeigu visi 
vienaip apie viską mislytume, 
ir jus pamislytumet tą patį ką 
ir mes mislinam šias eiles per
skaitę. Bet kuomet mes manom 
vieną, jus vieni manot kad tai 
gražios eilės, kiti kad paprastos, 
kiti kad daug tokių girdėjot ir 
vaikais būdami, kiti, ypač “nau
josios poezijos” apaštalai, pa
smerksi! jas sakydami kad ver
čiau jums padais juoktis ir sta
tyti mėšlo bokštus negu vadin
ti tokias eiles poezija. O mes 
vistiek savo manom, ir pasaky
sim ką.

Nors tos eilės perstato liūd
ną likimą gėlių, bet perstato sy
kiu ir vieną paslaptą dalyką iš 
merginų budo. Apie tą mes ma
nome. Nors gėlelės su merge
le nekalba kaip šios eilės bando 
jas priversti, bet gerb. auto
riaus mintis duoda štai kokią 
mintį ir verčia mus sekančiai 
kalbėti.

Mergužėle iš jaunystės taip 
prisirišus prie darželio kad ro
dos nieko kito negeidžia. Ji ža
da amžinai mergele būti ir gė
lelėmis džiaugtis. Bet tik iki 
bernelį pažįsta tokia mintis jos 
galvoj gyvena. Tas yra tik pa
prastas žmogaus gyvenimo bū
das — visada rengtis prie to ko 
nepildysi, o daryti taip kaip gy
venimas parodo. Vieni dalykai 
kurie buna šventi ir malonus 
vienu tarpu, ir nors prisiegauji 
amžinai prie jų laikytis, su lai
ku lieka nereikalingi kada nau
jas lapas atsiverčia. Kaip kny
gą skaitant, viename puslapyje 
pasakojami dalykai taip sužavi 
ir verčia gėrėtis kad rodos nie
ko puikesnio nebūtų, bet skai
tant toliau užeini kitus taip pat 
žavėtinus posakius ir tais save 
užinteresuoji, pamiršdamas vi
sai apie anas perskaitytas eilu
tes.

Bernelio pažinimas ir piršlių 
atsilankymas yra jau kitas gy
venimo lapas, o pirmesnis jau 
lieka užverstas, kurio antru sy
kiu skaityti negali save prisi
versti.

Tokius apsireiškimus nereikia 
matyti tik pas mergeles ■— jie 
yra visur, pas kožną ypatą ir 
kiekviename amžio laipsnyje.

Net ir paprastuose dienos rei
kaluose kurie nelemia likimo.

Mes jau kitados čia kalbėjome 
apie žmonių pasiryžimus: kad 
va rengiesi eit į krautuvę pirkt 
skrybėlės ar drapanų, nusitari 
kokį pirksi ir kad nepraleis! dau 
giau negu nusistatai iš namų 
išeidamas, bet stojasi visai ki
taip, ir tada lieki taip pat pa
tenkintas, nors buna atsitikimų 
kad nepatenkintu reikia likti.

Planuoti ir gyvenimą iškalno 
nereikia. Niekad nenusipirksi 
to namo kurį iškalno planuosi, 
dar pinigų neturėdamas; o jeigu 
jau kurį pirkti tai dėlto kad ne
planavai tada kada pinigų netu
rėjai o tik sapnavai apie namą.

Ir tt.

“Tarkoje” Šventakuprių Cen
tro Vice-Plaktukas praneša apie 
skundus laikrąščių su 'reikalavi
mais tūkstančių dolarių atlygi
nimo.

Paskiausia Dr. Graičunas ap
skundė “Vienybę” ant 550,000, 

Dr. Šimkus “Naujienas” ant 
$50,00.0, j

Ale nepaminėjo kad Clevelan- 
do varlamušiai buvo pasirengę 
skųst “Dirvą” ir reikalaut bata- 
lijono dolarių.

Zeceriška kalte. Mes skaitė
me pereitame “Dirvos” num. 
ant pusi. 3-čio straipsnį antgal- 
viu “Skėrė (šarančiai) Lietuvo
je”, apie Lietuvių atsilankymą 
ant Rambynkalnio. Išeitų kad 
visi kas suvažiavo ant Ramby- 
no Maž. Lietuvos šventę švęsti 
yra šarančiai.

Tai mat ką daro antgalvių ne- 
pamąinymas.

Jeigu kuris bolševikų laikraš
tis viename numeryje patalpintų 
straipsnį tokiu antgalvių: “Pra
keikti Išnaudotojai Darbininkus 
Smaugia”, ir rašytų apie kapi
talistus, o kitame num. toj pat. 
vietoj indėtų straipsnį apie so
vietų viršininkų planus įvesti 
kokius naujus patvarkymus Ru
sijoj, išeitų tas pats.

“Sandaroje” koks tai Brook- 
lyno korespondentas bando pri
kelt iš numirusių Sandaros Sei
mo užbaigtą dalyką, ir savo il
game straipsnyje Neo-Lithuani- 
jos atstovus pavadina “vaika- 
galiais”.

Mes nedaug kredito duodame 
ir tam korespondentui kaip tik 
vaikagalio vertės.

Jis bando prirodyti kad vie
nas tų “vaikagalių” išlindo kaip 
yla iš maišo ginčydamas buk 
Lietuvoje viskas gerai.

Korespondentas nori išrodyt 
kad viskas Lietuvoje negerai, 
nes ten 100 per cent, klerikališ- 
ka valdžia.

Taigi tam korespondentui bu
tų viskas gerai jeigu valdžia 
Lietuvoje butų 100 per cent, ne- 
klerikališka. Tai ne logika.

Ne visi ir Lietuvos klerikalai 
negeri, negeri tik tie kurie ki
tus verčia saviems blogiems tik
slams dirbti.

Ne visi ir Lietuvos Liaudinin
kai kaipo valdininkai yra geri 
ten kur jie dar vietas laiko (ne 
tik ministerijose jų yra).

Šitos logikos laikantis kores
pondentas butų kitaip priėjęs 
prie išvedimo “ylos iš maišo” iš- 
lindimo.

Kokis žmogus nebuvo, jei jis 
yra mokslo vyras, ir neatsižymi 
žemais darbais, o tik kovoja už I 
savo skirtingas idėjas, yra ver- Į 
tas pagarbos lygios sau. O ku-; 
ris kitą negerbia ir panaudoja I 
liuesus žodžius pažeminimui, ir 
pats tik taip žemai stovi.

Atminkit tą kitą sykį apie ki
tus kalbėdami.

šU
Aname “Dirvos” num. žinio

se iš Lietuvos skaitėme apie 
nuogų vyrų ir moterų sykiu 
maudymąsi Nemune.

Tą žinelę perskaitę, tikime 
musų senberniai padidins šią 
vasarą “Dirvos” agentūros lai
vakorčių biznį kelionėmis Į Lie
tuvą.

ŠV
Nei viena Lietuvos gyvenimo 

šaka taip nesilaiko prie tauty
bės kaip biznis.

Musų krašto laikraščių re
daktoriai laikosi Rusiškų papro
čių, rašybą tempia kuotoliausia 
nuo liaudies; inteligentai kuo- 
paikiausia skiria save nuo žmo
nių kuriuos jie valdo.

Tik biznis vienas eina sykiu 
su baudžia: garlaiviai turi gry
nus patriotiškus vardus; ben
drovės jr jų produktai patriotiš
kumu žiba, viskas kuolietuviš- 
kiausia užvadinama ir palaiko
ma.

Dar reiktų kad ir kainos bu
tų liaudžiai artimesnes, tada in
teligentija galėtų sau ant debe
sų gyventi, liaudis jos nepasi- 
gestų.

Musų bolševikėliaį labai pyk
sta po “paskutinio mūšio” su 
tautininkais SLA. Seime. Jie 
sprogtų i piktumo, bet ir to ne
gali. Lieka pykt ir kankintis ta 
aršiausia liga.

