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Genevoj Penktas Tautų
Sąjungas Posėdis

PENKTA METINĖ TAUTŲ ATSTOVŲ SESIJA 
SUKĖLĖ VISO PASAULIO ŽINGEIDUMĄ.

Dalyvavo Didžiųjų Valstybių Premjerai. Lietu
vos Atstovai Pajudino vėl Vilniaus Klausimą.

Suv. Valstijos Atsimeta nuo Ginklų Akto.

DARBAI
m DARBININKŲ ŽINIOS

Hoover, Amerikos komercijos 
sekretorius, sako jog pramonės 
apsilpnėjimas užėjęs šį pavasa
ri pradeda pasilikti užpakalyje 
ir visa padėtis darosi “patogiai 
geriau” žadanti.

Kiti valdžios nariai skelbia 
dar geresniu upu užeinančią ge
rovę negu Hoover. Jie tikrina 
jog Eutopos padėčiai gerėjant, 
Suv. Valstijos laukia apie dve
jeto metų labai gerų darbų ėji
mą ir pramonės plėtojimąsi.

Clėvelando industrijos rengia
si prie padidinto veikimo rude
nio bėgiu. Daugiau darbininkų 
reikalaujama dabar kas ą-ąvaitė 
negu buvo reikalaujama ištisą 
vasarą tokiais pat savaitiniais 
periodais.

Mažesnėsės dirbtuvės jau da
bar pajuto reakciją pagerėjan- 
čio biznio.

Youngstown Sheet and Tube 
Co. atidarys penkis iš dvylikos 
savo tarpinamų katilų prie Brier 
Hill dirbtuvės. Ta įstaiga sto
vėjo per tris mėnesius.

Plieno išdirbimas Youngs- 
towne pasieks 75 nuoš. pilno 
saiko pradedant su šia savaite, 
ir apdirbamos Įstaigas padidins 
savo produkciją.

Bolivijoj, Tupiza mieste, už
mušta 15 darbininkų eksploda- 
vus parako magazinui. Užmuš
tieji buvo išnešioti į dulkes ir 
tik dalelės jų kūno teatrasta.

Detroite, trukus virvei ant 
kurios buvo parišta lenta darbi
ninkams mazgojusiems langus 
Wilson Body Co. dirbtuvėj, nuo 
šešto augšto nukritę tris darbi
ninkai užsimušė, vienas išsigel
bėjo spėdamas susigriebti vir
vės.

Delaware, O. — Darbininkas 
miegodamas namelyj prie ak
menų skaldinyčios sudegė kilus 
namelyj gaisrui. Kiti astuoni 
išsigelbėjo laiku išbėgdami.

New Yorke rugs. 2 d. nuo di
delio karščio mirė septyni, daug 
apalpo. Karštis buvo ir rugs. 
1 dieną.

Meksikos prezidentas Obre
gon kongresą atidarydamas pa
smerkė Anglijos pasielgimą su 
Meksika atšaukiant atstovą ir 
pertraukiant diplomatiškus ry
šius.

Vakarų Indijose, Virgin gru
pėj, audra sunaikino 200 namų. 
Aštuoniasdešimts žmonių žuvo.

Sovietų valdžia nusprendė ap
šaukti generalę mobilizaciją dė
lei intemptų santikių tarp Ru
sijos, Rumanijos ir Lenkijos, 
skelbia pranešimai iš Rygos.

Maskvoj areštuota 12 ypatų 
kaltinamų norėjime suorgani- 
zuot fašistus.

Portugalijos komunistai ata
kavo fortą, bet kariumenė juos 
nugainiojo po keleto šūvių.

Tautų Sąjungos Sesijos 
Prasidėjo

Geneva. — Rugsėjo 1 d. pra
sidėjo čia Tautų Sąjungos kon
ferencija, kuri yra jau penkta iš 
eilės. Nuo Versailles taikos kon
ferencijos dar nebuvo tokio di
delio susižingeidavimo šia Tau
tų Sąjungos sesija kaip pasiro
dė visose pasaulio dalyse dabar.

Šiame suvažiavime Tautų Są
junga turi ant programo daug 
svarbių klausimų, tarp tų vie
nas apie išvengimą karų ateity
je.

Visuotinas susižingeidavimas 
Tautų Sąjunga apsireiškė tame 
kad iš viso pasaulio kraštų gau
ta Įvairių raštų raginančių Tau
tų Sąjungą imtis atlikti ką nors 
tikro, Įgyvendinti ką non; trok
štamo, reikalingo.

Bus taipgi dedama pastangos 
padaryti Franeuzijai ir Belgijai 
kokius nors užtikrinimus ir ga
rantijas kad jų Vokietija neuž
puls, kad tuomi nuraminus jas 
ir prikalbinus mažinti ginklavi
mąsi. Ginklavimosi mažinimo 
klausimas bus keliama ir abel- 
nai per visas valstybes. Norima 
kad vietoj į ginklus — oro, že
mės ir vandens — dedami mil
žiniški pinigai butų praleidžia
ma atsistatymui.

Tarp delegatų suvažiavusių 
jau iškalno pirm posėdžio ati
darymo, kalbos ėjo labai drau
gingos ir daug žadančios. Ant 
budinkų Genevoj plevėsuoja vė
liavos visų Tautų Sąjungoj pri
klausančių tautų.

Suv. Valstijos atsisakė prisių
sti savo oficialį atstovą daly
vauti paruošime ginklų gabeni
mo iš vienos šalies į kitą karo 
tikslams nustatymo.

Posėdžiuose dalyvauja Ang
lijos, Francuzijos ir Italijos 
premjerai. Iki šiol tik mažųjų 
tautų patįs augščiausi vadai te- 
atvykdavo į Tautų Sąjungą, di- 
dėsės valstybės turėjo tik šiaip 
pasiuntinius.

Užkviesta šin posėdin dar ne
sančios prie Sąjungos valstybės 
prisidėti. Bus pakelta neužbaig
ti klausimai, tarpe tų ir Vilniaus 
klausimas.

Chinijoj Gręsia Karas
šanghai. — Čekiang ir Kiang- 

su provincijų valdovai pradėjo 
ruoštis prie kovos už viršenybę 
ir gręsia karas miestui šang
hai. Visos didžiosios valstybės 
persergėjo Chiniją. Amerika 
jau pasiuntė kariškus laivus į 
Chinijos jūres apsaugojimui sa
vo piliečių.

Blogas oras ir užvestos tarp 
besivaržančių vadų tarybos ko
lei kas karą atidėlinėja.

Prie Syracuse, N. Y., susikū
lus pasažieriniams traukiniams 
sužeista 27 žmonės. Sakoma 
jog traukinių inžinieriai ignora
vo signalus.

Japonijoj pradėjo platintis 
miego liga. Šimtai ja serga ir 
pora šimtų žmonių jau mirė nuo 
tos ligos.
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VOKIETIJA PATVIR

TINO SUTARTĮ
Bėrimas. — Rugp. 29 d. sei

mas priėmė Londone pagamintą 
sutartį 314 balsais prieš 127.

Laike debatų seime buvo to
kios laukines scenos kad rodės 
pamišėlių name butum. Nacio
nalistai ir komunistai priešinosi 
kuoaršiausia. Bet nacionalistai 
nusileido balsavimams atėjus— 
jų daugelis balsavo už priėmi
mą. Komunistai šokinėjo, kau
kė, staugė. Mirtina tyla apsi
reiškė kada prasidėjo balsavi
mai. Visi su drebančiomis šir
dimis lauke pasekmių. .Skaitant 
balsus, kada skaitytojas pami
nėjo “390—visi suprato jog 
jau užtenka įstatymo perleidi
mui, ir pradėjo lermą ir nepasi- 
ganėdinimo balsus kelti.

Rugp. 27 d. policija pirmu 
kartu reichstago istorijoj turėjo 
inėjus išmesti du atstovu lau
kan, tai buvo komunistai, kurie 
patįs nesutiko apleisti salę ant 
seimo pirmininko reikalavimų.

Komunistai mat panaudojo 
kumštis ant sau priešingų par
tijų atstovų. Metant karšta- 
kraujus komunistus laukan, ki

lti komunistai rėkė “Internacio
nalą”. Vėl posėdį pradėjus, ki
tas komunistas pasidarė tokiu 
netvarkai kad ir jį reikėjo iš
varyt iš kalbėtojų pastovės.

Komunistai Priešingi 
Dawies Planui

Paryžius. — Francuzijos sei
mas ir senatas užtvirtino Lon
done padarytą sutartį, galinus 
paliekant Premjerui Herriotui 
pasirašyti ją.

Paryžiuje rugp. 28 d. sušauk
ta tarptautinė komunistų kon
ferencija aptarimui būdų kaip 
pakenkti įkūnijimui Dawes at
lyginimų plano. Komunistų par
tijos iš Suv. Valstijų, Did. Bri
tanijos, Vokietijos, čeko-Slova- 
kijos, Francuzijos, Kanados ir 
kitų tūlų šalių turėjo savo at
stovus. Taipgi buvo atstovai 
Rusijos, Meksikos, Amerikos, 
Francuzijos, Vokietijos ir An
glijos darbininkų unijų. 

* * f
Londonas. — Rugp. 39 d. at

stovai įvairių tautų dalyvaujan
čių tarptautinėj konferencijoj, 
išdirbę budus įkūnijimui Dawes 
programo, pasirašė (sutartį. Jo
kių ceremonijų prie to pasirašy
mo nebuvo, nors tai yra vienas 
iš didžiausių istoriškų dalykų-.

Visos valstybės kurių atsto
vai Londone sutartį (gamino, pa
sirašė su pasitikėjimu jog tas 
planas pagelbės Vokietijai mo
kėti jos karo atlyginimus ir tuo 
įves lygsvarą Europoje ir visa
me pasaulyje.

Sutarti pasirašius, Prancūzai 
pradeda pasitraukimą iš Ruhro 
teritorijos.

Amerikos Lakūnai jau 
Amerikoje

Hawkes Bay. — Rugs. 2 d. 
Amerikos lakūnai dar keliais 
šimtais mylių sutrumpino sa
vo kelią atlėkdami iš Labra
doro į Newfoundlanda. Iš ten 
skris į Nova Škotiją.

❖ * *
Du Suv. Valstijų orlaiviai ke

liaują aplink žemę, jau pasiekė 
Amerikos kontinentą, rugp. 31 
d. atskrisdami iš Grenlandijos į 
Labradorą ir tuomi užbaigdami 
paskutine pavojingą kelionės 
dalį. Dabar jau vandenynų ne
lieka, 570 mylių šiuo atveju 
padarė per šešias vai. ir 37 min.

Jie išskrido — keturi orlai
viai — iš Seattle, Wash., penki 
mėnesiai ir tris savaitės tam at
gal. Du orlaiviai negalėjo visą 
kelionę atlikti. Du tiktai liko, 
kurie dar turės perlėkti, skersai 
Suv. Valstijas į Pacifiko pakra
štį kad butų galima skaityti ap
lėkus aplink žemę.

Orlaivininkystė dar toli nuo 
ištobulinimo ilgoms kelionėms. 
Laivais ir traukiniais aplink že
mę galima apvažiuoti į 35 die
nas ir greičiau. Aplink žemę, 
pačioj plačiausioj dalyj, ties ek
vatorium, yra 25,000 Angliškų 
mylių. Tiesia linija skrendant, 
po 100 mylių į valandą darantis 
orlaivis aplėktų žemę į 10 die
nų. Bet nėra tokio orlaivio ku
ris galėtų taip ilgai išsilaikyt ore 
ir nepasitaiko tokių oro aplin
kybių vienur ar kitur kurios ne
trukdytų kelionei.

Vokietija Jau Moka Sa
ve Išlygas

Berlinas. — Rugsėjo 1 d. Vo
kietija padarė pirmą mokesnį 
aliantams pagal Dawes plano 
patvarkymo padedama 20,000,- 
000 aukso markių (apie $5,000,- 
000) reichsbanke vardu Gene- 
ralio atlyginimų agento Young, 
kuris yra Amerikietis. Sekanti 
mokėjimai priklausys nuo gau
tos paskolos.

Young įsteigs kontrolę ant 
Vokietijos finansų ministerijos, 
sužymės ineigas ir sudarys biu
džetą mokėjimams pinigų padė
tų okupacijos armijoms, ir už- 
žiurės pristatymą daiktais.

Vokietija dabar labai susirū
pinus sukėlimu paskolos, kuri 
nustatyta $290,000,000. Pasko
la atgaivinsianti Vokietijos in
dustrijas ir šalis turės gana 
pinigų taksų mokėjimui.

Rusija Žudosi Save Ne
pritarimu Dawes Planui 

Wililamstown, Mass. — John 
Spargo, socialistas, pasakė kad 
Rusija pati žudosi bandydama 
atmesti Dawes planą. Toks so
vietų vadų elgimąsi esąs di
džiausias prasižengimas prieš I 
civilizaciją.

Trūksta tik Gražių 
Agurkų . . .

Grand Rapids, Mich. — Ame-į 
rikos agurkų sūdytoji] draugija Į 
savo metiniam suvažiavime gir
dėjo savo vieno nario pareiški
mą jog viskas ko Amerikai rei
kia tai gražių lygių agurkueių; 
(Amerikoj naudojama daugiau
sia maži, nedaaugę dėjimui ant 
ilgo laiko). Sako, jeigu agur- 
kučiai butų gražus, ne karpuo- 
ti kaip dabar yra, juos žmonės 
daugiau naudotų.

Prof. George Starr sako jog 
ilgais bandymais galima agur
kų karpas panaikinti.

Japonija rugsėjo 1 d. apvaik
ščiojo liūdnas sukaktuves bai
sios žemės drebėjimo katastro
fos kuri pernai išgriovė kelis 
miestus ir sunaikino į 250,000 
žmonių.

COOLIDGE BIJO PA
SMERKT KLUSUS

Washington. — Prezidentas 
Coolidge, kaip kalba jo draugai, 
pasiryžęs ignoruoti Demokratų 
kandidato ant prezidento Davis 
pareikalavimą kad ir Coolidge iš 
vardo pasmerktų įKu Klux Kla
no organizaciją, kada tą padarė 
La Follette ir Davis.

Gal Coolidge dabar sumanė 
pasinaudoti klukseriais kada ki
ti du kandidatai juos nuo savęs 
atstūmė. 

» * *
Delegacija iš 125 žmonių, jų 

tarpe dikčiai darbininkų unijų 
viršininkų, buvo nuvykus pas 
Prezidentą Coolidge pasikalbėti 
apie rinkimus ir suteikti jam 
paramą. Taigi ne visi darbinin
kai parems La Follette. 

* ♦ *
Buvęs karo sekretorius laike 

Wilsono valdymo, Baker, Cleve- 
landietis, sako kad darbo unijų 
vadų pastangos pasukti balsus 
kuriam vienam kandidatui ne
turės pasekmės. Darbininkai 
balsuos kaip kas išmanys, nors 
jų vadai išreiškė savo pritarimo 
vienam ar kitam kandidatui.

♦ » »

Darbo Dienoje, rugs. 1 d., vi
soj Amerikoj gyventojai turėjo 
progos per radio girdėti visus 
tris kandidatus kalbant. Jų kal
bos buvo išplatinta po visas ra
dio stotis.

Prezidentus Coolidge kalbėjo 
į delegaciją pas ją atsilankiusią.

Davis kalbėjo Wheeling, W. 
Va. dirbtuvių ir darbininkų ta
rybai.

La Follette kalbėjo iš Wash- 
ingtono, tuomi atidarydamas o- 
ficiališkai savo kampaniją.

Intekmingos moteris užvedė 
kampaniją patraukti kuodau- 
giausia moterų į eiles už John 
W. Davis, Demokratų partijos 
kandidatą.

Kova su Klukseriais
Herrin, 111. ■— Pasikartojusio

se kruvinose riaušėse rugp. 30 
d. užmušta šeši, du mirė sekan
čią dieną. Automobiliai gink
luotų klukserių ir jų priešų va
žiavo vieni prieš kitus iš aplin
kinių miestelių. Milicija pasta
tyta užžiurėt tvarką.

Kanados pinigai suėjo lygion 
vertėn su S. Valstijų pinigais.

Kas savaitė beveik iš įvairių \------------------ ■
radio stočių Suv. Valstijose ga-1 Pittsburgh, Pa. — Gazolinui 
įima girdėti po Lietuvišką kon- j eksplodavus užmušta 8, ir 17 
certą. Stočių globotojai rengia | dikčiai sužeista. Du dar mirė 
koncertus ir pakviečia visokias i sekančią die.ną. Nelaimė atsi- 
tautas, neaplenkia ir Lietuvių tiko kada iš nežinomos priežas- 
kur gali gauti gerus daininin- ties užsidegė gazolinas pilamas 
kus. iš troko į žemėj esantį katilą.

savo draugą pastumdamas jį po 
smarkiai bėgančiu traukiniu. '

Vaikinai dirbo sykiu, kuomet 
vienas miegojo kitas jį apvogė; 

lo kada apvogtasis reikalavo pi
nigų, antras jį iš piktumo stu- 

I mė ant bėgiu kada atlėkė trau- 
kinis.

Amerikos Piliečiams yra laisvas kelias ten ir atgal. 
Jiems reikia tik Amerikoniško Pasporto ir Lietu
viškos vizos. Bet neturintieji Amerikoniškų pilie
tiškų pepierų susirūpinę ar jie gales sugryžti po ap
silankymo Lietuvoje. Tokiems sugryžimas užtik
rinama parūpinant tam reikalingas popieras — pa

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.
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Padaroma Doviernastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai 

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
ni —=ir==n—-ir=ir=

Lietuvos Prekyba
Kiek Žūsta ant Gelžke- 

lių — ir Kodėl
Per pirmus keturis šių metų 

mėnesius Suv. Valstijų gelžke- 
lių nelaimėse užmušta 600 žmo
nių del jų neatsargumo važiuo
jant per reles. Ant dienos iš
eina po penketą ypatų taip už
muštų.

Tokia skaitline remiantis, per 
metus bus užmušta 1,800 ypa
tų. Sužeistų per 4 mėnesius bu-1 
vo 1,845. Per metus butų virš 
5,000.

Per pastarus penkis metus 
užmuštų žmonių skaičius va
žiuojant per gelžkelių reles sie
kia po 1,818 kas metai. Tai 
reiškia po 5 kasdien, arba po 
vieną kas keturios valandos ir 
48 minutos.

Apie 70 nuošimčių nelaimių 
su važiuojančiais per reles atsi
tinka dienos laiku kada ant jų 
užlekia traukinis; 63 nuošimčiai 
kur kelias geras ir matosi toli 
i abi puses atbėgą traukiniai. 
Apie 14 nuošimčių nelaimių pa
eina nuo pačių važiuotojų atsi
mušimo į šoną važiuojančių va
gonų.

Gelžkeliai pradėjo smarkią į 
kampaniją persergėjimui važi-Į 
nėtojų automobiliais ir vežimais į 
kaip apsisaugoti nuo nelaimių. j 
Visų svarbiausias persergėji
mas yra toks:
Ii pralaimėti” — t. y. lenktynes 
su traukiniu.

Vaikas Sudaužė Truki
Athens, O. — Rugp. 28 d. 

devynių metų vaikas, norėda
mas “pamatyt kas atsitiks”, 
pririšo prie gelžkelio bėgių ka- 
ladukes, ir pasažierinis trauki
nis nušoko nuo bėgių. Du žmo
nės užmušta kada apvirto loko- 
motivas pralėkęs dar 300' pėdų.

Vaikutis į tą miestelį buvo 
atvažiavęs iš Toledo pasisve- 
čiuot pas gimines.

Coshocton, O. — Netoli čia 
važiuojant automobiliui per ge
ležinkelio bėgius užmušta pen
ki automobilyj važiavę žmonės.

Toledo, O. — Netoli čia, pa
sažierinis trūkis užlėkęs ant au
tomobilio važiavusio per bėgius 
užmušė septynias ypatas.

New London, Wis. — Auto
mobiliui važiuojant per gelžke- j 
Ho bėgius užmušta šeši žmonės.

Sausio-kovo mėnesių, 1924 
m. laikotarpyj, kaip išvežimai 
taip ir įvežimai iš Lietuvos bu
vo daug didesni negu tuo pačiu 
laiku 192?, metais. Įvežimai pa
didėjo nuo $3,210,000 iki $4,- 
850,000, ir išvežimai nuo $2,- 
220,000 iki $5,830,000.

Didžiausi Įvežimai buvo cuk
rus už S412.000, ir audiniai, ku
rių buvo už $1,221,000. Tarpe 
išvežimų buvo linai kainuojanti 
$1,739,000; sėmenų išvežta už 
$263,000; gyvulių už $87,000; 
kiaulių už $394,000; lentų už 
$550,000; ir javų už $392,000.

Vokietija užėmė pirmą vietą 
prekyboje su Lietuva įveždama 
į Lietuvą prekių už $3,050,000 
ir išveždama už $2,373,000, ar
ba 41 nuošimtį visų Lietuvos iš
vežimų. Prekyba su 'Suvieny
tomis Valstybėmis buvo maža, 
nes įvežimų tebuvo tiktai už 
$203,000, o išvežimų į Suv. Val
stijas už 8169.000,

Lietuvos įgijimas prielankios 
prekybos su kitomis šalimis pa
eina daugiausia nuo agrikultū
ros produktų didėjimo, o ne nuo 
naturalio turto išnaudojimo. 
Nors kapitalo trukumas labai 
trukdė prekybai ir industrijai, 
vienok daug prisidėjo prie iš
gelbėjimo Lietuves gyventojų 
nuo skolos. Agrikultūra, Indus
trie •nrekvba Lietuvoje nėra 
a]>.‘"9t lita skolomis ; s.j . as<.f;>, 
kaip (privatinės taip ir Valsty
bes, neturi jokių užstatų; ir 
skolos už prekes labai mažos.

