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Gelžkeliečiams Nukirsta Algos,
Grasia Didelis Streikas

DARBININKAMS NUKERTAMA, ABELNOJE 
SUMOJE, $4'8,000,000, IR DAR ŽADAMA 

KIRSTI ATEITYJE.

NELAIMĖS IR JŲ 
AUKOS

Pensacola, Fla. — Užlajoje 
prie šio miesto, laivas išvažiavęs 
su apie 70 žtnonių pasivažinėti, 
menamai nuskendo su visais pa- 
sažieriais. Laivui išplaukus už
ėjo audra. Nesulaukus laivo 
gryžtant po audrai išplaukė ki
ti jo jieškoti.

AIRIJOJ ŽUDYNĖS 
TĘSIASI

Belfast. — Neapikantos karė 
tarp Sinn Feiniečių ir Ulsterie- 
čių eina nepaliaujamai; degini
mas namų nekenčiamų žmonių 
atsibuna dienos laiku.

Gegužio 27 d., per visą naktį

VISUOMENĖS GYVENIMASI R PAŽANGA 
LIETUVOJ EINA PLAČIA VAGA

(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone) 1

Unijų Viršininkai Paleido Į Visus Skyrius Darbi 
ninkams Apsibalsuoti Streiko Apšaukime.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Į Gelžkelių Darbininkams 
Nukirsta Algos

Leidžia Streiko Balsavimą 
Detroit, Mich. — Geg. 30 d.

Pildančioji taryba - gelžkelių 
darbininkų .unijos priėmė re
zoliuciją kuria įsakoma tary
bos prezidentui išleisti gelžke
lių darbininkams apsibalsavi- 

~mą ar streikuoti ar ne delei 
numušimo algų. Jei butų nu
tarta streikuot, streikas prasi
dės apie rugsėjo pradžią.

Detroit, Mich, — Čia automo
bilių dirbtuvėse, prasidėjo gau
sybės dienos. Pirmu laiku bė
gyje dviejų metų dirbtuvės jie
ško darbininkų, nekuriuose atsi
tikimuose net keldamos algas 
kad tik gautų žmonių. Kaimie
čiai skumba į miestą į ■ dirbtu- 

- ves. Tušti namai užsipildo. Vi
si tūrį darbus kas gali bent ma
šiną pavaldyti. Dabar dirbtuvė
se yra bent 280,000 darbininkų.

Fordas permatė jog bus tokis 
staigus atkutimas; jis tam ren
gėsi-. Sako jog per keletą mė
nesių ateityje bus didelis auto
mobilių reikalavimas visoj šalyj.

Nekurios dirbtuvės dabar tu
ri darbo daugiau negu kada tu
rėjo bėgyje 19 metų.

Visur automobilių dirbtuvės 
šaukiasi į geležies-plieno dirbtu
ves pristatyti 
dalių.

Angliakasiai 
mažinimo algų, 
ha kietosios anglies darbininkų 
atstovų su operatoriais tarybos. 
Operatoriai siūlo darbininkams 
sutikti ant numažinimo algų 21 
nuošimčiu. Darbininkai tą at
metą; Darbininkų vadai sako 
jog sutikus ant tokio numušimo 
butų pažeminimas kasyklų dar- 

į bininkų su tikslu kad anglies 
pardavėjai galėtų iš visuomenės 
jai nežinant traukti po bent $5 
nuo tono pelno;

Angliakasių streiko pasekmėj I va^aj rU0§jaSj prje kovos prieš 
smarkiai nykstant dar buvusiam 
anglies ištekliui', daugumas pri-1_ 
sibijo jog su laiku stoka anglies iki galo, 
sulaikys nekurias didesnes in- ~ 
dust rijas.

West Virginijos angliakasių 
vadas Blizzard, pereitų metų pa
sikėsinime darbininkams užimti 
toj valstijoj kasyklas, apkaltin
tas daugeliu .prasižengimų, da
bar likosi išteisintas. Visi dar
bininkai savo jauną vadą laisvai 
išėjusį iškilmingai sutiko.

Tame maršavime, darbininkų 
kovose su kompanijų šnipais ir 
kariumene buvo užmušta kelio-1 
įika žmonių.

Birmingham, Ala. — Kasyk
los eksplozijoj užmušta vienuo
lika darbininkų.

Savannah, Ga. — Lentpjūvėj 
eksplodavus garo Katilui užmuš
ta septyni darbininkai, kelioli
ka kitų sužeista.

Sinnamahoning, Pa. — Che
mikalų dirbtuvėj įvykus eksplo
zijai astuoni darbininkai užmuš
ta ir trįs sužeistą.

Nyack, N. Y. — Akmenų skal
dykloj netikėtai sprogus dina
mitui užmušta keturi darbinin
kai. Kitoj vietoj dirbę penkio
lika vyrų jiko eksplozijos per
mesti ant žemės.

Vienna, Austrija. — Blumau 
mieste valdžios parako dirbtuvėj 
kilus eksplozijai žuvo apie 20 
vyrų ir moterų. Dirbtuvė su
naikinta; plačioj ąpiėlinkėj pa
kilo panika.

Londone gegužio 29 d. buvo 
surengta bedarbių demonstraci
ja. Policiją visus išvaikė, o va
dovus areštavo.

Dirbančiųjų skaičiui augant, ' 
tikrinama jog tai yra žymė “vi- ' 
suotino industrialio atbudimo 
visoje šalyje.” Valdžios darbų 
biurai praneša apie apmažėjimą 
jieškančiųjų užsiėmimo. Daug ■ 
prasideda reikalavimų į darbus ' 

' ant ūkių. Suv. Valstijose yra ' 
6,448,000 ūkių todėl jos suims ] 
didelį skaičių žmonių. 1

joms reikalingų

nesutinka ant
New Yorke ei-

Fayetteville, N. C. — Kariu- 
menės praktiką darant, eksplo- 
davus šoviniui užmušta trįs ka
reiviai ir vienas oficierius.

Prancūzai vis Trukdo 
Susitarimams

Paryžius. — Francuzijos pre- 
■ m jeras Poincare sakoma reko- 
įmendavęs atstovų butam suma
nymą nutarti kad Frąncuzija 

1 atsisakys nuo dalyvavimo Hagos 
[konferencijoj šaukiamoj galuti
nai nustatyti Rusijos ekonomi
nius reikalus, jeigu iškalno ne
bus pilnai užtikrinta jog konfe
rencija svarstys tik vien ekono
minius klausimus, ir kad tie 
svarstymai bus varoma tiktai 
gabiausių ekspertų.

Tarp ekspertų norima kad ne
būtų diplomatų ir politikierių. 

[Taip, pav., Poincare nepripažįs
ta Rusijos užrubežių ministerio 
čičerino ekspertu, kuris visu lai
ku Genooj nesileido niekam pa
sižaboti.

Poincare tikisi jog atstovų rū
mas nutars pavesti jam visą da
lyką 'tvarkyti kaip jam patinka.

Jeigu pasirodytų kad į konfe
rencijos svarstymus nors kiek 
maišysis politikos, Francuzai be 
tolesnio nieko pasitrauksią.'

Portland, Ore. — Septyni peč- 
kuriai ant laivo, rtuegodami, li
ko užmušti ir trįs sužeisti su- 
sikrušime kada tas laivas atsi
mušė į kitą laivą. Pirmasis lai
vas tuoj nuskendo, antrasis pa
lengva nuėjo į dugną.

Nogales, Ariz. — Meksikoj, 
netoli Suv. Valstijų rubežiaus, 
ištikus gaisrui 'ir sunaikinus j 
tuziną budinkų, penki žmonės 
užmušta griūvant teatro sienai.

Chicago. — Suv. Valstijų gel- 
žkelio darbo taryba nutarė pa
velyk gelžkelių kompanijoms nu
kirsti gelžkelių darbininkams al
gas beveik po penkis centus nuo 
valandos. Tokį nukirtimą pa-| 
darius, kompanijos sutaupys. į 
48 milijonus dolarių nuo algų, 
o 400,000 darbininkų pajaus sa
vo kišeniuose lengviau.

Šitas nutarimas ineina galėn I 
nuo liepos 1 d.

Pereitais metais ta pati dar-1 _ Paryžiuje taipgi tęsiasi atly- 
Ibo taryba gelžkeliečiams numa-:^n’mi! Komisijos posėdis, kame 
žino algas abelnoje sumoje ant Įseg. 29 d. gautas Vokiečių atsa- 

| $400,000,000. Jeigu algų maži- kymas ilgai svarstyta ir nepri- 
nimui nebus užkirsta kelio h l eita prie jokio išvedimo, šitas 
toliau, kaip' tarybos rengiamasi | Vokiečių atsakymas duota anit 
dairyti, neužilgo gelžkeliečiams 
bus atmušta visas algų pakėli
mas padarytas 1920 metais abel- 
nai ant sumos $600,000,000 ir 
darbininkai sugryš prie senų al
gų;

Gelžkelių darbininkai ir jų

atlyginimų komisijos reikalavi
mų iš kovo mėnesio. Gale trijų 
valandų atidaus Vokiečių atsa
kymo skaitymo nei vienas ko
misijos narys negalėjo išsireikš
ti ar tas atsakymas yra paten
kinantis.

Pabaigus diskusijas, buvo pa
kviesta į vidų ir Vokietijos at
stovai. Jiems paskui pranešta

I Dabar dar'laukiama oficiaįio J°£ priešingai tikėjimosi, atsą- 
gelžkelių darbo tarybos prane- kymas nebus pasiųsta tą pačią 
Šimo apie nukirtimą. dieną nei vienai tų dviejų val-

Kuomet bus gauta oficialė ži- Į džių, kadangi Francuzai sako 
nia apie tokį tarybos nuospren
dį, gelžkeliečiams bus paleista 
tas klausimas apsibalsavimui ir 
apsisprendimui kokių.žygių im
tis.

numušimą algų. Kovoti ryžtasi

jiems nesą aišku apie ką Vokie
čiai kalba.

Šios derybos eina galutinai su
sitvarkyti su Vokietija kaslink 
karės atlyginimų mokėjimo.

Bankieriai Svarsto Euro- Vokiečiai Dėkuoja Ang- 
pai Pagalbą

Paryžius. — Bankierių komi
tete kuris svarsto Europos eko-| 
neminę padėtį, ypatingai Vokie
tijos klausimą, kur dalyvauja ir 
Amerikos milijonierius ir ban
kierių atsiovas Morgan, išstaty
ta keturi svarbiausi punktai su- 
lyg kurių butų galima padaryti 
tarptautinę paskolą ir sutvarky
ti ekonominę netvarką Europoj. 
Toj konferencijoj išrodo viskas 
į gerą, ir menama jog kas nors 
bus galima padaryti.

Galutiniai tam viskam planai 
busią paskelbta trumpu laiku.

Kokie tie planai yra dar laik
raščiai nesužinojo, bet juos pa
tiekė vienus Morganas, kitus 
kitų kraštų bankų atstovai.

Komitetas taipgi nusprendė 
nuodugniai ištyrinėti Vokietijos 
padėtį, kas duoda tikėti jog ban
kieriai, pradedant savo darbą, 
mato būdą ką nors atsiekti.

Filipinų salų general guber
natorius Woods; kuris pereitą 
savaitę buvo pakliuvęs jūrėse 
audroje, išsigelbėjo spėdamas 
dasiekti saugų pakraštį, 
rado už dviejų dienų.

Atsi-

Kelione'Aplink Pasaulį 
Sutrukdyta

Marseilles, Francuzija. — Iš 
Anglijos išskridęs lakūnas Maj. 
Blake’ su pora draugų, kelionėn 
orlaiviu aplink pasaulį, kelyje iš 
Lyons į Turiną, Italijoj, buvo 
priverstas nusileisti. Nupulda- 
mas orlaivis sudaužė nekurias 
savo dalis. Lakūnai dalimai su
žeisti.

Blake tikėjosi aplėkti pasau
lį j 90 dienų.1 - Ši nelaimė juos 
ant. keleto dienų sulaikė. Or
laivis taisoma.

Bulgarijoj Nebuvo Revo
liucijos

Washington. — Amerikos Mi- 
nisteris Wilson Bulgarijoje pra
neša užginčijančias žinias jog 
Bulgarijoje nėra buvę jokios, re
voliucijos ir jog karaliui ‘Borisui 
nereikėjo iš sostinės pabėgti, ką 
buvo pagarsinę žinios iš Vien- 
nos. Padėtis Sofijoj esanti nor
malė, tik politiški dalykai labai 
nenusistovėję, i— praneša Wil
son.

Popiežius Prašo Ameri
ką Gelbėt Rusijai

Koma. — Popiežius Pius XI 
pasiuntę Prezidentui Hardingui 
ypatišką prašymą kad Ameri
kos pagalba Rusijai butų duoda
ma ir toliau.

lijfed
Bėdinas. — Vokietijos kancle

ris Wirth reichstage kalbėjo 
apie Genoos konferenciją. Did. 
Britanija, sakė jis, vienatinė bu
vusi kuri stengėsi suartint Eu
ropos žmones į krūvą prašalini- 
mui nesusipratimų kokie buvo 
jų tarpe. Tai buvo drąsi, didelė 
ir prakilni idėja, gal but perdi- 
delė kad butų galimą įvykint 
prie dabartinių esančių aplinky- Valstijoms Europos valstybės 
bių. Nedalyvavimas Suv. Vai-' —- ’ 
stijų ir Francuzijos atkaklus at- 
sinešimas tiems tikslams kenkė, 
varžė, taip kad Europinis krizis 

| negalėjo būti 
Į apkalbėtas.