Socialistai gi nori pasirodyt 
save (aštuojii delegatai) pagei- 
bejusiais tautininkams nugalėti

bolševikus. Gerai prisidėt prie 
didumos ir paskui didžiuotis kad 
va kad davėm tai davėm.

Reikėjo socialistams susidėt 
su bolševikais ir tada pasigirti 
savo spėkomis: abu tiek butų 
gavę kiek gavo bolševikai, nes 
tautininkų buvo keliais desėt- 
kais daugiau už tuos du.

ar ĮĄ'f reTOMRryKWfji
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Daržoves dabar galima pirkti labai 
pigiai ir jos laikoma svarbiu maistu 
kiekvieno augimui ir sveikatai. Dau
gelis žinovų sutiko jog žmogui turi 
valgyt mažiausia dvejetą daržovių į 
dieną; vieną prirengtą o kitty nevir
to j formoj. Visos daržovės reikia pil
nai nuvalyti pirm naudojimo. Dar
žovės yra skanesnės jeigu kokis sme
toninis sosas prie jų duodama. Pa
bandykit apačioj telpanti receptą ka
da duosit daržoves.

BALTAS SOSAS APLAISTYMUI 
DARŽOVIŲ

% puodelio evaporated pieno 
1% šaukšto sviesto arba sviesto 
% puoduko vandens 
l1,^ šaukšto miltų

pavaduotojo,
1 nedapilnis šaukštukas druskas, 

dikčiai pipirų arba paprikos.
Sutarpink sviestą mažoj skarvadoj. 

Įmaišyk pipirus ir druską su miltais 
ir maišyk iki susivienys, toliau nuo 
karščio. Paskui palengva įmaišyk 
pieno ir vandenio mišinį, geriau nau
dojant vielinį plaktuvą kadangi gali 
sukietčt pirmesni dalykai pirm sudė
jimo kitų. Paskui lai verda dešimts 
minutu iki pilnai perkais. Duok su 
šparagais, šabalbonų ankštimis, dai
gais, žirniais arba bulvėmis.

Virtuvės Reikaluose
Kuomet pili stiklinius indus su vai

sių košelėmis, padėk juos ant ketur- 
linko audeklo nugręžto šaltam vande
nyj. Nesuleisk jų susįglaust kad ne
truktų.

Valymui alumino puodų ir skarva- 
dų kurios pajuodo ir nežiba trink su 
skaruliu pamirkytu lemono skystime. 
Paskui nuplauk šiltu vandeniu b* jie 
išrodys kaip nauji. *

Actas inpiltas į plaujamą vandenį 
paskaidrina ružavą arba žalią. Nau- 
dokit sodą purpurinei arba mėlynai.

Pirm duodant vaisių mišinį gerti, 
dadėkit bonką ginger alaus.

Išsaugojimui ružių kruopų nuo su
trynimo maišyk jas su šakute ver
dant, vietoj su šaukštu.

Pirm plakant trintas buvles dadek 
Į jas šaukštuką kepamo pauderio. Jis 
padarys košę lengvą ir pustą.

Likusios daržovės reikia sunaudoti 
zupėms arba salotoms. Padėk jas 
ant ledo iki reikės naudoti.

Suskilusių rakandų užpildyk visus 
plyšius ir trukusias vietas su pečėti- 
niu lekeru arba geru plyšių užpildy
to ju.

Naujus blanketus mazgojant pirmu 
kartu reikia pamerkti per naktį .šal
tame vandenyje. Tas prašalins sierą 
naudojamą prie baltijimo. Paskui 
mazgok drungname vandenyje mui
lo putose. Išplauk gerai tyram van
denyj.

Išėmimui juodylo žymių iš audek
lo užpilk ant plėtmo sutarpyto la
jaus. Paskui išmazgok audeklą ir 
pradings juodylo ir lajaus žymės.

Išėmimui vaisių žymių iš staltiesės 
užbarstyk plėtmą smulkiu krakmolu 
ir palik kelioms valandoms. Visos 
žymės liks kramolo ištrauktos.

Susiuvimui plonos materijos kuri 
susitraukinėja padek ploną popierį po 
ja ir siūk per abi. Popierą paskui 
galima nuplėšti.

Grožės Patarimai
Šeimininkės visada stengiasi užlai

kyti savo rankas gražiai po kožno 
darbo, bet patiria kad diduma nege
rumo yra tame jog negerą muilą nau
doja prie mazgojimo drapanų ir bliu- 
dų. Stotkų mazgojimui, naudojant 
minkštą, baltą muilą, vieną iš muilo 
druožlių produktų rinkoje, daugaiu 
negu apsimokės. Jie yra lengvi prie 
orios ir nepalieka stipraus muilo sko
nio ant rankų. Bile muilas, tečiau, 
naudojamas tankiai prie mazgojimo 
stotkų ir kitko, ištrauks daug natu
ral io aliejaus iš odos, ir rankos liks 
sausos ir šiurkščios.

Ypatiška Sveikata
Kožnam name turi rastis keliolika 

I žaliu vaisių naudojimui ne tik valgy
tum. bet ir atsitikime ligos. Du |š 
, pačių svarbiausių vaisių kokie turėtų 
rastis yra tai orandžiai ir grapefrui- 
tai. Duodant orandžį valgyt, geriau 
išspaustą jo sultį duoti, nes orandžio 
vidaus medega yra sunki virškinimui. 
Grapcfruitai paliko labai populiariški 
dėlto kad yra labai maistingi ir tuo 
pat lengvai virškinami. Jeigu oran
džio arba grapefruito skystimą su
maišysi su biskeliu cukraus, tas pa
dės sumažint karštį iki gydytojas at
eis. Nora gera maišyti pieną sykiu 
su orandžio arba grapefruito skysti
mu.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Borden’s Evaporated Pienas priei-' pieno su palikta jame Smetona ir pa

na arčiausia prie davimo maisto ver-

negu koks kitas produktas. Jis yra 
riebiausias ir tyriausias iš šviežaus

gaminamas po veterinarų ekspertų 
priežiūra. Prašyk savo groseminko 
Borden’s Evaporated Pieno kada ki
tą sykį eisi pirkti groserių.

1924 s
3 _
;= “KANKLES” eit nesustojo ir bus nauja “TRI- į 
S J U METŲ KANKLIŲ KNYGA” atspausdinta į 

šių metų Kalėdoms. “TRIJŲ METŲ KANK- £ 
į LES”, už 1922-3-4 metus, leidžiamos Lietuvoje į 
į prenumeratos keliu už Du Dolarių. Siųskit >
£ pašto money orderį šiuo, adresu: £
į MIKAS PETRAUSKAS į
į Laisvės Alėja, (>0 Kaunas, Lithuania.

i . . . , 0g Dabar užsirasyk |
“AMERIKOS LIETUVI”

g “AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių :• 
g pasiskaitymų, naudingu moksliškų straipsnių, ir svarbių 
H žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit « 
n jį dabar ir turėsit naudingą laikrašti. H

Reikalaujam agentų užrašinei “Amerikos Lietuvį”, par- H
ii davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- H 
:t kil pinigus ir laiškus siųsdami:
I “AMERIKOS LIETUVIS”
j 15 Millbury Street Worcester, Mass. įi 
H J
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VILNIUS
It is a fact that as late as 

j737 tile Jesuits , t St. John’s 
Cathedral maintained pnaclurs 
in Lithuanian, and i: was only 
from that time that the Poloni- 
zation of the Lithuanian inhab
itants of Vilnius proceeded more 
rapidly till the majority lost 
their nationality. But even 
though denationalized the po
pular masses long retained the 
consciousness of their Lithu
anian origin, as can be seen 
from the evidence of Father 
Hilarionas Karpinskis and M. 
Balinskis. The former of these 
writers, in his work Lexykon 
geografiezny (Wilno 1766, p. 
602), speaks of the population, 
numbering 60,000, as Lithuani
an and German, and that besides 
Catholics there were Orthodox, 
Lutherans, Calvinists and Jews, 
even Mohammedan Tartars, 
who had a mosque there. Ba
linskis in his work Pisanie sta- 
tystyezne miesto Wilna (Wil
no 1835), when describing the 
inhabitants of the city, makes 
no mention of Poles among 
them. He says only, “The in
habitants of the city of Vilnius 
are in their origin Lithuanians, 
Russians, Germans and Jews. 
There are so few inhabitants of 
other nationalities that in this 
respect they cannot make any 
distinction.”