Dolario vertės didėjimas 150 
I nuošimčių parodo didesnį gy- 
| ventojų pirkimą, nors kol kas 
I daugiausia įvežama tik cukrus 
ir audiniai. Industrijos įstai
gų Lietuvoje labai mažai, ir tos 
kur yra tik parūpinama nami
niam vartojimui.

Viena iš svarbiausių šalies 
ekonominių reikmenų dabarti
niu laiku tai kad butų užtekti
nai cirkuliuojamų pinigų sude
rinimui gyventojų pirkimo ga
les. Valstybės Bankas yra nu
taręs neišleisti dauginu bank
notų negu kiek dabar yra auksu 
padengiama, tuomi palaikant 
pinigus nominale j vertėj.

F. L. L S.

Denver, Colo. — Suimta vai
kinas kuris prisipažino nužudęs

i



DIRVA

Iš Lietuvių Gyveaimo.|
VALPARAISO, IND.
Pranešimas. Valparaiso Lie

tuvių Moksleivių Literatiškos 
Draugijos knygynas tapo per
keltas naujon vieton, 609 Col
lege Place, prieš pat East Hall.[ 
Atsilankantieji alumnai ir sve
čiai yra maloniai kviečiami už
eiti knygynam

Prie progos turime pažymėti 
jog Valparaiso Universitetas 
žymiai nupigino išlaidas už mo
kslą. Kainos Į bertainj-termi- 
ną (12 savaičių) yra sekančios: 
už mokslą $38, už kambarius — 
nuo $12 iki $18, už valgi nuo 
$3.50 iki $4.50 savaitėje, šio
je mokykloje ne tik augštus 
mokslus galima eiti, bet ir pra
dinius ; yra patogi proga prisi
rengti prie High School.

Norintieji daugiau informaci
jų meldžiame kreiptis Į Lietu
vių Knygyną, 609 College Place.

Valdyba.

Daugiausia jame prisidėjo su 
darbu sekanti nariai: J. Kra- 
sinskas, A. Adomaitis, K. šab- 
liskas, A. J. Gotautas. Pikni
kas davė kuopai gražaus pelno. 
Nariams už pasidarbavimą ir 
publikai už skaitlingą atsilan
kymą tariu širdingai ačiū.

Kaip jau darosi aišku, ne po 
ilgo Worcesteryje bus didžiau
sia Sandaros kuopa visoj Ame
rikoj ir prie jos prigulės kiek
vienas apsišvietęs Lietuvis. Be 
paliovos rašosi j kuopą nauji na
riai ir daugumas prisižadėjo Įs
toti ir dirbti Lietuvių naudai.

Kitų kolonijų Sandariečiai ir
gi turėtų subrusti ir imtis spar
čiau prie darbo.

7. Peleckis,
16 Kp. Pirm.
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Su naujausiomis knygomis ir gaidomis išleistomis 
Amerikoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse 

Siunčiama Dovanai! Reikalaukit Tuoj!

DAINŲ DIENA IR PA
RODA LIETUVOJE Clevelandiečiai ir Sandara

WORCESTER, MASS.
Sandariečių susirinkimas. 14 

d. rugpjūčio įvyko A. L. T. San
daros 16 kuopos susirinkimas. 
Nors sueiga buvo nelabai skait
linga, bet buvo gyva ir matėsi 
pas narius didelis upas veikti. 
Nutarta daug svarbių dalykų 
atlikti, kas bus veikiama prasi
dėjus žieminiam sezonui.

Susirinkime kiekvienas narys 
išsireiškė savo pasiryžimą sto
ti į darbą ir dirbti Sandaros 
labui, remti ją visais budais, 
nes tai yra grynas ir tikras kul
tūriškas darbas.

Ištikrųjų, kiekvieno susipra- 
tusio Lietuvio priederme turė
tų būti stoti prie Sandariečių ir 
dirbti toj garbingoj organizaci
joj tikrą Lietuvystės darbą ku
ris neša naudą Lietuvių tautai 
ir kelia musų vientaučiu^laši- 
pratime, stūmėją prie gerovės 
ir padeda musų broliams Lietu
voje atsikratyti juodos ir rau
donos naštos.

Nusinuodino. Albinas Miko- 
lavičius, 27 metų amžiaus ir ve
dęs žmogus, gyvenęs 67 Vernon 
st., nusinuodino. Jis buvo išva
žiavęs aną nedėldienį su savo 
trimis vaikučiais ant ūkęs, pas
kui sugryžo, kalbėjosi su savo 
žmona, ir išsitraukęs bonkutę 
nuodų iš kišeniaus pasakęs su
diev žmonai, nuodus išgėrė. Mo
teris persigandus pašaukė poli
ciją. Tuoj policija pašaukė am- 
bulansą ir nugabeno apsinuodi- 
nusį vyrą i ligonbuti, bet dakta
rai jau negalėjo pagalbos duo
ti.

Jo nusinuodinimo priežastis 
esanti tokia: jie labai vargin
gai gyveno, moteris vis sirgi- 
neja; pats mažai uždirbdavo, po 
20 dolarių j savaitę; renda jau 
buvo nemokėta už du mėnesiu. 
Tada žmogelis pamanė, kam gi 
taip sunkiai vargt ant žemės, 
verčiau apleist ją. Moteris li
ko dar didesniame varge su ma
žais vaikučiais.

Sandaros Piknikas. Rugpjū
čio 24 d. buvo čia Sandaros 16 
kuopos piknikas. Piknikas at 
sibuvo su visokiais įvairumais 
kokių dar Worcestericciai iki 
šiolei nematė. Publikos buvo 
atsilankę labai daug — buvo at
važiavusių iš aplinkinių mieste
lių ir pačių Worcesterieciu bu
vo labai daug.

Piknikas buvo gana gyvas ir 
linksmas. Grojo garsus Lietu
vių benas šokius ir dainas, po 
vadovyste Jurgio Našukaičio, 
kuris yra visiems žinomas ir ge
riausias kornetistas Naujoj An
glijoj. Paskui pasisuko “Auš- 
reliečiai” su visokiais žaislais ir 
dainomis, net gaudė padangės, 
linksma ir klausyti. Dainos ir 
viskas kita davė publikai dide
lio įspūdžio.

Tas parodo kad musų Sanda- 
riečiai 'nemiega ir gali gerai at
sižymėti savo darbais.

Garbė Sandariečiams už gerą 
pasidarbavimą šiame piknike. I

VIEŠAS PAAIŠKINI
MAS

Waterburio Liet. Progresivių 
Draugijų Sąrvšio Komisijos 
Nariams — K. Ramanaus

kui ir J. S Pruselaičiui.
“Vienybės” No. 100, rugp. 19 

d., tilpo atsišaukimas j Conn, 
valstijos progresives draugijas 
su tikslu tverti Conn, valstijoj 
pažangių bei progresivių drau
gijų apskritį; prie tam dar su
manoma šaukti tokių draugijų 
suvažiavimas.

Tą atsišaukimą pastebėjus iš
rodo čia kas nors neaiškaus iš 
Waterburio progresivių draugi
jų veikimo. Man rodos Water- 
buriečių tas sumanymas yra vi
sai veltui. Conn, valstijoje jau 
yra A. L. T. Sandaros Apskri- 
1 is. Sandara visiems Amerikos 
Lietuviams ir Lietuvoje yra ži
noma kaipo progresiviška, tau
tiška politinė organizacija. San
daros Apskrityje priguli apie 12 

^Apskričio valdyba susi
deda iš gerai žinomų Lietuvių 
tarpe veikėjų. Sandara nuo se
nai jau kovoja už laisvę musų 
tautos. Kovoja prieš Lietuvos 
klerikalus ir jų netikusią politi
ką, taipgi prieš jų blogą elgi
mąsi su Lietuvos piliečiais.

Todėl mano mintis yra tokia 
kad nėra reikalo Conn, valstijoj 
tverti kiti kokie apskričiai ka
dangi jau yra gatavai sutverta 
vienas tokis, tik, broliai Water- 
buriečiai, stokite prie Sandaros, 
stokime visi progresuojanti Lie
tuviai, o tada atsieksime visų 
savo užbriežtų tikslų, pagelbė- 
sime ir daug pagelbėsime savo 
vo broliams Tėvynėje Lietuvoje 
kovoti prieš visus musų tautos 
priešus ir musų brolių pevergė- 
jus; kai busime visi plačiai pro
taujantieji Lietuviai po Sanda
ros vėliava, tąsyk išnyks visi 
klerikalizmai ir kitokie izmai.

Taigi, broliai Watcrburicciai, 
jus turite ir Waterburyje San
daros kuopą prie kurios pri
klauso nemažas skaitlius musų 
brolių Lietuvių. Todėl patariu 
visiems progresiviams darbi
ninkams broliams Lietuviams 
tapti Sandariečiais, o bus vis
kas atlikta musų Lietuvių poli
tinės srities reikaluose.

V. Vit akinas, 
New Britain, Conn.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirva”

Dabar ,<7^. LABAI
Nupi- STEBĖTINAS
gintas WjfiSRg® IMPORTUOTAS

iki N&T.SZ KALENDORIUS
5633 _ LAIKRODĖLIS

Rodo meto 
J 2 mčnesų, 
7 savaites 
dienas, 31 
dieni; mė
nesio, mė
nulio per
mainas, ir 
minutas ir 
sekundas. 
Laiko tik
rai laiką ir 
yra gražus 

opsiduoto metalo. Juo kožnas džiaug
sis, ir jus didžiuosites. Jis vertas 
daug daugiau.

NESIŲSK PINIGŲ. Tik prisiųsk 
mums savo vardą ir adresą. Mes ap
luokam persiuntimą. Užmokėsit tik 
$6.35 pačtoriui kada atneš. Pinigus 
grąžinsim jeigu nepatiks.
BARGAIN JEWELRY CO. Dep. 260 

233 William St. New York City.

žinelės apie Lietuvos žemes 
Ūkio, Prekybos ir Pramonės
Parodą Kaune, kuri prasi
dėjo rugp. 22 d. ir tęsėsi 

iki rugsėjo 1 d.
(Iš Lietuvos laikraščių atėjusių 

dar prieš Parodą.)
Dainų Diena

Paskelbus Lietuvos chorų re- 
Įgistravimą, norinčių dalyvauti 
Dainų Šventėje, pareiškė noro 
dalyvauti 97 chorai su 3650 dai
nininkų. Kadangi chorams ruo- 

, štiš buvo likę nedaug laiko — 
nes tik trįs-keturi mėnesiai, — 
tai ir Dainų Dienos Komitete ir 
muzikų tarpe speliota kad tik 
puse ar du trečdaliai užsirašiu
sių chorų tesuskubs išmokti nu- 

j matytas bendram jungtiniam 
chorui dainuoti dainas. Bet ap- 

[ sirikta.
Liepos menesi dirigentai St. 

Šimkus ir J ui. Starka lankė 
chorus, patikrindami jų pasi
ruošimą ir teikdami nurodymų 

į bei pataisymų. Ir paaiškėjo 
į kad veik visi užsirašiusieji cho
rai jau tada buvo tinkamai pa
siruošę, ir kaip kurie net labai 
gerai. Tik vienam chorui del 

į persilpno prisirengimo .neleista 
Į Dainų Dienoje dalyvauta, o ke
turi chorai dar prieš patikrini
mą atsisakė, nes nesuskubo iš
mokti nustatytas programe dai
nas.

Gerb. dirigentai visur buvo 
sutinkami ir išlydimi nepapras
tai širdingai ir vaišingai. Pa
tikrinamoms pamokoms salės 
daugumoje vietų buvo išpuošta 
gėlėmis ir vainikais, (Dirigen
tų automobilis nuolat važiavo 
paskendęs gėlėse, o jie patįs ap
dovanoti bukietais. Iš tos ke- 

į lionės paaiškėjo kad Dainos Die- 
Įnoje yra pasirengę dalyvauti 
1 virš 3,000 dainininkų.

Daug dainininkių turi tauti
nius rublis. Butų geistina kad 
kuodaugiausia dainininkių daly
vautų Dainos Dienoje tautiniais 
rubais apsirengusios, šioje di
delėje iškilmėje ir musų gra
žiems tautiniams rūbams bus 
graži proga išeiti plačion viešu
mon.

Į pirmą Lietuvių Dainos Die
ną iš Latvijos atvyksta apie 

j 1000 žmonių. Ekskursijas ren
gia studentų organizacijos, Lie
tuvių-Latvių Vienybe, Latvių 
Jaunimo ir Tautinio Jaunimo, 
Rygos Lietuvių jaunimo drau
gijos ir didelis skaičius Latvių 
muzikų ir literatų.

Dainų Dienos programas at
sibuvo rugp. 23 ir 2d d.

Ūkininkams dovanos Parodoj
Visiems ūkininkams turin

tiems iki 80 ha žemės, žemės 
Ūkio Ministerija už išstatytus 
Lietuvon Žemės Ūkio ir Pramo- 
nęs Parodoje Kaune ir kilnoja
mose apskričių parodose ge
riausius gyvulius ir paukščius 
teiks premijas pinigais nuo 150 
litų už arklius iki 10 litų už pau
kščius, tų gyvulių tarpan ineina 
raguočiai, kiaulės, avis ir tt.

Prisirengimas prie Parodos
Parodos Komitetas smarkiai 

1 darbuojasi Kauno Parodos ruo
šimui. Komitetas išleido pa
kvietimą tautinio meno dirbė
jams plačiau dalyvauti Parodo
je su savais dirbiniais. Komi
tetas taip pat rūpinasi surasti 
nakvynės ir butų visiems sve-

Nors Į Clevelandą jau prade-Į stovi komisija iš penkių, kuri
ta žiūrėti kaipo į TMD. centrą, i pasidalinus j 
kadangi čia randasi TMD. Cen-Įsidedant) iš
tro Pirmininkas ir čia yra TMD.
organas, vienok nežiūrint to vi
so, Clevelandiečiai nemažiau vei
kia ir Sandaros reikaluose.

Turėdami Sandarą kaipo va
dovaujančią politišką organiza
ciją — kadangi šiuose laikuose 

j tik politiškos organizacijos vis
iką vadovauja musų gyvenime— 
[Clevelandiečiai dirba pirmiausia 
[Sandaros 18 kuopos vardu, pas
kui tik TMD. 20 kuopos ar kitų 
tautinių draugijų.

Ir dar vienas dalykas, nors 
“Sandaroj” ir pats naujasis re
daktorius ir šiaip pašaliniai na
riai retkarčiais gnybteli į pašo
nę “Dirvai” buk už neištikimu
mą Sandarai (mat, kam kartais 
kalba ir apie “Nęo-<Lithuanijos” 
atstovus), vienok visu laiku už 
vietos Sandariečių veikimo, ne- 
verždamas perdaug į priešakį 
stovi kaipo stipriausias stulpas 
pats “Dirvos” redaktorius p. 
Karpavičius.

Iš toliau žiūrintiems rodosi 
kad “Dirva” yra net priešingas 
Sandarai laikraštįs, už tai kad 
ji kalba apie tokius dalykus ku
rie nepatinka tūlų nuomonėms. 
Čia ne reikalas užstot “Dirvą”, 
ir manau jog save geresniais už 
kitus Sandariečiais laiką vyru- 

, kai nesipuls kritikuoti šio mano 
[rašto, nes ne juos kritikuoda
mas čia kalbu.

Aš noriu pakalbėti ką toliau 
Clevelando Sandariečiai yra už- 
sibriežę veikti savo organizaci
jos labui.

Clevelandui lemta buvo lai
mėti sekantis Sandaros Seimas.

Clevelandiečiai vis kitaip pa
sielgia negu kiti. Jie, žinoda
mi kad Seimas čia bus, jau da
bar prie jo rengiasi. Rengiasi 

j ne tik paprastu budu, kaip ve, 
[paėmimas salės, rengimas kokio 
teatro, ar vakarienės, ir tt. Tą 
ras savo laikui atėjus.

štai kas svarbiausia užvesta: 
kelti Seimo reikalams finansus 
ne tik čia pat ant vietos, savo 
kuopoj, ar savo apskrityje, bet 
visoj Sandaroj skersai ir išil
gai Suvienytas Valstijas.

Užpakalyje to plataus darbo

čiams iš užsienio ir provincijos. 
Tam tikslui bus sunaudota mo
kyklų ir laisvesni ‘valstybės tro
besiai ir privatiniai butai ku
rie sutiks už nedidelį atlygini
mą priimti svečius.

Gelžkelių Valdybos Važiuotės 
Skyrius ruošia tvarkaraštį ke
liems t ekstra traukiniams iš 
Kauno ir antraip. "

Oro Laivynas komiteto pra
šymu leido oroplanams mėtyti 
kvietimus į parodą po miestelius 
ir sodžius. Tą darbą-oroplanai 
Kauno apielinkėse atliko. Toki 
kvietimai išmėtyta Garliavoje, 
Veiveriuose, Skriaudziuose, Ka
zlų Rudoj, Paežerėliuose; Zapy
škyje, Karmėlavoj ir kitur.

Manoma kad šįmet Parodon 
tesilankys dar daugiau žmonių 
negu pernai, ir pasieks gal apie 
300,000 žm. Koperacijos ben
drovės ir krautuvės žada pasi
naudoti Parodos proga ir jos 
metu išdalinti daug lapelių su 
kvietimu parodyti susipratimo 
ir pirkti daugiau koperacijos 
Įstaigose.

kelis skyrius, su
sekančių ypatų:

K. S. Karpavičius, A. Lapė, A. 
Žukas, A. Praškevičius, V. P. 
Banionis.

Šiose dienose visoms Sanda
ros kuopoms ir apskričiams iš- 

j siuntinėjama planai ir budai tų 
[ finansų kėlimui. Kuopos ir ap
skričiai privalo tą paimti pil- 
Į non domėn.

Tik menku darbo pridėjimu, 
[kuopos ir apskričiai iki Seimo 
[galės sukelti užtektinai finansų 
prisiuntimui ne tik po vieną, bet 

[ ir po du ar daugiau delegatu į 
[Seimą net iš tolesnių kolonijų, 
turės iš ko paaukoti Seimui — 

[nereiks skupėtis kaip dabar, ir 
neleisti delegato į Seimą del ne
turėjimo iš ko. Seimai tada bu- 

į na menki, keletas suvažiavusių 
aptaria dalykus del kitų, ar ki
tiems patinka ar ne.

18-tos kuopos Seimo Komisi
ja užkvietė prie Seimo rengimo 

[prisidėti ir vietinį Apskritį.
Apskritis užkviestas, ir kvie

čiama visos prie Apskričio pri
klausančios kuopos didelėn tal- 

[kon. Pittsburgo1 kuopos prita
ria Apskričio suvažiavimui, ir 
jau Apskričio valdyba tariasi 
'paskyrimui dienos ir vietos tam 
suvažiavimui.

Seimo Komisija sumanė tokią 
naujenybę: prisidėjusioms kuo
poms prie vietinio finansų kė
limo plano skiria dovaną tokią— 
kuri kuopa daugiausia šiame 
Apskrityje atsižymės, Seimo 
Komisija duos jai dovaną — 
apmokėjimą jos delegatui kelio
nę į Seimą. Prie tokios dova
nos neprileidžiama vietinė kuo
pa, tik Pittsburgo ir Detroito 
kuopos.

Šitiems planams įkūnyti yra 
visa žiema laiko. Pats pato
giausias laikas darbavimuisi.

Pittsburgiečiai, kur randasi 
keturios Sandaros kuopos, su
manę yra tverti savo apskritį, 
atšiskirti nuo Clevelando ir De
troito kuopų. Clevelandiečiai tą 
mato nepraktišku ir nori palai
kyt Apskritį tokį kokis jis da
bar yra, o Pittsburge, kur ant 
vietos Apskričio negali būti ir 
nereikalingas, siūlo susitverti 
tik Sandaros Kuopų Sąryšį. Tas 
Sąryšis galėtų ineiti į Apskritį 
kaipo Pittsburgo kuopų atsto
vas ir tada vietoj kožnai tenai- 
tinei kuopai rinkt delegatus į 
Apskričio suvažiavimą, jų sąry
šis galėtų siųsti tik vieną, kas 
apmažintų lėšas.

Teisybę pasakė “Sandaroj” 
korespondentas Nr. 2 kad Cle
velandiečiai nesigiria per orga
ną savo darbais organizacijai.

Čia juk buvo išrasta Piktpi- 
nigio Fondas, iš čia kilo ir kiti 
geri sumanymai, kaip pastaras 
kuris davė1 Sandarai virš $900 
pienu užsimojimu. Iš čia San
dara gavo nemažai aukų ir ki
tokių ekstra duoklių. Iš čia ga
vę dikčiai skelbimų kalendoriun 
ir čia .daug išplatinama pačių 
kalendorių.

Korespondentas Nr. 0.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. č. — Straipsnį “Sako Pa

mokslą ‘Dirvai’ ” pasiuntėme į 
“(Sandarą”. Jei ten netilps, pa
talpinsime “Dirvoje”.

GERB. SPRAGILO PASI
KALBĖJIMAS SU SLAP

TU SPRAGILAIČIU 
NUO MARSO

Sėdžiu aną vakarą sau ir 
ginčijuosi su savo gerb. šon
kauliu apie bulvių skutimą 
ir bliudų mazgojimą. Ir ka
žin kaip butų diskusijos už
sibaigusios, ale tuoj išgir
dau mano be vielinis telefo
nas tik zir-zir-zir!