Dr. Wirth 
padėką varde 
nių už jos pastangas (palaikyti 
konferenciją gyva.

Roma. — Fascistų ir komuni
stų mūšiuose vienas liko užmuš
tas, 40 sužeista. Suvirš šimto 
penkiasdešimts žmonių areštuo
ta.

Ilgai reiks laukt skolų. Suv.

pilnai apimtas ir

išreiškė Anglijai
Vokietijos žmo-

yra skolingos 11 bilijonų dola- 
rių (11,000,000,000). Tų skolų 
reiks laukti- “daug metų”, kaip 
darosi aišku. Nei viena šalis 
neturi galimybąs atmokėti net 
nei nuošimčių:

Londonas. ;— Lloyd George 
atstovų bute darė raportą apie 
Genos konferenciją. Jį ataka- 

w . Ivo keli atstovai, bet po to lėi-
Pt’osepanams Automobl- džiant visiems atstovams nubal

inai Perbrangųs suoti jam pasitikėjimą, Lloyd 
Washington. — Nors proše-1 George gavo didumą 235 balsų 

panai Varšavoj labai norėtų va-] prieš 26.
žinėti automobiliais, bet mažai Lloyd Georgė taipgi plačiai iš
kas iš jų gali įstengt nusipirkt dėstė Rusijos klausimą, ko iš to 
net prasčįausį, nes už aufomobi- galima tikėtis, ir kas dar Euro- 
lį atgabentą iš Amerikos reikia pos laukia šitaip dalykams ei- 
mokėti .20,000,000 poniškų mar- nant.
kių. Vos keturi ai\ penki žmo- ----------------- :—
nėš visoj Lenkijoj gali įstengti G(jg|lžio mėn Suv Valstijose 
foiduką nusipirkt. (buvo nulinčiuota 31 negras.

Suv. Valstijoms konferencija 
laikyta Washingtone laivyno ap- 
mažinimui lėšavo $252,002. Tų 
pinigų didelė dalis išėjo algoms 
specialių samdytų žmonių, kita 
dalis įvairiems spausdiniams, 
vertiniams, ir tt.

Čili-Peru tarybos nesiseka.
Washingtone vedama' tarybos 

tarp dviejų Pietų Amerikos res
publikų, Peru ir čili, kurios gin
čijasi už Tacna-Arica teritoriją 
per 40 metų, šiose dienose ta
rybos pablogėjo — abi pusės 
atmeta. viena kitos siūlymus.

Brazilijoj (Pietų Amerikoj), 
Pernambuco mieste, rinkimų 
riaušėse užmušta daug žmonių 
ir daugybės sužeista.

Tie kurie gryžta Lietuvon iš
buvę Amerikoj kelioliką metų 
ar daugiau, nebegali pažinti sa
vo gimtosios šalies. Gyvenimas' 

dangus raudonavo nuo daugelio I i-en virte verda. Ne tik Lietu- 
gaisrų, ir gyventojus buvo ap- vos miestai bet ir sodžiai jau 
ėmęs teroras. Paskui dar už- *x 
imta viena dirbtuvė ir sandėlis 
ir sudeginta dienos laiku.

'Pereitos savaitės bėgiu visoje 
Airijoje nužudyta 33 žmonės, 
Keliolika sužeista. '

Kitose Airijos dalyse taipgi 
tęsiasi šaudymaisi, žudymas iš 
pasalų. Cootehall mieste Airiai 
nužudz pirmiau buvusį konsta- 
belj. Inėję jo stubon prisakė' 
jam išeiti su jais lauk. Išėjus 
jam ant kelio .pusė tuzino pišta- 
lietų atsidūrė į jo šonus iš visų 
pusių. Tuoj jo kūnas buvo kul
kų suvarstytas. Sugryžę po to 
jie reikalavo kad ir jo sūnūs iš
eitų iš stubos. Jis atsisakė. Jie 
tada ėmė šaudyt; vienuolika 
kulkų'perėjo jį.

Prie Londonderry, Airijoj, pa- Į 
kraštin atplaukė Anglijos kariš
kas laivas.

Tame mieste irgi atsibuna žu
dynės. Nekurias miesto dalis 
apstatoma akmeninėmis sieno
mis.

bendrovės — daugiausia varto
jimo ar (gaminimo, (ir šešiolika 
taupymo-skolinimo bendrovių.

Pažymėtinas augimas skautų 
organizacijos. Skautų idėja la- 
bai gražiai prigijo (Lietuvoje ir 
viskas žada jai puikią tenai at
eitį.

Džiugina ir sporto pažanga. 
Anglai ir Amerikonai atsilan
kantieji (Lietuvoje džiaugiasi 
matydami Lietuvos jaunimą už
sikrėtusį jų žaislais: Base-ball, 
football, tennis, ir kitokiais:

Apskritai imant, nuolat au
gantis įir stiprėjantis Lietuvos 
visuomeninis judėjimas duoda

Londonas. — Anglijos ir Ul- 
sterio valdžios skubinai pasiun
tė prie'Airijos parubežio infan- 
teriją. Per keletą dienų (Jlste- 
rio parubežiniai gyventojai toli
nosi bijodami Airių respublikos 
armijos atakų.

Londone eina tarybos tarp 
Airių .ir Anglijos valdžios,-ir 
laukiama bena bus galima pri
eiti (prie kokios nors sutarties.

Rusų-Vokiečių Militarė 
Sutartis

Londonas. — Anglijos valdžia 
pradėjo tyrinėti gandus apie Vo
kiečių ir Rusų militarę sutartį, 
tečiau kolei kas dar apie tai nie
ko patvirtinančio nesigirdi.

Pati Turėjo sau Naktini 
ir Dienini Vyrą

Flint, Mich. — Čia tula 25 m. 
amžiaus moteris gyveno su po
ra vyrų. Vienas dirbo naktimis, 
su tuo prabūdavo dienomis; an
tras dirbo- dienomis — su tuo 
praleisdavo naktis. Kaimynų 
nuožiūrai kilus, ji pasišalino. Ji 
nei vienam savo vyrui nesakė 
■apie tai ir tiedu vyrai nežinojo 
kad jie tokiu budu yra giminės. 
Policija jos jieško areštuoti.

Andarokų trumpumas pasiekė 
zenitą —- pačią didžiausią aug- 
štumą, sako vienas Philadelphi- 
jos redaktorius. Neužilgo 
darokai pradės eiti ilgyn.

an-

ne-

. atgiję: Visur judėjimas, veiki-
■ mas, organizacijų dygimas ir jų 

augimas. Piliečiai savo laisve 
neatsidžiaugia, ir tautos dvasios 
energija praitrykšta tūkstančiais 
srovių srovelių įvairiuose kryp
sniuose.

Pirmoje vietoje reikia statyti 
švietimo darbo bujojimą. Nėra 
gražių ruimingų mokyklų, nėral

■ patogių suolų vaikams, nėra vi- geros vilties ir garantijos jog 
sų reikalingų .prietaisų, bet vi
sa tai atpildo didelis mokslo minės kultūros žvilgsniu greitai 

I troškimas. Lietuvoje mokinasi. pasivys kitas Europos- šalis.
visi: maži ir dideli, suaugęs jau
nimas. Apie 200,000 vaikų Ian- Naujas Linkolnui Pa
ko pradedamasias mokyklas, 
apie 13,000 vidurinesias, o jau 
ir 'Universitetas -turi apie 600 i 
studentų. ___1.1 .
namasi privačiai, pašaliais — 
ypač jaunimo. . Kiek moksleivių 
užsieniuose.

Augant apšvietai, auga parei
kalavimas šviesos šaltinių: kny
gų, žurnalų, laikraščių.- Daugy
bė naujų gerų knygų įvairiuo-i 
se mokslo, literatūros, dailės ša- muro> su daugybe augštų pilio- 
kose leidžiama. Seniau joms rių aplinkui, laikančių stogą; vi- 
nebuvo rinkos; mažai- kas skai- duje randasi paties Linkolno di- 
tyti temokėjo. Dabar jos gau- dėlė stovyla. 
dyte gaudoma.

Periodinė literatūra gražiai 
auga ir stiprėja. Keliolika me
tų atgal Inž. Petras Vileišis did- . 
vyrišką žingsnį padarė leisda
mas pirmąjį dienraštį “Vilniausj., 
žinios”. Tik jisai tai ir galėjo 
padaryti. Reikėjo prikišti ke
lias dešimtis tūkstančių rublių. 
Maža buvo skaitytojų. Dabar 
Lietuva turi šešis didelius dien
raščius — keturis Kaune ir du 
Vilniuje. Be tų, dar yra keli 
Rusų, žydų, ir Lenkų kalbomis. 
Tie dienraščiai auga, gražėja, 
nuolat gerėja turiniu, gausėja 
apgarsinimais.

Susidarė parankesnė dirva 
bujoti savajai .dailei. Yra kam 

i skaityti poetų eilės, yra kam 
pirkti tapybos ir lipybos tvari
niai, yra kam lankyti dramos iri 
operos. Užtat ir Lietuvos dailė į 
bujoja-klėsti. Opera stebuklin
gai greitai išaugo ir bujoja. Di-I 
dieji pasaulio tvariniai, k. a. 
Traviata, Faustas, Demonas, Ri- 
goletto, ir kiti; statoma, karto-' . 
jama daug sykių vis su dideliu j P° ^sas va stijas. 
pasisekimu. Kauno Miesto Te
atras pilnas. Jau 'ir permažas 
pasirodė. Netrukus busią sta-j 
tomą didelį ir .puošnus Tulpių 
Rūmai. Seniau Rusų publikos 
numylėtinis muisų tautietis Kip- Inpykus minia ant negro ku
ras Petrauskas nevystančią gar- r*s nušovė vieną ūkininką ir du 
bę pelnijo atidavęs savo talentą žmones sužeidė, sugavę jį nu- 
Lietuvos operai kurti. Jam pa-1 šovė mirtinai ir jo lavoną sude- 
galbon pribuvo naujų gražių pa-iE^no. Tas buvo Savannah, Ga., 
jiegų, tarpę tų ir du buvusieji I pietinėj valstijoj, kuriose nuolat 
AmeriKiečiai Lietuviai, pp. So-Į negrai linčiuojama. 
deika ir Kudirka. Į ~

Indomus 
ganizacijų: 
bės, dailės, 
operacijos.

Lietuva intelektualės- ir ekono-

minklas
.««« VU*. vvv. Washington. — Mirusių Pa- 
Bet kiek dar moki- minėjimo Dienoj, gegužio 30 d., 

Washingtone atidengta naujas 
milžiniškas paminklas nužudy
tam 1865 metais Prezidentui 
Linkolnui, vergų-negrų paliuo- 
suotojui. šitas paminklas iš
statyta didelio budinko .pavida
le, senoviško stiliaus, balto mar-

Fordą ant Prezidento
Detroito priemiesčio, Dear- 

Iborn, Mich., gyventojai, kur gy- 
Ivena pats automobilių išdirbė
tas Ford, rengiasi pastatyti For
dą kandidatu į prezidentus se
kančiuose rinkimuose.

Vokiškos Prekės “Made 
in U. Š. A.”

Nekurtos prekės darytos Vo
kietijoj turi žymes "Made in U. 
S. A.”, kadangi tų produktų iš
dirbėjai čia randą pigiau duoti 
užsakymus Vokietijoje ir čia jas 
gatavas platinti, o savo dirbtu
ves laikyti uždarytas.

Ku Khix Klan organizacija 
(vėl subruzdo daugelyje miestų 
' veistis. Pereitą savaitę tendy- 
imai daryta Ohio (valstijoj. Da
bar skelbia jų vyriausi vadai 

j jog Ku Klux užbaigė savo pla
nus pilnam susiorganizavimin 

. Th. organi
zacija yra slapta, pripažįsta pir7 
moj vietoj Amerikonizmą, pas
kui neapkenčia kitų tautų, tiky
bų ir rasių.

Chicagoj vienas žmogelis 
gaudamas progos kitaip nusižu- 
dyt, nuėjo į 
džių, užsuko 
do jo durnus, 
užsitroškino.
sinuodyt gazu, bet šeimynos na- pjučio 1921
riai išgelbėjo.  metų įsiregistravo 38 naujos Į £56 Lenkų “markių

automobilio gara- 
automobilį, palei- 
ir užsidarę^ duris 
Namie bandė nu-

augimas įvairių or- 1
Apšvietos, blaivy- I 

biznio, ir ypač ko- *■
Tik vien nuo rug- (Kaina perkant dideles sumas) 

, ... v... • Gegužio 31 d.m. iki balandžio siu 1Q0 markių^„ksinų

PINIGŲ KURSAS Į

35c 
3c

AKIVAIZDOJE tokių svarbių ištisinių raštų kokius dabar “Dir
va” talpina nei vienas skaitytojas neturėtų užtęsti nei savai

tės laiko neužsimokėjęs prenumeratos.. Delei lėšų, Administra
cija negali siuntinėti “Dirvos” tiems skaitytojams kurių prenu
merata pasibaigus, taigi tuoj sulaikoma, jeigu skaitytojas neduo
da žinios apie save arba neprašo palaukti kada gauna musų pa
raginimą prenumeratą atnaujinti. Taigi apsirupinkit apie save. 
Tokių raštų kaip dabar “Dirvoje” telpa retai kada psitiko. At
eityje turime dar svarbesnių. Kam sunku užsimokėt metinę pre
numeratą galit mokėt pusmečiais, po dolarj.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje
” Lietuvoje 

Kanadoje
(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

$2.00
$3.00
$2.50



į Iš Lietuvių Gyvenimo į
CHICAGO, ILL.