The town of Lyda with its 
20,00(1 inhabitants (seventy kil
ometers south of the capital) 
still possesses some importance. 
From a historical standpoint the 
town of Trakai (Treki), twenty- 
five kilometres south of Vil
nius, on the shore of the lake 
of the same name, offers some 
interest. Trakai Lake is dotted 
with several islets, on one of 
which may be seen the ruins 
of the ship Koenigsberg, bait 
by Keistutis, in which Vytautas 
the Great saw something of the 
world. Trakai, the capital of 
the Palatinate, formerly enjoy
ed great importance. Later its 
development was arrested and 
to-day it, is only a small district 
town. On the upper course of 
the Vilija may be seen the cha

teau or castle of Verkai, where 
formerly- the bishops of Vilnius 
resided during the summer 
months. Today it is abandoned. 
At Birštonas are celebrated sul
phur springs. Rodunė has won 
an unenviable reputation as the 
scene of many conflicts with 
the Russians.

Forty per cent, of the total 
surface of this province is culti
vated; 19 per cent, consists of 
pasture and meadow; 28 per 
cent, of forests; and nearly 11 
per cent, of uncultivated lands. 
The peasants of this region ex
perience no little difficulty in 
draw in.1.1; subsistence from the 
sandy soil, being in this respect 
worse off than the peasant of 
Suvalkai who, farther to the 
west, are better able lo obtain 
neceessary auxiliaries to agri
culture.

YOUR CHOICE
Waller R. Baublis

Seek ye not earthly pleasures, 
Seek ye not wordly strife, 
But let the God All-highest 
Come into your dull life.
Prepare for him a pathway, 
Prepare for him a road, 
Shun all the thoughts of evil 
That to your doom would goad.
Alone with God All-highest 
Your soul will soon rejoice, 
And of his ęountless blessings 
Aloud will sing your voice.
Secure within his power. 
Your soul will be at rest, 
And when yen die you’ll enter 

[ The region of the blessed.

I
j St. Zaborskis thinks distance 
lends enchantment to the debt.

—------ o--------
Mi's. Bartoszewicz says it 

took several years to make men 
out of monkeys. It sometimes 
takes five minutes io reverse 
the process.

-------- o—-----
The present generation may 

not know much about literature, 
I admits Frances Virbickas, but 
jit can teach all the old-timers 
I how to dance.

OFFICE CAT
TRADE MARK

BY JUNIUS

Brooklyn man called his wife 
Brazil for a good many years, 
or in fact until she learned it 
was the name of a nut. Now 
she does the calling.

o-
The trouble is, thinks John 

Petkus, too many employees 
just think they think.

Virtue, says Dr. šemohinas, 
is an idealistic nomenclature for 
an unfortunate circumstance, 
originated by Adam’s wife and 
laughed at by his mistress. 

-------- o--------
Helen Pechkaitis says fresh 

water fish must sing bass, be
cause they never can reach high 
sea.

--------o--------
A youth, a maid, a bench, a 

moon!
A silence most intense;

A sigh, a laugh, a maid, a loon, 
Embarrassment immense;

A waist, an arm, a squeeze, a 
kiss,

The pale moon over all;
O love! O joy! Ecstasic bliss!

A weddingtin the fall.
-------- o--------

Helen Ballrukonis says when 
[a man is in love, he closes his 
jeyes to his duty; when a wom
an is kissed, she. too, closes her 

1eyes.... 
--------o--------

“I’m having trouble support- 
I ing my wife.”

“You don’t know what 
trouble is. Try not supporting 
her.”

--------o--------
P. Akšis says that nowadays 

many a young man would get a 
hard bump if thrown on his 
own resources.

-------- o--------
A man’s interest in a woman, 

snaps A. Zdanis, depends on 
I two things: her interest in him 
land other men’s interest in her.

----- -—o--------
There is a man in our town,

And he is wondrous “wised”; 
What he can do with raisins 

and—-
Oh, boy, you’d be surprised.

-------- o--------
Consider the whale—he gets 

into trouble only when he starts 
to blew.

[MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS 
Į Dažom Išmazgojani
Garbiniuojam .Bob SuraitGrn
Apvalai Suraitom Manikurinam 
Baltinam Išimam Gyv-PIaukius 
Bobinam Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinam

Įturim visokiausių vestuvių 
! SUKNIŲ JAUNAMARTĖMS

Ir Suknių Visokiems Reikalams.
I Šalip to turim paklodžių, paduškų, 
į inpilų, apvalkalų, užtiesalų ir kitų vi
sokių dalykų namams.

Del vestuvių mes turim tokių gra- 
' žiu suknių kad merginos išrodys gra
žiausios jaunamartės arba iiamerges.A. ANZLOVAR

Puiki Studija
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 lt.

ANTANAS BARTKUS 
1197 East 79th Street
Už $3.00 metams pralinksmin- 
sit visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams i Lietuvą “Dirvą”

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 fastidious 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 P harmacai Co., Saint 
Louis, U. S. /I.
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I GEORGE W. LEDDON Į
| :: ADVOKATAS :: į
| The A. B. Savings & Loan Co. Bldg. -į
= 3351 SUPERIOR AVENUE |
= Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J. =

Lietuviška Ceveryku Krautuve
Vyrams, moterims ir vaikams. Gražus, tvirti ir pigus.

Style Shoe Store
6821 SUPERIOR AVENUE 

Priešais Lietuvišką Svetainę
B. JOKUBĖNAS, Savininkas.

JONAS BALUKONIS
----  Advokatas ----

Naujas ofisas 92 I Engineers Bldg. ~'r«*i. mTUTiso
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įvairi Daktariška Knyga
VYRAI, MOTERYS IR MERGINOS, norite žinoti kodėl jūsų plaukai 
slenka? Perskaitykit šitą knygą tada žinosit; be abejo vartojat viso
kias plaukų gyduoles, bet plaukai slenka ir gana, o gal visai nuslinko; 
kad no ta; nuslinks. AR NORI turėt storus ir dailius plaukus, išnaikin
ti pleiskanas, sulaikyt’, plauku slinkimą, užauginti storus plaukus net 
ant v’sai nuplikusios galvos trumpame laike? Ar nori žinoti apie kito
kias ligas? Būnant Aptickorium man pasisekė išrasti plaukams augi
nimui gyduoles ir su Daktarų pagalba išleidau didelio formato Dakta
rišką Knygą su Receptais. Gyduoles sutaisys kiekvienas geras Ap- 
tiekorius pagal Receptą knygoje. Plauku auginimui gyduolės randasi 
antiekeje ir yra vartojamos gydymui Įvairių ligų, bet nei vienam nepa
sisekė ik; šios dienos išrasti kad tai yra geriausia ir vienintelė gyduolė 
auginimui niaukų. Knygos kaina $1.00. Norėdamas knygą gauti in- 
dėk dolarj Į laišką su savo adresu ir paminėk kokiame laikraštyje skai
tei šitą ar garsinimą. Adresuok šitaip: (31)

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

UNCLE WIGGILY S TRICKS

-------- o--------
Every woman, says A. Žukas, 

[envies her husband’s watch — 
which he carries wherever he 
goes, treats as tenderly as a 
sweethart, and never admits its 
wrong.

-------- o--------
It has been our observation 

I that the young man who mar- 
j ries for money usually gets a 
life job as a lady’s maid.