Pribėgu, atsiliepiu, ir gir
džiu :

— Ar čia gerb. Spragilas ?
— Taip, o kas čia kalba?
— Čia kalba slaptas Spra- 

gilaitis nuo Marso!
Pašokau nuo telefono — 

nusigandau: manau sau, jei 
jis iš pažiūros toks baisus 
kaip baisiai jo balsas nusi
davė, susitikęs iš baimės tu
rėtum numirt. Ale jis sako:

— Matau tu, gerb. Spra
gile, nusigandai manęs. Mes 
esam labai civilizuoti, nebi
jok, nieko nedarom niekam, 
ir čia pas mus viešpatauja 
didžiausia meilė.

— Ale kaip tu žinai kad 
aš tavęs nusigandau? — sa
kau aš.

— Aš tave puikiai matau: 
mes turim ištobulinę tokius 
žiūronus kad permato per 
namus, stogus, 'kalnus, erd
ves, ir mato tolimiausius pa
saulius, del kožno tolio pasu
kus tam tikrą šriubuką. Mel
džiu sėstis, aš esu Įgaliotas 
musų skyriaus su vyriausia 
galva, gerb. Spragilu, pasi
kalbėti.

— Bet kaip jus ten suda- 
rėt Slaptos Spragilų Sąjun
gos skyrių?

— Mes turim tokius dide
lius ir ištobulintus megafo
nus per kuriuos girdim vis
ką ką ant žemės žmonės kal
ba. Ir kaip išgirdom kad 
gerb. Spragilas sutvėrė sla
ptą Spragilų Sąjungą, mes 
matydami tą darbą naudin
gu nutarėm sutvert ir čia 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
skyrių.

- — Stebėtinas dalykas, — 
sakau aš.

— Tai tu tik dabar apie 
tai išgirdai? Mes jau du su 
virš metai kaip tą sąjungos 
skyrių turim. Ir pernai pra
keliaudami arčiausia pro že
mę davėm apie tai žinią, ale 
nieko negirdėjom, ir many
dami kad jautiesi perplūkus 
su Tnumis kalbėtis, palikom 
ant toliau. Dabar jau antra 
savaitė bandom pasikalbėt 
su tavim, ale vis neatsiliepi.

— Ne tame dalykas. Mes 
neturim tokių aparatų ku
rie gautų visus jūsų signa
lus. Aš šitą savo tik pora

nų pagalbos matyt. Mes tu
rim tokius žiūronus kurie 
sunaikina saulės spindulius 
ir parodo tamsumoj visus 
dangiškus kimus. Mums 
dar viena bėda, tai kad že
mės tamsioji pusė i mus at
sukta, labai sunku net su di
deliais žiūronais pamatyt 
jus tamsoje. Dabar jau pra
deda rodytis vienas kraštas 
žemės nušviestas, ale mes 
vėl tolinamės nuo žemės ir 
persiskirsim ant virš metų 
laiko. Dabar tik norėjau pa
sakyt vieną didelę teisybę 
apie musų planetą, apie ką 
girdime jus barantis, ir ma
tom jūsų laikraščiuose rašo
ma.

— Ką tokio? — sakau aš.
— Jus ginčijatės kad čia 

yra gyventojų ir nėra; kad 
čia kas auga ir neauga, ir 
kad mes neturim nieko ben
dro su karais ant žemės, 
kaip pereitame num. “Dir
voj” buvo pasakyta.

—- O ką gi jus bendro tu-
rit su musų kariavimais ir 
nesutikimais?

— Labai daug: pas mus 
yra tokia mintis apie jus, 
visus žemės gyventojus ku
rie dar nesat protiškai gana 
išsivystę: mes tikim, kaip ir 
bolševikai pas jus, kad tik 
kada vieni kitus išsižudysit 
tada ateis pas jus gerovė ir 
meilė vieni kitų. Mes kar
tais imam žaisti su jumis: 
paimam du ar kelis karalius 
ir pakuždam jiems pradėti 
peštis, jie tada šaukia savo 
kareivius, pakelia karus, o 
mes žiūrim Į jus kaip jus Į 
skruzdės kurios tarp savęs 
kariauja. Kada kilo didis 
jūsų Jiaras, mes buvom su
kurstę jj, ba mes pro jus ar
ti tada keliavom ir norėjom 
[išbandyt ant kiek jus pro
tiškai išsivystę. Bandėm 
[ kalbėtis su jumis, bet jus ne- 
! galėjot mums atsakymų pa- 
Įsiųst, ba neturėjot kuo. Ta
kia pakiršinom jus kai skru
zdės, ir juokėmės iš jūsų.

— Aha! jeigu jus taip da
rot, aš atimsiu iš jūsų Slap
tos Spragilų Sąjungos car
ter). Mes nenorim karų ir 
priešingi jiems. ,

— Mes irgi nenorim tokio 
blogo del tų kurie protauja, 
bet tik del tų kurie gyvulio 
gyvenimu gyvena. Mes už- 
leidom jums karus kad iš
naikint karalius. Jų daug 
jau išnaikinot. O dabar, ši
tuo atėjimu, kitus vaidus ir 
peštynes mes jums užlei- 
dom.

— Na o kas dabar prasi
dės ant žemės?

— Ne kas prasidės, bet 
jau ir atsibuvo: tik žiūrėk: 
peštynės kunigo su parapi- 
jonais jūsų bažnyčios skie
pe; sudaužymas varlamušių 
generolo nosies jūsų salėje; 
peilių ir buožių mušis jūsų 
komunistų piknike; terioji- 
mas visų šiaudinių katalikų, 
ir daug kitų dalykų kurie 
tik jūsų pačių tarpe dedasi 
ir ką pats matai. Ale, gerb. 
Spragile, dar sykį prašau, 
paiblagaslovink mus, ba jū
sų žemė smarkiai bėga nuo 
musų, ir musų keliai po bis- 
kelį skiriasi, tuoj mes nega
lėsim gerai jus matyt ir gir
dėt. Iki pasimatymo.

— Iki pasimatymo kitą 
metą, — pasakiau aš.

Ir gerb. Slaptas Spragi- 
laitis nuo Marso nutilo.

Tuo tarpu per duris inėjo 
brolis Martynas siu biblija 
po pažasčia. Kada jam pa
pasakojau kad Marso slap
ti Spragilaičiai matė muš
tynes ir parapijoj, ir salėj, 
ir ant pikniko, jis atsakė:

— Broli, tos visos mušty
nės yra neužginčijami ženk-

mėnesių atgal Įsitaisiau.
— Na tai buk pasveikin

tas nuo visų slaptų Spragi- 
laičių nuo Marso, ir palin
kėk mums visko kad gerai 
gyventume ir slaptą sąjun
gos skyrių augintume.

— Bile tik to norit, aš iš 
širdies jums linkiu.

— Ar jus matot musų že
mę dabar? — sakau aš.

— Paprasta akia nema
tom, ba mums per pietus tik 
žemė yra tiesiai pasiekiama, ueo .vŽiemg
ale tada labai saulė šviečia, lai prisiartinimo Dievo ka- 
todel mes negalim be žiūro- Įralystės ant žemės.
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ŠIS, TAS IR KITKAS IŠ POLITIKOS
POLITIŠKOS lenktynės A- 
1 merikoje jau prasidėjo. 
Visi tris kandidatai — da
bartinis prezidentas Cool
idge (Republikonas), Davis 
(Demokratas) ir La Follet
te (Neprigulmingas) pasi
leido į agitacijos lenktynas 
nuo Darbo Dienos, rugsėjo 
1, ir varys kampaniją patįs 
ir jų atstovai iki lapkričio 
mėn. pradžiai. Balsavimai 
lapkričio 4 d. parodys pa
sekmes.

yra virš $1012.000 mažesnis už 
tautininkų, nors dvasiški tėve
liai norėjo tautininkus visai už
slopinti kada Susivienijimą su
skaldė.

Abelnai, nėra Amerikoje nei 
Lietuvoje daugiau nieko pana
šaus suimančio tiek saugiai sto
vinčio kapitalo kaip turi šie du 
Susivienijimai.

SLOVAKAI
KAą YRA ČEKO-

Po karo atsirado pasaulyje ne 
tiktai Lietuva, pirmiau nebuvus 
ant žemlapio, bet ir kitos vals- 
tybėlės-respublikos^ Vienos jų 
labai aiškios: Lietuva aiški, nes 
yra buvus paskira vienutė; aiš>- 
kios ir kitos. Bet vietoj žuvu
sių tūlų dvilypių monarchijų at
sirado dvilypės respublikos. To
kia viena yra Čeko-Slovakija. Ta

CHARLES W. BRYAN, DEMOKRATU PARTI
JOS KANDIDATAS ANT VICE-PREZIDENTO

(respublika yra tokioj padėtyje 
kokią mes aiškiausia suprastu
me jeigu butų buvę padaryta 
Lenkų-Lietuvių suvienyta res
publika.

Paprastose aplinkybėse Slova
kai nepaiso kada juos vadini če- 
ko-Slovakais, nes jie sudaro su 
Čekais bendrą valstybę. Bet jų 
tarpe yra toks nesutikimas kaip 
butų tarp Lietuvių ir Lenkų jei
gu mes but ūme vienoj valsty
bėj. čekai yra tvirtesni ir vi
same nori nuslopint Slovakus, 
Čekai save kitaip nevadina kaip 
Čekais, bet kur reikia kalbėt 
apie Slovakus jie sako Čeko-Slo- 
vakai.

čeko-Slovakai padarė sutarti 
karo dienose Pittsburge ir iš
vien tarėsi gelbėtis iš po Aust
ro-Vengrijos. Bet jų vienybė 
neišėjo ant naudos Slovakams, 
nes jų tautystę Čekai slopina.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa iš pereito num.)

Stebėtina kiek tik galima 
stebėtis, visus politikierius 
baimė ima kad prezidentu 
gali likti Charles W. Bryan, 
kurio biografija ir paveiks
las telpa greta šiame pusla
pyje, nors jis yra pastatytas 
kandidatu ant vice-prezi- 
dento.

z Politikieriai šių rinkimų 
pasekmių bijo labiau negu 
1912 metais bijojo kada nuo 
Republikonų atskilo Roose- 
veltas ir ėjo į rinkimus taip 
kaip dabar nuo tos pačios 
partijos atskilęs daro La 
Follette.

Jeigu nei vienas kandida
tas šiuose rinkimuose ne
gautų didumos elektorių ku
rie prezidentą skiria, rinki
nių klausimas pereitų į se
natą ir kongresą, apie ką 
skaitytojai jau gavo sužino
ti pirmiau iš straipsnio apie 
rinkimus. •

Kongresas arba atstovų 
butas rinktų prezidentą, o 
senatas vice-prezidentą. Se
natas lengvai prie klausimo 
išrišimo prieitų, nes jų yra 
tik 96 senatoriai. Jįę’tuoj 
išrinktų vice-prezidentą, ku
riuo liktų Bryan, nes sena
te tik keli yra įprogresistai, 
bet jie žinodami kad negaus 
didumos balsų už savo kan
didatą ant vice-prezidento, 
Wheeler, balsuotų už Demo
kratą, Bryaną, nes su Re- 
publikonais progresistai su
skilę. Su Demokratais iš
vien jie sudaro senate didu
mą.

Atstovų butas prezidento 
išrinkt negalėtų jeigu laiky
sis dabartinio užsispyrimo, 
ypač dar prie tokių pinklių 
kokios atstovų bute stotųsi 
■prezidento rinkimams iški
lus, kaip tai balsavimas pa
gal valstijų didumos, ne pa
gal atstovų skaičiaus, ir tt. 
Šitaip atsitikus, vice-prezi- 
dentas automatiškai liktų 
prėzidentu.

Politikieriai ir Bryano bi
jo taip kaip La Follette’s, 
nes ir tas yra darbo žmonių 
draugas.

* * *
Nežinia kaip atsineš į La 

Follettę visi tie iš kurių jis 
tikisi daugiausia paramos, 
ko Rooseveltas 1912 metais 
nesitikėjo ir nesirėmė.
e "

SLA. Turtas
“Tėvynėje” pagarsintoj SLA. 

sekretorės P. Jurgeliutės atskai
toj abelnas Susivienijimo turtas 
stovi sekančiai:
SLA. namas ..............$30,000.00
Mortgages (paskol.) 100,000.00 
Liberty Bonds ..........115,000.00
Kitokie bondsai .:. .235,680.50 
Inventorius ............. 13,995.25
Pinigai bankuose.... 79,481.96 
Pas iždininką .........  19,720.09
Pas administratorę . . 500.00
Paskola moksleiviams 1,750.00

Viso ................. $596,127.80
Susivienijimo Lietuvių Rymo 

Katalikų abelnas finaisinis sto
vis birželio 30 d. šių metų buvo 
$467,839.27.

Taigi kunigų susivienijimas

Charles Wayland Bryan gimė 
Salem, Illinois, 10 d. vasario, 
1867 metais, tokiu budu dabar 
yra 67 metų amžiaus. Jo moti
na buvo Mariah Elizabeth (Jen
nings) ir tėvas Silas Lilliard.

Jaunystėj jis lankė ir baigė 
pradines mokyklas, po tam lan
kė Chicagos Universitetą, pas
kui Illinois Kolegiją, bet šios 
kolegijos nebaigė. Apsivedė su 
p-Ie Bessie Louise Brokaw lap
kričio 29 d. 1892 m.

Pradžioj 1896 metų jisai per
sikėlė j miesteli Lincoln, Neb
raska valstijoj, kur ir apsigy
veno. 1897 metais tapo paskir
tas nariu gubernatoriaus štabo 
su Pulkininko laipsniu, ir tą 
vietą laikė iki 1902 metų. Po 
tam pradėjo redaguot mažą An
glų kalba laikraštį, ‘Commoner’, 
kuris ir dabar išeina. Tą laik
raštį leido jo brolis, dabar pra
garsėjęs, apie kuri visi esat gir
dėję, William Jennings Bryan, 
kuris yra didelis biblistas ir bu
vo daug kartų kandidatu ant 
prezidento iš Demokratų parti
jos.

Charles W. Bryan dirbo kar
tu su savo broliu ir tuo pat lai
ku jisai redagavo kitą mažą 
laikraštį, po vardu “American 
Homestead”. Jisai yra gana 
atsižymėjęs ūkininkas.

1915 metais tapo išrinktas 
majoru miestelio Lincoln, Neb., 
ir tą vietą laikė du metu. Po 
tam buvo pirmininku parkų ko
misijos tame mieste.

1923 metais tapo išrinktas 
Nebraska valstijos gubernato
rium, ir tą vietą laiko dabar.

Būdamas gubernatorium jisai 
atsižymėjo keletu gerų darbų. 
Pirmiausia įsteigė valstijinį an
glies sandėlį, iš kur parduoda 
žmonėms anglis be jokio uždar
bio, tokiu budu žmonės anglį 
gauna daug pigiau negu kitose 
vietose. Po tam įsteigė valsti
jinį biurą per kurį bedarbiai ga
li jieškoti sau darbo. Taipgi įs
teigė valstijinį teisių pagalbos

—Iš Cleveland News 

departmentą (Legal Aid De
partment). Tą visą darė su tik
slu palengvint biedniems žmo
nėms, nes jis pats buvo ir da
bar yra neturtingas žmogus.

Jis turi vieną sūnų vardu Si
las, kuris dabar yra advokatu, 
ir vieną dukterį, kuri nesenai 
apsivedė su W. E. Harnesber- 
ger.

Čia turiu pastebėti kad Bryan 
yra gana kantrus ir gabus žmo
gus.

1896 metais jo brolis William 
Jennings buvo kandidatas ant 
prezidento, ir kada jis sugryžo į 
Lincoln miestelį po prakalbų po 
visą Ameriką, atrado namie j 
186,000 laiškų, kurie reikėjo 
perskaityti ir duoti atsakymai. 
Surpasdamas kiek tai bus dar
bo, jisai pasikvietė savo brolį 
Charles ir pavedė jam visą dar
bą. šis tada pasamdė keletą ste- 
nografisčių ir taip skubiai dir
bo kad galėjo atsakyti po vieną 
laišką kas minuta, dirbant 8 va
landas į dieną. Jam prisiėjo 
dirbti pusantrų metų pakol tą 
darbą užbaigė.

Po nuvažiavimui į Lincoln, 
Neb., Bryan turėjo mažą ciga
rų krautuvę, kurią laikė keletą 
metų.

Jisai yra visiems praeinamas 
žmogelis. Jo visi pažįstami jį 
vadina “Brother Charley” (Bro
lis Čarly).

Charles Bryan nėra taip di
delis tikintis ir nėra taip nar
šus prohibicijonistas kaip jo vy
resnis brolis. Charles turi dau
giau patraukimo prie paprastų 
žmonių. Jis priguli prie Bap
tistų bažnyčios, taipgi yra na
riu “Odd Fellows” ir “Wood
men”. Bryan yra mažai Ame
rikoj žinomas, tik vėlesniais lai
kais apie jį žmonės pradėjo šį 
tą užgirsti.

Antanas Žukas.
(Sekančiame numeryje tilps 

paveikslas ir biografija nepri- 
gulmingo kandidato ant prezi
dento, La Follette.)

RUGSĖJO MENESIO 
DANGUS

Keletas ypatingesnių dalykų 
galima patėmyti danguose rug
sėjo mėnesio bėgiu.

Pirmiausia, galima suminėti, 
tris planetos matosi iš vakaro, 
ketvirta irgi yra musų šone, bet 
be žiūronų nematyt. Tai Ura
nus, kuri eina biskelį paskui 
Marsą. Trįs matomos planetos 
yru tai Saturnas, toliausia va
karuose esanti netoli baltos 
Spikos, ir sutemus leidžiasi. Po 
jų seka Jupiteris, viršuje raus
vos Antares. Jupiterį galima 
lengvai pažinti, jis buna perėjęs 
pietų liniją kada sutemsta. Jis 
išrodo didumo kaip Marsas, tik 
balta.

Marsas, apie kurį jau daug ži
not, pasirodo toli pietų rutuose 
tuoj po sutemos, ir leidžiasi pa
ryčiu.

Venus, skaisčiausia planeta 
ir artimiausia prie žemės, mato
si tik tiems kurie anksti rytais 
kelia, prieš saulės tekėjimą. Ji 
yra labai didelė žvaigždė rytų 
danguje, ir matoma net gerai 
jau prašvitus. Rugp. 27 d. ji 
buvo aiškiai matoma greta mė
nulio, vidurdienyje, pilnoj švie
soje. Tokie atsitikimai buna la
bai reti, bet pasitaiko. Kurie 
Ji leidžiasi pirm saulės, 
atsimenat, tą planetą galima 
matyt iš vakaro prieš saulės nu
sileidimą, dienos šviesoje, kada 
ji buvo vakarinė žvaigždė. Da- 
ber Venus eina pirm saulės į 
vakarus, todėl ir reikia jos jie
škoti pirm saulės patekėjimo, o 
dienoje vakariniam saulės šone.

Venus bus rytinė žvaigždė vi
są ši mėnesį, atsiekdama pilno 
savo skaistumo.

Gražu šiuo tarpu tėmyti ir 
mėnulį, matyti kaip jis iš pietų 
ateina atgal Į šiaurę. Jis nuo
lat matysis augščiau ir augš- 
čiau einąs į šiaurę.

Rugsėjo 23 d. saulė pereis j 
pietine žemės pusę, arba pereis 
ekvatorių. Tada bus dienos ir 
nakties rudeninis susilygini- 
mas. Diena ir naktis bus lygiai 
po 12 valandų.

Del šitokio saulės perėjimo 
buna ir menulio tekėjimas per 
kokius tris vakarus beveik tuo 
pačiu laiku, ta pačia minuta. 
Paprastai mėnulis kasdien pasi
rodo pusvalandžiu vėliau. Da
bartinis atsitikimas yra papras
tas kas rudenį. Mėnulis pilna- 
čio atsieks rugsėjo 13 d.

Iš rudeninių žvaigždžių naujų 
matosi šiaurės rytuose gelsva 
Kapella, pietuose balta Fomal- 
haut. Taipgi iš rytų šono jau 
buna užėjus ant dangaus garsi 
karališka šeimyna kurių atmin
tis palikta žvaigždėse — tai Ka
ralaitė Andromeda, Karyžgis 
Persėjus (Šv. Jurgis), Smakas 
kuris norėjo karalaitę praryti, 
ir karalaitės tėvas ii’ motina.

Apie tai plačiai apsakoma 
knygoje “žemės Kaimynai Dau
sose”.

Stebėtina kad nors orlaivyje 
būdami du lakūnai tarp savęs 
nesusikalba del baisaus ūžimo 
motorų, jie iš orlaivio gražiai 
susikalba bevieliu telefonu su 
žmonėmis ant žemės.

— Tu gal juoksies iš manęs, mano vai
ke, — tarė Dagobertas, — bet aš norėjau 
kad naktis eitų po velnių idant galėčiau 
paregėt tave pilnoje dienos šviesoje, kaip 
dabar matau. Bet viskas gerame laike; aš 
nenustojau nieko. Štai kitas mano paiku
mas: man smagu matyti tave turint usus. 
Koks puikui raitas grenadieras tu butum! 
Pasakyk man, ar tu niekad neturėjai min
ties būti kareiviu?