Parapijinės Mokyklos — Kle
rikalų Kriminališki Melai — ir 
Kitos Įvairianybės. Šv. Jurgio 
parapijos mokykla, kurią lanko 
apie 800 Lietuvių vaikų, užlai
ko mokytojų 12 Seserų Nazarie
čių, 8 Lietuves, dvi pus-Lenkes 
(taip jas klebonas Krušas pa
vadino, nes jos moka Tėve mu
sų Lietuviškai) ir tris Lenkes. 
Iki šiolei Sesuo Perdėtinė buvo 
Lietuvė; nežinia del kokios prie
žasties ar tai klebonas, ar, kaip 
jis sakė, Vienuolyno patvarky
mu, Lietuvę viršininkę praša
lino, o jos vieton pakvietė Len
kę.

Kadangi šiame momente Len
kai yra Lietuvių priešai tai pa- 
rapi jonai įsižeidė gavę Lietu- 
viškon mokyklon perdėtine Len
kę, na ir pradėjo grupės bobe
lių rinktis apie klebonijos lan
gus, 
patiko, 
biškų : 
21 d. i 
visus ] 
maldų 
lę.

Susirinkus žmonėms į svetai
nę, klebonas Mikolas Krušas 
(vyčiai jį vadina Maikiu) pra
kalbėjo į parapijonus norėdamas 
pasiaiškint kad tai ne jo čia kal
tė, kad tai Nazariečių Vienuoly
nas (Desplains, III.) tai patvar
kę; net iixjam tas Vienuolyno 
žygis nepalikęs, net tuo reika
lu kreipėsi, kaip jis sako, į vys
kupą, bet vyskupas sakė neturįs 
teisių, vienuolynų tiesos esan
čios svietiškiems dvasininkams 
neprieinamos. Ryme esanti vi
sų vienuolynų motina kuri tik
tai turi teisę atmainyti pagal 
savo nuožiūros. Anot klebono, 
ar Lenkė ar Lietuvė vistiek ka
talikė, čia nėra jokio skirtumo. 
Bet, klebonas sako, gerbiamieji, 
turėkit kantrybės dar porą me
tų! tada viskas bus gerai.

Pasigirdo balsas iš tarpo su
sirinkusiųjų: Kas bus do geru
mai po dviejų metų?

Klebonas paaiškino kad, esą, 
naujas vienuolynas Pibtsburge, 
po vardu šv. Pranciškaus, į ku
rį eis Lietuvaitės mergaitės, 
net esančios Nazarietės seserįs 
apleis Nazariečių Vienuolyną, ir 
už poros metų bus Pranciško
nės, tada galima daryti kas tin- ' 
ka, o šiaidien taip turi būti kaip 
jau-yra patvarkyta;

Vienas'parapijonas sako: Mės 
'turime šv. Kazimiero Vienuoly
ną, tame dar daug vietos mere 
gaitėms norinčioms tapti vie
nuolėmis yra, kam dar tveria
ma naujas, ir kam tie pinigai 
aikvojama bereikalo, kuomet 
dar ir Kazimieriečių vienuoly
nai skolose paskendęs ? _

Buvo duota ir daugiau klau
simų, ir buvo didžiausis trūki
mas 
me 
nas parapijonas, kuris priguli 
.prie šitos parapijos apie 15 me
tų, prigulėjo apie 10 metų pa
rapijos chore, pasiprašęs balso 
nuo klebono pasakė: Paliokai 
vergė Lietuvius per šimtmečius; 
visi žino Paliokų draugingumą 
link Lietuvių. Musų broliai 
kraują liedami Lietuvoje kariš

žinoma, <tas klebonui ne- 
. Sustabdymui šitų bo- 
riaušių, nedėlioj gegužio 
vietinis vikaras pakvietė 
pąrapijonus tuoj po pa- 
susirinkti j parapijos sa-

kokio dar,nemačiau jokia- 
kitaihe susirinkime. Vie-

vo ir tebekariauja su Lenkais; 
mes Amerikiečiai negalėdami 
kariauti duodam materialę pa
galbą; jie musų sostinę Vilnių 
yra užėmę, tenai musų brolius 
Lietuvius karia, šaudo ir .kitaip 
kankina, tai kame čia logika kad 
Lenkės vienuolės mokytojauja 
musų mokyklos,e, dar net ir per- 
dėtinę mokyklai pakviesta Len
kę; kas iš musų vaikų bus ir 
kuom mes norim savo vaikus 
padaryt: Lietuviais ar Lenkais? 
Šalin Lenkai nuo musų Tėvynės, 
šalin iš musų mokyklų, šalin ir 
jus visi Lenkų garbintojai, iš
davikai, išgamos, parsidavėliai 
Lenkams! Lietuviais mes esam, 
musų vaikai yra Lietuviai, ir 
mes norim kad musų mokyklos 
butų grynai Lietuviškos, o ne 
Lenkių lizdai!

Tada Kun. Krušas baisiai už
pykęs, net nepažinęs nei savo 
seno parapijono, šoko prie jo 
šaukdamas: Kaip tavo pavardė, 
kas tu esi ? kokią turi . tiesą 
priešintis? — Klebonas ir keli 
parapijo'nai šaukė visa gerkle: 
Sandarokas, Sandarokas! bedie
vis, laisvamanis!

Ant šito kliksmo visa salė su
stojo ir prasidėjo baisus klegė- 
sis, smaugimas. Klebonas apsi
gavo, jam pasirodė kad jau čia 
Sandariętis papuolė, ir nors sy
kį, manė sau, jam kailį išlup
sią už teisybės sakymą. Bet ap- 
sivilta: Vietoje sumišimo prieš 
'Sandaroką parapi jonai pradėjo 
svaidyti kėdėmis į kleboną, ir 
jau buvo .tikras cirkas: Vieni 
šaukė: 
Šalin nuo 
skaldysim! 
ir žvėrišku

Senasis 
Nesenai 
po namus rinkdamos pinigus, 
surinkę 1600 dolarių pasiuntė į 
Desplains Nazariečių vienuoly
nui!

Na taip ir svaidėsi vieni į ki
tus gražiausias iš Kun. Gar
maus žodyno žodžiais, kolei pa
vargo.. Kitas parapijonas duo
da patarimą kad išvyti visas 
Lenkes Seseris, o paimti mer
gaites, civiles mokytojas,- vaikų 
mokymui, o poteriams mokinti 
pakaks dviejų seserų, kas jos 
nebūtų: Kazimierietės ar Na
zarietės. Prie to, duota įneši
mas išrinkti komitetą sutvarky
mui ir privedimui prie taikos 
'kleboną su parapijonais. Bet 
tas viskas buvo be pasekmių, 
žmonės įsikarščiavę nedavė nie
kam kalbėti, apleido salę šauk
dami: šalin Paliokai ir jų užta
rėjai!

Klerikalų melai. Balandžio 
21 d. atvykstant čia Kapt. Nat
kevičiui ir Mokytojui žygeliui, 
klerikalai surengė prakalbas ku
nigui (kurs nėra vertas to žo
džio) Garmui ir M. 'Bagdonui 
šv. Jurgio parapijos salėj. Kun. 
Garmus tęsdamas savo kalbą 
paminėjo jog 1917 metuose Pe
trapilio suvažiavime Kapt. Nat
kevičius nesutiko su kai kurių 
nuomone ir apleido salę giedo
damas Marsalietę. Tuos žodžius 
kalbėdamas, Garmus karščiavo
si liedamas šmeižto .pamazgas 
ant Natkevičius, bet publika 
rankom plojo. Garmus tada šo-

kiti rėkė: 
galvą su- 
Paliokišku

Sandarokas! 
estrados, 
šalin su 
klebonu,
parapijonas rėkia:

Nazerietės vaikščiojo

ne-

šu-
Ir

ko ant arčiau sėdinčio žmogaus 
šaukdamas: Kam tu ploji? tu 
esi bolševikas. Ereštuokit! 
išleiskit, jis bolševikas!

Kiti sufanatizuoti pradėjo 
kaut: Užmušt tą bedievį!
tuoj parapijos pus-Lenkis poli- 
cistas pribėgęs pagriebė jį už 
apikaklės, išvedė laukan, o ten 
niekam nesant apginti, jis žmo
gelį taip sumušė kad tas nepa- 
jiegė nei namon nueiti. Gal bu
tų visai užmušę kad ne repeti
ciją laikąs choras 'kurio nariai 
laiku išbėgę' išgelbėjo nekaltą 
žmogų.

Sekantį panedėlį Mildos Teat
re kalbėjo Natkevičius ir Žyge
lis, ir tenai atsilankė Garmus, 
Bagdonas ir kiti karžygiai. Po j 
kelių dienų vėliau pasirodo pra- I 
nešimas “Drauge” jog “šiandien 
kalbės Garmus ir Bagdonas Šv. 
Jurgio salėj, ir Kapt. Natkevi
čius ir žygelis yra užkviesti į j 
šitas prakalbas”. Suprask, busi 
diskusijos, čia jau buvo pir-j 
mas klerikalų melas: Niekas žy
gelio ar Natkevičiaus nekvietė 
į jokias diskusijas; tas viskas 
buvo daroma tiktai “Draugo” 
ir kitų šmeižikų žmonių privi
liojimui.

Pasibaigus Garmaus ir Bagdo
no šmeižimų kalboms, skirstan
tis namon, kaž kas patamse su 
kokiu tai tikslu užpuolė Petrą 
Gritėną, vyčių narį, ir suplėšė 
jam rubus ir net pakaušį per
skėlė. Toj vietos tas atsitiki
ma nėra retenybė, nes tai yra 
bažnyčios auklėtųjų plėšikų bu
veinė, bet vyčiai per “Draugą” | 
leidžia visokius kriminališkus 
melus, buk itai Sandariečiai tą 
padarę iš kokio keršto. Tai an
tras to paties vakaro ir tos pa
čios klerikališkos supuvusios 
bandos kriminališkas prasima
nymas.

Dabar Chicagoje klerikalai 
taip yra iš vėžių išėję kad net 
jiems sapnuojasi Sandariečiai; 
jie mato sau pavojų, nes žino 
kad į Sandarą priguli visi ap- 
šviestesnieji žmonės, o pas kle
rikalus liko tiktai vienas dakta
ras kuris .su tuo pačiu 100 dol. 
vertės bonu vargsta po Garmaus 
prakalbas. Jie mato kad jau iš

' LIETUVIAI
Birželio 24 ir 25 d., subatoj ir nedėlioj, visi Ame

rikos Lietuviai yra šaukiama Tėvynei Į talką.
Amerikos Lietuviai tomis dienomis padės pama

tą Lietuvos valiutai, saviems Lietuviškiems pini
gams. Tai bus — •

Aukso-Sidabro Fondo Dienos
VISI prirengkime dovanas.. Kas gali lai aukoja 

aukso pinigus ar daiktus. Kas negali auksu, lai 
aukoja sidabru,' daiktais, ir pinigais. Bet visi esan
tieji darbo metuose, vyrai ir vaikinai, moteris ir 
merginos, yra prašomi aukauti nemažiau kaip po 
sidabrini dolarį; gi vaikai — nemažiau kaip po 25c.

VISI, dideli ir maži, neškime ir paduokime auką 
patįs. . . ,

VISI, visų partijų, visų tikėjimų, visokių pakrai
pų, visokių tautų, bile tik jaučiasi Lietuvos vaikais, 
— visi su dovanomis.

VISI lai neša savo dovanėles- į savo kolonijos nu
skirtą vietą.

VISI aukotojai bus skaitomi Lietuvos kūrėjais.
■ VISI bus užrašyti Lietuvos Valstybės knygose.

VISI gaus paliudymus kad iš jų auka buvo pri
imta.

VISI LIETUVAI Į TALKĄ!
TĖVYNĖ ŠAUKIA JUS!
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Piktpinigis užkrės piktu
mų visus b'logadarius, jie iš 
kantrybės išėję arba sprogs 
arba dar nesprogę pasiša
lins iš visuomenės tarpo.

Piktpinigis sakys žmo
nėms tiesą kurios labai bijo 
ir piktinasi girdėdami viso
kį tamsybės platintojai, juo- 

) di ir raudoni.
Piktpinigis jau suraukė 

I “Raugo” redaktoriaus kak
tą, ir jis pamatė kaip iš 
Erie' Ežero išlipo septynios 
Piktpinigio liesos karvės ir 
drąsiai eina prieš klerikalų- 
paraonų riebias karves.

Šitaip Slapti Spragilaičiai 
praneša vyriausiai Slaptos 
Spragilų Sąjungos galvai 
gerb. Spragilui.

Ale Slaptų Spragilaičių 
yra ir Vašingtone kur gerb. 
Fabijonas viešpatauja ir no
ri priprašyt kitų srovių žmo
nes paliaut partiviškumų, o 
savus slaptai ragina kuola- 
biausia laikytis savo srovės 
reikalų, paniekinti viską ir 
visus. Tada, jis mistiną, ga
lės užviešpatauti. Dabar jis 
stojo vyriausia Atstovybės 
galva arba smegenimis.'