-------- o--------
It was said a long time ago, 

that beauty is only skin deep. 
In this day and age beauty is 
very seldom skin deep. Ask the 
druggist. He knows.

-------- o--------
J. Rūkas says certain brands 

of oil make poor lubricants for 
political machinery.

-------- o--------
Judge Not

“What’s the joke they are 
telling on the judge?”

“He fined a fellow convicted 
of forgery and took a bogus 
check for payment.”

-------- o--------
Always laugh at your own 

jokes; if you want anything 
done well, do it yourself, snaps 
A. Šimkūnas.

-------- o--------
If you wish to know whether 

a man has been at work, look at 
his palms. If you wish to know 
whether a girl has been at work, 
look at the third finger of her 

ileft hand, hints Mrs. Grigas.
-------- o--------

The perpetual changes .in the 
weather this Summer leads to 
the conclusion that the women 

| are trying to run that now too.

IE! NORITE
Pirkti ar parduoti namą, 
Išnuomuoti kambarius,
Pirkti ar parduoti automobili,
Visados garsinkites ir kreipkitės

"DIRVA”
3.352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Rakandų Krautuve
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Savaitinis Am. Lietuvių Laikraštis fe
i

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Metams Suv. Valstijose - - - $2.00
metu ------ i.oo

- .3.00
1.50

Kaina
Pusei
Užsienyj ir Lietuvoj metams
Pusei metu -
Jeigu norit pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, skai

tykit “VARPĄ”, kuris, nieko neužikabindamas, paduoda 
ir nušviečia tik įvykius. Indėk j konventą dvidolarinę 
($2.00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai, o gausi jį.

“VARPAS”
3251 So. Halsted St. Chicago, Ill.
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• NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

g I Ši krautuvė yra tikrų Lietuvių Įstaiga ir ve- 
reikalus savaimi, jokis svetimtautis prie jos

f
da
dapriklauso. Taigi gerb. Clevejando Lietuviai, at
silankyki! musų krautuvei), kur rasit nusipirkt sau 
visokių rakandų. Jaunavedžiai, ateikit musų krau- 
tuvėėn apžiūrėti rakandų pirma negu eisit kitur.

Musų kainos žemos, prieinamos kožnai klesai.

Cleveland Furniture Co.
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius ir J. Voišvila, Savininkai.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistą, o no 

prie kokių AeiŠlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa-ųrercai uucuxvjv opsip

'J ’irAT tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. “'IKTAjĮ J Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X-
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakta- 

įi’F riologiškas egzaminavimas kraujo atl- 
1/ dengs man tikrų jūsų ligos pneiastl 
' ir jeigu uš paimsiu jus gydyt, jums 

tuoj eugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 
nerius ir kenčiate nuo ulnuodijimo 

lęraujo, turite išbertus veidus, pučkua ant viso lamo ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir ncaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit ši ap
garsinimų.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. G)5th St. Cleveland

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

Nedėldieniaio nuo 10 Iki 1.
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|PO LIETUVĄ!
ž PASIDAIRIUS į

' Veda Leonas Žukauskas

trukus pasiseks suimti, o delei 
to dirba visa Kaišedorių polici
ja, taip pat kaip minėta Kauno, 
ir trįs būriai kareivių (iš 90 
žmonių). Rinktinė kad ir ne- 
mąža, bet didelėse giriose pra- 
sklysta, praretėja ir plėšikams 
lengviau saugotis. Gaudomos 
plėšikų gaujos dalis apie 12 vai. 
naktį birželio 28 d. inėjo pas 
Rumšiškio valsčiaus ūkininką 
Grobnicką, išlaužė klėtį ir pa
siėmę lašinių, sūrių, dešrų ir ki
tų reikalingesnių daiktų išsi
nešdino vėl į girią.

Birž. 29 d. kareiviai miške už
ėjo krūvą piktadarių ir susi
šaudė. Pastarieji metė pavog
tus daiktus ir pabėgo. Tą pačią 
dieną Kauno apskrities dviem 
policistam prisiėjo miške susi- 
šaudyti su septyniais plėšikais, 
kurių du lengviau sužeisti pa
bėgo, vienas sunkiai sužeistas 
ir vienas sveikas paimti. Kitų 
žymių susikirtimų kol kas-nebu
vo. Plėšikai dabar gaudomi su 
pagalba jieškomų šunų. Yra 
žmonių gandų kad dvejetas ka
linių pasirodė Garliavos vals
čiaus apielinkėje. Dauguma — 
greičiau visi — jų sėdi Provie
niškių giriose. ‘ Dieną-naktį ei
na stiprus šnikštinėjimas. (“Ry
tas”.)

▼vv

Seimas atostogų metu keletą 
kartų susirinksiąs svarbesniems 
įstatymams priimti. Kitaip, bu
siąs (buvo) jo posėdis bene MO 
liepos.

▼▼V

Šnipą sušaudė. Karo lauko 
teismo sprendimu iš birželio 24 
d. už šnipavimą Lenkijos nau
dai birželio 28 d. tapo sušaudy
tas Kostas Slavinskas.

Ministerių Kabinetas liepos 2 
d. nutarė suteikti Gamtos-Ma
tematikos Fakultetui 16,480 li
tų kreditą geologiniams šalies 
tyrinėjimams atlikti. Tenka pa
tirti kad Fakulteto ekspedicija 
išvyksta į numatytas ■ tyrinėji
mams vietas labai trumpu laiku.

Orlaivio katastrofa. Liepos 1 
d. aerodrome sudužo orlaivis. 
Nelaimės priežastis — šieno kū
gis, kuris aerodromo lauke sto
vėjo (tokių šieno kūgių yra ten 
ir daugiau). Orlaivis leidosi že
myn, ir, matyt, lakūnas nepa
stebėjęs kūgio, užkliudo jį or
laivio ratais nuo ko orlaivis aki
mirkoj pervirto ratais viršun. 
Skrido trįs lakūnai, iš jų vienas 
kiek sužeistas ir tuojau automo
biliu nugabentas ligoninėn. Or
laivis taip pat nukentėjo: nulū
žo propeleris, susilanksto spar
nai ir kitos silpnesnės orlaivio 
dalis.

▼▼▼

Klaipėdos m užė jus. “Klaipė
dos žinių” pranešimu, ten susi
darė “Klaipėdos Muzejaus Drau
gija”, kurios tikslas, kaip maty
ti iš pranešimo, yra kraštą tirti 
ir muzejų įkurti. Muzejaus dar
bų rengimo vedėjas yra Majo
ras Tarasenka, archeologas.