— Aš mąsčiau apie motiną!
— Tas tiesa, — tarė Dagobertas; — ir 

šalip to, aš tikiu, po visko, jau kardo gady
nė praėjo. Mes seni vyrai jau niekam ne
tikę, kaip tik pastatyt užpečkyje. Kaip 
surūdiję seni karabinai, mes atbuvom sa
vo dienas.

— Taip; tavo dienos narsumo ir gar
bės,— tarė Agrikola susijudinime; paskui 
jis dadėjo, su balsu žymiai suminkštintu ir 
suagituotu, — man kaip tai gera ir links
ma būti tavo sunum!

— Kaslink gerumo, aš nieko apie tai 
nežinau, — atsakė Dagobertas; — bet kas
link linksmumo, taip turėtų būti; nes aš 
su pasididžiavimu tave myliu. Ir aš ma
nau, dabar dar tik pradžia! Ką sakai, Ag
rikola? As esu kaip koks išbadėjęs varg 
šas kuris buvo per daug dienų be maisto. 
Tik po biskelį jie atsipeikėja, ir gali valgyt. 
Dabar, tu gali tikėtis kad aš tavęs ragau
siu, mano vaike, rytais ir vakarais, ir ry
siu dienos bėgiu. Bet ne, aš nenoriu taip 
manyti — ne visą dieną — ne, ta mintis 
svaigina mane; ir aš nesijaučiu jau savyje.

Tie žodžiai iš senio lupų pridavė Agri
kolai skausmingumo. Jis tikėjo kad jie 
paeina iš tėvo nusibodę,įimo del jų tokio 
ilgo nebuvimo drauge.

— Na, mano vaike, tu esi pusėtinai lai
mingas ; ponas Hardy visada yra tau geras

— Oh! — atsakė Agrikola; — nėra ki
to pasaulyje geresnio, ar bent jam lygaus 
gerume! Kad tu žinotum kokius stebuk
lus jis įvedė savo dirbtuvėj! Sulyginus su 
kitomis visomis dirbtuvėmis, jo yra kaip 
■■ojus prieš Lucifero karalystę.

- — Ištiesų! — tarė Dagobertas.
— Pamatysi pats, — kartojo Agriko 

la, — kokia gerovė, kokis pasitenkinimas, 
koks palinkimas viens prie kito matosi vi
suose kurie jam dirba; ir visi dirba su di
džiausiu noru.

— Tas jūsų ponas Hardy turbut yra 
tikras magikas, — tarė Dagobertas.

— Jis ir yra, tėve, tikrai didis magi
kas. Jis žino kaip padaryti darbą maloniu 
ir patraukiančiu. Prie to, jis dar duoda 
mums dalį savo pelno, spręsdamas pagal 
musų užsitarnavimo; iš to gali pats spręst’ 
su kokiu noru mes imamės darbo. Ir tai 
dar ne viskas: jis pabudavojo didelį, puikų 
budinką, kuriame visi jo darbininkai gau 
na, už daug mažesnius pinigus kaip kitur, 
smagų ir patogų gyvenimą, kuriame jie vie
ni su kitais gali visada susieiti ir draugau
ti. Bet tu pats pamatysi — aš tau sakau
— pats pamatysi!

— Taigi yra gera priežastis sakyti jog 
Parisas yra stebėtinumų sritis, — patėmi- 
jo Dagobertas. — Taigi matot mane čia 
vėl, ir nemanau daugiau apleisti tave, nei 
geros motinos!

— Ne, tėve, mes niekados jau nesiskir
sime, — tarė Agrikola, atsidusdamas. — Aš 
ii’ motina bandysime padėt tau užmiršt vis
ką ką iki šio-1 nukentėjai.

— Nukentėjai? — sušuko Dagobertas,
— kas po galų nukentėjo? Pažiūrėk man 
gerai j veidą; ir pamatysi ar aš nors kiek 
išrodau nualintas! Bombos ir durtuvai! 
Kaip tik įžengiau čia, aš jaučiuosi beveik 
vėl jaunas žmogus! Tu pamatysi mane ne
užilgo maršuojant: tikrai galiu sakyt kad 
tu pirmiau nuvargsi! Tu turi įsitaisyt sau 
ką nors ypatingo apsirėSymui! Viešpatie, 
kaip jie žiūrės į mus akis ištempę! Tikrai ’ 
sauau kad pamatę tavo juodus usus ir 
mano žilus, žmonės sakys, žiūrėk, tėvas ir 
sūnūs! Bet aptarkim ką mes darysim su 
šią diena. Tu parašysi Maršalo Simono tė
vui kad pribuvo jo anūkės, ir kad reikalin

ga idant jis parsiskubintų į Parisą; nes jis 
turi ant savęs paėmęs tokius dalykus kurie 
yra didelės svarbos joms. Kolei tu rašysi, 
aš nueisiu į apačią pasakyt labo ryto mano 
žmonai, ir toms mergaitėms. Paskui už
kąsime ką pusryčių. Motina eis- ant mišių; 
nes aš suprantu ji nori to prisilaikyt re- 
guliariškai, nabagė! ' Nėra skriaudos tame, 
jeigu jai tas smagumo priduoda! o jai ne
sant, mudu eisim sykiu apsidairinėt.

— Tėve, —tarė Agrikola, susipainiodo- 
mas, — šį rytą aš visai negaliu su tavim 
drauge eiti.

— Kaip tai negali? — tarė Dagober
tas; — atmink jog tai yra nedėldienis.

— Taip, tėve, — tarė Agrikola, skubi
nai ; — bet aš prižadėjau tuoj iš ryto pribū
ti j dirbtuvę, užbaigti darbą kuris Skubi
nai reikalingas. Jeigu aš to nepadaryčiau, 
butų didelė skriauda ponui Hardy. Bet aš 
tuoj busiu laisvas.

— Tas dalyką perkeičia, — tarė Dago
bertas, su atsidusimu ir apgaila; — o aš 
maniau padaryt pirmutinę mudviejų de
monstraciją per Parisą su tavim šįryt; bet 
tai reikia atidėti del tavo darbo. Tas rei
kalinga: nes tik tuo tu palaikai savo mo
tiną. Vienok, tai yra pykinimas, velniškas 
pykinimas. Nors vėl ne — aš negaliu taip 
sakyti. Matai kaip greitai žmogus pasiga
dina besidžiaugdamas. Aš zurziu kaip tik
ras nekantruolis, tik dėlto kad musų pasi
vaikščiojimas atidedama keletui valandų! 
Ir tai aš taip darau! Aš kuris, per aštuo
niolika metų, tikėjausi dar sykį tave pa
matyt, nedrysdamas net labai pasitikėti ar 
teks matyt! Oh! aš esu tik paikas kvailys! 
— Ir nusiraminimui savęs, senas kareivis 
tik plokštelėje smagiai savo sunui per petį.

(Toliau bus)

RUGPJŪČIO MUM. TELPA:
LEONARDO DA VINCI

Garsus 15-to šimtmečio dailininkas-ar- 
tistas, kuris nupiešė “Paskutinė Vaka
rienė’’ paveikslą ir per suvirš metus 
laiko jieškojo tinkamo veido Judošiui 
atvaizdinti. Stebėtinų gabumų vyras, 
skulptorius, išradėjas, poetas, ir tt. — 
Apie ji skaitysit straipsnyje “Dailės 
Milžinai”.

PETRARCHAS
14-to šimtmečio poetas, kuris įsimylė
jo Į kito moterį, ir kurią garbindamas ' 
visą amžį išgyveno, niekad savo meilės 
neatsiekdamas, nes negalėjo su ja susi
eiti. Straipsnis “Petrarchas ir Laura” 
tą apsako.

REPETITORIUS
Tai gražus Čechovo aprašymas iš 
dentų gyvenimo — kaip jie kitus 
kiną ir vargsta.

stu- 
mo-

MARSO PRISIARTINIMAS
Ar Marsas mus dabar mato, kada 
jį matome, kada žemės tamsi pusė at
sukta į Marsą? Kaip Marsiečiai gali 
pataikyt signalus mums paleisti? Tą 
rasit apsakyta specialiame straipsnyje.

mes

MILŽINAS HERAKLIS
Tai yra vienas iš garsiausių Graikų 
pasakų gadynės karžygis gimęs iš mer
gelės susinėsimo su dievu Jupiteriu — 
kurį Jupiterio (arba Zeuso) žmona no
rėjo visada sunaikinti, o danguose ap
vesdino su savo duktere. “Artojuje” iš
pasakota jo didieji darbai ant žemės. 
Taipg i
KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.R

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

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

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

e



Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

Tusų kūdikio kūnas ir kožnas šmo
telis apvalkalų kuris susiliečia su ka
nu turi būti švelnus ir visiškai švarus. 
Muilas kūdikių odai ir drapanoms yra 
Colgate’s Baby Castile Soap. Tyri 
dalykai naudojama jo išdirbimui, va
lo saugiai ir taipgi visiškai.

ruošti Borden’s Eagle Pienę kūdi
kiams visokių amžių.
rtrukcijų kopijos, tik turit išnildyt 
rupona bent vieno iš paskelbimų ir 
pasiųsti kompanijai, o ji mielai pa
siųs jums dykai kartu su gražia 
knyga apie kūdikius.

Jei norit tu

DIRVA

V Aktu, VII Atidengimų Tragedija iš Lietuvos Krikštijimo Dienų
.ŠĖ K. S. KARPAVIČIUS

Nieko nėra

Kada sunaikinta Albigensų ga-!n,a naaj„ nari!J (arba semi ne-

♦

'omplete in Jtself

ViletAitcrStrop Razor

3522.

35c

ras m tisu va- 
medžioti dola-

darbuosis tarp 
prikalbinimui

Lietuvių Lementorius arba geras skaidymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audinio apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912,-p. 84 ..................

ėmė del spalio 26 u. salę i 
gsime TMD. Apskričiui teatrą.

5 kp. Waterbury, Conn. : M. 
Ęirminaitis (už tris metus); 
Jonas Bosas (už penkis metus).

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

kŪDIKIų « 
GEROVĖS skYRIUS

TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGAN KAI
NA 81.50 METAMS. ŠEKIT T. ' 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
Skausmų ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų staigaus peršalimo.
Šokančių, traukančių, i padūkimą 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvą, jei 
nepamislini apie119 kp. Kenosha, Wis.: A. 

Bakšys, St. Jocius, J. Rnčkaife- 
kas, T. Bagdanavičius, J. Kas
putis, S. Lukmonas, P. Jankau
skas, Br. Mickevičius.

i M. Kasparaitis iš Racine, Wis.
“Nenoriu daug pirm lai-

Užsimokėjo už 1924 m. 
(RUGP. MEN.)

20 kp. Cleveland, O.: Jonas 
Vidugiris, Juozas Bindokas (ir 
už 1923 metus.)

I ALGIS ir GIEDRUTE

FOR S

(Tąsa iš pereito num.) [gražią muziką Dievo garbei.
. [gražesnio kaip krikščionių maldnamiai, ir

Giedrute . ...... [niekas pasaulyje neperviršija ju puošnu-
Ko tu čia nakties viduryje atėjai jei neĮmu 1 1

užpulti mus? Kaip drysai užžengti antį
šios šventos žemės?! [Giedrute

i Jei tas gražumas ir puošnumas butų įgy- 
x(r’IS • , •• •• -i at 'ta gražiais keliais ir gerais darbais, butų
Nurimk, gražioji mergaite. Ne perse- j prakilnus ir krikščionių tikėjimas. Bet jei- 

kiot tavęs atėjau, tik pamatyt tave, nes tik; gU Ugnja, karcĮu ir niirčia įkurta taip kaip 
ką sugryžau. is jpaltaus pasaulio.. At- [r]aroma musų krašte, nenoriu aš tokio tikė- 
ėjau čia tavęs jieskoti, nes girdėjau tave į įimo jr jjerejjj^j0 įu man apie ji kalbi, 
vaidilute esant. ... Netikėdamas tavęs čia

pose
(Iš CENTRO RAŠTINĖS)
Artinasi ruduo, ir bunda vei

kėjai kuopose veikti’su (dides
niu pasiryžimu kultūros labui. 
Lietuviškai visuomenei reikia 
daug, daug gerų knygų, ir jų 
tegali parūpinti čia Amerikoje 
bešališka, kultūrai pasišventus 
Tėvynės (Mylėtojų Draugija.

šią naktį, turėjau kardu sau apsaugą už- 
tikrint.... nežinojau kas manęs laukia... . 
[Pašiepiančiai] ir tu dabar čia prie ug
nies vargsti — kam tu ją saugoji? Jos ne
reikia.
Giedrutė "•

Ugnis yra dievų duota žmonėms iš dan
gaus. Dievas užžiebė ugnį iš saulės, sako 
Merunas. Pirmą sykį, kada žmonės ant že
mės atsirado, ugnies dar nebuvo, ir Dievas 
Augštis pasiekė dangų, nutraukė jį žemyn, 
iš saulės indegė Romuvos Ugnį, ir ji po šiai 
dienai dega neišgesinama. Jei ji užgestų, 
butų pasauliui galas....
Algis

Ar dar tas senis gyvas? Jis jus visus 
pasakomis užburia ir neleidžia jums pažint 
tikro Dievo. Dievas sutvėrė saulę šviesai 
dieną, o ugniai įžiebti davė titnagą ir pintį. 
Bereikalingai tu čia ją sergsti, kada žmo
nės gali turėt ugnį bile kur ir bile kada.... 
Plačiame pasaulyje būdamas, niekur nema
čiau taip ugnį deginant miškuose, ir visi 
jau pripažinę Vieną Dievą, ir apsikrikšti
ję .išskyrus musų krašto.
Giedrutė

Merunas sako, nėra šventesnės vietos ant

Kada stabmeldžiai nesupranta, reikia 
juos priversti gelbėti savo sielas nuo praga
ro. Klausyk, Giedrute, meilė mane prie 
tavęs veda, ir nerimau aš tolimuose kraš
tuose be tavęs.... Pargryžau vėl pas ta
ve kada pasibaigė musų kelionė į Šventą 
Žemę nepasekmingai.
Giedrutė

Tai jus nebuvot pasiekę tų vietų kurių ti
kėjotės?
Algis

Ne. Visai kitaip dėjosi. Nuvykę į Kon-| n,c jog negreit gal 
stantinopolį didieji vadai išsidalijo Byzan- ■ kalba skaitančioj 
tiją išvydami Graikus ir įsteigdami tenai pasirodys kita vi

dingų moksliškų knygų.
Dabar TMD. leidžia “Pasau

lio Istoriją”. Kokia svarba tos 
knygos sunku ir apsakyti trum
pais žodžiais. Turėjom mes vi
sokių raštų, turim ir kitų laidų 
knygų, bet dar neturi Lietuviai 
moderniškos, paskiausiais išty
rimais paremtos Pasaulio isto
rijos, visuotinos istorijos kuri 
atsakytų paskia tįsiems nuoti- 
kiams. Ir jeigu dar paminėsi- 

gal vėl Lietuvių 
visuomenėj 

. , . .. . .. lotina isto-
Latinišką valdžią. Kelionė prieš Sarace- rija_  todelei kiekvieno TMD.
BUS turėjo pasiliauti be jokio mūšio SU jais, Inario priderystė yra paskleisti 
nes musų armijos nusilpo užimant Kon- Į 
stantinopolį. Bet vistiek man teko daly- 
vaut garsiuose mūšiuose už tikėjimą. Su- 
gryžom iš Konstantinopolio į Romą, iš po
piežius pasiūlė mums kryžiaus kelionę prieš 
Albigensus, kurie atsimetė nuo bažnyčios 
ir neklausė Apaštališko valdovo ir žudė jo 
pasiuntinius. Kurie sutikom ant popiežiaus 
pasiūlymo, nusidavėm į pietinę Prancūzi
ją. Pirmutiniame mūšyje žuvo trisdešimts

VAJUS! VAJUS![Atbudimas TMD. Kuo-
Visos T. M. D. kuopos, šalip 

pareiškimo organe, dar gavo iš 
Centro Pirmininko tam tikrą 
buletiną su informacijomis apie 
pradėtą TMD. nariu vajų ir do
vanas pasižymėjusiems.

Nuo rugsėjo 1 d. VAJUS pra
sideda. Per tą menesį prašome 
kuopas tinkamai suorganizuoti 
savo vajaus štabus, parinkti ko- 
mandierius ir bombardierius — 
ir visi lai leidžiasi į minias su
apšvietos ataka. Nes šis vajus Įrašo: 
neturi kitokio tikslo kaip tik ap-[ko girtis, bet matysit trumpoj 
svietą. T. M. D. nenori narių j ateityj darbus ir iš jų suprasit 
kurie skaitytus! tik nariais, ir [kad mes imamės ne juokais už 
nenori jų pinigu laikyti sau iž-[darbo del TMD. 
de susikrovus, bet už kiekvieną !pa (119 kp. K< 
paduotą T.M.D. Iž.dan dolarį ji [gijo ir atsistojo ant tvirtų ko- 
stengiasi atsilyginti krūva nau- [ jų. Rugp. 15 d. i A. Pkašio ras 

tinę susirinko 17 narių 
kia žmonės atjauč:

DEL APRŪPINIMO |

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

tiome skyriuj* mes laikas 
•no laiko gvildensime rei
kalus įdomius bosiančioms 

motinoms Ir motinoms jau
nų kūdikiu

Kūdikių aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai Ir tautai 
ir mes jaučiame, kad ta! 
yra dalykas, kurį mes ta
rime rcgullariškals 
Urplais atvirai b tzžsvd 

^pcrgvUdcsU.!

STRAIPSNIS 88

ir sausai. Ausis lengvai užkrečiamu 
ir ausies skaudėjimas labai skaus
mingas. Užsikrėtus reikia tuoj krei
ptis pas gydytoją.

Jauni kūdikiai turi madą viski kis
ti j nosį. Jei kūdikis pūsdamas uosi 
negali paskui ikito daikto išimti reik 
tuoj kreiptis prie gydytojo

Kad kūdikis butų sveikas reikia 
laikyti jo akis, ausis, nosį ir Durną 
švariai. Taipgi reikia kad visi indai 
kuriais jam mastą gamina, butų sva
rus. Darbas ir rūpestis maisto za- 
minime bus bergždžiai išaikvota jef 
bonkutė ar čiulpikas bus nesvarus. 
Bonkutės reikia išvirinti, taipgi čiui- 

I pikas. Pieną reikia tėmyti ir duoti 
'kūdikiui tik gryną, šviežią plena. 
Pieno klausimas svarbu vasaros irs- 

| tu. Karštame ore pienas turi būti 
■ laikomas šaltoje vietoje Kad nesurug- 
tu. Tūkstančiai motinų vartoja kon
densuotą pieną, dėlto kad jį lengvai 
ir greitai prirengiu.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
išaugo i stiprius ir vikrius berniukus 

• ir mergaites kuomet motina sru-icm- 
iDinuoia gerą priežiūrą su Borden’s

[SAUGOK SAVO KŪDIKIO AKIS,Eagle Pienu. Idant apii.ažindint Lie- 
] AUSIS, NOSĮ IR BURNA 'tuvę motini? kaip Bolden’s Eagle 

•iTenas vartoti, The Borden Company
• Nors visad yra svarbu laikyti ku-[yra išleidus Lietuvių kalboje minas
• dikio akis, ausis, nosį ir bumą šva-• instrukcijas kur pasakcu.a kaip pri-Kaimynū kuo-1 roję, be typač reikalinga tą pridaboti - • - • • -

\ aį._ įšiltame ore. Nes iš čia prasideda 
a. “[daug bėdų. Paprastai, vasaros mc-

• nėšiai kūdikiui labai kritiški, ir ' 
!kia daryti viską kad išvengus bėdų. 
: Sena patarlė: “Žiupsnis išvengimo

Beis- | vertas svaro gyduolių” ypač pririnka 
Her trofig I kūdikiams. Niekad negali perdaug 

----- ;rUpCSčio būti, nes turi atminti kad jų 
metus ten mitingų nebuvo lč*i-jniaži kūneliai nėra taip stiprus kaip 

p-_ į suaugusių.
___ ? Reikia šaukti gydytoją del bile ma- 

žo akių uždegimo, tekėjimo iš ausų, 
nors jaustum kad tai menkniekis. 
Greitas veikimas šitokiuose atvejuo
se dažnai apsergsti nuo apjakimo, ar
ba užkurtimo.

Kūdikio ausjs reikia laikyti švariai
A. Lape, iš Clevelando, iš 20 

kuopos praneša: “Paskutinia
me susirinkime rugp. 19 d. nu
tarėme Vajaus laike nariui ku
ris prirašys dešimts naujų na
rių duoti dovanoms TMD. auk
so ženklelį, apart Centro skiria
mų dovanų. Daug narių susi- 
registravo šiam darbui.”

Valio, vyručiai!