Ale dabar Atstovybėj ran
dasi ne Fabijono plauko ir 
ne jo spalvos žmonių, tai, 
praneša Slapti Spragilai
čiai, gerb. Fabijonas nuva
žiavęs nori juos iš vyt ir pa
daryt Atstovybę grynai kle- 
rikališka, o paskui pradės 
valyt Ameriką nuo Sanda- 
riečių ir laisvamanių. Ale 
kaip juos išvalys? Nagi ap
skųs visus valdžiai bolševi
kais, kaip Lietuvoj daro, iš 
čia juos valdžia varys na
mon Į Lietuvą. Ir tuoj Ame
rika liks tokia' kokia senai 
gerb. Fabijonas ją padaryt 
norėjo.

Ale kas bus kaip visi lais
vamaniai subėgs Į Lietuvą? 
— Paklausit. Gerb. Fabijo
nas gudrus. Jų nei vienas 
į Lietuvą nepateks. Ba čia 
atvažiavo Garmus kartu
vėms pinigus rinkt, ii’ kas 
tik iš Amerikos Į Lietuvą — 
bile tik laisvamanis — tuoj 
kaklas į Virba'liaus kilpą!

Ar ne -puiku ? .
Lietuvoj su jais mažai bė

dos, 'ba kožnas klebonas yra 
kaizeris arba caras ir pada
ro su laisvamaniais ką nori : 
ištremia arba kalėjiman už
daro. Ir tuoj prasidės ramy
bė klerikalams ant žemės ir 
gausybė kišenių je.

Ale vot visa bėda: Ėmė ir 
išlipo Piktpinigis ir tas vi
sus jų planus suardys.

Ar ne dantų griežimas? 
Ar ne piktumas? Ar ne Die? 
vo bausmė musų klerika
lams užėjo!

I S. S. S. RAPORTAS APIE 
PIKTPINIGĮ

Jau gerb. Spragilas už
miršo ir apie šonkaulius ir 
daugiau jų nejieško, — sako 
nekurie. Kiti rodos klausia, 
kitos teiraujasi, ale gerb. 
Spragilas laiko neturi. Ba 
kaip žmogus įkiši nosį į po
litiką tai ir ištraukt negali. 
Visi dalykai (tada ant šono 
lieką.

Ale laimingas gerb. Spra
gilas kad (susitvėrė Slaptą 
Spragilų Sąjungą ir turi po 
visus svieto kraštus, kam- 

_________, _ ______ _____ pus, šonus ir pašiuręs savo
tatis” (M. Petrausko); parengė Slaptų Spragilaičių. Nors 
“Aušrelės” Choras. Abidvi ope- tiek lengviau kad žinai gau- 
retės yra labai gražios, tik, ži- si teisingas ir necenzuruotas 
noma, musų scenos mėgėjai pa-j žinias. O dar laimingesnis 
prasti lošėjai ir dainininkai yra I del to kad mokslas visada 
dar silpni pilnai tinkamai su- Į progresuoja ir išranda to- 
vaidinti tokius veikalus, šiems jkius dalykus kokių Slaptai 
veikalams reikalinga didesnio iš- Spragilų Sąjungai labiausia 
silavinimo atlikimui visko kas reikia.
juose apimta, ir reikalauja nuo 
artisto pilnos gestikos ir ir tech- j nas arba “radio” kaip jį ki- 
nikos išsilavinimo. Vienok šį ti vadina. Kaip ten nebuvo, 
kartą išpildymas lošėjų užduo-|jĮ Slapta Spragilų Sąjunga 
čių išėjo nevisai blogai.
relės” Chorui ir solistams pri-j 
klauso garbė už jų pasirodymą 
su operetiniais veikalais.

Musų publika, matomai, mėg
sta operetes. Galima suprasti 
iš to kad laike lošimo užsilaiky
mas publikoje buvo gana rim
tas, ir pertraukose buvo girdė
ti. dideli aplodismentai, kas rei
škia jog publika buvo patenkin
ta lošimu.

žymesnes roles “čigonuose' 
turėjo: Karinos, senos čigonės, 
— Elena Barbaravičiutė; Roto, 
čigonų vado, — J. Dirvelis; 
Grapo Gari j a — B. Mingilas;' 
Eros, (čigonų įvado pačios, — 
Julė Mitrikaitė; Orijo, jauno či
gono, — P. Skrickis. Iš visų 
šių solistų, reikia pažymėti, ge
riausia pasirodė J. Mitrikaitė ir 
Barbaravičiutė, iš vyrų Jonas 
Dirvelis ir P. Skrickis.

“Consilium Facultaitis” vado
vaujančiose rolėse daugiausia 
atsižymėjo: P. Skrickis, J. Mit
rikaitė, P. Steponkus, Kaman- 
dulis;*kiti lošė kiek silpniau, 
žodžiu sakant, abu veikalai pa
vyko daug geriau sulošti negu 
buvo tikėtasi. Solistams prisi
rengime vadovavo J. Dirvelis, o 
lošėjams — B. Mingilas.

Pageidaujama kad šios dvi 
operetės 'butų atkartota ateinan
čio rudenio sezone. Bet patar
čiau pasirinkti geresnę salę to-, 
kiems veikalams.

Reporteris.
Išleistuvės. Geg. 28 d. ap

leido Worcester; Juozas Kaman- 
dulis. Jis vyksta į savo gimtinį 
krąšįą-Lietuvą. įj. Kąmandulis: _ 
čia gyvendamas buvo vienas iš Ale ką su Piktpinigiu tu- 
dideliai darbščių narių “Aušre- ti karvės?
lės” draugijoj ir A. L. T. San- Tą, mat, kaip Slapti Spra- 
daros 16 kuopoj. Jis buvo pir- gilaičiai susekė. Tautos puo- 
mas paskiriamas prie įvairių Į das per kelis metus rinko 
rengimų, turėjo nepaprastus ga-iir -dėjo sau pinigus1 Žadėda- 
bumus prirengimuose pramogų, mas SU jais visokių gerovių 
Mylėjo jaunimą, buvo linksmo I žmonėms padaryti. Jie dė- 
■budo. Dalyvavo prie teatraliojjo ba žinojo kad užeis blogi 
Sandaros kuopos skyriaus, iri puodui mėtai. Ir dabar už- 
tankiai lošdavo komiko rolėse, eina. Piktpinigio septynios 
kas jam labai gerai sekėsi. Jam taisyklės yra septynios kar- 
•*i._ i___  _____ z Viivinc mrnrva

Lietuvos Atstovybė Amerikoje.

PITTSBURG, PA.
Teatras su vakariene. Aido 

Choro likučiai, pasivadinę Aido 
Ratelis, rengdavo koncertus ir 
perstatymus, 'bet taip lošdavo 
kad publika pradėjo visai pas 
juos nesilankyt. Jie taigi su
manė- naują dalyką: Vakarienę 
ir koncertą. Gegužio 21 d. ir 
buvo ta vakarienė su koncertu. 
Bet vistiek žmonės išėjo neuž
ganėdinti, nes vakarienė — šio- 
kis-tokis užkandis, o teatro vis
tiek nesulošė gerai.; Geriausia 
lošė J. Varnagiris, bet vienas 
tarp kitų kuomet kiti prastai 
atlieka, vistiek įspūdžio nepa
darė. Na o J. Baltrušaičiui ėmė 
pusę valandos iki perstatė dai
nuot vaikų chorą. Kada jie už
dainavo — apsaugok Dieve: Ki
tam neišeina' iš galvos tas dai- 

inavimas jau kelinta diena, čia 
įžanga buvo 50c.; bet turbut 
kitu sykiu turės mokėt po 25c. 

sena7’jų”kerpamos”aveiės pradė- žmonėms kad eitų į panašius 
jo bliauti: šalin Lenkės! šalinptonyęrtus.
Lenkai! šalin ju užtarytojai ku- Girdėjau kad Birutės Choras 
nigai! O tame gera pavyzdį ant rudens rengiasi statyt ko- 
parodė gegužio 21 d. nedėlios I ki« operetę, nes Chore yra gana 
vaidas del mokytoju su Kun. |KenJ sPėklL Su 3°mis be abc’ 
Krušu. Tuomi jie daug savo ’° Salima ataidint ir operetę, 
suktybių atidengė prieš'liaudį, nes šiaiP veikalus kada Blrui‘ie" 
nes tarp* parapijonu yra dauge- čiai lošia malonu net žlurSt 
lis žmonių kurie žino visas jų Dar teko sužmoti Biru‘ 
■siaptybes, taigi užpykę viską ke- Choras ren*la dldel» Plkn> 
ha aisktėn.

Sekantį sykį parašysiu kokiu 
budu ir kokiomis lėšomis dabar 
■kunigai važiuoja Lietuvon.

Chicagietis.

WORCESTER, MASS.
“Čigonai” ir “Consilium Fa- 

cultatis” scenoje. Geg. 25 d. 
Lietuvių salėje buvo perstaty
ta dvi operetės, “čigonai”' (St. 
Šimkaus) ir “Consilium Facul-

Tai yra bevielinis telefo-

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
DAROSI 
SUNKESNIU?

Kūdikio sveikata ir augimas, didžiumoj 
priklauso nuo prižiūrėjimo ir maisto, 
kurį jis gauna. Jūsų kūdikis turi būti 
numazgotas kiekvieną dieną ir regulia- 
riškai pavalgydintas.’ Jeigu jūs negali
te žindyti savo kūdikio, bandykite

EAGLE BRANDT
. (CONZ>^V">7V>.K>

Sutaisytą iš riebaus karvių pieno ir 
smulkaus cukraus, vien tik del kūdikių. 1

Prisiųskite šitą pagarsinimą 
i The Borden Co., Nev,' York 
ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymais, kaip jį vartoti 
lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi puikią kūdikių knyga.

CHICAGO, ILL.
“Žemaitijos” reikalai; Gegu-' 

žio 24 d. Mark White'Sq. par-1 
kiuko salėj Kultūros Draugijos 
“Žemaitija” L. V. Komitetas I 
laikė posėdį.

1. Nutarta kooptuoti L. V. 
Komitetan Draugijas nariai — 
Jonas Miknius ir Ignas Manei- 
ka, suteikiant jiems pilnas Ko
miteto narių 'teises.

2. Knygoms rinkti Komisija 
pranešė kad ji jau surinkusi 
įvairaus turinio ir didžio litera
tūros apie $45 vertės, ir kad dar 
daug asmenų esą pasižadėję pa
dovanoti. Literatūrą aukojo šie 
Chicagiečiai: B. Badžius už apie- 
$20; J. Ragauskas — $15; J. 
Joniuškis — $8, ir A. Joniuškis 
— vieną .tomą Dr. V. Kudirkos 
raštų.

Apkalbėjus, nutarta kad Ko
misija suaukau'tą literatūrą tuo
jau pasiųstų Lietuvon kultūros 
Įstaigoms kurios jau atsišaukė 
į- Komitetą.

3. Iždininkas pranešė kad .nuo 
Jono Spakausko iš Woodhaven, 
N. Y., yra gauta $15.00 Sibiro 
tremtiniams. Nutarta pinigus 
pakol kas pasilikti Komiteto ka
soje.

4. L- V. Komiteto posėdžiai 
vasaros metu bus laikoma tik 
vieną kartą mėnesyje.

“Žemaitijos” L. V. (Komiteto 
vardu visiems aukotojams, kaip 
knygomis taip ir 
riu širdingą ačiū.

L.
4254

pinigais, ta-

ką birželio 18 d. Elwin Parke.
Taipgi ir Sandaros 3’6-ta 

i rengia pikniką liepos 23 d., 
| gi Elwin Parke.

Kiek teko nuo' Birutiečių 
žinoti, atėmimas jų plakatų prie 
šv. Kazimiero bažnyčios anuo 
sykiu Birutiečiams davė dau
giau energijos veikt; nes tuoj 
jie surengė dar vieną koncertą 
ant gegužio 30 d. Taip pat prie 
choro prisidėjo dar naujų mer
ginų ir vaikinų.

Tai atėjo gadynė: Kaip tik 
klerikalų laikraščiai' ėmė San- 
dariečius ir Birutės Chorą nie
kint, tuoj pusė tuzino prie San
daros prisirašė, beveik tiek pat 
prie choro. Mat, kol viskas ra
miai einasi žmonės ir užmiršta 
kad reik ką veikt, bet tik koks 
atsitikimas — tuoj visi už dar
bo dar savo spėkas padidinti.

Turbut nekaip 'bus Trocki
niams ir Lenkberniams, nes vis 
daugiau jų žmonių dedasi prie 
tikrųjų tėvynainių.

Tėmytojas.

kp. 
ir-

su-

HART, MICH.
Čionai būrelis Lietuvių apsi

gyveno ant ūkių. Bet visi vie- 
| nas kitą užpuldinėja visokiais 
budais: Tai muštynėmis, tai 
suktybėmis. Tarp .jų atsirado 
ir agentų — farmų pardavinė
tojų. F. Stankevičius dabar pa
puolė j šaltąją, o M. Valenčius 
išbėgo iš musų kolonijos. Jis 
rodos gyvena Chicagoj ant Hal- 
sįed ir 34 gat.

Agentų aplupti žmonės šian
dien skundžiasi. Uk.

Apolis, Sekr.
Archer Avė.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

REIKALINGA DARBININKAI 
Norintieji prisidėti prie de
mokratinio ir laisvo Lietu
vos kultūros ir politikos.vy
stymosi. Atsišaukite prie: 

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 S. Halsted Street 

Chicago, Ill.