Dad del kaliniu avanturos. 
Kaip jau aname “Dirvos” nume
ryje buvo pranešta, sukilėliai 
tuojau po pietų paleisti iš savo 
kamerų anksčiau sugalvotomis 
priemonėmis skynė sau kelią 
pabėgti. Kalėjimo tarnautojų 
pasakymu, kaliniai apie 1 vai. 
buvo paleisti iš kamerų į savo 
tenai pat kalėjimo kieme esamą 
mokyklą. Visu buriu nuėję mo
kyklon, tuojau sučiupo tenai du 
stovėjusius sargus, juos nugin
klavo, apmušė ir surišę paliko. 
Kiti puolėsi prie kalėjimo kitų 
tarnautojų. Vieni užsidėję ka
lėjimo tarnautojų kepures pri
ėjo prie vidaus varttj, pabeldė 
kad leistų. Prie vartų stovėjęs 
sargas pamatęs tarnautojo ke
purę atrakino vartus ir atidarė. 
Šie puolė jį, nuginklavo, atėmė 
raktus ir tuojau metėsi prie 
paskutinių į gatvę einančių var
tų, kuriuos atrakinus prasidėjo 
kalinių sprukimas. Gi kiti ka
liniai nuvyko su raktais' paleis- 
ti iš kamerų daugiau kalinių. 
Treti vėl staigiai užpuolė sandė
lį, išplėšė virš 20 šautuvų, 10 
revolverių ir 1000 Įvairios rū
šies šovinių. Ketvirti urnai in- 
puolū raštinėn, suėmė tarnau
tojus ir prašalino budėtoją nuo 
telefono kad šis neduotų žinios 
policijai. Visi dėlto tuo tarpu 
suskubta duoti policijai žinia. 
Ir miesto policijos vadas sugrie
bęs savo virš dešimties žmonių 
rezervą per 10 minutų jau sto
vėjo ties kalėjimo išeinamais 
vartais. Mėginus eiti vidun, jie 
buvo smarkiai sutartina ugni
mi apšaudyti. Tada jie staiga 
atsimetė atgal, sugulė už tvoros 
ir neleido kitiems pabėgti. Tuo 
pat laiku pribuvo sustiprinta 
pagelbinė rinktinėJį\podviejų 
valandų pasišaudymo kalimai 
išsigandę puolėsi į kameras, me
tė ginklus pro langus ir ėmė 
rėkti pasiduodą. Suėmus, pa
sirodė kad apie 73 kalinių trūk
sta. Tada griebtasi visų galimų 
priemonių pabėgusiems suimti. 
Ir tuojau pavyko Vyriausio šta
bo sode sučiupti 17 kalinių: jų 
tarpe buvo du geležiniuose pan
čiuose bebėgą ir besinešą kartu 
nemaža kalėjimo raktų. Toliau 
devynis sučiupo gelžkelio srotyj, 
šešis Laisvės Alėjos ir Mickevi
čiaus gatvių kampe ir dar de
šimts sugauta kalėjimo ribose. 
Tą pačią dieną buvo pagauta 36 
kaliniai. Naktį į birželio 28 d. 
sučiupo vieną Panemunėje, du 
Aleksote ir vieną apie V-tą for
tą. Jau ryte rado vieną užmuš
tą ir įkastą žemėse Žydų kapi
nėse.

Birželio 28 d. vidurdienį dar 
ketvirtą sučiupo kareiviai. Tai
gi dauguma jau apgaudyta, o 
kiti pabėgusieji, kaip praneša 
matę žmonės, skubą į Pro vilniš
kių miškus dviem partijom: 
viena iš kokių dešimties, antra 
iš penkiolikos žmonių, šiems 
paskutiniams suimti išvažiavo 
iš Kauno Piliečių Apsaugos De
partamento Diretkorius, Kauno 
miesto apskrities viršininkas ir 
kiti su sustiprintu policijos re
zervu į Provieniškių girias 
Rumšiškio linkui. Vietine poli
cija visa budriai saugo minėtas 
girias, ir turima vilties ir pas
kutiniuosius apie 26 kalinius ne

.0 odelis J
J-'ip.u jums patinka šis modelis, sty- 
liuje Queen Anne vietoj Modelio W, 
pažymėki! savo pasirinkimą ant ku
pono. Skirtumas yra kabineto išvai
zdoj. Abu yra iš English Brown Ma
hogany ir American Figured Walnut. 
Instrumentai yra vienodi. Abu šie 
fonografai ineina šin pardavimam 
Pasirinkit kurį norit.

Viekšnių stotyj, prie bilietų 
kasos, esąs pakabintas oficialus 
skelbimas šitokio turinio: “Su 
traukiniai 10|2|ll ir 12|4|9 me- 
gamai vagonai vaikščioja gali
mo gauti plackortai Klaipėda ir 
Virbalis.” Bravo!

Tauragėje ėjęs, dvisavaitinis 
laikraštis “Žemaičių Balsas”, 
trūkstant ekonominės paramos, 
greit privargo, it vos spėjo išei
ti antras numeris, nekuriam 
laikui sustojo.

Garlaivis “Darbininkas", šį 
pavasarį nuskendęs ties Prie
nais, jau ištrauktas iš vandens 
ir yra remontuojamas. 
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Netvarka Pašto Agentū
roj

Šilėnai, Šiaulių apsk. Prie 
Šilėnų stoties yra ir pašto agen
tūra, kurios viršininkas, kaip ir 
stoties, yra p. Gavinavičius. 
Teko man kartą užeiti į paštą. 
Inėjęs radau keturis Šilėnų sto
ties tarnautojus ir stoties bu
dėtoją; stoties budėtojas dar
bavosi ant kito stalo, o tarnau
tojai skaitė laikraščius. Pažiū
rėjęs pamačiau kad tai yra laik
raščiai siunčiami iš Amerikos 
tūliems asmenims. Pavyzdinga 
tvarka! Stoties tarnautojai 
skaito svetimus laikraščius. Be 
to girdėti nuo žmonių nusiskun
dimų kad esą laikraščiai gauna
mi sudraskyti, sušlerpti, o kar
tais ir visai negaunama kilų nu
merių. Žinoma, kur gausi jei 
paštą nuolat kontroliuoja visi 
stoties “služaščiai”. Vertėtų p. 
viršininkui į tą dalyką- atkreip
ti domės kad pašaliečiai nevaik
ščiotų be reikalo paštan ir ne
liestų svetimų siuntinių. Jei to
liau tokie dalykai pasikartas 
bus imtasi griežtų priemonių.

Klevo Lapas.

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 augs.

A41et AitoStrop Razor

K Y L A
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 
daugeli metų ligos kankinamas išra
do naują sutemą išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vaikams, šimtai 
žmonių kurie vartoja musu sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
ta sistema savo pažįstamiems. Delei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indekit už 2 c. 
štampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

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

Verslo įmonių Kredito įstai
gų ir koperatyvų Inspekcijoj iki 
birželio 1 d. buvo įregistruota:

Vartotojų ir gamintojų 
bendrovių 478

žemės ūkio dr-jų 61
pieno perdirbimo b-vių 39
Lietuvių smulkaus kre

dito bankų 194
Žydų tokių bankų 81
Vokiečių 19
taupmenų kasų 2
akcinių ir pajinių b-vių 95
savitarpio kredito d-jų 17
akcinių bankų 9
bankinių namų 3
bankinių kontorų 12
pinigų keitimo kontorų 10
pilnųjų bendrovių 74
svetimšalių bendrovių 79

D 1 R v A —
Didžiausias

NUPIGINIMAS

Istorijoje

$10 Patalpins Ji į Jusiį Nairas
Keli centai ant dienos išmokės ji

Kuponas apačioj pristatys i|
persiuntimą apmokam

Model W

Sis Garsus Hallet & Davis Fonografe®
Sutaupys Jums beveik pusę

Štai yra žemiausia kaina kokia kada 
buvo puikiems fonografams—jus su
taupysit'' pinigų. Mokant daugiau nc- 
gausit puikesnio fonografo.
Jus perkat tiesiog iš dirbtuvės—nuo 
.1’allot & Davis iš Bostono, įsteigtos 
1339 metais.
Ji yra viena žymiausių Amerikos įs
taigų. pagarsėjus puikiais pianais.
Už ,$88.50 jus gaunat vieną iš pui
kiausių fonografų ką galit įsivaiz
dini. šis paveikslas negali teisingai 
parodyt gražaus kabineto. Jus turit 
pamatyt jį savo namuose apvertini- 
mui to milžiniškų bargeno.
šį mes vadinam model W. Tai yra 
stebėtinai gražus rakandas į namus, 
Hepplewhite stiliuje—padarytas iš 
English Brown Mahogany ir Ameri
can Figured Walnut su piano užbai
gimu. Jis yra 34 colių augščio, 35 
colių ilgio ir 21 coli pločio. Už šią 
žemą kainą jus gaunat fonografą su 
puikiu tonu. Už tono gerumą Hallet 
& Davis stovi pirmutiniai. Juo gali
ma grot visus rekordus, su tikru ar
tistiškumu.