■'J y. h j

žemes kai Romuva, Amžinos Ugnies būvy- j tūkstančių netikėlių, ir nuo tada popiežiaus ju ,
. - .■ ___ i..-___ iii.::,'________ _______ _ t įsakvfca ivpsti šventi teismai ir tarrlvmai. :_ :nė, ir nėra garbingesnio tikėjimo už musų!
Algis / ■_

Tavo stabmeldiškumas apakino tave ir 
neleidžia išvyst tų gerybių ką pasaulis įgi
jo kada apsikrikštijo. Nėra brangesnės 
vietos ant žemės kai Jeruzalis, ir garbin
gesnio žmogaus kaip Šventas tėvas Romoj, 
kuris yra Dievo vietininkas ant žemės. Ro
muva apie kurią tu kalbi nėra tai Amžinos 
Ugnies vieta, nes ji jau kelintoj vietoj įs
teigta, ir kelis sykius-turėjo išsikelt tolyn 
kada žmonės krikštijosi....
Giedrutė

Bet vistiek ji palieka Romuva musų šir
dyse, nors išgamos senose Romuvose išžudė 
krivius ir išardė ugniakurius, išvaikė ar
ba apkrikštijo žmones. Į naują Romuvą 
vis buvo pernešta kibirkštėlė Amžinos Ug
nies, ir ten vėl Įkurta-negęstanti liepsna. 
Kolei tą liepsna krutės, laimingas bus mu
sų kraštas, ir dievai žmonėms padės....
Algis

Bet ta ugnis amžinai nedegs, aš tau tikrai 
sakau. Ji liks išgesinta — ir išnyks Romu
vos ir visos kitos žinyčios ir pradings šie 
jūsų šventi elkai, o visur viešpataus kry
žiaus galybė ir tikras tikėjimas! Vietoj 
slaptų žinyčių giriose, klestės dievnamiai— 
tai pasakė Romos popiežius. Pamesk tu tą 
viską, Giedrute, apsikrikštyk, ir buk sklei
dėja švento tikėjimo, nes matai, aš atėjau

- tavęs jieškoti — aš myliu tave... . Vietoj 
šios ugnies slaptai deginamos girioje, čia 
kur nors stovės dievnamis, ir žmonės suėję 
melsis Dievui po stogu, o ne ant nuogos- 
žemės.... Nėra garbingesnio tikėjimo už 
Kristaus, nėra galingesnio Dievo už Visa
galį Sutvertoją, ir nėra geresnių žmonių už 
krikščionis.... Kiekvienam skirta dan
gaus karalystė po mirčiai kurie apsikrikš
tys ir garbins savo. Sutvertoją.
Giedrutė

Algi, tu kalbi veidmainingai: tu nesi 
krikščionis, o tik pametęs savo dievus' jieš- 
kai svetimų!
Algis

Giedrute, tu nesupranti. Tu perdaug ap
akinta Menino pasakomis. Tavo dievai yra 
tik stabai, tu jų nežinai kitaip kaip tik iš 
įsivaizdinamų baisybių, ir jie neišgelbės 
žmonių sielų iš pragaro po mirčiai — visi 
stabmeldžiai pateks į pragarą — j amži
nas kančias. Apsikrikštyk, Giedrute, ir aš 
vesiu ta ta į pasaulį ir parodysiu tau visą 
krikščionių galybę ir jų tikėjimo garbin
gumą. Aš nugabensiu tave Į Romą ir paro-

- rodysiu tau Švento Petro baziliką 1-ftirioje 
popiežius laimino išsiųsdamas mus į Kon
stantinopolį prieš Saracėnus. Išgirsi ten

žinią apie Draugijos leidžiamą 
Pasaulio Istoriją kuoplačiausia 
ir duot kiekvienam Lietuviui 
progą tą veikalą (trijuose to
muose, virš 1300 pusi.) Įsigyti.

Tas tai yra till 
jaus tikslas, o ne 

j rius.
Kad t ų kurie 

savo vientaučių
į organizaciją t rusas nebūtų 

irgi be naudos, Draugija pa
skyrė tris dovanas už prirašy-

įsakytą įvesti šventi teismai ir tardymai, 
[ir visi' sugauti eretikystėj buvo deginama 

ant_laUŽU. L„— ------------  —,—o---- - o— j.iįt nauju iiėtiiy sscisct nv-
Įlybe, mus paleido namon apdovanoję auksu Į mokėjusiu du metus ar dau

giau). Tos dovanos yra:
1— Dr. V KUDIRKOS RAŠ

TAI — už prirašymą 25 narių.
2— PASAULIO ISTORIJA — 

už prirašymą 20 narių.
3— KULTŪROS ISTORIJA — 

už prirašymą 10 narių.
Vajus baigsis'tiktai su pabai

ga VASARIO men., 1925 me
tais, todėl kiekvienas TMD. na
rys turi progos gauti nors ma
žiausią — trečią — dovaną pri
rašydamas tik po du nariu per 
mėnesi.

paimtų iš tų turtingų netikėlių. Gryžda- 
mas, aš buvau Paryžiuje, garbingame Fran
cų mieste, ir iper Leipcigą sugryžau Į savo 
kraštą pas tave.... Aš tave vesiu Į tas ša
lis ir parodysiu jų krikščionišką gražumą 
jei tik tu sutiksi apsikrikštyt....
Giedrutė

Svajojau ir aš apie tave — kąda tai, kuo
met tu mane palikai.... Tada aš buvau be
manius apie tave labai daug ir tikėjau kad 
tu pamatysi savo klaidą.... Dabar jau 
pervėlu. Tu labiau persiėmei savo tikėji
mo, matęs plataus pasaulio tikinčiuosius, ir 
sutepei savo rankas krauju nekaltų žmo
nių. O aš.... aš jau vaidilute likau — Am
žinos Ugnies kurstytoja.
Algis

Giedrute brangi, aš negalėjau kitaip — 
aš negalėjau daugiau ateit tave pamatyt, 
nes sekanti rytą kaip aš nusprendžiau vykt 
Į Šventą Žemę, Kristijonas skubiai išsiga
beno mane Į Salcburgą.... Aš būtinai no
rėjau tave sueit, bet nespėjau — suprasi 
mane.... Jie susekė mane su tavim su
sieinant. Dabar aš parėjau pas tave, pra
šyt kad tu apsikrikštytum, nes poipiežiūs iš
leido įsakymą rengt kryžeivas ir siųst į 
musų kraštą — bėda bus tiems kurie, nesi
skubina krikštytis.
Giedrutė

Sakai ateina ta diena kada ir čia desėt- 
kais tūkstančių žus musų žmonės- po vado
vyste tavo ir kitų tokių — ar taip tu kalbi? 
[Nusisukai O, koks teisingas man buvo 
dievų apreiškimas apie užeinančias baisy
bes !....

Lietuvoje “Pasaulio Istorija” 
bus labai brangus dalykas. Se
kančiu budu betgi nariai ją galit 
gražiai praplatint savo Tėvynė
je tarp saviškių: vieni galit pa
sidarbuodami vajuje ją gauti 
ekstra prie savos ir pasiųsti sa
viškiams kada išlaimėsit kaipo 
antrą dovaną. Kiti galit prira
šyti savo PAČIAS ir vaikus — 
jiems visiems knygos bus už tą 
pačią mažą narinę mokestį, o 
tada galėsit apdovanot saviš
kius be pirkimo ekstra ir mokė
jimo didesnės sumos TMD. kny
gynui.

* * *

Kuopos, išrinkit koresponden
tus pranešti apie vajaus eigą 
pas save, ir abelnai visą savo 
judėjimą aprašykit organe.

Algis
Lietuviai ir Prusai turi apsikrikštyt! 

Gėda pasaulio akyse kad šis kraštas vienas 
tebestabmeldžiaują!
Giedrutė

[Sudreba]: Baisus tu man daraisi, nors 
mano širdis tavęs giedžia.... Pasišalink 
iš čia — bijau aš tavęs, nenoriu tave šią 

i naktį matyti. ... Eik tu iš čia greičiau... 
Bijau kad mane dievai nenubaustų! [To
linasi nuo jo.]

[Bus daugiau]

J. Kasputis, prisiųsdamas at
gijusios 119 kp. Kenosha, Wis., 
mokestis rašo: “Brisiunčiu mo
kestis apart senų narių ir pen
kis naujus. Nekurį laiką musų 
kuopa buvo pusėtinai didelė, 
bet po karo, kaip visur, ir pas 
mus atsirado pragaištinga po
litika, reiškia komunistai, kurie 
ardė viską kas tik buvo galima, 
žmonės liko sumaišyti, ir nieko 
rimtesnio nebuvo galima veikti. 
Prie to gabesnieji išvažiavo į 
Lietuvą. Vasario 1, 
į vyko susirinkimas, 
devyni nariai, 
m o

1920 m., 
atsilankė 

ir po apkalbę j i- 
nutarta kuopą likviduoti.

Prabėgo pora mėnesių po tam: 
man pagailo tos kuopos likvida
vimo. Aš pakalbinau keletą se
nų narių, iškolektavau mokes
tis, knygas gavęs iš Centro iš
dalinau, vis tikėdamas kad atsi
ras veikėjų kurie norės palaiky
ti kuopą ir veikti. Taip ir bu
vo per visą laiką. Tik rugp. 15 
d. šių metų man pavyko sukvie
sti būrelis narių ir likosi išrink
ta valdyba: Pirm. A. Bakšys, 
rast. — Juoz. Kasputis, ižd. — 
St. Ruika.”

čia ir vėl pavyzdis kaip vieno 
žmogaus energija išliko TMD. 
kuopos vardas gyvas toje Lie
tuvių kolonijoje. Atėjus palan
kesniems laikams, vėl kuopa at
gijo ir veikia.

Taip visur turėtų pabusti se
nieji Tėvynės Mylėtojai ir at
gaivinti kuopas. Dideli darbai 
ir nauda laukia musų! .

Įrcg. S. V. Pat. Ofise, 
tuojaus ir negatinda
mas laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai suteikia 
maloni] ir greitą pa
lengvinimą.

Nei viena atsargi 
Šeimyna negali būti be 
bonkos Šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.
F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn. N. Y.

Patarimas Tėvams
Dauguma vaiku nevalytų savo dantų jeigu 
tėvai nepadarytų to jų pareiga ir nemokytų 
juos. Geriau yra jiems vartoti Colgate’s 
Ribbon Dental Cream dabar negu vėliau ken
tėti nuo blogų dantų ir blogos sveikatos.
Colgate’s išvalo dantis visiškai ir saugiai. 
Daktarai ir Dentistai visur rekomenduoja 
Colgate’s.

Geri Dantis—Gera Sveikata

DIDIS TAUPYMU BANKAS PA
ČIOJ CLEVELANDO ŠIRDYJ
Per 57 iš savo 75 metų tarnavimo Cie- 
veiandiečiams, ši Society for Savings iš
buvo ant Pnklik Skvere—pačioj “ašyje” 
miesto.

šimtai tūkstančių Cieveiandiečiti naudo
josi su pasitenkinimu jos taupymo de- 
partmcntu ir tūkstančiai iš jų Įsigijo sa
vo namus per paskolas kurias jiems čia 
duota.

Tiems kuriems reikalinga Saugus Depo
zitu patarnavimas šios Įstaigos vieta yra 
labai patogi pasiekti.

tncoi-pomfed 16^9 

įfotietg for 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARB

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS I TAUPYMŲ BANKĄ

Prospect 2420 - Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Old®.
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gyvenimo pavyzdžiu, stengėsi atvesti žmo
nes atgal prie teisybės, kaip ją jie suprato, 
prie nužeminto pasivedimo Dievo valiai.

IŠRAIŠKOS GADYNE
Žmonės Nori Išreikšti Naujai Atrastą 

Džiaugsmą Gyvenimu. Jie Išreiškė 
Savo Laimę Poezijoje, Skulptūroje, 
Statyboje, Piešiniuose ir Knygose.

1471 metais pasimirė labai dievobai
mingas senukas, devynisdešimts vienų me
tų amžiaus. Jisai per septynisdešimts du 
metų gyveno vienuolyne, ant Šv. Agnės 
Kalno, arti seno Danijos miesto vardu Cvo- 
lė (Zwolle), priklausiusio Hanzos Sąjungai, 
prie Iželio uipės. Jis buvo vadinamas Bro
liu Taniu; kadangi jis buvo gimęs kaime, 
tad ir žinomas jis mums vardu Tamas a 
Kempis. Dvylikos metų amžiaus jis buvo 
pasiųstas Į Deventerj, kur Gerhardas Grū
tas (Groot), garbingai išėjęs mokslus Pa
ryžiuje, Kolonijoje ir Pragoję, paskui daug 
keliaudavęs ir pamokslinin'kavęs, buvo įs
teigęs Brolių Draugiją. Tos brolijos na
riai, dievobaimingi ir padorus žmonės, sten
gėsi gyventi teisingu senovės Apaštalų ir 
Kristaus gyvenimu, ' nepasitraukiant nuo 
savo kasdieninių darbų. Jie išlaikė labai 
gerą mokyklą, kurioje geri neturtingų tė
vų vaikai galėjo mokytis senovės bažnyčios 
tėvų išminties. Šitoje mokykloje mažiukas 
Tarnas išmoko Latinų kalbos ir perrašinėti 
senovės rankraščius. Paskui, padaręs vie
nuolio -apžadus, susikrovęs savo knygas į 
rišulį, iškeliavo Į Cvolę ir čia užsidarė vie
nuolyne, pasitraukdamas nuo pasaulio.

Tamas gyveno didelių suiručių amžiu
je. Vidurinėje Europoje, Čekijoje, ištiki
mieji mokiniai Jono Huso, žinomo Anglijos 
reformatoriaus Viklifo (John Wicliffe) 
draugo, vedė keršto karą už jų mylimo mo
kytojo mirti, kurs Konstancijos Tarybos 
nusprendimu buvo sudegintas. Šita Tary
ba buvo prižadėjusi jam saugos kelionę iš 
Šveicarijos j Konstancą, kur jis turėjo išai
škinti savo tikybos mokslą papai, impera
toriui, dvidešimts trims kardinolams, tris
dešimts trims arcivyskupams ir vysku
pams, daugybei abatų, kunigų, kunigaikš
čių ir grafų, susirinkusių 'bažnyčios refor
mos tikslais.

'Vakaruose Prancūzija kariavo per iš
tisą šimtą metų, kad išvijus iš Prancūzų 
žemės Anglus, — tuokart ji buvo išgelbė
ta nuo pražūties, ačiū Arko Joanai, vadi
namai Orleano Mergaitė. Tik užsibaigė šis 
karas, Prancūzija ir Burgundija susirėmė 
del pirmybės vakarų Europoje.

Pietuose Romos papa šaukėsi dangaus 
keiksmo prieš antrąjį papą, apsigyvenusį 
Avinjone (Avignon), pietų Prancūzijoje; 
šis antrasis, žinoma, keikė Romos papą.

, Tolimuose Rytuose Turkai griovė pas
kutinius Romos imperijos likučius. Rusai 
taip jau smarkiai kariavo, kad nusikračius 
valdovų Totorių jungo.

Brolis Tamas nieko negirdėjo apie ši
tas kruvinas Europos imtynes, pats savo 
celėje užsidaręs. Jis buvo visai patenkin
tas savo rankraščiais ir savo mintimis. Ji
sai visą savo meilę Dievo išdėstė nedidelėje 
knygutėje antgalviu “Pamėgdžiojimai Kri
staus” (“De Imitatione Christi”). Šita kny
gutė yra išversta beveik j visas pasaulio 
kalbas. Ją skaitė daugybė žmonių, kas tik 
domėjosi Šventu Raštu. Nėra abejonės, 
kad ta Tamo a Kempis knyga turėjo įtakos 
į daugybės žmonių gyvenimą. Ir šitą kny
gelę parašė toks žmogus, kurio gyvenimo 
idealas išsireiškia negudriame nore “ra
miai praleisti savo dienas kur nors kampe, 
su knyga rankose.”

Geras Brolis Tarnas yra reiškėjas Vi
duramžių skaisčiųjų idealų. Visomis pusė
mis apsiaustas galingai kylančio Renesan
so, visur humanistams garsiai skelbiant, 
kad ateina naujovės laikai, jame išsireiškė 
paskutinė Viduramžių jėgų pastanga. Vie
nuolynai buvo reformuojami. Vienuoliai 
atsisakė nuo savo pirsirišimo prie turtų ir 
palaidaus gyvenimo. Teisingi, padorus ir 
sąžiningi vyrai, švęsdami savo nesutepto

Sudeginimas Huso

Bet jų trusas ir jų viltis buvo bergždžios. 
Naujasis pasaulis nuėjo sau pirmyn, nei ne
pastebėjęs šitų ’žmonių. Ramių meditaci
jų gadynė žuvo. Prasidėjo didi ekspresi
jos, išraiškos gadynė.

(Bus daugiau)
W.

' . ' , Į > '' i f , .

TARP ŠĖLSTANČIŲ AUDRŲ
Tarp šėlstančių audrų, per juras miglotas 
Aš irsiuos be baimės per pasaulio plotus, 
Ten kur gludi laimė, kur meilė liepsnoja, 
Gražių kur dainelių akordai skrajoja.
Iš jausmo, svajonių, iš vargo dalužės 
Pas’dirbsiu valtelę aš plaukt per jūružes, 
Iš skausmo, dejonių aš irklus padirbsiu, 
Ir plauksiu per juras kol laimę išvysiu.
Aš plauksiu per juras toli į tą šalį,
Aš irsiuos, skubėsiu kiek jiegos tik gali;
Per bangas putotas; gai laimę sutiksiu, 
Tarp šėlstančių audrų gal vargą paliksiu.
Skandysiu aš vargą, tamsiausias svajones, 
Skandysiu beširdį, be meilės, malonės,
Gal tuomet tik džiaugsis vargdienė širdužė, 
Gal tuomet man bus jau linksmesnė sielužė.

Radosto Žiedas.
w.

KAPAI
Sėdžiu, sėdžiu ir mąstau. ...
Aplink kryžiai — tai kapai.
Daugiau nieko nematau —
Sėdžiu, sėdžiu ir mąstau:
Tie tai rūmai, ar ne tau?!
Atmink, tavo tai namai....
Suole sėdžiu ir mąstau....
Aplink kryžiai — tai kapai.

D. Vaičius.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškao ir AngliSkai-LietuviSkas

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 | 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudingo. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Bo jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje smoiwH
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!

Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ........... $10.00
Tas pats, gera morokko oua, labai drūtai i........... Sli.ūt)

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

3513. Jaunas Matininkas. Pirmoji dalis. Geometri
jos vadovėlis pradedama jai mokyklai. Parašė 
A. Busilas. Il-ras pataisytas leidimas. Kau
nas, 1921, pusi. 56 ..................................... 40c

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

DARBO ŠVENTĖ
Baubia triubos, 1 
Bubnai dunda,
Koja koją lenkia — 
Darbo Šventė, 
Darbininkų 
Eiliė eilės žengia.
Ore vėliavos* 
Plasnoja, 
Dūdų aidai plaukia, 
Darbo žmonės 
Viens po kito 
Sau parodoj traukia.
Minių minios
Gatvių šonais 
Stovi, mosikuoja, 
Sveikin’ einančius 
Pro šalį, .
Ploja, saliutuoja.
Darbininkų
Eilėms einant 
Gražu pažiūrėti, 
Kokia spėką 
Jie sudaro 
Reik pasigerėti.

Juokų Red.
(*Ne raudonos.)

Nuo to paties: Kaip girioj 
medžių taip miestuose darbinin
kų pilna. Ir kaip girios me
džius vienas žmogelis atėjęs kir
viu gali iškirsti, taip darbinin
kus valdo vienas koks žmogelis 
kuriam jie patįs priduoda galę 
ir svarbą.

Šiandien kada mes šias eiles 
rašome, yra darbo šventė — ne 
pirma gegužės, bet pirma rugsė
jo (kuri išpuola kas metai pir
mą panedėlį rugsėjo), ir Ame
rikos darbininkai padėję įran
kius, apleidę mašinas maršuoja 
gatvėmis, muzikos vedami, ir 
visi linksmi. Minių minios žiu
ri į maršuojančius, kurie patįs 
nemaršuoja. Tiktai mes sėdi
me už lango kaip kokiame kali
nyje ir žiūrime į visus. Ir dau
gybė kitų tokių kaip mes, kurie 
nesiskaitom “darbininkais” ir 
kuriuos kiti “buožėmis” vadina, 
turim sėdėti prie darbo pririšti, 
nes musų darbo negalima atidė
ti, šiandien nepadarius rytoj jo 
nespėsi atlikti.

Toks tai skirtumas tarp “buo
žių” ir darbininkų.

Darbininkai ir kitame kame
— ir abelnai visame — turi ge
resnių progų ir patogumų už 
profesionalus, tik bėda kad dar
bininkai tuomi nesinaudoja. Jie 
daro tik kaip jiems kiti paliepia
— buožes ar kapitalistai, arba 
jų pačių vadai. Taip neturėtų 
būti.

Bet kad taip neturėtų būti, 
reikia kad darbininkas supras
tų kas reikia daryti. O kad su
prasti reikia mokytis.

Ir štai šiandien, kada turi vi
są dieną liuosą, vietoj pasimo
kyti, daugelis darbininkų j ieško 
kur pasigerti, kur laiką dykai 
numesti; kiti važiuoja į laukus 
“parsivežti” ką nors nuo ūki
ninko laukų pagrobus. Kiti j ie
ško gerų laikų, su mergom va
žinėjasi, leidžia pinigus ant nie
ko. Tik retas kuris kasinėjas! 
darže apie savo namus, gavęs 
liuosą dieną. Jis tiek bus pa
tingėjęs pirmyn: jis turės iki 
pusiaužiemio savo paties prisi
augintų burokų, kopūstų, bulvių 
ir kitų daržovių.

Rytoj skaitysime laikraščiuo
se kiek automobilių susimušė, 
kiek suvažinėta žmonių ir vai
kų, kiek užmušta automobiliams 
važiuojant per gelžkelių reles 
šią darbo šventės dieną. Vis tai 
bus darbininkai kurie kitaip ne
moka išreikšt savo laisvę kaip 
tik šėlimu.