“Auš-Į pirmiausia sau pasinaudojo.
Kada prireikia smugel- 

ninko Purickio Slapti Spra
gilaičiai iš Karaliaučių pra
neša kad jis ten yra. Ir ne
reikia laukt 'kelių savaičių 
iki laiškas ateis, arba kelių 
■valandų iki telegramas' su- 
jieškos. Tik paskambino: 
SSsSsS Klevelandas gerb. 
Spragilui: ir tuoj praneša 

Į kad Purickis ten savo šmu- 
.,1 gėliškas smegenis gydo.

| Gerb. Slapti Spragilaičiai 
aplanko visus kampus ir vi
sas skyles ir žino kur kas 

(dedasi, ir tuoj raportuoja 
*221 vyriausiai savo galvai.

| Štai atsibuvo Klevelande 
l Politinio Iždo galvų posėdis. 
iNemislykit kad jame Slap- 
Itų Spragilaičių nebuvo.
I Nors Iždo‘valdyba turėjo 
I garbę bult n,et Slaptos Spra- 
| gidų Sąjungos sostinėj, ale 
pats gerb. Spragilas nešni- 

i pine j o ką Iždininkai veikia. 
iTą atliko Slapti Spragilai
čiai. Ir jie tuoj vyriausiai 
savo galvai pranešė kad čia 
užgimė Piktpinigis, nuo ku- 
rio jau užsidegė visų kleri- 

i kalų ausįs, ir išsiplėtė ‘akis, 
i Plaukai atsistojo, ir jie už
giedojo 'baisią giesmę, kai 
jaučiai septynių karvių bal
su suriko.

Nedykai suriko. Štai pa
vasaris. Sandariečiai su Po
litinių Iždu išgena savo ku- 
das karves Į laukus, ir jas 
pamatę septynios, riebios 
klerikalų karvės bijo iš tvar
to išeiti. Prisieis joms ten 

: ir gaišt.

išleistuvių vakarą parengė jo 
buvę draugai “Aušreliečiai” ir 
Sandariečiai. Nors gaila kad 
draugas Kąmandulis apleidžia 
musų jaunimo draugijas, vie
nok draugai linki jam geros lai
mės kelionėje ir Tėvynėj Lietu
voj. Draugas.

Morganas būdamas Londone 
išsireiškė jog Amerikos bankie- 

I riai beveik gatavi paskolinti Vo- 
kietijai $1,000,000,000.

vės kurios (prarys taukuotą 
puodą ir padarys jam galą 
O tada vėl Užstos geri lai
kai. Nereiks žmonėms dau
giau krauti jin savo dolarius 
už kuriuos žadama vienas, 
o daroma su jais visai kas 
kitas.

Prieis tada gala^ klerika
lams paraonams kurie iki 
šiolei laikė visuomenę savo 
vergijoje, ii’ Lietuviai pa
matys tiesą ir šviesą.

jjjžtPAUDOS darbus ge- 
uai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O‘Dirvos’ spaustuvė at- 
ul lieka visokius spaudos 

darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
<IT Biznieriams darome— 

□1 Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
<K Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
dįiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIA 
GREITA

Greitus užsakymus
čiam Special Delivery.
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pASKUTINĘ su'batą ir ne- 
1 dėldienį birželyje — už 
trijų savaičių nuo-dabar — 
Amerikos" Lietuvių prašoma 
sukrusti padaryti savo Tė
vynei auką auksu-sidabru 
parėmimui rengiamos savos 
valiutos — iti'krų Lietuviškų 
pinigų — atsikratymui Vo
kiškų markių su nuolat puo
lančiu kursu.

Pradžioje, kolei Lietuvoje 
nebuvo sutvarkyta valdiška 
sistema, V ūkiškos markės 
turėjo musų šaliai pagelbin- 
gą reikšmę. Lenkams pasi-i 
darius savo “pinigus” ir po 
šiai dienai jie tebedusaujal 
paspausti popierio našta.

Bet Lietuvos reikaluose 
einanti apivarta dabar sai-| 
kuojama Vokiečių marke —, 
kuri irgi nusilpo del To 'kad 
Vokietija turi daugiau sko-| 
lų negu žmonių.

Lietuva turėdama savus i 
pinigus parems juos visu sa
vu turtu.

Tik kolei už Lietuvos tur-
tą suplauks į Lietuvą gana Viktor L. Berger, iš Milwau- 
užrūbežinio aukso Lietuva kee, Wis., prašalintas iš S. V. 
turi turėti pradžiai aukso ir Kongreso socialistas, dabar ru-

Nuo Redakcijos
SLA. ir TMD. Seimai
šįmet yra SLA. Seimo metas. 

Nemažai jis bruzdėjimo suke
lia SLA. nariuose.

Seimas įvyks Detroit, Mich., 
prasidės panedėlyje birželio 19 
d., Tuller Hotelyj.

SLA. gyvuoja jau nuo 1886 
metų, taigi šis Seimas yra „32-as, 
Penktas dvimetinis.

Su SLA. Seimu atsibus ir T. 
M. D. Seimas. Bet šios, organi
zacijos valdyba labai apsileidus. 
Kada yra laikas priruošti kuo
pas prie Seimo, prie sujudimo, 
prie veikimo, valdyba sau tyli. 
Organe retai kada kas ką tokio

Seimas atsibūtų nedėlioj prieš 
SLA. Šeimą. Valdyba turėtų 
pasistengti tą tikrai nustatyt.

Valdybai taipgi privalėjo at- 
sišaukt į kuopas su paprašymu 
kad jos praneštų kiek jų dele
gatų dalyvaus Seime. Kadangi | 
TMD. Seimas priklauso nuo to 
kiek į SLA. Seimą atvažiuoja ir 
TMD. kuopų narių-delegatų, iš- 
kalno susižinojimas maždaug ar 
patenka TMD. narių į SLA. de
legatus duotų valdybai spręsti 
už kokių veiksnių imtis.

KADA MES IS NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
HENRIK 1BSEN • ’ ’ " ’ ’ ’ Vertė A. A. TULYS
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Apie Rojų
Laiks nuo laiko pakįla ginčai 

už tai ar yra buvęs Rojus. Ne
kurtais tarpais ginčai kįla kar
šti, kartais taip sau išrodymai 
daioma

Gana ypatingai apie tai yra 
išsireiškęs, kiek seniau, tūlas 
protestonas kunigas, kurie visi 
savo mokslą remia ant biblijos.

Jisai pasakė:
“Nekurie kalba jog Rojaus 

nebuvo. Biblija sako jog jis bu
vo. Nekurie sako jog mes ne
suprantame ką Biblija mini kuo
met apie Rojų kalba. Kaslink prašneka, ir viskas, 
manęs, viskas ką aš turiu paša- Nuo valdybos prjguli nariu 
kyti, jeigu nebūtų buvę to Dar- ž iži id i orvanizaciia ” • A 7' U L ":. ”' "ž 

Ižo Irm- o-nlptnme iipškntiI S ™ S or2anlzaciJa- ^nemu (valgiai) su Rusijos mi-zo, kur mes galėtume jieskoti Kuopos nori ka tokio veikt, bet matai skirtumą na-atsiradimo pirmutini, gri.ko? vls Lslskundži. kad iš vkldy- “LT "k"’Liu r reik 
'Taigi aš klausau vienų kalbant - • , • J Įrodant} tikiąj} Kojų n jo reiK-
šįtais, ir klausau kitų kalbant

| šitaip, "ir kuomet-jie pabaigia 
j aš sakau: ‘Ką visas šitas gi-nči- 
jimasi turi su išganymo darbu?’ 

| Ir to pamato aš laikausi, lai- 
| kausi - tvirtai!”

bos nieko negirdi.
Kitos kuopos nusiskundžia ir 

ant organo: Siunčia, siunčia sa
vo visokius raštus, bet organe 
nematyt ir gana. Organu yra 
“Sandhra”. Tokis kaip valdy
bos taip ir organo ‘užsilaikymas’ 
organizaciją tik migdina, o ne 
stiprina.

Reikia tikėtis, po Seimo su- 
cxvcuw |ou^xU.xU.x.u, ... -lauksime veiklesnės eros Tėvy-

sidabro paremti savo pini- denį 'Vėl stato savo kandidatūrą I nes Mylėtojų Draugijai.
gus kad juos užrubežiai irn- į’ kongresmanuš. ' I Visų kuopų norimą kad TMD.
tą už tikrą vertę, o ne pa- Į 
našiai kaip dabar yra su ki
tą pusiau bankrutijusių sa
lią (pinigais.

Kolonijos turėtu įtinkamai 
Aukso-Sidabro Fondo die
nose (birželio 24 ir 25 d.) 
prisirengti kad išgavus au
ką iš kiekvieno (kuris nori 
aukauti.

Amerikos Lietuvių dar negu
kartą prašoma pasiaukauti klausimai gal pasirodys 
Lietuvai: duoti aukso ar si- bile žmogui paiki. Jis priaugęs 
dabi’O pinigais, to Fondo sa- ir pripratęs žiūrėti į žemės “dir- 
vaitėje. Partijoms labai Žy-1 žą” ir jos ašis- kaipo neąajudi- 
miai per pastarus du metu namas linijas nors jos yra tik

kaslink skęrsumos pasikeitimo. 
ŠIAURINIS POLIUS Viena iš tų tai kad yra kiti dar 
LINKSTA I PIETUS? nepripažinti kripavimai prasitę- 

sią per ilgesnius periodus kurie 
A R Clevelando žemės skersu-1 Priverčia ?oliaus Punkt^ vaik' 

ščioti ratais ar pailgiais dides- 
I iriais negu >ias 60 pėdų ratas, 
i Kitai priežasčiai gal -but yra 
kokia veikmė kuri persuka po
liaus punktą nuolat pietų linkui 
beveik tam tikra linija ilgumos. 
Pagaliaus dar, skęrsumos persi
keitimai gali paeiti nuo lokalių 

i žemės vaikščiojimų, arba slai- 
x x , i. . . , džiojimu lyginamai mažu daliųViši'klojo, .bet nuo bonų pir- įsivaizdinamos. Vienok tūlas Lgs paviršio> arįa kaiį pas. 

kimo niekas Lietuvai nieko astronomas Londone nepersenai kutiniu laiku ,paskelbtu <plau._ 
nedavė. tikrino jog tolumas tarp Nea- kiojimif konltinentu.

_ Parodykim savo širdį Lie-1“Astronomus jau senai žingei- 
davo ar nėra kokie nuolatiniai 
skersumų pasikeitimai. (Skėr- 
sumos vadinasi laipsniai einą iš 
rytų į vakarus, skersai žemės 
skritulį). 1900 buvo įsteigta' 
InternAcionalis skersumų tėmi- 
jimas ir pastatyta šešios stotįs 
sudarančios juostą aplink žemę, 
visos jos įrengta protarpyj ke
lių pėdų paraleliškai šiaurinės 
lėšktumos, 39 laipsnių 8 minu- 
tų. Tos stoiąs buvo įrengta Ja
ponijoj, Rusiškam Turkestane, 
Sardinijoj, Gaithersburg, Md., 
Cincinnati, Ohio, ir Ukiah, Cal. 
Tėmijimai daryta iš tų visų sto
čių per keturiolika' metų. Sto
tįs Turkestane ir Gaithersburge 
uždaryta gale 1914 metų, ir in- 
ternacionalis skersumų tėmiji
mo darbas pertraukta Cincinna
ti stotyje gale 1915 metų. Li-

Ą R Clevelando žemės skersu- 
L* mos laipsnis keičiasi?

Ar
prie

jūsų namai yra arčiau 
ekvatoriaus arba poliaus 
kitada buvo?

tavai kaip parodėm parti- Isidarė trumpesnis ant mylios ir 
joms. į pusės bėgyje praeitų 51 metų,

f ir jog Greenwich taip sakant pa- 
Įėjo mylią linkui tropikų bėgyje 
I mažiau negu dviejų desėtkų me
tų. Tokių atsitikimų galimybė 
sekančiai apkalbama mums pri
siųstam buletine iš Washington, 
D. C., National Geographic So
ciety raštinės:

“Nėra abejonės jog žemės 
skęrsumos laipsniai mainosi, tik 
yra labai didelis klausimas ar i 
tos permainos yra bent kokios 

p I pažymios reikšmės, ir ar jos tę- 
I siasi per kokį nors ilgą laiką 

' „. Dabar žinomi pa
sikreipimai paeina nuo mažo že-

SLA. Nauja Valdyba
Su nekantrumu šįmet Susivie-Į 

nijimo Lietuvių Amerikoje na-1 
riai laukė visuotinojo balsavimo 
pasekmių — kas pateks į valdy
bą.

šios varžytinės primena se
nesnių laikų varžytines Susivie
nijime tautininkų su klerikalais. 
Anais laikais Susivienijimą už-1 
ponavoti norėjo klerikalai. L„ . 
bar kova ėjo su bolševikais. I.

Varžytinių pasekmės šitokios: Į i Pusę^
Ant Prezidento: i---- * • ,

St. Gegužis gavo balsų 2,5861 ^ravimo panašiai -kaip žai-
T. Dundulis ’’
Dr. A. L. Graičunas ”

Vice-Prezidento:
Kamarauskas ” 
Puišiutė ■ ” 
M. Metelidnis ”

Ant 
" V.

Z.
A.

Ant Sekretoriaus:
P. Jurgeliutė
M. A. Raginskas
J. J. žilis

.Ant Iždininko: .
T. Paukštis

- J. Linionis
A. B. Strimaitis

Ant Iždo Globėjų:
J. M. Danielius
P. A. Dėdynas
K. Varašius
J. Ambraziejus
A. P. Mikei ionis ' 
M. W. Bush

Ant Daktaro-Kvotėjo: 
Dr. F. Matulaitis 
Dr. E. G. Klimas 
Dr.-1. B. Bronušas .