NEMOKĖK1T DVIGUBAI!
Nereikia mokėti $150 už fonografą. 
Už $88.50, jeigu pasiskubinsi!, gau
sit puikiausi fonografą kokį pinigai 
gali pirkti.
Reikia pasiųsti tik $10 ir mes pri-

siųsim jį jums. Likusius $78.50 ga
lit išmokėti po $7.85 į mėnesį.
Jus galit naudotis juomi kolei dar 
mokat už jį. Pamanykit kokį išdidu
mą gausit turėdami tokį instrumen
tą. Pamanykit apie nuolatinį pasi
linksminimą !
Tai yra puikus rakandas, pridedan- 
tis pagražinimo bile kambariui.
Viso pasaulio muziką galit turėt po 
savo komanda—atimnkit šis Hallet 
& Davis groja visokių išdirbysčių re
kordus—ne tik vienos.
Jis turi universali balso išdavėją ir 
12 colių sukimosi stalelį. Jis turi la
bai daug vietos del rekordų laikymo.

JŪSŲ NAMUOSE!
Persistatykit sau šį puikų instru
mentą savo mimuose—kaip jūsų pa
žįstami ir draugai gėrėsis juo.
Pagalvokit kaip jo muzika užpildys 
jūsų namus nauju džiaugsmu—ar 
tai grojant tik tarp savųjų ar tai ka
da draugai atsilanko.
Tik $10 ir jis bus jūsų namuose! 
Persiuntimą mes apmokam. Paskui 
lengvi išmokesčiai kurie vos galima 
patėmyt—tiktai $7.85 i menesį.
Mes garantuojame pasiganėdinimą 
arba pinigus atgal. Jeigu po penkių 
dienų bandymo jums nepatiktų šis 
puikiausias fonografas gaunamas už 
$88.50, tiktai pasiuskit jį mums at
gal ir mes grąžinsime jūsų. pinigus. 
Mes norime kad kiekvienas pirkėjas 
butų pasitenkinęs. Musu pasitikėji
mas tuo instrumentu yra toks dide- 
dclis kad mes darome šilą, pasiūly
mą. Mes norime kad jus būtumėt 
teisėjais. Mes norime kad persitik
rintume! jog tai yra pažymėtinas at
piginimas.

IŠ DIRBTUVĖS JUMS
Pavelyki! mums paaiškini tą faktą 
kad jus turit reikalą su viena iš se
niausių ir didžiausių įstaigų šioje ša
lyje.
Nesumaišykite šitos su kokia kita 
Įstaiga. Hallet & Davis yra žinoma 
skersai ir išilgai kaipo vadovaujan

Grąžinsime 
Pinigus 
Nebūsit 

Užganėdinti

ti ištaiga. Paklauskit bile bankierio, 
jeigu norit, apie musų stovi.
Jeigu mes parduotame jums šį fono
grafą paprastu budu, tai tarpinin
kas turėtų gauti savo pelną.
Tas ir kiti kaštai pasidarytų iki $150 
kainos už jį. Pirkit ji tiesiog iš mu
su, sutaupysit visus tokius tarpinin
ko uždarbius.

KAIP ĮSIGYTI
Tik išpiidyk.it kuponą ir pridėkit $10 
kaipo pirmą mokestį. Tada mes pa
siųsim jums, su apmokėtu persiun
timu šį stebėtiną fonografą, puikiau
si rakandą koki kada matėt, su pui
kiu tonu, gatavą groti visokių išdir- 
"bysčių rekordus.
Tai yra jūsų viso gyvenimo proga 
dabar.
Tik pamislykit—už tiktai $88.50 jus 
gaunat fonografą kuris kainuotų bi
le krautuvėj $150. Jis suteiks jūsų 
visam gyvenimui pasismaginimo.
Išpildyk apačioj telpantį kuponą ne
laukiant nieko, kad jūsų užsakymas 
butų galima tuoj padaryti. Pažymė
kit kokį modelį norit, W ar J.

HALLET & DAVIS PIANO CO. 
Boston, Mass.

Ilallet & Davis Piano Company 
G61 Boylston Street, 
Boston, Mass.

Ship me a Ilallet & Davis phono
graph (___  -••) model, regular price
$150, for which I aprec to pay $88.50. 
I enclose $10 ar. a first payment and 
agree to pay $7.85 per month until 
$88.50 is paid—the tide to remain in 
you until f’dly paid for.
If, after a 5 day (rial, I choose to re
turn this Ilallet & Davis phonograph, 
it is understood that you will refund 
my $10.
Name ----------------------------------------

Address -------------------------------------

City-------------------------------------------

State --------------

References----------------------------------

Dirva, Cleveland, Ohio

i%25c5%25a1piidyk.it
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |
Telefonas Proscect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. S

T. M. I). 20 KUOPA RENGIA
SI PRIE PIKNIKO

Rugpjūčio-August 10 d., se
kančiam nedėldienyj, TJID. 20 
kuopa turės gražų ir dideli pik
nikų ant Chestnut Grove ūkės, 
labai Lietuviams žinomoj vietoj. 
Bus Įvairių pamarginimų, kaip 
tai traukimas virvės, šokinėji
mai ir kiti zababonai, už ką vi
siems atsižymėjusiems bus duo
dama dovanos, šokikims bus 
gera muzika, ištroškusiems bus 
gardžių gėrimų, o alkaniems ge
rų užkandžių. Visi ruoškitės.

ST. ZABORSKIS SERGA
Jau apie pora savaičių laiko 

kaip dikčiai serga St. Žabors- 
kis. Lietuviško Banko sekreto
rius. Jis prieš ncdėlią liko nu
gabentas i šv. Jono ligonbuti. 
Linkėtina jam greito pasitaisy
mo.

STANKEVIČIUS IŠVAŽIAVO
A. B. Stankevičius, “Vieny

bes” atstovas, išbuvęs Cleve- 
de apie 10 dienų, iškeliavo to
lyn Į vakarus. Jis savo buvimu 
Clevelande aplankė ir Alliance, 
Akrona, Lorainą. Subatoj iš
važiavo Į Toledo, iš kur patrau
kė Į Detroitą. Paskui vyks Chi- 
cagon. i

LANKĖSI SVEČIAI
Šiose dienose “Dirvą” aplan

kė B. Vaitekūnas, kitados dir
bęs Chicagcje prie “Lietuvos”, 
ir C. Aleksandravičius. Jie da
bar atvažiavo Į Clevelandą iš 
Younwstowno ir čia apsigyvena. 
Yra atstovais Farmers National 
Life Insurance Co.

RENGIAM \SI PRIE LO
ŠIMU

Ateinant žieminiam sezonui, 
vietos draugijos ruošiasi prie 
koncertų ir perstatymų. Šalip 
kitų, rengiasi ir tautininkų or
ganizacijos, TMD. 20 kuopa, A. 
L. T. Sandaros 18 kuopa, SLA. 
14 kuopa ir Kudirkos Draugija.

TMD. 20 kuopa bus pirmuti
nė pradėti tautinių organizaci
jų žieminį veikimą, nors pasku
tinė užbaigs vasarinį veikimą 
(jos piknikas įvyksta rugp. 10).

TMD. 20 kuopa rengia ant 
spalių mėnesio 26 dienos statyti 
tragediją “Atgimimas”, keturių 
aktų, Lietuvių spaudos atgavi
mo paminėjimui. Veikalas ap
ima spaudos platintojus, jų per
sekiotojus, patriotus tikinčius 
ateinant laisvės ne tik spaudai, 
bet ir Lietuvių valstybei atgim- 
siant. Maišosi ir meilė dviejų 
jaunuolių kurie nukenčia del pa
vyduolio, vienas buna apskun
džiamas už knygų platinimą, o 
mergina nužudoma už tai kad 
nesutinka tekėti už išdaviko.

Tokia maždaug tema yra to 
naujo veikalo — jis yra' visai 
naujas, dar tik rankraštyje, pa
rašytas K. S. Karpavičiaus.

SLA. 14 kuopos vakaras iš
puola sausio mėnesyje, bet dar 
nežinia kokį veikalą kuopa pa
ims statyti.