Šėlimas — ne kas kitas — 
apsireiškė ir ten kur darbinin
kai galėjo laisvę įgyti. Vietoj 
pasiimt viską atimtą nuo buo
žių, jie iš pašėlimo degino ir nai
kino — užmiršo kad jiems rytoj 
reikės ir pastogės ir maisto ka
da šėlimas praeis. Kalbame a-

pie Rusiją.
Tenai darbininkai irgi nemo

kėjo vieni apsieiti, reikėjo val
dovų ir vadovų, ir ant jų spran
do liko komisarai, kurie juos po 
senovei pavergę laiko ir pasako 
ką daryti.

Kaip pirma sakėme, darbinin
kų yra kaip girioj medžių, bet 
juos valdo kas nori, nes darbi
ninkai patįs nemoka valdytis.

Dar blogiau kad jie ir neno
ri mokytis.

“Amerikos Lietuvyj” radome 
štai ką musų santykiuose su Lie
tuvos “vienminčiais”:

“Sandariečių ‘vienminčiams’ 
Liaudininkams prasidėjo krikš
tijimo darbas. Anais metais 
Sandaros pirmininką Račkauską 
pakrikštijo Vladu, o kad Rač
kauskas nenurimo, tai jį per
krikštyta Vytautu, be atsižvel
gimo į tai kad Račkauskas baž
nyčioje pakrikštyta Vaclovu. 
Dabar tie ‘vienminčiai’ Sanda
ros pirmininką Liūtą pakrikš
tijo pirmininku L.’S.S. (Lietuvių 
socialistų sąjungos), net ir pa
čią Sandarą perkrikštijo į ‘San
daros’ susivienijimą. Aišku kad 
Liaudininkai savo ‘vienminčius’ 
Sandariečius pažįsta taip kaip 
grybai mėnulį.”

Lietuvos poneliams perprasta 
yra skaityti Amerikos Lietuvių 
laikraščius, jie tik didžiuojasi 
savo pilnais klaidų apie mus ir 
kitus laikraščiais.

Jeigu pasektų musų spaudą, 
be abejo išmoktų atskirti vieną 
organizaciją nuo kitos, vienas 
partijas nuo kitų.

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

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

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

duok 
Pieną, 
išauk- 

stiprių

E N COMFaH

TOE BORDEN COMPANY

Jei nežinai kaip var
lot

šitapnsiusk mums
paskelbimą ir mes na
siūsime jums peneji
limo instrukcijas, Ku

šviežias.

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, 
jam Eagle 
maistą, kuris 
Įėjo daugiau 
ir vikrių vaikų negu 
visi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti.

Tūkstančiai motinų 
liudijo jo vertę kai
po kūdikių maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja jį dėlto, kad 
jis švarus, saugus ir 
lengvai kūdikių šū
vi rškomas.

Nėra jokiu abejonių 
apie jo grynumą ar
ba puiku rezultate 
Eagle Pieno del Kū
dikiu penėjimo. Jis 
visados grynas ir

E a prie Pieną

dikm Knygą ir kito-
kias brangias įmor-
macijas dykai.

Borden Bldį, New York

TARP BOLŠEVIKŲ
Bolševikai mėgsta trumpinti 

posakius, vartodami tiktai pir
mąsias žodžių raides ir sąja- 
mas. Pavyzdžiui, jie sako “Gub- 
komas” vietoj “Gubernskij ko- 
mitet”; “Ispolkomas” — “Ispol- 
nitelnyj komitet”, ir t. p.

Sako kad kitą kartą kada bol- 
ševiaki kariavo . su Lenkais bu
vęs šitoks pasikalbėjimas tarp 
Lenino ir Trockio. Trockis, in- 
ėjęs į Lenino kabinetą:

Trockis: Cik!
Leninas: Ps.
Trockis atsisėdo.
Leninas: Kjuf?
Trockis: Puk!
Leninas: Kjem!
Ir pasikalbėjimas užsibaigė.
Skaitytojų žiniai paduodame į 

šitų žodžių vertimą:
1) Cik ■— čest imieju kla- 

niatsia, arba — Turiu garbės 
pasveikinti.

2) Ps — Požalusta sadites, 
— meldžiu prisėsti.

3) Kjuf — “Kak južnyj 
front?” arba, — kaip pietinia
me fronte?

4) Puk — “Poliaki u Kije
vą”, arba — Lenkai prie Kije
vo.

5) Kjem — tai nacionalinis
Rusų "keiksmas. Aha.

National Cash Registers
Nauji ir Vartoti — Visokių 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

Didžiausi Plunksnų įs
taiga Suv. Valstijose

Mes par- 
duodaipc 

savo pa
čių darbo 
P 1 u n ks- 
nas, ir ne- 
s u gadin

tas ilgu 
gulėjimu.

Galim prisiųsti čielas Plunksnas,
supešiotas arba išpukuotas. Visų 
pavyzdžius prisiunčiam ant parei
kalavimo. Siunčiam Plunksnas į 
visas Suv. Valstijas. Rašyk šian
dien į didžiausią Lietuvišką Plunk
snų įstaiga. (38)

ALBERT STETZ
138 Passaic Street, Passaic, N. J.

CUNARD
Lietuviai važiuoją Lietuvon sve- 
čiuosna neilgesniam laikui kai me
tams, galės gryžti Amerikon ne
atsižvelgiant į kvotą.

Į LIETUVĄ
trumpiausiu laiku, kas Seredą, 

trejais ekspresiniais laivais
BERENGARIA AQUITANIA 

MAURETANIA
(per Cherbourg ar Southampton) 
Iš Lietuvos Į Ameriką 

.JEI manot parsitraukti gimines iš 
Lietuvos, vietas užsakykit dabar. 
Musų ofisas Lietuvoj suteiks jiem 
pagalbą ir duos patarimą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius. Kuogeriausias šva
rumas ir maistas. .
Smulkmenų klaus- | 
kit vietinio agen
to arba

CUNARD LINE
1022 Chester A ve. Cleveland, O.

RODYKLE No.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomijs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Apie ketvirtdalis pinigų praleidžia

mų maistui jūsų namuose turėtų eiti 
ant javinių valgių, nes jie yra mais
tingi ir sveiki. Senoje tėvynėj jus 
valgėt juodą duoną, ryžius, makaro
nus ir čielus grudus namie sudarytus 
ir naudojamus su pienu ar Smetona. 
Tie papročiai yra pergeri numesti 
atvykus į šią šalį. Vienok, namie 
gaminti grudai kokius jus naudojot 
tonai čia pavaduojama produktais iš
dirbamais didelių grudų išdirbysčių. 
Kukuruzų f lakai yra vienas popui ia- 
riškiausias javų maistas naudojamas 
Amerikos namuose šiandien. Kuku
rūzų flakai (Corn Flakes) yra gerai 
vaikams ir suaugusiems. Juos gali
ma naudoti receptuose kepimui ir vi
rimui. Sekantis receptas kukuruzų 

! flakų makaronams yra skanus.
i CORN FLAKES MACAROONAI 
I 2 kiaušinių baltymai 
/ 1 puodukas cukraus
j L? šaukštuko vaniles

1 puodukas kokonutų
2 puodukai corn flakes
V2 puoduko riešutų vidurių (kapo

tu)
Suplak kiaušinių kaitimus iki su- 

tirstės, dadėk po biskį cukrų, paskui 
dadėk vanilą, kokonutus, komų f la
kus ir riešutus. Dėk skarvadon po I 
šaukštą kurį pasviestuok, ir kepk | 
neperkarštame pečiuje iki makaronai 
lieka gražiai rudi

Virtuvės Reikaluose
Kuomet perkat grapefruitus arba 

Grandžius geriausia išbandyt juos 
pasvarstant rankose. Sunkus plona- 
skuriai yra geriausi.

Arbatą duodant reikia padėti ant 
stalo indą su cinamono cukrum kad 
ji galima butų naudoti su pyragai
čiais arba kitu kuo kaip kas mėgsta.

Darant bile razinkų pyragą, ra
zinkų sėklas reikia išimti, rupiai jas 
sukapoti ir sumiltavus dėti i pyrago 
tešlą.

Perpjovimui lengvai citrino, padėk 
jį trumpam į pečių. Jis suminkštės 
ir pjausis lengvai kaip švieži vaisiai.

Medinės arba stiklinės šakutės ge
riau yra naudoti duodant į stalą ruk- 
ščius agurkus arba lemeną, nes ac
tas ant jų neveikia.

Naminiai Pasigelbėjimai
Thermos bonkos korkas gal atsi- 

duoti arba turėt kavos skonį kada jį

• pirmu sykiu naudoji. To prašalini- 
mui, Įmerk korką į karštą parafiną 
iki korko visos skylukės užsidengs. 
Pakartok tą kada parafinas nudils.

Keletas veidrodžių tinkamai sudė
tų padidint ižžiuroj kambarį.

Laikyk akinius švariai. Maža bon- 
kutė su pusiau ammonijos ir pusiau 
vandenio yra patogu, nes lašas ar 
du to skystimo nušveis akinius.

Mišinis bičių vaško ir terputino la
bai gera valymui aržuolinių rakandų. 
Senu šilkiniu skareliu ant galo ge
riausia nužibint.

Perplėštą lininį stalo uždangalą ge
riausia susiūti siulu ištrauktu iš to 
paties užtiesalo.

Skalbiant nosinukes kurios pagel
tonavo, naudok biskį tartar skysti
mo perplovimui ir jos išeis baltos 
kaip sniegas.

Grožės Patarimai
Daugelis žmonių valgo ar perdaug 

ar permažai, arba valgo tą kas jiems 
ne ant gero. Abelnai, vyrai valgo to
kių valgių perdaug kurie nėra geri, 
Moters valgo permažai. Sykį pradė
jus prisilaikyt nuo valgymo reikia ir 
laikykis iki gana. Krakmolinių iv 
saldžių valgių reikia vengti. Nerei
kia naudot kavoj ar arbatoj cukraus. 
Duoną reikia apdžiovint ant ugnies 
ir naudot visai mažai sviesto. Val
gyk dikčiai vaisių ir šviežių daržovių. 
Gerk daugiausia kiek gali vandens. 
Svarbiausia ko reikia vengti tai už
kietėjimo ir nevirškinimo. Bandyk 
būti veikli kiek galima, užtektinai 
miegok ir kelk anksti ryte. Trumpi 
ėjimai į ir iš darbo prisidės prie pa
darymo gyvesne.

Ypatiška Sveikata
Į Maisto mokslininkai skelbia pieną 
i esant didžiu “apsaugos” maistu. Pic- 
I nas savaimi yra pilnas maistas—ku- 
Į ris viską suteikia. Suaugusiom rei- 
i kia jo taip kaip ir mažam., nes mai- 
' štai kurie neduoda normalios vysty- 
! mosi jiegos jaunam nepalaikys stip
rumo ir kūno lygsvaros dideliame. 
Augantis jaunimas neturi aplenkti 
pieno, kuris ne tik suteikia kurą rei
kalingai energijai, bet taipgi duoda 
daugybę mineralių druskų reikalingų 
kunui ir daugiau vitaminų negu kiti 
maistai. Pienas turi visus reikalin
gus maisto elementus, ir teikia juos 
formoj taip lengvai suvirškinamoje 
kad paliuosuoja kūno mašineriją nuo 
bereikalingo intempimo.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Borden’s Evaporated Pienas yra du 

syk riebesnis kaip paprastas Bonkos 
Pienas. Kuomet jūsų receptas rei

kalauja pieno atmiešk Borden’s Eva
porated Pieną pusiau su vandeniu. 
Tas sutaupys jums pieno išlaidas.

==> NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotiškais nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmų paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

tyriausio, suldaus-skonio, tikro viduriu pa'.mosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra nurkotiškų nuodu. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkti, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių .
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.

Jūsų aptiekories parduoda Bambino—35c. už bonkų, 
arba pasiųskite tiesiai į laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y.
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PRUSSIAN LITHUA
NIA

No review of Lithuania would 
be complete without mention of. 
Prussian Lithuania, which is 
generally now referred to as 
Lithuania Minor. Since 1422 it 
has been under Prussian domi
nation. It was about that time, 
it fact, that Vytautas the Great 
ceded this part of the country 
to his enemies, the Knights of 
the Teutonic Order, in order to 
promote his far-reaching politi
cal ambitions elsewhere. Never
theless, the greater part of this 
territory has preserved its 
Lithuanian character despite 
its seculiar dependence upon 
Prussia and the most persist
ent efforts to Germanize it. 
One can find in Prussian Lithu
ania Lithuanian customs, types, 
and, above all, the Lithuanian 
language. In 1654 the Old Prus
sians or Borussians renounced 
their Palto-Lithuanian idiom in 
favour of German. The Prus
sian Lithuanian does not differ 
essentially from his compatriot 
of Lithuania Major save in his 
religion, which is Protestant. 
The districts of Tilžė (Tilsit), 
Klaipeda (Memel), Ragaine, 
(Ragnit), Pilkalnė (Pilkallen), 
the eastern parts of the dis
tricts of Labguva (Labiau), Iš
pūtė (Inslerberg), Stalupėnai 
(Stakipponen). Gumbinė (Gum
binio), and Geldapė (Goldapp) 
are still in greater measure 
Lithuanian.

The city of Klaipeda or Me
mel is a very important port for 
the future of Lithuania. In the 
Middle Ages, Memel was an ob
ject of fierce contention bet
ween the Lithuanians and the 
Teutonic Knights. Today, in its 
national complexion, the place 
is largely Lithuanian. Tilžė, 
on the Nemunas, is the natural 
centre of Prussian Lithuania. 
Here was organized the contra
band trade in Lithuanian books 
when the latter were prohibited 
in Russian Lithuania. Tilsit is 
also known as the scene of the 
Peace Treaty of that name 
which Napoleon signed there in 
1807. Gumbinė on the Pisa and 
Isrute on the Pregel are two

interesting localities.
The country is rich in meadow 

lands, and fertile soil. Agri
culture and cattle-breeding form 
here, as they do in Lithuania 
Major, the principal occupation 
of the people. In certain re
gions, along the coast more es
pecially, are less fertile lands 
and peat moors. The town of 
Trakėnai ir famous for horse- 
breeding. Several small locali
ties in the east, Palmininkai for 
example, are also known for 
their amber trade.

MY HEART’S ABODE
By Walter R. Baublis.

My heart is where the breakers 
roar,

The tempest whirls, the eagles 
soar;

Where lightning sends its 
piercing flash

And thunder answers with a 
crash.

My heart is where the ocean 
spray

Keeps ever plunging night and 
day

In sparkling shreads of salty 
brine

Upon the jagged rough coast
line.

My heart is where the fierce 
winds blast

Kills out the sails upon the 
mast.

And sends the bark a-sailing 
forth

O’er foamy waves to its home 
port.

My heart is where the surging 
mass

Of love and hate will come and 
pass,

’Twill not be here and yet not 
there,

But lightly frolic everywhere.
-------- o--------

YES, INDEED
Teacher—Does your father 

pray, Susie?
Susie—Yes, teacher. When 

we sat down to supper last 
night the first thing he said 
was ‘Good Lord! We’ve got 
beans again.’

OFFICE CAT
TRADE MARK

BY JUNIUS
COPYRIGHT 1921. BY CDGAU ALLAN MOSS.

I understand after operating 
an automobile for several years 
bow Rockefelelr got rich. He 
gets his gas at cos*.

-------- o--------
“The diamond is lb hardest 

stone, isn’t it?”
“Yes, the hardest to get.”

-------- C- -----
Who’s R.-ht?

Hardware Dealer (rebuking 
clerk for rudeness to a cus- 

i tomer) : “Smith, you must re- 
I member, a customer is always 
I right.”

Smith: “Well, sir, she said 
you were an old shark.”

A Straight Tip
A young sport who answered 

lan advertisement offering to
Į send some tips on the horses
I received, for his dollar. a card
Iwith this advice on it:

Horses to follow — Hearse
horses.

Horses to back — Hobby

having as many caps at our dis
posal as Arthur has, we make 
the positive statement that

THEY DO, TOO. THEY GET
BETTER THAN AN EVEN 
BREAK1

-------- o--------
A True Diplomat

Because he had been a naugh
ty boy he was sent to bed with
out any pudding. But in the

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisinga patarnavimų.

evening, when his brothers and , 
sisters were fast asleep he crept i 
downstairs, a tearful, white- 
robed figure, and said to his 
mother:

“Mummy, you told me never 
to go to sleep till I’d made peace 
with my enemies, so I’ve come 
down to forgive you and daddy 
for being to rude with me to
night.”

-------- o--------
“How much do you want for 

your head cheese?” asked an
1 old lady in a grocery store.

“Well, Ma’am”, responded the I 
i clerk, glancing at the boss, “if Į 
I had my way you could take i 
him for nothing.”

MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS 
Pašom Išmazgojam
Garbiniuojam .Bob Suraitcm
Apvalai Suraitom Manikurinam
Baltinam Išimam Gyv-Plaukius 
Robinam Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinain

j LOUIS EISENBERG Į 
*:* Turi Geležinių Daiktų, Pečių, X 

Kvarbų, VarniŠių. Stogams
Y Dangalų. Cinuoia ir Lieja.
Ž 1 1 69 E. 79th Street J
*;* Tel. Princeton 1337-K X

Už $3.00 metams pralinksmin
si! visą kaimą. — Užrašyki! 
saviškiams j Lietuvą “Dirvą”

A. L. Glaser
! ADVOKATAS IR TEISIU 

PATARĖJAS
padarė patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais kuriems 
reikia legalio patarnavimo ir pa
tarimo, ofise pas
GEORGE KAUPA & CO.

j 6603 St. Clair Ave.
| Kas Antradienis ir Trečiadienis
| vakaras nuo 7 iki 9 vai. | 

mu .linui,     iiiiiitu.iliiliiiuiiiii.iililii:.i..uuiiii.niiiiiii .iiiiiiiniii. r:u?

Puiki Studija 
Dabar atlieka paveikslu trau
kimą puikioj padidinto} ir 

pagerintoj galerijoj, su 
visais naujausio išradi

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokią rūšių ir 

visokių gru
pių, vestu

vių ir tt.

ANTANAS BARTKUS 
119? East 79th Street

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

1 horses.
Horses to put something on— 

Saw horses.
Horses to let alone — Race 

horses. . ,
-------- o—----- '■

“We’ll now proceed to make 
light of you,” said the witch 

j burner, as he applies his tordh. 
-------- o--------

Getting at the Facts
“Did she leave him because 

I he objected to her bobbed, hair?
“No”, answered Miss Cayen

ne, “What she complained was 
his brutal indifference. He 

! wouldn’t promise not to laugh if 
! it made her bald-headed.” 
j -------- o--------

Some waves may be perma- 
jnent, says A. Žukas, bet a wave 
of patriotism isn’t one of them.

-------- o--------
Make hay while the sun

■ shines, suggests K. Varakojis, 
and you won’t have to borrow 

j an umbrella when it rains.
-------- ---------

Alone on the depot platform,
Bathed in the Winter’s bre.eze 

Stands an empty beer keg,
With nothing in it to freeze. 

Shorn of its former glory,
Drained of its last amber 

dreg;
Beerless, bungless and friend

less,
Stands this lonesome old beer 

keg. 
-------- o--------

Says Arthur Brisbane, in one
■ of his peppy and authoritative 
I editorials: “Do women have a
fair chance in life? THEY DO 
NOT!”

You can prove anything by 
upper-case letters. Therefore,

“Do you thing a dollar goes 
ias far as it used to go?”

“Father, nowadays it never
1 gets back.”

-------- o--------
People are not capable of self- 

government, thinks George Bal- 
j trukonis, so long as they will 
į trust a candidate that the cor- 
' ner grocer doesn’t.
; ----- °-----Germany is now selling lux
uries. The greatest one she 
ever got rid of was the Ilohen- 
zollern family.

--------o--------
Moderns may be a little more 

hardboiled, but not quite so 
many are stewed, says P. Akšis. 

-------- o--------
Golf, we are told, is in its in

fancy in this country. When it 
is full-grown, it will be neces
sary to knock off from golf one 
or two afternoons a week to 
look after business.

LIETUVIŠKA MAUDYNE
Geriausia vieta Clevelande —■ nnrn- 
sas ir muilas duodama tik už 25c.-— 
921 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St.

TURIM VISOKIAUSIŲ VESTUVIŲ 
Sb’KNl Ų J A U N A M A RTĖMS

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

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

Del vestuvių mes turim tokių gra
žių suknių kad merginos išrodys gra
žiausios jaunamartės arba 'pamergės.

A. ANZLOVAR
6202 St. Clair Ave.

f— 

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
(kilikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus Do
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalcs — tas sun-

GELEŽINIU DAIKTU
KRAUTUVĖ

' Visokios Maliavos. Stiklai. VarniSiaL
i Įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
! Plum bėriams ir Stogams Reikmenčs. | 

Namams Padargu*.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki lx 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 15

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)
„Tamstos vaistai yra kaip 

tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

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

315 Fourth Ave., New York- ------------ ---- - -

PE-RU-NA

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimą:

Kuomet Užsisakot

!1!.Mi-A

Fairchild’s Velvettt FAIRCHILD MILLING U 
CLEVELAND.O.