1 636 s'° Paleisto suktis kuomet jis 
*5881 nesisuka visiškai tiesiai, šitas

I nereguliariškumas neperkeičia
1,7801 Pačios ašies stoverię, bet jis per- kusios ų-įs stotįs tęsia savo dar- 
1 690 keičia žemės paviršio punktą 
1’270 (poliaus punktą) iš kurios vie- 

tos poliai išeina. Tokiomis per-
3 044 mamomis diduma žemės punktų 
1311 Perkeičia savo pozicijas jų san- 

*318 tikyje su poliais ir ekvatorium, 
kuris visada yra 90 laipsnių nuo

3’0831 poliaus-punkto ir todėl seka jį 
’ --------------- jjs993 nežiūrint kokį persikeitimą

1 padarys.
“Jeigu žeimės paprastame 

kimesi atsibūtų vienas koks 
sviravimas, poliaus punktas 
kytųsi vieno kelio; tai yra,

683

2,706
1,460
1,392
1,380
1,361

803

su- 
pą- 
lai- 
jis

Ibą.
“Surinktos to Internacionalio 

Skersumų Tėmijimo informaci
jos išaiškinama įvairiais budais. 
Skersumų permainos kokios pa- 
tėmyta 'buvo visai mažos ir net 
liko pripažinta jog tas galėjo 
pasirodyt tik delei nepilnai gerų 
instrumentų, netikrumo žvaigž
džių ėjimo, ir kitokių priežasčių. 
Vienas Suv. Valstijų Pajūrių 
tyrinėtojų tikrinimas yra jog 
šiaurinis Polius kada nors gali 
atsirasti bile keno darže. Nors

sugryžtų į tą-pačią vietą laiks jjau jr priprastom prie tokių per- 
nuo laiko atlikęs savo nustaty
tą kelią, lygiais periodais. Vie
nok yra žinomi du paskiri pa- 

2,197 kripavimai: vienas atliekama j 
1,276 metus laiko, kitas gi į apie 14 

_____ __ 1 069 mėnesių. Tokia kombinacija pri- 
Laimėjusiųjų- vardai .sustaty-l verčia poliaus punktą vaikščioti 

ta juodomis raidėmis. Iš visų I kokiu tai nelygiu keliu, sekant 
jų matyt jog vos vienas “kairy- linijas kurios yra nelygiai pail- 
sis’.’ teįsispraudė, tai yra Kama- gos ir kurios skersuoja ir „vėl 
rauskas. Nežinia kodėl, per ke- j perskersųoja viena kitą. Bet 
lis jau rinkimus, pirmiau sočia-1 šitie du 'kripavimai visai mažai 
listai, dabar bolševikai, tik vie- j teduoda žemei iškrypti iš nuola- 
ną ir-tą patį urėdą teužvaldo.— tiriio sukimosi-: ‘vaikščiojimai’ 
vice-pirmininko. Ta vieta Su-(poliaus punktų jų pasekmėj yra J 
sivienijime neturi jokios reikš-1 visada mažame rate iš 69>pėdų 
mes. Atsakantesnėse vietose jie skersumo. Taigi stovis bile ko- 
saviems “darbininkams” nepasi- kio miesto butų pakeista, šitų 
tiki, nors ir jie patįs agitaci-1 žinomų žemės kripavimų delei, 
jose sako, “Reikia duot progos daugiausia tik 30 pėdų į pietus 
darbininkui”. Bet darbininkai j ar šiaurę nuo jų tikros pozici- 
žino kad Susivienijimą vadovaut Jos- 
reikia gerų galvų. j ‘'Betgi yra kitos galimybės

jsistatymų ir įsivaizdintum jog 
poliaus punktas eina pietų lin
kui ir jog jis taip eis nuolatos, 
vienok jo lėtumas tą įsivaizdi
namą krypimą padaro visai ne
žymiu. Išskaitliavimai rodo jog 
poliaus krypimas į pietus yra 
mažai ką daugiau kaip šešis co
liai per metus. Tas reikštų ma
žiau negu viena mylia per de
šimts tūkstančių metų. Vieno 
milijono metų bėgiu permaina 

(butų tik 95 mylios. Tuo budu 
skaitant-, per milijoną' metų New 
Yorko miestas nebūtų perkeltas 
šiaurėn ant tiek tolumo kaip 
dabar yra Bostonas, Fresno pa
siektų tik punktą 23 mylios 
šiaurėj nuo San Francisco, ir 
Memphis butų persuktas į be
veik- tą poziciją kur dabar yra 
pietinė Kentucky rubežiaus li
nija.”

MUSŲ—VONUOSE
Ką Jie Sakys?

Rusijos Sovietų Rojuje yra 
Rojus įtiktai komisarams, o mi
nios badu miršta.

štai kaip yra tame Rojuje, 
kaip rašo Maskvos laikraštis 
"Robočij”:

Profsojuzų (profesinės sąjun
gos) žmonės-viršininkai turi sa
vo valgyklas, ir sulyginus jų

šmę. Štai kaip paduoda “Ra- 
bočij”, Astrachanės profsojuzo 
valgyklose meniu yra šitoks:

“1. Formšmakas. Buterbrodai. 
Tuo tarpu Novo-Nikolajevsko 
apskrity gyventojai maitinasi 
arklių mėšlu.

"2. Veršelio kotletai su žir
niais. Tuo tarpu pranešama iš 
Buzuluko apskrities kaip tėvai 
nužudė savo sergančią dukterį 
ir jos lavoną suvalgė. Vaika- 
žudystės atsitikimai dažnai už
einama.

“3. Šutintas osetras. Tuo tar
pu Makšos kaime, Pugačevo ap- 
skrityj, žmonės valgo nudvėsu
sius arklius.

“4. Pyragaičiai. Tuo tarpu 
Starobielovkos kaime pilietis 
černičevas minta kačių mėsa ir 
jau suvalgė 20 kačių ir 15 šu
nų.

“5. Gėrimai — Vynuogių Vy
nas 24 laipsnių. , Rektifikuotas 
Spiritas 96 laipsnių. Tuo tarpu 
Zaplavino valsčiuje, Aleksejevo 
bažnytkięmyje, gyventojai jau 
suvalgė visus savo gyvulius.”

Sovietų Rojuje komisarai-žy- 
deliai minta truflįais ir kito
kiais skanskoniais, gi šiaip var
gšai darbininkai ir kaimiečiai 
suvalgė ar jau baigią valgyti 
viską kas tik dar liko: žvirb
lius, kates, šunis, žiurkes, peles, 
prūsokus.

Ir į tokį Rojų musų bolševi- 
kėliai nori vesti ir Lietuvą! Ar 
nebūtų sveikiau kad jie, pasi- 
uiuosavę vakacijoms iš ‘Laisvės’ 
ir kitų štabų, nuvažiuotų pama
tyti to Rojaus savo akimis. -

Ar Tas Gali Būti?
Girdėjau kad vienoje Sanda

ros kuopoje yra toks sekreto
rius. 1) Atsisakė rengti prakal
bas p. žygeliiii su Kapt. Nat
kevičium; 2) Prakalbose kurios 
buvo surengtos kitų Sandariečių 
rupesniu jis tupėjo kertėje kaip 
šeškas; 3) Kun. Garmaus pra
kalboje, kuriose buvo žadama 
iškarstyti Lietuvoje visi “bedie
viai” ir Sandariėčiai, tas sekre
torius aukavo $50; 4) p. žyge
lio prakalbose aukavo $1.

Kas darytina su tokiu sekre
torium?

Atsakymas tegali būti vienas: 
Paprašyti jo kad eitų lauk iš 
Sandaros; o jei neklausys tai 
išvyti iš musų tarpo,
musų organizacijoje nėra 
tos tiems kas yra 
“mums ir jiems”.

Dabar 
vie- 

geras ir

Darbų žudytojams 
Patarimas

• Jei pats nesi nieko 
budavojęs visuomenėje ir 
nori kad niekas kitas nieko 
ro nebesubudavotų, tai štai 
tarimai kaip turi pasielgti:

1) Išniekink visą ką kitas 
darė.- ‘

2) Išniekink ir tą asmenį kurs 
ką nors darė.

3) Apšmeižk, apdergk, apjuo
dink .

Pasekmės bus tokios kad tu 
pats nieko neveiksi ir kitam ne
beleis!.

Bet jei nori kad naudingai 
darbai butų dirbama, žinok tai 
jog “tas klaidų nedaro kas nie
ko nedaro”, žinok ir tai kad 
tik keleivis gali paklysti; gi 
šiaip šalaputris, stypsodamas 
visuomenės vieškelio paravyje, 
negali paklysti, nes jis niekur 
neina ir niekur nenueis.

Dargvainis.

Geras

gero 
ir

su- 
jei 
ge- 
pa-

pa-

(Tąsa iš pereito num.)
Prof. Rubek (paliečia savo krutinę):

— Čionai, suprask, čionai aš turiu mažą, 
užrakintą dėžutę. O toje dėžutėj yra su
krauta visi mano skulptūriški įsivaizdini- 
mai. Bet kuomet jinai dingo nepalikdama 
pėdsakų, tos dėžutės spinta užsirakino. O 
jinai turėjo dėžutės raktą kurį ir išsinešė 
su savim. Tu, mano Maja, tu neturėjai ra
kto, todėl viskas kas dėžutėj randasi ir tu
ri ten gulėti nenaudojama. Ir taip metai 
po meto slenka! O aš vis neturiu įmonės 
prieiti prie to turto.

Maja (bando sulaikyti švelnią šypsą):
— Tai pasiimk ją vėl atidarymui tos dėžu
tes.

Prof. Rubek (nesupranta): 
ja ?...'.

Maja: — Nes ji čionai randasi, tu ži
nai. Ir be abejo del tos dėžutės ji čionai 
atvyko.

Prof. Rubek: — Aš nesakiau jai nei 
žodelio apie tą dalyką!

Maja (žiuri jin nekaltai): — Mano 
brangus Rubek, ar verta kelti visą .tą ne
malonumą ir sujudimą del to menko daly
ko'?

Prof. Rubek: — Tu manai kad tas 
dalykas tikrai yra taip menkas?

Maja: — Taip. Tikrai aš manau. Lai
kykis prie to kas tau reikalingiausia. (Pa
silenkia jin.) Aš visuomet susirasiu sau 
vietą.

ProL Rubek: — Kur taip, tu pianai?
Maja (nepaisančiai, vengiamai): — Na 

gi man tereikia perkeliauti į vilą, jei to rei
kėtų; bet ir tai nereikės, nes mieste visoj 
toj didelėj musų gryčioj prie gerų norų 
tikrai užteks vietos del mus trijų.

Prof. Rubek (netikras): — Bet ar tu 
manai kad tas eisis gerai ilgo laiko įbegiu?

Maja (lengvu tonu): — Na tai gerai, 
jei jau neisis, tai neisis. Nėra reikalo apie 
tai ir kalbėti.

Prof. Rubek: — Ką gi mes darytume, 
Maja, jei tai nebūtų gerai?

Maja (be rupesnio): — Tuomet jau 
mudu atsitolinava viens nuo kito •— persi- 
skirtume visai. Aš visuomet atrasiu sau 
ką nors naujo, kurs nors- sviete. Ką nors 
laisvo! Laisvo! Laisvo! Gali nesirūpin
ti apie tai, Profesoriau Rubek! (Veikiai 
parodo po dešine): — Žiūrėk 
randasi.

Prof. Rubek (atsisuka):
M a j a r — Tenai, laukuose, 

kaip marmuro stovyla. Jinai ateina šion 
pusėn.

Prof. Rubek (stovi žiūrėdamas ranką 
virš alkių pridengęs): — Ar jinai neišrodo 
kaip Prisikėlimo įkūnytoja? (Pats sau) 
Ir aš ją galėčiau pertaisyti ir nugabenti į 
pavėsį! Pertaisyti ją! Kvailas aš buvau!

Maja: — Ką tas reiškia?
Prof. Rubek (nusuka į šalį): — Nie

ko, nieko ką tu galėtum suprasti.
. (I r je n a ateina kalnone iš deši

nės. Vaikai prie savo žaislo paste
bi ją ir bėga pasitikti. Ji lieka jų 
apsukta. Vaikai kai kurie drąsus 
ir spraunųs, kiti nerangus ir bai
lus. Jinai žemu balsu kalba į juos 
ir pastebi jiems eiti į viešbutį. Ji 
ilsisi prie upelio. Vaikai bėga per 
grėbę į kairę, pusiau į užpakalį. 
Ji prieina prie -akmenų sienos ir 
pakiša rankas po kaskados vande
niu.)

Maja (žemu balsu): — Eik tenai prie 
jos ir kalbėk su ja viena, Rubek.

Prof. Rubek: — O kur tu eisi tuo lai
ku?

Maja (atidžiai jin žiūrėdama): — Nuo 
dabar aš eisiu savais keliais.

11

Ma-

ten! Čia ji

— Kur?
Vaikščioja

(Ji nueina nuo kalniuko ir peršo
ka per upelį su pagalba kriukio. 
Sustoja šalę Irenos.)

M a ja : — Profesorius Rubek ten tamis- 
tos laukia, madame.

Irena : — Ko gi jis nori?
Maja-: — Jis nori kad tamista pagelbė- 

tum atidaryti jam dėžutę kuri užsirakina
Irena : — Ar aš galėsiu tame pagel

bėti ? ,
Maja: — Jis sako buk tamista. tik vie

na tą gali.
Irena: — Tai reik pamėginti.
Maja: — Taip, tikrai turi pamėginti, 

madame. (Nueina keliu Į viešbutį.)
(Po trumpos valandėlės Profeso
rius Rubek ateina prie Irenos, bet 
sustoja kitoje upelio pusėje.)