Sandaros 18 kuopa ruošia sa
vo vakarą vasaryje, ir ji rengia
si statyti scenoje tragedjią “Al
gis ir Giedrutė”. žmogus.

RAUPAI SULAIKYTA
Miesto sveikatos komisijonie- 

rius skelbia kad pereitą savai
tę neatsirado naujų susirgimų 
raupais. Vienok, sako, pavojus 
dar nepraėjęs ir čiepijimasi ne
sulaikyta. žmonės raginama ir 
toliau čiepytis.

Miko Petrausko Laiškas
Musų kompozitorius Mikas 

I Petrauskas, nesenai iškeliavęs 
Lietuvon laivu “Samaria”, rašo 
nuo savo laivo “Dirvos” redak
toriui sekančiai (laiškas atėjo 
iš Anglijos):

“Jau keliauju, tik netaip kaip 
Baiys Sruoga '.ako: nuo tu du
rų iki tų durų, — keliaunu be 
durų, o vandeniu plaukiu.

“Kelionė gera; žmonių va
žiuoja labai daug.

“Sustosiu Londone, nes esu 
kviestas padaryt, argu duot kon
certą. Greit apsidirbęs važiuo
siu Lietuvon.

“Turiu ant rankų tokių dar
bų kurie reikalauja kur nors 
ramaus prisėdimo kad juos iš
baigus.

“Visam CIevelandui siunčiu 
labas dienas.

“Tamistai ir žmonai viso ge
riausio linkius —

Mikas Petrauskas.”

I Nori Esperantistų Kon
greso Clevelande

Clevelando Esperantistų Klu- 
1 bas deda pastangas kad 1925 
! metų Visasvietinis Esperantistų 
j Kalbos kongresas Įvyktų Cleve- 
j landė.

Ksperantistai yra studijuoto- 
1 jai tarptautinės kalbos Espe
ranto, išdirbtos tūlo Varšavos 
žydo keliolika metų atgal. Jų 
tikslas yra įvesti pasaulyje vie
ną kalbą kuria visur galima bu
tų susikalbėti. Tautines kalbos 
lai pasilieka toj šalyj kur jos 
naudojamos.

Esperantistų mintis butų ge
ra jeigu nebūtų atsiradus kita 
tokia pat dirbtinė kalba, kurios 
kiti irgi karštai mokinasi, o ne
pritaria pirmajai. Kada vienos 
ir kitos kalbos studentai susi
tiks kitame žemės kampe jie vis- 
tiek nesusikalbės kaip dabar ne
susikalba tautines kalbas mo
kantieji.

DUOS KŪDIKIAMS PIENĄ
Miesto tarybos nutarta Įstei

gti mieste .pieno stotis iš kurių 
karščių laiku butų duodama dy
kai biednuomenės kūdikiams ge
ras šviežias pienas. Tam tiks
lui miesto taryba paskyrė virš 
$60,000.

Miesto sveikatos komisijonie- 
rius 'Rockwood pataria kūdikius 
tinkamai maitinti, maudyti, ir 
gerai migdinti kad jie galėtų iš
silaikyti sveiki per karščius.

Pieno stotis yra:
6250 St. Člair avenue
1420 E. 31 street,

ir kitur, šios paminėtos yra 
Lietuvių tirščiausia gyvenamo
se srityse.

Pieno kaina neilgai buvus at
piginta, tuoj vėl bus pakeliama 
delei pabrangimo pašaro.

Pektadienyj, rugp. 2 d., vaka
re pas A. Lapo ir Žuką Įvyksta 
Sandaros Seimo rengimo komi
sijos specialis posėdis. Komi
sija daly va tikit.

Loraino Gelbėjimas
Loraino miestelio gelbėjimui 

atsistatyti iš po audros griuvė
sių pinigai plaukia. Jau turi 
apie $500,000, nors reikia kelis 
sykius tiek.

Ohio valstijos gubernatorius 
Donahey sušaukė valstijos ban- 
kierių susirinkimą sudarymui 
planų ir finansų Loraino atsta
tymui. Norima sudaryti mili
jono dolarių korporaciją davi
mui paskolų ant budavojamų 
namų.

Loraino valdžia galutinai per
sitikrino kad ežere nėra dau
giau lavonų iš žuvusių nuvertus 
vėtrai maudynių namą į vande
nį sykiu su žmonėmis. Pavan
denio sargyba per keliolika die
nų nuolatai jieškojo, tiktais ir 

‘kitokiais budais žvejojo, bet ne- 
j surado daugiau nei vieno negy
vėlio.

• 900 šeimynų skaudžiai nuken
tėjo nuo audros. Jų didžiausius 

j reikalus Raudonasis Kryžius 
i dalimai aprūpino.

Sandusky, kitas nukentėjęs 
miestas, pradėjo kampaniją su
kėlimui pinigų ton pat ant vie
tos. Jam neperdaugiausia rei
kia, todėl mano apsirūpins savi
mi patįs. Kampanija varoma 
yu-.ti -i nn>Vaiiu*>iii||iiiiiiii •ii-iti ••iiin -iilinini ■uiiiiiniiiiir,

Garrett Stewens
PATARĖJAS

j ADVOKATAS IR TEISIŲ Į 
| padarė patvarkymą pasimatyti i 
Į su savo klientais ir tais kuriems Į 
i reikia legalio patarnavimo ir pa- Į 
I tarimo, ofise pas
j GEORGE KAUPA & CO. Į 
j 6603 St. Clair Ave.
| Kas Antradienis ir Trečiadienis l 
I vakaras nuo 7 iki 9 vai. I

Didelis Bargenas
Puikus namas, maudyne, elektros 

šviesa, gazas, furnasas, etc. 2 karų 
garadiius ir lotas 50x128 pūdų, pa
togu prie Beach, netoli Waterloo Rd. 
Kaina tiktai $7,000. Prie jo yra gra
žus tuščias lotas ant kampo, 50x128 
pūdų, prieinantis prie šio namo, tin
kamas biznio blogui, kurį galima nu
pirkti visai pigiai. Šis namas su že
me savininkui kainuoja $13,000, bet 
jis gyvena kitame mieste ir turi ati
duoti už pigiai, nes jam reikia pini
gų. Sutarimui pamatyti ši namą tc- 
lefonuokit Prospect 3056-M. Klaus
kit Mrs. Cook.

DU DIDELI namai ant vieno lot?, 
randasi ant Decker Avenue netoli 

Addison. Priešakinis 3 šeimynų, už
pakalinis 2 šeimynų. Ineiga $220 kas 
mėnuo. Kaina $22,000. Savininkas 
gyvena 1321 E. 84 Street.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR BU
ČE RN Ė

Geroj vietoj, gerai žmonių apgyven- 
toj. Biznis išdirbtas nuo seno laiko. 
Parduodu iš priežasties išvažiavimo
1 kitą valstiją. 2174 Lakeside Ave.

2 ŠEIMYNŲ NAMAS, parsiduoda — 
geriausioj vietoj, vienas blokas nuo

Lake Shore blvd. arba nuo Euclid 
Beach karo, 2 blokai iki Collinwood 
karo. Patogumas važiuoti Į darba. 
Namas 4 metų, sena gatvė, išmokė
tas. Du garažiai, cemento įvažiavi- Į 
mas. Visi naujausios mados intaisy- 1 
mai. 10 minu tų eiti iki Euclid Beach i 
parko. Pirkit be agento, sucėdysit I 
komiso keletą šimtų. Savininkas gy- j 
vena ant pirmo augšto. Pirkėjas ga- 1 
Ii matyti savininką kas vakaras apie j 
6 v., subatoj nuo 12 iki vakaro, ir ; 
nedčlioj. Stubos numeris: (32)

473 E. 148 Street, Lake Shore 

ANTRAS “MIRTOS” CHORO

PIKNIKAS
ĮVYKS NĘDĖLTOJ

Rugpjūčio“August 3 d. 1924
Visiems gerai žinomoj vietoj

CHESTNUT BROVĖ PARKE.
ANT STATE ROAD

Prasidės 10 valandą ryte
ĮŽANGA VYRAMS 30c., MOTERIMS 20c. --------

“Mirtos” Choras yra pilnai prisirengęs prie šio pikniko 
palinksminti svečius su dainomis.ir naujos rūšies žais
lais, todėl visus kviečiame atsilankyti linksmai laiką 
praleisti.