Reikalaukit Kad Jums Duotų 
Tiktai Tiki uosius

į

%
s

Lietuviški Rekordai
GRAFAFONA

V Namų Rakandai
ĮVj ES išpirkome iš Kauno Krautuvės nuo St. Clair 
1 1 ir E. 23rd St. visus Lietuviškus ir kitokius 
rekordus ir grafofenus. Norėdami Lietuvišku dai
ru ir šokiu bei abelnai visokiu rekordų ir puikiau
sių grafofenų kreipkitės čionai, čia taipgi rasit 
savo vientaučius, o prie rekordų jums patarnaus 
Jonas Gudaitis, dirbęs iki šiolei Kauno Krautuvėj. 
Prie musų rakandų ir grafofonų krautuvės prisi
dėjo dar naujas bendras, visiems gerai žinomas 
GRACIJONAS ŽIDONIS, geresniam musų vien
taučių patarnavimui namų reikmenų pirkime.
■VISO RUGPJŪČIO MĖNESIO BĖGIU MES DA
ROME DIDELI IŠPARDAVIMĄ RAKANDU IR 
VISOKIŲ NAMŲ REIKMENŲ — ATEIKIT PA

SIŽIŪRĖTI — KAINOS ŽEMIAUSIOS!
Kituose miestuose pristatėm Rekordus per naštą. Rašykit

CieveSand Furniture Co.
6412 Superior Avenue v

M. Sacevičius G. Židonis.

į
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1 GEORGE W. LEDDON I
:: ADVOKATAS ::

2 The A. B. Savings & Loan Co. Bldg. =
f 3354 SUPERIOR AVENUE f
= Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J. ~

BALUKONES
----  Advokatas —-

Naujas ofisas 921 Engineers Bldg. Tel. Main 1180

Lietuviška Čeverykii Krautuvė
Vyrams, moterims ir vaikams. Gražus, tvirti ir pigus.

Style Shoe Store
6824 SUPERIOR AVENUE 

Priešais Lietuvišką Svetainę
B. JOKUBĖNAS, Savininkas.

USE

Rašyk knygeles is ^iurĮno Eyo Remedy Co., 9 East Ohio St., Chicago

Naktimis i 
Rytmečiais 

Turėk Tyras, 
Sveikas Akis 

Jei jos Pa vargą, 
Teka, jei skauda, arba Prisinešę 
naudokit Mūrinė tankiai. AAgaivina, 
ramina. Geras Vaikam ir Suaugusiem 

Parsiduoda visose vaistinėse.
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ĮPO LIETUVĄ)
I PASIDAIRIUS į

= Veda Leonas Žukauskas =
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riau buvo panyta pasielgti su 
Klaipėdos krašto gubernatorium 
Budriu, direktorijos prezidentu 
Gailium, Klaipėdos krašto baž
nyčios galva Kun. Gailium, ir 
Simonaičiu bei Vanagaičiu.

Tokiu budu ruoštasis sukili
mas pavyko pirm laiko likvi-

Kiek ir kame yra Lietuvos 
Banko aukso. Iš paminėto ban
ko revizijos komisijos protokolo 
matyti kad gegužės 15 d. Lietu
vos Bankas turėjo aukso viso 
labo 24,284,164 litų, 94 c., kur
sai radosi:

Šveicarijoje, Berne, National
bank 157,979.77 gramų gryno 
aukso gabaluose, kas sudaro 
1,049,964 lt. 50 et., ten pat 796,- 
999.12 gramų gryno aukso ga
baluose, kas sudaro 5,297,012 lt. 
67 c.

Švedijoje, Stockholme, Riks- 
bank Rusų aukso rublių 1,710,- 
000 rub., kas sudaro 8,761,538 1. 
46c., ten pat 15 kilogramų gry
no aukso, kas sudaro 99,692 lt. 
95 et.

Danijoje, Kopenhagoje, Na- 
tionalbanken i Kjobenhagen į- 
vairių valstybių aukso pinigų 
viso vertės 458,134 lt. lc.

Kaune, Federal Reserve Bank 
certifikatai aukso dolariams 
gauti 141,650 dol. vertėj, kas su
daro 1,416,500 litų.

New Yorke, Guaranty Trust 
Company banke 499,509,773 gr. 
gryno aukso gabaluose, vertės 
3,319,840 1. 4c., ten pat 501,553- 
271.8'gramų aukso gabalais ver
tės 3,333,421 lt. 50c.

Kaune, Banko kasoje, įvairių 
valstybių aukso monetomis, au
kso gabalais ir kitais daiktais, 
vertės 548,060 lt. 81c.

Senų skolų mokėjimas. Tei
singumo Ministeris patiekė Mi- 
nisterių kabinetui svarstyti įs
tatymo projektą apie išmokėji
mą litais visokių rūšių caro rub
liais ir Vokiečių markėmis pa
darytų skolų ir pasižadėjimų.

▼▼V

Elevatoriai. Šį rudenį bus pa
baigta statyti du dideli javų 
elevatoriai. Vienas jų statoma 
Kaune, turės 4200 tonų talpos, 
o antras Šiauliuose su 3000 to
nų talpos. Abu elevatoriai sta
toma iš geležies betono ir bus 
augščiausi trobesiai Lietuvoje. 
Elevatoriai skiriama ne tik pre
kybos reikalams, bet ir sėkloms 
valyti ir bus Įrengti sulyg pas
kutiniais technikos reikalavi
mais. Be paprastų mašinų, ele
vatoriams parūpinta ir valomų- 
j ų mašinų javų rūšims: kvie
čiams, rugiams, avižoms, etc. 
Elevatoriuose bus taip pat įren
gta džiovyklos drėgniems grū

dams džiovinti. Elevatoriai su
jungiama su artimomis gelžke- 
lių linijomis, gelžkelių šakomis. 
Abu elevatoriai statoma val
džios lėšomis. ,

▼▼▼

Pirmutinė Lietuvos Dainų 
Diena įvyks rugpjūčio 23 Kau
ne draug su šių metų Paroda. 
Visi paruošiamieji darbai gana 
sparčiai varoma. “Dainų Die
ną” dalyvaus virš 100 chorų. 
Bendras dainininkų skaičius sie
ksiąs 3,500 žmonių. Be to at
vyksią iš Latvijos apie 500 eks
kursantų, kurių tarpe daugybė 
žurnalistų, muzikos kritikų, 
menininkų ir kitų.

Klaipėdos sukilimas. Klaipė
dos krašto Vokiečių ultra-nacio- 
nalistų organizacijos puošusios 
rugpjūčio 4—5 d. naktį daryti 
Klaipėdos krašte ginkluotą su
kilimą. Tuo tikslu buvo jau su
daryta tam tikras komitetas iš 
pirmininko — buvusio Vokiečių 
kariumenės viršilos, Blumenau, 
dviejų adjutantų — Beeck ir 
Rugull, ir raštvedžio Kesler. Vi
sas maišto sumanymas buvo 
pavestas vykdyti Rytų Prūsų 
organizacijos nariui kapitonui 
Amen. Iš komiteto paruoštų 
sąrašų matyt kad pačiame gin
kluotame sukilime turėjo daly
vauti apie 400 vyrų. Augščiau 
sakytą naktį viena sukilėlių da
lis turėjus pulti kareivines, o 
antra — policiją, valstybės, įs
taigas, bankus ir kai kurias pre
kybos įmones, pav. ginklų par
duotuves, iš kur buvo norėta ir 
reikalingų ginklų pasimti. 30 
kulkosvaidžių turėję būti atga
benta net iš Tilžės, kur tikėta
si, sukilimui pavykus, net 150 
ginkluotų vyrų paramos susi
laukti iš vietos organizacijos 
“Hakenkreuz”.

Tačiau dėka budriai vietos pi
liečių apsaugai ir vyriausybei 

I ištikimiems piliečiams apie ruo
štą sukilimą patirta dar kelias 

■dienas išanksto ir jau rugpjūčio 
j 1 d., 21 vai., policija suėmė są- 
j mokslo vadus kaip tik tuo metu 
I rinkusius delegatus Tilžėn kon
taktui užmegsti. Pas suimtuo
sius, kurie dabar laikomi kalė
jime, rasta daug sunkiai kalti
nančios medegos. Į maištinin
kų planus tarp kita ko inėjo su
ėmimas įžymesnių Klaipėdos 
krašto Lietuvių veikėjų ir kari- 

I ninku kaipo įkaitų. Daug šiau

duoti. Susekant maišto orga
nizatorius ypačiai pasižymėjo 
policijos komisaras Varšukas.

Suimtiems gresia sunkiųjų 
darbų kalėjimas.

Komunistų demonstracija, šį
met sukako 10 metų nuo Di
džiojo Karo pradžios. Tos su
kaktuvės minėta įvairių žmo
nių. .Komunistai taipogi pasi- 
skyrę’ liepos 27 iki rugpjūčio 4 
d. laiko tarpą pasauliniam ka
rui paminėti. Tomis dienomis 
jie darė, sulyg jų proklamacijos, 
susirinkimus ir demonstracijas 
prieš karus, vedamus, anot jų, 
“bagočių” reikalais.

Pasak “Lietuvos” Nr. 174, 
tokia demonstracija rugpjūčio 3 
d. mėginta daryti Mariampolėje. 
Po pamaldų, 1 vai., žmonės iš
sipylė iš bažnyčios. Staiga mi
nioj pasirodė pora raudonų vė- 
liavukių. Mat, komunistai, pa
sikišę savo vėliavas po skver
nais, laukė daugiau žmonių ei
nančių iš bažnyčios; jų pačių 
kažin ar buvo vos keliolika. Su
kaudami, l vėliavėlėmis nešini 
grūdosi jie į miesto gilumą kar
tu su beeinančiais iš bažnyčios 
žmonėmis. Pakeliui mėtė su
kaktuvių momentui pritaikintų 
proklamacijų. Bet nespėjo jų 
demonstracija pereiti nei vienos 
gatvės. Tuoj pasitiko policija 
ir visus suėmė, tik vienas gal 
tepabėgo. Minia, net nežinoda
ma kas dedas, tuoj išsisklaidė.

Tuo tarpu suimta septyni — 
šeši vyrai ir viena moteris.

Demonstracijos aktivių daly
vių tarpe buvo daugiausia Žydų. 
Vieną vėliavą nešė žydas šein- 
baumas sakęsis gyvenąs be jo
kio nuolatinio darbo, o kitą Lie- 

I tuvis, Jonas Matusevičius, Ma- 
riampolės Realinės Gimnazijos 
IV klasės mokinis, 19 metų am
žiaus. Jo tėvai apie Keturvala
kius turi 37 margus žemės.

Abiejose vėliavose buvo rašy
ti momentui pritaikinti obalsiai. 
Po obalsiais vienoj vėliavoj pa
sirašius “Lietuvos Komunistų 
Partija, Kominterno Sekcija”, 

I antroj — “Lietuvos Komunistu 
Į Jaunimo Sąjunga, Kominterno 
Sekcija”.

Apskritai aišku buvo kad tie 
-Mariampolės komunistai dary
dami demonstraciją tiktai no
rėjo atlikti jiems iš kažkur už- 

[ dėtą pareigą.

“Neo-Lithuanijos” Stu
dentų Namai Buda- 

vojama
Tautybės idėja laikė gyvybės 

ugnį spaudos uždraudimo gady
nėj kaip žarija išblėsusio auku
ro ugniavietės pelenuose. Tau
tybės toji žarija, lengvesniam 
vėjeliui nuputus nuo jos pele
nus, ėmė žioruoti “Auszros”, 
“Varpo” ir kitomis liepsnelėmis, 
kurios nudegino pagaliau spau
dos draudimo pančius. Ta pati 
idėja, visos tautos žmonių šir
dyse sušvitus, virto griežtu pa
siryžimu sukurti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę — ir išsivys
tė į realę valstybės pajiegą. Jos 
priešakyje atsistojo taip pat 
daugumoj stiprios tautinės ide- 
ologijos valstybės vyrai ir, rei
kia pripažinti, padarė valstybės 

j formavimosi darbo pradžią.
Dabar Lietuvos Universiteto 

j studentai, irgi pirmieji, susibu- 
I rė korporacijon vardu “Neo- 
Lithuania”, įsivedė uniformą, 
Įsigijo vėliavą ir uoliai ėmė ren- 
gtis statyti savo korporantams 

I namus. Tam reikalui gavo že
mės sklypą Vytauto Kalne prieš 
Parodą prie kampo Parodos ga
tvės ir kelio einančio iš Vytauto 
Kalno sodno. Vieta — nereikia 
geresnės, gražesnės.

Namų įsigijimo idėjai reali
zuoti radosi ir Lietuvoje finan
sinės paramos. Bet jos, toli 
gražu, neužteko namams pasta
tyti. Tuo reikalu išvyko Ame
rikon du tautininkų studentų at
stovai, p. K. Marčiulionis ir V. 
Banaitis, aukų rinkti. Šiai idė
jai Amerikoje irgi rados gau
saus piniginio pritarimo. Su
rinkta didoka suma dolarių, 
nors, anot p. Marčiulionio, buvo 
iš Lietuvos siunčiama juos šmei
žiančių laiškų tikslu kliudyt au
kų rinkimui, kas visgi dėlto ne
daug tepakenkė.

Dabar jau “Neo-Lithuanijos” 
namų statymas eina sparčiai; 
du aukštai išvesta, vedama jau 
trečias, paskui galuose ir per 
vidurį ketvirtas aukštas. Iki 
Parodai sienos manoma išvesti, 
iki žiemai stogą uždėti ir įsi
rengti žemutinį aukštą korpo- 

Irantams jau naudotis; antrame 
šiltą butą vidaus darbams bai
gti. Bus gražus namai su cen- 
iraliniu šildymu, augšta, erdva 
sale, bendrabučiu, valgykla ir 
kitais šių laikų patogumais.

Nežinia kuriais sumetimais 
Kauno “informuotojai” siųsda
vo Amerikon žinių kad tautinin
kai studentai jokių namų ne
statą.

“Neo-Lithuanijos” pirminin
kas J. Dargis, K. Marčiulionis

ir kiti 
metais 
namus.

Nuo

korporantai tikisi kitais 
turėsią pilnai įrengtus 

(“Lietuva”.)

diname šią žinelę iš Lietuvos o- 
ficialio laikraščio kad Amerikos 
visuomenė kuri davė aukų Neo-

manytų kad jų pinigai nuėjo 
ant niek, ir kad nesmerktų tų 
laikraščių kurie korporantų tik
slą rėmė. Čia yra gandų jog jie 
visai jokių namų nestatą.Redakcijos: Perspaus- Lithuanijos namams statyti ne-

PRALEISKIT KALĖDAS
SU SAVO GIMINĖMIS LIETUVOJE
Del tų kurie negalėjo važiuoti su p. John W. Luth iš United 

States Lines, su vasarines ekskursija į Lietuvą, United States Lines 
surengė Kalėdinę Ekskuhriją plaukimui ant LEVIATHAN iš New 
Yorko Gruodžio 6-tą.

Visi pasažieriai pasieks jų naminį miestą laiku del Kalėdų 
švenčiu. Mr. Bisca rengs šią ekskursiją nuo New Yorko tiesiai 
į Kauną.

Jeigu nesate Amerikos piliečiu, jums bus išduota specialis pa
velijimas leidžiantis jums būti Europoje vieną metą ir sugryžt, be 
sustabdymo nuo imigracijos aprubežiavimo.

švarus smagus kambariai, gerai valgis, mandagus patarnavi
mas, didelė deniai. Beno koncertai laike keliones.

UNITED STATES LINES
45 BROADWAY, NEW YORK

Arba prie vietinio Agento
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, Ohio

Managing Operators for
UNITED STATES SHIPPING BOARD

THE A. B.
*

Savings & Loan Co.
3354 SUPERIOR AVE-

$1472.90
Yra tai Pasekmė Pa- 

į sidėjimo po $5 savai- 
■ tėję per Penkis Me

tus ant 5 % į
The

A B SAVINGS
& LOAN CO.

'k

5%

GARSUS PASAULINIAI EUROPOS IR AMERIKOS AUTOMATIŠKI 
ŠAUTUVAI IR REVOLVERIAI, ŽEMIAUSIOMIS IMPORTUO- 

TOJO KAINOMIS!
TFMVIČITI Atkreipiant atidą į pažymėtiną nupiginimą importuotų 
1 Hl 1 I Ill 1 • Ginklų.—Pirkit DABAR, kolei dar kainos nepakeltos.

101—Vokiškas oficicrių modelis, 9 mm kalibro (.354) (ima standart 9 mm 
Luger automatiškų pistolių kulkas), 5V6 colių vamzdis, 500 jardų nutaiko
mas, gaunamas pilnai su medine rankena ir kt

Šis šautuvas užima žymią vieta pištalietų tarpe, tinka visiems tikslams, 
kaip militariam ginklui (naudoja Vokietijoj, Rusijoj, Italijoj, Turkijoj, Ki
nijoj, Chinuose, etc.), kaipo atsakantis policijos ginklas (priimtas Vokieti
jos policijoj šautuvas), kaipo čielių pistolis ir medžiojimo šautuvas. Jis 
yra labai lengvas, tvirtas, gero darbo ir saugus naudot. Svoris jo su me
dine rankena tik 3’4 svaru ir ilgis su rankena tik 14 colių. Todėl tinka
mas medžioklei, galima Įkišt į kišenių. Jį sportmenai naudoja medžioklėse 
briedžių, šernu, vilkų, meškų, stirnų, etc. Didžiajam kare Mauser lošė di
delę rolę, kaip‘ir LUGER automatiškas pistolis, buvo naudojamas Vokieti
jos ir kitu karo lauke, dėlei jo didelio nutaikymo, spėkos ir ilko siekimo. 
Jis laikoma STIPRIAUSIA MUŠAMU ir TOLIAUSIA ŠAUJANČIU pis- 
toliu pasaulyje, siekiančiu apie 2,000 jardų.
Pilstolis pilnai su reikmenimis, rankena, etc. $29.95

Kaina ......................................................................................
100—9 mm patronų 4.50

Kaina .......................................... .  ......................................... ....

IKIŠENIO MODELIS, KALIBRO 32, 
IMPORTUOTAS AUTOM. PISTOLIS

apsaugos užraktą kada reikia ir yra
saugus nešiotis kišeniuje.
25 kalibro pistolis,.

Kaina ................. ..

106-Iš- 
imamu 
maga
zinu 
ranke
noj eina 8 patro
nai. Ilgis pistolio 
viso so colių; sveria 
10 uncijų. Jis yra tvirto 
gero darbo, nepainus ir 
labai akuratnas. Turi

32 kalibro pistolis 
Kaina

$8.75
9.75

Ekstra Magazinas, 25 kalibro 1.50
Ekstra Magazinas, 32 kalibro ..1.50
100—25 kalibro patronų ...............1.90
100—32 kalibro patronų ...............2.40

ORTGINALIS VOKIŠKAS “LUGER” 
(Parahelium) Automatiškas Pistolis 
.30 Kalibro (7.65 mm)—33q colių 

Vamzdis—9 šūvių
Naudojamas visame pasaulyj—smar

kus, akuratnas, saugus
Vėliausis Modelis, siekia 1800 jardų.

ŽEMĖS KAIMYNAI
DAUSOSE

PILNAS APRAŠYMAS ŽVAIGŽDŽIU KURIAS MES TANKIAI MATOME

“NAUJAS SECRET SERVICE 
SPECIAL”—Su 5 colių Vamzdžiu ir 

Navy Rankena. Geras Revolveris

105—Šis 5 colių 
vamzdžio Navy 
rankena Revolve 
ris yra geriausias 
tiškas gi Ižų išmcl „ 
Padarytas iš geriausios medegos ką
gali pirkti. Visas iš plieno, gražiai 
padirbtas ir puikus. Naudojamas pa
vieniai ir dubaltavai veikmei. Turi

PAPRASTAS POLICIJOS MODELIS

102'Nau- ’ wjas leng- B
vas gink-
las ypatingai Polici- '^^r
jos Departmentąms.
mų, išlenkiamas cilinderis ir 
Dvigubos akcijos, tvirtų re- 
naujas užraktas kad netikėtai neiš
šautų. 38 kalibro, 4-coliii vamzdis, ir 
32 kalibro, 3 1/4 ir 4 14 vamzdis, 
ksrbuoto medžio rankena. Mėlynos

naują visiško užrakinimo prietaisą 
kad neiššautų netyčia, patentuotą ge
gužes 22, 1917, gilzos automatiškai 
išmetamos kada revolveris atsidaro. 
Garantuotas tokiu kaip iliustruotas, 
ir jei norit gerinusį revolverį už po- 
puliarę kainą, siųskit savo užsakymą 
ant šio revolverio. Paminėkit ar no
rit mėlyną ar nikeliuotą viršų. Juose 
naudojama reguliariai Rim Fire, 32 
ir 38 kalibro S. & W. Center Fire

spalvos $18.50
100 patronų 38 kalibro ...........$3 10
100 patronų 32-20 kailbro .......... 3.60

“BABY” BE GAIDUKO REVOLV. 
104—šis yra mažiau
sias revolveris: sauja 
22 kalibro trumpus 
patronus; gražiai pa

darytas; turi auto
matišką išmestoją ir sulenkiamą gai-

107—Luger au
tomatiškas pis

tolis vartojamas vi
same pasaulyje nuo 
1900 metų ir pasiro
dė praktiškas ir at- 
itžvilgiais kaipo po

licijos ir sporto šautuvas. Paklausk 
karo veterano ką jis mano apie Lu
ger. Jis naudojamas motorciklių po- 
licistų gaudant automobilių banditus 
del smarkumo ir peršovimo per me
talo plotves (1 3 colio), jo didelį aku- 
ratnumo ir toli siekimo. Magazinas 
išmetama paspaudimu sagutės. Kada 
paskutinis suvis iššaunama skylė pa
lieka atdara parodymui kad šautu
vas tuščias.