Irena: (po trumpos pauzos): — Jinai 
— toji antroji — sakė man kad tu manęs 
laukiąs.

Prpf. Rubek: — Aš laukiau tavęs me
tai po metą pats to nežinodamas.

Irena: — Aš negalėjau pas tave alt- 
eiti, xArnoldai. Aš gulėjau tenai, miegojau 
ilgu, ilgu, sapną pilnu miegu.

Prof. .Rubek: — Bet dabar tu pabu
dai, Irena!

Irena, (purto galvą): — Aš dar tebe
turiu tą sunku, gilų miegą ant savo akių.

Prof. Rubek : — Tu pamatysi kaip iš
auš diena ir užšvis mum abiem.

Irena: — Netikėk 'tam.
Prof. Rubek (užsispyrusiai): — Aš 

tikiu! Ir žinau! Dabar, kuomet aš tave vėl 
atradau....

Irena : — Atšikelusia iš karsto.
Prof. Rubek: — Perdėtą į kitą pavi

dalą ! ,
Irena: — Tiktai prisikėlusią, Arnol

dai. Nepersimainiusią pavidale.
(Jis pereina per upelį pasistoda
mas ant akmenų po kaskados.)

Prof. Rubek: — Kur tu buvai per 
visą dieną, Irena?

Irena (rodo): — Toli, toli ten didelėj 
mirusioj tuštumoj ....

Prof. Rubek (perkeičia kalbą): — Tu 
neturi šiandien su savim savo -draugės, aš 
matau.

Irena (šypsosi): — Mano draugė vis- 
tiek sargiai mane daboja.

Prof. Rubek: — Šitaip?
' Irena (pašaliai dairosi aplink): — Ga
li būti tikras kad ji mane mato kur aš tik 
einu. Ji nenuleidžia-akių nuo- manęs...; 
(Pašnabsdolis) Bet kurį nors gražų rytą 
aš ją nužudysiu.

Prof. Rubek: — Ar galėtum tu taip 
padaryti?

Irena: — Su dideliu malonumu, jei 
tik įstengsiu.

(Dar bus)

1

1465. Ii ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 

pusi. 171 .........................................................
1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete .. .......... p. 79
1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 

grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
1269 Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288

14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84

Reikalaukit “Dirvvis” Knygyne

DABAR LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie sekančio menesio “ARTOJĄ.”, 
nes jis visada išeina pirmą menesio dieną ir tuoj išsibai
gia ir nelieka tokiems kurie “vėlai keliasi” arba vėlai pra
deda rūpintis. Daugumas užsisako kas mėnuo sau po 
numeri prisiųsdamaš 10 centų, neišgalėdamas metinės 
prenumeratos užsimokėti, delei bedarbės. Kurie galit 
užsimokėkit už metus iškalno, tada nereiks manyti ar 
gausit ar ne: būtinai jums bus prisiųsta. “ARTOJAS” 
yra 28 puslapių, didelio formato, literatūros ir mokslo 
žurnalas, talpina įvairių skaitymų, eilių ir juokų.

Amerikoje Metams $1,' Lietuvon $1.25

ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

75c
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75
50



Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K

(Tąsa iš pereito num.)
Bušmėnei arba ankstyvieji Afrikos gy

ventojai, įžymesnes žvaigždes laikė žmonė
mis, levais ir kitais gyvūnais. Jie tikėjo 
jog saulė, mėnuo ir žvaigždės kitados buvo 
žemės žmonės, ar net gyvuliai ar neorga
niški pavidalai, kurie vėliau pergabenta į 
dangų.

Naujojoj Zelandijoj buvo manoma kad 
karžygiai pereidavo po mirčiai į žvaigždes 
ir jų skaistumas priklausė nuo jų pasižy
mėjimo priešų skaičiaus išžudyme.

Šiaurinės Amerikos Indijonai tikėjo 
kad daugelis žvaigždžių buvo gyvi sutvėri
mai, bei žinojo jie Ursa Major kaipo Meš-I 
ką, kuri taipgi buvo tuo vardu žinoma ir 
tolimuose Rytuose.

Taniškųjų salų gyventojai dangų dali
no į konsteliacijas su pilnomis tradicijomis 
surištomis su valtelėmis, antimis ir vai
kais, kokius jie persistatė augštumose.

Pietinių Ramiojo Vandenyno salų gy
ventojai mirdami pareikšdavo savo norą 
patapti žvaigždėmis, ir net nurodydavo į 
kurią dangaus dalį žiūrėti jų jieškant.

Eskimosai manė jog nekurios žvaigž
dės buvo žmonės, kitos kitokie gyvūnai ir 
taip buvo tikima pas Grekus ir Romėnus.

Sulyg Slavoniškos mitologijos, žvaigž
dės manyta gyvenančios bendrystėje su 
žmonėmis ir veikiančios viską taip pat ką 
žmonės veikia.

Yra viena sena legenda jog pirmiau 
nebuvo žvaigždžių, iki senovės milžinai 
mėtydami akmenis Į saulę pramušė dan
guose skyles ir iš anos pusės, pradėjo per 
jas- matytis šviesa, ką mes vadiname žvaig
ždėmis; ir net Anaksamenas manė jogei 
žvaigždės skliaute buvo susegiotos kaip vi- 
nįs.

Taip mes atrandame kaip vienas rašy
tojas yra pabriežęs jog '“astronomija lyg 
aukso siūlelis tęsiasi per visą istoriją ir ri
ša į krūvą visas žemės veisles ir žmones”, 
ir žvaigždžių pynės 'kurias mes matome 
naktimis augštumose pasilieka kaipo se
niausias protingo žmogaus?darbas, “seniau
sia paveikslų knyga' iš visų”.

Lupę. Legenda sako kad kuomet Phaetonas 
nuskendo giliuose upės vandenuose, kara
lius Cygnus tankiai būdavo po vandenį pa
sinėręs jo jieškodavo. Dievai iš piktumo 
pavertį karalių į Gulbę, ir delei to ta gulbė 
visad skrenda per dangų labai nuliudus, 
tankiai panerdama galvą po vandeniu.

Virgilis savo 10-toje Aeneidų knygoje 
taip į tą pasaką atsiliepia:

Kadangi Cygnus mylėjo nelaimingą 
Phaetoną,

Ir dainavo apie jo pražuvimą vienas 
tarp gluosnių,

Po seserimis šešėliais suraminimui 
liūdesio,

Dangus išgirdo jo giesmę ir paskubo 
jam pagelbėti,

Jo garbiniuotus plaukus pavertė j 
sniegines plunksnas,

Ir ant sparnų paleido jį dainuoti 
augštai erdvėse.

Kaip sako Allen, ši konsteliacija bene 
gavus pradžią kur nors Eufrato klo-

vidur-

CYGNUS—GULBE
■ arba šiaurinis Kryžius 

(Dabar matoma konsteliacija apie 
! naktį šiaurės rytų krašte.)
"TIK keletas yra konsteliacijų mūsų dan

gaus skliaute kurios savo -puikumu. ir 
žingeidumu galėtų perviršyti grupę žvaig
ždžių plačiai žinomų po vardu “Šiaurinis 
Kryžius”. Įsimaišęs garbingame Paukš- 

* čių Kelyje,-arba Pieno Kelyje, kaip Grekų! 
praminta, su daugeliu teleskopiškų puikių 
vaizdų, pasižymėjus pasakose ir dainose, ši 
konsteliacija turi žavėtįnumą kuris nieka
dos nepaliauja patraukęs domę ir stebinęs 
žvaigždynų tyrinėtojų ir erdvių puikybių 
mėgėjus.

Daugybė yra legendų aiškinančių apie 
Gulbės atsiradimą žvaigždėtame danguje. 
Vieną, pasaka aiškina jog Gulbė perstato 
garsųjį pasakišką muziką Orphejų (Arpių), 
kuris buvo laimėjęs gražiąją Euridi'ką sau 
už moterį. Žiauriai nužudytas Bakko (Ra
gučio Lietuvių, mitologijoje, vyno dievai
čio) pasekėjų-kunigių, Orphejus buvo pa- 

, keistas i Gulbę ir perkeltas danguose, kur 
jis patalpintas arti savo numylėtos Arpos 
(Lyros konsteliacijos), gal but prisidėjimui 
savo dalele prie Malonios Visatos stygų mu
zikos.

Kitų yra manoma jog tai esanti ši Gul
bė Į kurią Jupiteris buvo pasivertęs kuoį. 
met jis apgavo Spartos karaliaus Tyndaro 
žmoną Ledą.

Vėl iš kitų .pasakų sužinome kad ši 
Gulbė buvo Ciknus ar Cyknus (ir nuo to 
manoma paeina tikrasis konsteliacijos var
das), sūnūs Neptūno, kurio jokis smūgis 
az* daigtas negalėdavo sužeisti. Achillis 
po daugelio nepasekmingų bandymų karėje 
prie Trojos Ciknų sužeisti, pagaliau® įsten
gė jį užtroškinti. Kuomet savo auką Achil
lis buvo gatavas apvogti atimant nuo jo 
kardą, Ciknus urnai likosi perkeistas į gul
bę.

Sulyg Gvido, ši konsteliacija savo var
dą gavo nuo Cygno, Phaetono giminiečio; 
kuris didžiai apgailavo, savo jaunikaičio 
nelemtu likimu kuomet po jo nepasekmin- 
gos kelionės per dangų su saule Phaetonas 
likosi iš augštybių nutrenktas į Eridano

bus 
nyje, nes seni akmeniniai piešiniai tenai 
rasti parodo kokį 'tai dangišką paukštį. 
Kaip nebūtų, dabartinis tos konsteliacijos 
pavidalas neatsirado su Grekais, nes jau 
pati tos konsteliacijos istorija jiems yra 
žuvus.

Arabams Cygnus buvo žinomas vardu 
“Skrendantis Erelis”, o Egipte apie 300 m. 
prieš Kristų buvo vadinama “Višta”.

Cygnus paprastai perstatoma visas 
skrendąs Paukščių keliu i Pietus.

Ant nekuriu senų braižinių paukštis 
perstatoma tik kįląs nuo žemės. Aratos] 
apie Gulbę sako: “Kaipo skrendančią ant 
pilnai išskėstų sparnų”.

Eufratiškame žvaigždžių surašė ši kon
steliacija turi vardą “Girios Paukštis”.

Pirm Earastoteno laikų (300 m. prieš 
Kristų) šią žvaigždžių grupę tarp Grekų 
buvo vadinama paprastu vardu “Paukštis”.

Dangaus dalis kur Gulbė randasi'■ma
tyt yrą pilna paukščių, — lyg but- jie su
skrido visi Į tą dali erdvių kurią senovėj 
vadinta “Jūrėmis”. Čionai šalip Gulbės 
■randame Aųuilą arba Erelį, skrendantį ki
tą Erelį, ii* Lyrą kuri buvo laikoma puo
lančiu ant aukos Ereliu.

Sayce mini kad Assyrų vardas Gulbei 
yra manomai “Tussu”, gi tuo tarpu Hough
ton negalėjo surasti jokio tai konsteliacijai 
vardo nei tarp Hebrajų, nei Asšyrų nei 
Foinikų.

Skaisčiausios Cygno žvaigždes sudaro 
taip vadinamą “Šiaurinį Kryžių”, labai aiš
kų ir teisingą kryžiaus pavidalą.

Keturios Įžymesnės Cygno' žvaigždės 
sudaro Kryžiaus kotą einantį nuo šiaurių 
Į pietus Paukščių Keliu, daugiau 20 laips
nių ilgio ; keturios kitos sudaro skersinį. 
Ankstyvieji krikščionis šį kryžių laikė Kal
varijos kryžiumi, kaip jį buvo pavadinęs ir 
Schiller, šiaurinis Kryžius yra ištiesų daug 
aiškesnis savo.'pavidalu negu garsusis Pie
tų Kryžius, ir kuomet jis leidžiasi vakaruo
se, kuomet atsistoja tiesiai į viršų, kotu že
myn, Šiaurinis Kryžius padaro Įspūdingą 
vaizdą.

Kalėdų vakare ant 9 valandos šis skais
tus žvaigždžių kryžius stovi stačiai ant kal
nų vakaruose, atsimušąs ant dangaus ir lyg-, 
šaukiąs visus pasekėjus prie savęs. Tai yra 
puikus krikščionių tikėjimo simbolis, aiš
kus, žymus ir amžinas, ir ypatingai pažy
mus Kalėdų laiku.

Tarpe Deneb, Sadr ir Gienah žvaigž
džių, tas nelygus trikampis, yra viena iš 
tuščių Paukščių Kelio vietų, išrodanti juo
da bedugnė tuštuma, skylė; per kurią žmo
gus žvelgia į baisią ir paslaptingą tarpu- 
švaigždinę gilumą.

(Btis daugiau)

Lietuviškai-Angliška-' Angliškai* Lietuviškai.