UŽKVIEČIA RENGIMO KOMITETAS.

s-'u tokiu intempimu kaip buvo 
keliama Liberty paskola karo 
dienose.

šią savaitę sušoko prie darbo 
apie penki šimtai laisvanorių 
vyrų apvalyti dar likusius griu
vėsius kad butų galima pradėt 
at> ibudavoti namus.

Bankieriai sudarė milijono 
dolarių kapitalą skolinimui ant 
lengvų išlygų Loraino atsistaty
mui.

Iš Clevelando parku renka
ma medžiai ir gabenama i I.o- 
raina atsodinimui tenai išlaužy
tu lail": audros.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
Jenas Liesis ..................... L500 I
Longinas Gaišimas.............. 100
Marijona Jankauskas.......... 100
Stasys Prapiestis . . ............ 50
Kazys Papiera ..................... 600
Grasilda Bluntaitienė .......... 100
Jonas šarkunas....................100
Marcelė Salapetytė ..............500
Jurgis Kazlauskas ................50
Petras Grigalevičius............ 150
Anelė šveberis......................150
Tadas Grigutis ..................... 50
Marė Žukauskienė ................50
Petras .kirkinąs ..................... 200
Marijona Raulttsevičienė . .'100 
Antanas Višniauskas............ 50
Jonas Urbšaitis ..................100
Jurgis Čepukas ....................500
Ant. Kvedaras ..................... 50
Amiiija Mikai:)Įminite....... S25

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE.

CLEVELAND, O.

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS ANT 
C .O R ONER

Dra Fha Ra Linsey
Republikonų Primaires August I 2tą.

įi Pasekmingos Ypatos
Pasimformuoja Save

Geru.Skaitymu
PATOS kurios pasistumeja pirmyn pasise- 

lame yra tos ypatos kurios persiima Ameri
kos papročiais ir gyvena pagal Amerikoniškų ide
alų. Jos stengiasi pasiimformuoti save apie visits 
dalykus esančius Amerikos gy versime, dalykus ku
rie dedasi per visą šią šalį ir jos mieste ir valstijo
je, Skaitykit Cleveland Plain Dealer, kas dieną. 
Lai jis palaikys jus eilėje su dalykų bėgiu ir žinio
mis kiekvienos dienos. Jūsų vaikams jis taipgi 
patiks skaityti. Jie ras jame daug žingeidaus jų 
reikalams ir apsipažins su kuo nauju su kiekvie
nu numeriu. Nes Plain Dealer yra tikras šeimy
niškas laikraštis. Pareikalauki! jį atnešti pas jū
sų duris kiekvieną rytą.

ADOMAS B. STANKEVIČIUS
Keliaujantis laikraščio ‘Vie
nybės’ įgaliotinis šiose die
nose lankosi apielinkėj Čle- 
vclando ir renka ‘Vienybei’ 
prenumeratas ir atlieka ki
tus Vienybės Bendrovės 
reikalus Ohio ir Michigan 
valstijose.

Miesto tarybos narys John M. 
Sulzmann įnešė miesto taryboje 
rezoliuciją padaryti Superior 
gatvę “baltu keliu” — nušvies
ti ją visą didelėmis lempomis 
tankiai nustatytomis, kaip yra 
ant Euclid avė. Tas apimtų iki 
E. 79 St. iš miesto.

Miesto taryba paskyrė dar 
(milijoną dolarių gatvių išlieji- 
■ mo ir vandentraukio darbams.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po plat 

Nedėliomis
nuo 10 Iki 12

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

PAJIEŠKAU darbo ant ūkės— 
esu patyręs, galiu dirbti lai

kinai arba nuolatinai. Atsakan
tis darbininkas'. Del užmokes- 
nio susižinosim laišku. Esu Lie
tuvis. Kreipkitės

Mike Milleris
7533 Broadway. Cleveland, O.

Daugybė jaunų vyrų ir moterų su ga
bumais niekad nepatampa tuo kuo ga
lėtų būti. Maža vietele su maža užmo- 
kestimi juos patenkina, jie niekad ne- 

pastudijuoja tų žingsnių kuriais jų clarbdavis 
pakilo i pasisekimą.
Labai lengva žinoti ar siekiesi pirmyn ar ne. 
Jūsų bankinis padėlis yra jūsų greitumo rody
tojas Pasisekimo Kelyje. Jis parodo ar vis 
kjlat greičiau ir kokiu greitumu progresą da
rot. Pradėk dėti pinigu sšiandien i The A. B. 
SAVINGS AND LOAN CO.
Mes didžiuojamės savo dideliu skaičium de- 
pozitorių ir pasisekimu kokio jie siekia per sa
vo darbštumą ir taupumą. , Jie žino kad bile 
kada jie gali pasinaudoti patyrimu ir patari
mais musų viršininkų apie bent propoziciją 
kokią jie kada manytų Įkūnyti.
Musų didelis plieninis vaultas yra Įrengtas su 
saugiomis dėžutėmis kurias mes išnuomuoja- 
me už $3.00 metuose, kur jus galit, su visišku 
saugumu, pasidėti -visus savo svarbius popie
rius ir kitus vertus daiktus. Ta suma yra ma
žesnė negu pusiau ikek reikia mokėti didelėm 
trustų kompanijoms už tokį pat patarnavimą. 
Jeigu dar neturit pasidėję pinigų čia, pradėkit 
dėti nuo šiandien, o jeigu turit pasidėję kitur 
taupymui, pradėkit taipgi dėti ir pas mus ir 
pavadinkit tai savo pasisekimo sąskaita ir pa
matysit ką 5'r gali padaryti.
Mes mokame 5 nuošimtį už padėtus taupy
mui pinigus nuo dienos padėjimo iki ištrau
kimo.The A. B. SAVINGS AND LOAN CO.

3354 SUPERIOR AVENUE
___ _________ ______________________ ■ *_ s--------------------- - — — ,,

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Geriausia vieta Clevelande -— abni- 
sns ir muilas duodama tik už 25c.— 
921 ST. CLAIR AVE., arli E. 9th St.

National Cash Registers
Nauji ir Vartoti — Visokiv 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 -7-J314 Huron Road.

KARŠČIAI CLEVELANDE
Pereitą savaitę ir šitą Cleve

lande siaučia pusėtinai karštas 
oras, kurio pasekmėj pereitos 
savaitės gale mirė dvi ypatos.

Šios savaitės pradžioj irgi mi
re nuo šilumos vienas vyras.

Karštis siekė iki 87 laipsniu. 
Panedėlio nakties smarkus lie
tus karščio nenuginė.

“Dirvą” Galima Gauti 
Ketverge vakarais

Pavieniais Numeriais
sekančiose vietose

2271 St. Clair, Kauno Krautuvėj
1135 E. 79 St. Kobylanskio vai

stinėj.
2026 St. Clair, pas Shaker.
7901 Superior Ave., kampas E.

79th St., Kopecnv’s vaistinėj,
1063 E. 79th St., arti St. Clair, 

pas A. Kazlauską.
1417 E. 21 St., pas G. Garniu.
6603 St. Clair Ave., pas Kaupą.
6502 Superior Ave., kampas E.

65th., pas J. Pilvelį.-
6602 St. Clair Ave., pas Langą.

Fit© Pl aift Dccifer
Kasdien pristatoma i Namus

PAŠAUKIT MAIN 4500

Parsiduoda Laikraščių Krautuvėse
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