Nauji modeliai galima tuoj pavers
ti į šautuvą pridėjus parpaslą medi
nę rankeną prie koto. Tas pagelbsti 
šovikui nutaikyt toli šaunant. Toks 
šautuvas tinka medžionei, yra leng
vas, tvirtas, akuratnas kaip šautuvas, 
ir turi spėkos numušti briedį, vilką, 
dideles gyvates, meška, kalnu, liūtą, 

$1.50
Kas yra rašoma knygoj “ŽEMĖS 

KAIMYNAI DAUSOSE?”
Tai be abejo apie dangiškus kunus 

erdvėse, kuriuos mes matome žibant 
per naktų naktis, per metų metus, — 
ir jos žibės per amžių amžius.

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

kios yra jūsų “Laimės Žvaigždės’’?

Kiekvienas žmogus yra gimęs tam 
tikru 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 Pus^aphl- Kaina už vieną J Dvi už $2.00 
Isigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi. 
Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi už 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kūnų kaip pirmoji ap
sako apie tai kas dedasi ant žemės ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšvietei 
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
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patronai.
22 kalibro revolveris

KAINA ___________
32 kalibro revolveris

KAINA y___________
38 kalibro revolveris

KAINA ___________
100—kalibro patronų ... 
100—32 kalibro patronų 
100—38 kalibro patronų

$13.25
14.50
16.25

....... ...55

........... 2.50
..........3.10

GARSUS “MAUSER” PATS UŽSI-
LIODUOJ ANTIS AUTOMATIŠKAS 

PIŠTALIETAS

103—Saugus 
naudojime. 
Šovikas gali žinot kur 
taiko patamsėj tik pa
ko ir patamsėj palytė
jimu ar pistolis užtai
sytas ar ne—kada už
taisytas, užpakalis gaiduko jaučiasi 
viršuje. Tas yra svarbus dalykas, nes 
t onesant prie kitų ginklų pasitaiko 
nelaimes.

Magazinas ima 25 kalibro Ii patro- 
r,uo, o 32 kalibro 8 patronus.
25 kalibro pištalietas $ I 3 95
32 kalibro pištalietas Į Ą

Kaina _____________
Ekstra Magazinas 25 kalibro . .$1.75 
Ekstra Magazinas 32 kalibro .... 1.75 
100—25 kalibro patronų ...............1.90
100—32 kalibro patronų ,, ....2.40
22 kalibro revolveris

(hiką; galima nešiotis brusloto kiše
niuje ar moteriškoj tarbelėj. £5 75
Perline Rankena ekstra............. $2.00
100 patronų 22 kalibro trumpų ...55

Kaina
100—30 kalibro patronų ...........$3.80
Importuotos Karvės Odos Mašna 1.50 
Plokšti Walnut rankena pada

rymui Luger i šautuvą ... ..2.75 
Ekstra Magazinas .........   . .......... 3.00

KAIP UŽSISAKYTI
Iškirpkit tą šautuvą kurį norit, prisekit prie kupono, sykiu su $1.00 iš- 

kalno mokesties kaipo liudymo jusu gero noro, ir pasiuskit mums. Mes pa
siųsim jums šautuvą sekančiu paštu, arba Ekcpresu C. O. D. Užmokė
sit likusius kada daiktas bus jums atvežtas.

V. A. DANIELS.
HICKS BUILDING 
SAN ANTONIO, TEXAS.

Dept. A-114.

Gentlemen:—I enclose $1.00 deposit. Please send me article No.
together with----------- cartriges. I agree to pay balance of purchase price,
plus post or express charges, upon delivery of goods ordered.

NAME _______________________________________________

STREET and No.________________________________________

CITY or TOWN_________________________________ ______

STATE ________________________________________________

MUSŲ GARANTIJA
Mes visiškai garantuojam jog- kožnas daiktas čia padėtas yra tikras, vi

sai naujas ir toks tikrai kaip aprašytas ir iliustruotas.
Mes garantuojame kad bile daiktas pirktas pas mus užganėdins jus pil

nai; kad tarnaus jums kaip galit tikėtis; ir kad jis perstata pilna nerty- 
bę kainos kurią mokate etis; ir kad jis perstato pilną vertyb

Jeigu nebūsit pilnai užganėdintas savo pirkiniu galit ji tuoj grąžinti po 
aplaikymo ir per iškelsim ant kito koki norėsit arba atgrąžinsiju pinigus.

V. A. DANIELS HICKS BUILDING, SAN ANIONID, TEXAS
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SALĖS BENDROVĖS
ŠIAI

ATBAL- sais Lietuviais, o draugauja ir 
su tautininkais, ir su katalikais.

Peštynės vietos parapijos su
sirinkime ir išsiskirstymas ne
užbaigus tarti apie pristatymą 
mokyklai kambarių, ir strploji- 
mas' fanatikui Padegimui nosies 
salės bendrovės direktorių susi
rinkime už jo pastangas nuver
sti nuo “sosto” salės bendrovės 
direktorių pirmininką yra du 
Įvykiai Į kuriuos Clevelandiečiai 
turėtų atkreipti domės ir ati
džiai sekti.

Dabartinis Lietuvių klebonas, 
kaip tik gavo didelę Kun. Hala- 
burdos suaugintą parapiją, tuoj 
ėmė skelbti kad nereikia nieko 
Lietuviško, nes Lietuviai Ame
rikoje vistiek išnyks. Reikia tik 
katalikiško. Ir tuo užbūrė gal
vas ir smegenis tūlų davatkų, 
kurios padeda kunigui tokią 
pragaištingą idėją platint. Tas

Nekurtuos šiaudadušius taip iš
gąsdino kad jie net bijo su tau
tininkais šnekėt susitikę.

Ir viskas tas butų rodęsi tik- 
'ra pergale tų fanatikų jeigu jie 
patįs nebūtų savo susirinkimuo
se stisikolioję, jeigu spaudoj ne
būtų susipešę, ir jeigu parapijos 
susirinkime nebūtų kilęs tas di
delis skandalas.

i Tas viskas parodė jų supuvi
mą ir suirusį stovį, tik dar tūlų 
fanatikų šiaip taip ramstomą. 

| Kada nors visas jų darbas ištižš 
ir pasirodys iš jų didelio truso 
tik košė. Gaila tik tų šiauda- 

I dūšių kurie neturėdami gana sa- 
|vistovumo ir užtektinai smege
nų leido įsigąsdint porai sufa- 

[natikėjusių katalikų kurie dar 
vis mano kad gyvena inkvizici
jos gadynėje. Solo.

činskas ir S. Vilčinskas. Apsi
lankę Kanadoj rado gardaus ru
džio,' kurio Suv. Valstijose jau 

! penki metai kaip nėra.

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
[mėnesinis susirinkimas įvyks 7] 
d. rugsėjo, nedėlioj, 2 v. po pie
tų, Flynn salėj, 5311 Superior 
avė. Kaip visiems žinoma, pa
skelbta buvo “Dirvoj” šaukimas 
vietos draugijų konferencijos 
del bendro veikimo visoms drau
gijoms, ir sutvėrimui draugys
čių sąryšio. Tat ir Dr. V. Ku
dirkos Draugijai reikės rinkti 
konferencijon delegatai.

Sekr. K. Rugienius.

tikriems Lietuviams nepatiko, 
ir jie, nors nedrysdami, kelia 
revoliuciją prieš kunigą.

Antras klebono sumanymas 
buvo — išvaryti iš biznio Lie
tuvišką svetainę ir visą Lietu
vių veikimą užslopinti. Nes jis 
turi savo bažnytinį skiepą kur 
jam patinkami gaivalai gali su
eiti ir vakarus rengti, o visi ki
ti turi paliauti savo rengimus.

Norėdamas subankrutyt Lie
tuvišką svetainę, klebonas buvo 
pervaręs nutarimą katalikiškų 
draugijų sąryšyje kad boikotuo
ti visus kitų salėj parengimus, 
o katalikų parengimus stengėsi 
traukti tik į bažnyčios skiepą. 
Kada po daugelio bandymų ka
talikiškos draugijos sklepan ne
galėjo sutraukt žmonių, jos pra
dėjo rengti vakarus Lietuviškoj 
salėj. Taip salė išlaikyta nuo 
išsprudimo iš Lietuvių rankų.

Bet dabar akli sufanatikėję 
gaivalai ėmėsi kito pražūtingo 
darbo su Lietuviška svetaine. — 
jie pradėjo kėsintis užvaldyti ją

ARKLIŲ LENKTYNĖS
Tinkamam užbaigimui 1924 

metų lenktynių sezono Clevelan- 
do distrikte, Manager Holman, 
užžiurėtojas Maple Heights tra
kto, surengė puikų trylikos die
nu lenktynių programą, kuris 
prasideda subatoj, rugs. 6 d. 
ir baigiasi rugs. 20 d. Bėgyje 
lengtynių bus $70,000 priedinių 
pinigų savininkams arklių kurie 
pralėks pirmas, antras, trečias.

Per tris subatas lenktynių 
programas apima po $2,000 lai- 
žybų kožnai, ir per kožnas kitas 
dešimts dienu po $1,000 ir dar 
$600 iki' $800 priedinių.

Daugelis tų arklių kurie jau 
dalyvavo Maple Heights lenkty
nėse ir tapo pamėgti, dalyvaus 
ir dabar. Arkliai yra gerai su
taikinti, ir bus labai žingeidus ir 
gražus rudeninis karnavalas.

Privažiavimas į lenktynių vie
tą yra lengvas, traukiniais ir 
iiitomobiliais.

Klaidos pataisymas. Pereita
me “Dirvos” num. buvo tilpęs 
aprašymas po antgalviu “Kruvi
na Kova Bolševiku Piknike”, su 
paminėjimu kad tai buvo Lais
vės Pašalpinės Draugijos pikni
kas ir ant Kostelia farmos.

Laisvės Pašalpinė Draugystė 
savo pikniką turėjo tą dieną ant 
Chestnut Grove parko, ir ten 
jokių peštynių nebuvo.

Keno piknikas buvo ant Kos
telia farmos ir kas ten pešėsi 
nežinau, bet ne Laisvės Pašal
pinės Draugystės.

L. P. D. Sekr. Wm. Geibus.

visiškai ir tada tautininkams ir j ,, , , _.
kitiems, kurie prisidėjo daug Penkladienyj “Dirvoj atsi-
prie jos įsigijimo, nei <mro Rlbus form;i,e repitacija veikalo

Tie gaivalai pradėjo svajot ir :“Atgimimas”. Turintieji roles 
apie paėmimą Lietuviško Banko jma‘on®s atsilankyti ant 7:30 v. 
tik į savo rankas, prašalinant, 
visus kitus iš direktorių, ir net j Sandaros 18 kuopos susirin- 
buvo besvajoją išpirkti Šerus iš mas įvyks rugsėjo 9 d.. Lietuvių 
“bedieviu”. Bet jų katalikiški 'salėj, nuo 7:30 vai. vakare. Vi- 
vadai nepergeriausia nubiznia-!si nariai kviečiama dalyvauti, 
vojo, dabar turbut bijo kad pas-Į -----------------
kui visai nusibizniavos kada jie Būrelis vietos Sandariečių vei- 
vl<21.* (fanatikai) liks. _ . ikėjų nedėlioj ir panedelyj per 
( ,le Patls fanatikai sumanė ir [šventes automobiliu buvo nuva- 
boikotuot” visus šiaudinius ka- žiave i Niagara Falls: A. Lapė, 

tahkus kurie bizniavoja su vi-1 J. Vj Mičiulis, A. Žukas,' V. Vil-

Mcs mokame 5r; už padėtus taupymui pinigus, kas reiš
kia kad jus gaunat tiek nuošimčio už $400,00 padėtus mu
sų įstaigoje kiek gautumėt už $500.00 padėtus ant 47;. 
TAS JUMS KĄ NORS REIŠKIA.
Mes esame po Valstijos Užžiura Ohio Valstijoj. Musu 
paskolos yra užtikrintos pirmais mortgečiais ant real es
tate Clevelande ir Cuyahoga Apskrityje, kas duoda de- 
pozitoriams geriausią užtikrinimą kokį tik galima gauti. 
Musų didelis moderninis plieninis skliautas (vault) yra 
įrengtas visokio dydžio saugiomis dėžutėmis. Daugelį tų 
dėžučių galima nusinuomuoti už tokią mažą mokestį kaip 
S3.00 metams. Vertybės popieriai visada bus pavojuje 
nuo pavogimo, pametimo ir sunaikinimo kuomet jus lai
kykit juos namie. Atminkit kad čia jus turėsit savo rak
tą ir niekas negalės atidaryt dėžės be jūsų, net nei ban
ko vedėjai.
Musų viršininkai visada yra gatavi suteikti jums, patar
navimą savo daugelio metų patyrimu biznyje ir patarti 
visame kame tik jus jaučiatės jie gali jums pagelbėti bile 
biznio reikalų klausime.
VIENAS DOLARIS arba daugiau atidarys jūsų padėlius 
ir taipgi čia maolniai priimama maži padėliai, nes po tei
sybei mes norime matyti jūsų pinigus augant pas mus. 
Jeigu jus negalit ateiti, atminkit mes greitai aprūpiname 
visus padėlius ir depozitus gaunamus per paštą. . . <

The A B Savings & ta Co.
3354 Superior Avenue

Būrelio Clevelandiečių Išvažia
vimas pas M. Ladigą ant tar

mes Geneva, Ohio.
Rugp. 30 d., subatoj po pietų, 

pas St. Mežanską susirinko bent 
keturi automobiliai važiavimui 
ant farmos praleisti dviejų die
nų švenčių. Važiavimo tvarka 
taip nustatyta: pirmutinis Pei
ktinas, antras P. Vasiliauskas, 
paskui Gromblis, po jo Petraus
kas. Išvažiavom 2:30 v. po pie
tų, o ten atsiradom 5:30 v. va- 

i kare. Pirmiausia mazgojom a- 
į kis, nes po kelio, apie 65 mylių, 
jo dar reikėjo išsisukt iš gero ke
lio apie šešias mylias, dulkės nu- 
ėdė visą pauderį nuo musų po
nių, ir nuo ponų. Piriną sykį 
teko matyt tokias bjaurias dul
kes, nes mat lietaus nebuvo jau 
per pora savaičių. Automobiliai 
nuvažiavus ant farmos buvo vi
si vienodi balti kaip siViėgas.

Nusimazgojus visiems, nuė
jom vakarieniaut 7:30 vai., o po 
vakarienės tai turėjom geriau
sią nakvynę ant šiaudų po tyru 
žvaigždėtu dangum. Tai pirmų 
naktį. O antrą naktį tai didy
sis Perkūnas suvarė visus į pa
šiurę gulėt, bet kaip lietus ims 
pilt visi sveteliai toje pašiūrėje 
tik raitosi kai tarakonai.

Į Farmeris Ladiga visus užžiu- 
rėjo kuogeriausia, gaspadinės 
Ladigienė, Mežanskienė ir Sus- 

i niene valgius pagamino kuoge- 
riausius, taip kad visi buvo už- 

i ganėdinti tuom išvažiavimu.
Į Nedėlios ryte kaip tik susi- 
I kėlėm visi ir pradėjom pusry- 
Įčiaus tuoj atpiškėjo dar vienas 
j automobilis — tai K. Petraitis 
Įsu savo šeimyna.

Dienos laiką leidom po miš- 
| kus rinkdami uogas — uogų ga
li vežimu vežt, tiek daug, net 

j gaila buvo palikt.
Panedelyj po pietų vėl visi iš- 

įsirengėm į namus. Bet buvo 
j jau visai kitokia važiavimas, 
nes lietus visas dulkes suplojo 
prie žemės. Visi sykiu, be jo
kių negerovių, parvažiavom.

Vienas iš Važiuotojų.

Skaitymu Pagelbesit 
Jūsų Vaikams Apvertinti

Americas Progas
Geras

vaikų
jiems 

laikraščių. 
Dealer yra kas 
dienines naujienas i jūsų namus, 
su liko begiu.
Į gerus piliečius, kadangi jie supranta budus ir pa
pročius ir šios didelės laisvos žemės manymus. 
Kiekvienas šeimynos narys gali rasti daug žingei
dumo ir apšvietos kiekvienoje Plain Dealer laido
je. Būtinai stengkites skaityti Plain Dealer kas
dien pasiimdami ji gatvėj arba užsisakydami at
nešti jums i namus.

skaitymas yra geriausias vaistas jūsų 
troškimams ir ambicijai. Padekite 

sekti dienos naujienas skaitymu gerų 
Jus patirsit kad The Cleveland Plain 

dieninis mokslas. Jis atgabena kas- 
Jis palaikys jus

Jis pagelbės jūsų vaikams išaugti

Kasdien pristatoma Į Namus Parsiduoda Laikraščių Krautuvėse

PAŠAUKIT MAIN 4500

Rugpjūčio 31 diena buvo to-1 NAMAS ANT RENDOS 
kia karšta Clevelande kad taip į 
nėra buvę nuo 1881 metų. L.. 
vo 92 laipsniai šilumos.

Keletas mirė nuo karščio.
Automobiliais suvažinėta nuo 

pradžios metų Clevelande 95 yp.

DR. A. A. IVINSKAS
CHIROPRACTOR

Per 10 metų praktikavęs ligoninėse. 
Norintieji atgauti savo sveikatą per 
sistematišką Chiropraktikos Metodų 

galite atsilankyti
1172 East 79th St.

Ofiso telefonas Penn. 1321 
Rezidencijos telefonas Garf. 5772-J

— Ofiso Valandos —
10—12 ryte, 2—5 po pietų, G—8 vak.

Bu- [ E. 26th St., 4 kambariai viršuje, $15
I mėnesiui randės; gazas, vanduo. 

Randasi arti Payne. Kreipkitės — 
17G0 E. 26th Street. į

4 kambariai ant viršutinių grin
dų, maudynė, elektra, skiepas.; 
Renda $22.50. Turi būti be 
vaikų.
kambariai, apačioj, maudynė, [ 
elektra, furnasas, skalbykla j 
skiepe. Renda $30. Gali bū
ti su vaikais.

Kreipkitės “Dirvon”.

“KANKLĖS” cit nesustojo ir bus nauja “TRI- į 
JŲ METŲ KANKLIŲ KNYGA” atspausdinta į 
šių metų Kalėdoms. “TRIJŲ METŲ KANK- ■; 
LES”, už 1922-3-4 metus, leidžiamos Lietuvoje į 
prenumeratos keliu už Du Dolariu. Siųskit į 
pašto money orderį šiuo adresu: į

MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alėja, 60 Kaunas, Lithuania.

ANT RENDOS didelė fotografi
jų studija, geroj vietoj, vieta 

BIZNIO VIETA PARSIDUODA [ iš senai išdirbta. Galima trau- 
arba ant rendos, ant E. 71 St, kti paveikslus draugijų ir šiaip 

ir Hecker. Kreipkitės 1083 E. didelių grupių. Kreipkitės 2103 
67 Street. St. Clair Ave. (37)

Nedėlioj, ant Kostelic farmos, 
buvo didelis ir įvairus šv. Jur
gio parapijos piknikas. Oras 
buvo gražus, žmonių atvdžiavo 
daug.

SLA. 11 kp. ir ADAD. 1 kp. 
nedėlioj turėjo bendrą pikniką 
Chestnut Grove parlre. Dieną 
praleido visaip besilinksminda
mi. Publikos buvo pusėtinai.

Rugsėjo 8 d. atsidaro viešo
sios miesto mokyklos. Visi vai
kai, ir kuriems suėjo 5 metai 
amžiaus, turi būti leidžiami mo
kyklon.

Dideles Rudeninės Lenktynes j
MAPLE HEIGHTS MILE TRACK

PRASIDEDA RUGSĖJO 6, BAIGIASI RUGSĖJO 20

Trylika dieniu Lenktynių; Septynios ar daugiau Lenktynės Kasdien. |
Prasideda nuo 2:30 p. p. . I

Northern Ohio Traction Co. traukiniai nuo Prospect Avenuo Stoties | 
iki Stop I4| kožną lenktynių dieną. Užtektinai traukinių gryžimui S 
po paskutinių lenktynių. , j

Jaunų Vyrų Kolegijos Modeliai—Vilnoniai

Vaikų 2-Kelinem Siutai
Vilnoniai siutai; visokių gražių mo
delių ir su diržais; naujų šviesių au
dimų ir tamsių, micros 8 iki 18; Bar
gain Basemente, specialiai po—$9'98.

Gražios mados Kolegijos siutai — 
daugybė dvieilių ir vieneilių guzikų 
modelių populiariais bryžiais ir miši
niais audimo — mėgiamose spalvose 
mierose 32 iki 42. Kožnas siutas turi 
dvi poras kelinių—gerai pasiūti ir 
madoje. Basemente po—$24.95.

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmens 
išmuša duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisileiakite šitokio atsitikimo prie savęs 1 
Naudokite

2-Kelinem Siutai

Vaiky Mokyklai Bliuekos 
Apsičiupineję, atpigintos, 
šokio audimo; drūto darbo; 
micros 7 iki 17. Basemente 
parsiduoda po_________ 59c

tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—ttj 
nešvarių baltų lupynėlių pirmų pasirodymą 

savo galvoju Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragina augimų jūsų plaukų. 
Bonka 65c. aptiekose, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai is dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pA4 tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktaru, Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėo kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegza minavimo. Daugybe dakta- 

’ n; užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir p»- 

‘ tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 

I Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
’ riologlškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jusą ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybe. Jeigu turite nusilpnejusitui 

- nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaiŠlnkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pat- 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir t^ padarysiu sųšinizi- 
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Ud I vsJun. 

Nedėldienials nuo 10 iki 1.