ŽODYNAS
turtas žmogui. kuris ji turi, Amerikoj gy 
Telpa jame visi-žodžiai ir vieni prasidedi 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į

sendamas.
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bu? 
iums- didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia 
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi 

| haudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonėm 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

Reikalaukit “Dirvoje1

$19.00
$11.00

KOOPERACIJOS AU- bos privatinio kapitalo. Iš to 
GIMAS LIETUVOJE Banko 'kooperacijos judėjimui 

.__ J bus didelė nauda. Draugijos!
I turinčios liekamų pinigų dės sa-1 
■ vo bankan, gi tos kurios del ka-1 
pitalo stokos negali savo veiki
mo išplėsti iš to banko galės 
gauti patogiomis sąlygomis pa-j 
siskolinti. Svarbu tai kad visas' 
pelnas iš Banko operacijų eis1

Į patiems kooperativams.
Gegužio 16 d. atsidarė Kau-1 

ne Lietuvos Kooperativų Kon- 
gresas; pernai metais tokiame

; Šia-, 
me gi jau 'buvo 120 atstovų.

dabar. Juk “vilkas visados į gi
rią žiuri”.

Linkime “Sandarai” kuogrei- 
čiausia pradėti tuos raštus spau
sdinti.

Naudingi Leidiniai
Amer. Liet. Tautinės Sanda

ros organas “Sandara” paskel-i 
1 bė nesenai kad joje bus spaus- 
| dinama “Liublino Seimo Dieny- į 
nas” ir Boccacio ‘Dekameronas’. I

Pirmasai veikalas pasirodys T „
... .. , - t . Jus čia turit net perdaug kny-ilaiku, — sios gadynes Lietu- - . H .ls . . ... t 1 „• t„ gu — nusiųskit jas saviškiams 1■ viai savo akimi matydami Len- °“ ,” . , . , . ... . • Lietuvą. Arba išrasykit jiems,ku bjaurybes apsireiškusias pri- ,. . . ■ .n- 1 •• naujų iš Dirvos Katalogo,jungime Vilniaus prie Lenkijos, 
tegul .pamato kad tokiomis-pat 
'bjaurybėmis Lenkai pasižymėjo 
1569 m., tai yra 333 metai atgal, 

Į Liubline. Skirtumas yra -tiktai 
i tame kad Liubline Lietuvą ap- 
' vogė patįs Lenkai, o dabar Vil- 
i niuje Lietuvą apvogė Lietuvos 
' išgamos Pilsudskis, Sapiega, Sie- 
! maška, Skirmuntas, 
I čius, želigauskis ir kiti, 
tuva atsimins šitų vagių 
šiku vardus.

rija turėjo fiėdatekliaus 117 mi-Į Antras veikalas bus _____
lijonų frankų, nes valdžios iš- botagas kunigams, minyškoms 
laidoms reikėjo 507 milijonų, o 
mokesnių surinkta tik 381 mil.

Kad Lietuva eina .stipryn, 
kad jos skaisti ateitis užtikrin
ta tai geriausia parodo koope
racijos bujojimas. Kooperaci
jos bendrovės ūkininkų ir dar
bininkų šaliai kokia, yra Lietu
va daug yra svarbesnės negu 
toms šalinis kur industrija yra 
augštai iškilusi. Lietuvos eko-! 
nominė stiprybė visu-pirma pri-1 ‘ * 1 1 givsas, peiliai iiiecaia lvivj

derės nuo gero susiorganizavi- kongreae buvo 74 atstovai; 
mo jos piliečių ekonominiais rei- . • • - • —
kalais, gi tam tikslui kooperaci-.Įteikia tikėtis kad šis kongresas 
jos principai geriausia tinka, energingai pastūmės pi__ ,

Lietuvoje kooperacijos Jude- Lietuvos kooperativų reikalus.
--------- ------ . Liet. Iiif. Biuras.

energingai pastūmės pirmyn

jimas nebe pirmoje stadijoje 
randasi; išgyvenęs laimingai 
ketvirtą šimtmečio dalį, jau ji
sai turi savo istoriją. Draugi
jos nebeveikia palaidos, kiekvie-1 nas. — Pereitais metais Šveica- 
na sau. Yra septyni vietiniai : 
centrai kooperacijos draugijų:1! 
Kauno, Vilkaviškio, Kėdainių, I 
Ukmergės, Rokiškio, Panevėžio,' 1 
Šiaulių. Visi tie sričių centrai^ 
yra susidėję -į vieną didįjį cen- T^,v.
trą kurs yra Kaune (išėmus 1922 metams manoma bus bent j kūmas nei kiek neatsimainė,— 
Šiaulių Centrą). Vien vartoto-1ęj gOO,000,000 mažiau negu pra-lkokie jie buvo Bocaccio (ištark 
jų draugijų — jau centralizuos ėjusiais metais. — Bokačio) laikais, tokie yra ir
tų — Lietuvoje yra 207. Pa-!
gal stitistiko^ žinių surinktų I 
Lietuvos Kooperacijų Bendrovių 
Sąjungos, vartotojų bendrovių 
Lietuvoje išviso dabar esamą 
381. Be abejo bent antra tiek 

. yra ūkio draugijų ir ratelių ir 
įvairių kredito draugijų. Jeigu 
iš. 381 vartotojų draugijų 207

1 priguli prie Centro tai jau žen
klas kad kooperacijos judėjimas

l yra ant tikro kelio ir kad gana 
. toli jau nuženg-s.

Kooperacijos Bendrovių Są- 
• junga turi savo prekių sandė

lius; pereitais metais ji nupir
ko prekių išviso už 15,618,253 
auks. ir 40'sk. Be >to, ji turi 
Panevėžyje savo • gyvulių sker
dyklą, kuri pereitais metais pa
darė apivartos už 2,955,868.62. 
Yra dar Kaune ragų fabrikas. 
Metų pabaigoje Sąjunga turėjo 
kasoje 313,616.59; prekių už 
6,826,192.91, gamybos už 981,- 
123.72. Sąjungai skolingi yra 
kiti 1,916,396.07- Šeras Koope
rativų Banke (nes ir toksai jau 
yra įkurta) 100,000 auks. Ver
tybės popierių už, 1,055,500. Kil
nojamojo turto, už 64,196.02; 
nekilnojamo turto už 1,100,000. 
Sąjunga leidžia savo laikraštį 
“Talka”1, vertinamą 43,972.83.1 
Pridedant dar ir kitas turto ru
brikas pasirodo kad Sąjungos 
turtas siekė pabaigoj 1921 me
tų 12,886,635.45 auks. Gryno 
pelno pereitais metais padaryta 
arti milijono auksinų. Visos 
apivartos pereitais metais Są
junga turėjo 20,136,976.80 auk.' 

Pagal šių metų priimtos są
matos, apivartos laukiama šiais 
metais 24,412,000 auks., tai yra 
tris kart tiek kiek pereitais me- Į 
tais.

Reikia atsiminti kad sąlygos 
kooperacijai plėtotis' Lietuvoje 
|šiais laikais nėra patogios; ne
pastovumas rinkos kainų ir pi
nigu, kurso, Lenkų ginkluotos' 
kumsties grūmojimai, nepakan
kamas dar visuomenėje koope-1 
racijos idėjos atjautimas — vi-i 
sa tai žymiai kliudo kooperaci- 

į jai plėtotis. Tečiau visos klįu- 
tįs nugalimos, ir sveikas tautos 
instinktas, apsirinkęs tvirtąjį 
kelią savo plėtotei, nebesiduos 
nuo jo nustumti.

Be biznio dalies, buvo plėto- 
jama ir idėjinis švietimo darbas. I

■ Buvo leidžiama, kaip augščiau 
paminėta, dvisavaitinis žurnalas) 
“Talka", specialus knygos, bro-1 
šiuros, atsišaukimai, lapeliai; 
buvo užlaikoma ir siuntinėjama 
instruktoriai. Buvo daroma sri
čių, konferencijos, paskaitos, tt.

Ypač pažymėtina yra tai kad 
kooperativai įžengė į niaują dar- ; 
bo sritį, būtent, į supirkinėjimą 
ūkio produktų. Pereitais me
tais prekių supirkta už 10,659,- 
377 (lašinių, rugiui bulvių, sė- 
menų, kt.). Diduma supirktų 
dalykų buvo pristatoma Armi
jos intendantūrai; kiti į Vokie
tiją, Latviją,'Rusiją. 'Su Ham
burgo ir Karaliaučiaus koopera- ' 
tivaiš buvo varoma plati preky
ba..

Pažymėtina ir įkūrimas koo
perativų Banko. °"'”- 1
kapitalas turės susidėti iš 3030! 
akcijų, kiekviena po 1000 auks. 
Pusė akcijų turi būti įmokėta 
tuojau, gi kita pusė bėgyje pus- (i 
antrų metų. Kooperativai ragi-j | 
namą išpirkti visas Banko akci- s 
jas kad nereiktų šauįctis pagal- 3

Šveicarijai stoka pinigų. Ber-

Suv. Valstijų valdžios išlaidos

S

Dargvainis.

L. P. IŽDAS

Sulyg įstatais

Meištavi-
Lie-

ir plė-

baisus

, ir davatkoms. Boccacio rašė sa
vo apysakas gan senai; jose jis 

' davė vėjo indukusiems kuni- 
igams ir zokoninkams. Jų išdy-

L. P. Iždo Komitetas ma
loniai prašo sandarbininkų 
siunčiant aukas ir metines 
duokles čekiais, pačto ar 
ekspreso money orderiais 
visuomet užrašyti ant jų 
Lietuvių Politinis Iždas, ar
ba ' sutrumpintai, L. P. Iž
das.

Siunčiant pinigus, taipgi 
darant patarimus, paklausi
mus ar kitais L. P. Iždo rei
kalais prašome kreiptis se
kančiu adresu:

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St. - 

Chicago, Ill.

KiekJusu Dolaris Jums Pelno Neša?
THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO*

3352 SUPERIOR AVE: CLEVELAND, OHIO

Inkorporuota pagal Ohio Valstijos teisių ant $250,000.00, pa
siūlo Lietuviams progą įsigyti pastovių ir ištraukiamų šėrų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau)', nešančių nuo 7'ž" iki 8%; mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

qpHE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY yra su
organizuota plačiai Clevelande ir visoje Amerikoje 

žinomų Lietuvių iki šiolei pasekmingai veikusių ir vei
kiančių kitose didelėse finansinėse Įstaigose.
Visa valdyba, A. B. Bartoševičius, “Dirvos” leidėjas, pre
zidentas; Jonas Tidd, vice-prezidentas; K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” redaktorius, sekretorius; S. Batoševičius, sekr. 
pagelb.; V. Bartoševičius—ižd., kviečia visų kolonijų Lie
tuvius pasinaudoti užtikrintu saugumu ir pelningumu 
jūsų pinigams. Pelnas yra dvejopas, kaip liekant nariu 
The A. B. Savings and Loan Kompanijos taip ir paside- 
dant čia savo pinigus ant knygelių, taupymui.

Kompanija turi keliolika dar neparduotų Pastovių ir 
Ištraukiamų akcijų, kurių abiejų kaina yra po $100.00. 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narines mokestįes, taip kad 
akcija atsieina po $105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šios Kompanijos akcijos yra daug pri
einamesnes, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
flĮ Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
<jj Ištraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $ 1 05, bet išsykio reikia įmokėti po $5 nuo kiekvie
nos imamos akcijos, o likusią dalį nuo kiekvienos akcijos 
galima išmokėti po kiek išgali, savaitėmis ar mėnesiais.
SJ Dividendas pirmais metais bus išmokėta už visas akci
jas, arba dalį sumokėtų už jas pinigų, nuo 7 iki 8 nuoš. 
Ištraukiamas akcijas narys gali išsitraukti kada jam pri
reikia pinigų, nors nebūtų pilnai sumokėta, ir gaus jam 
pripuolamą nuošimtį nuo dienos įmokėjimo iki išėmimo. 
Už kiekvieną įmokėtą narystės mokestį akcijonierius gau
na paliudymą, ir taipgi šėrų certifikatą už pilnai sumo
kėtus Šerus; už mokamus Šerus gauna tam tikrą knygelę. 
Narystės mokestis ($5) Šerus ištraukiant negrąžinama.

APIE DEPOZITUS—PASIDĖJIMĄ PINIGŲ
SĮįUž padedamus čia taupymui pinigus mokama 5%, ar
ba kelis sykius daugiau negu nėkuriuose bankuose kitose 
valstijose. Kam daryti sau skriaudą? Čia taipgi moka
ma nuošimtis nuo padėjimo iki ištraukimo dienai. •

Pasidejimui pinigus siųskit per pačtą. Gavę jūsų pini
gus prisiųsim jums taupymo knygelę.
CJJ Prireikus pinigų, tik parašot laišką ir pareikalaujat da
lies arba visų, ir tuoj be atidėliojimo jie jums prisiunčia
ma priskaitant ir išpuolamą nuošimtį.
®J Pasinaudokit šia proga duodama jums taip patikėtinos 
ir saugios įstaigos.- Kam dalį savo pelno atiduoti sveti
miems kada jūsų pinigai čia jums atneš nuo 25% ir dau
giau naudos. Penktas nuošimtis yra 25 nuošimčiais di-

• dėsnis už ketvirtą nuošimtį mokamą jums kitur. O neku- 
riose vietose mokama tik 2 ar 3 nuošimčius. Per metą- 
kitą jūsų pinigai nustoja keliolika dolarių naudos.

THE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Jaunimas
— klausė pro

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

PASMERKTASIS '
(VAIZDELIS)

Rašo A. Vaičiūnas.
(Tąsa iš pereito num.)

V
,/GRAŽUS gegužio šventadienio

Qonla nnrrotm leninine* Irnvin oni

— Ar tiesa, dukrele? 
verksmus motina.

— Taip.... — atsakė Magdutė ir pra
dėjo verkti.

— Vaikeli! juk jis savo pačią pametė, 
jis nedoras žmogus! Vaikeli, dabar iš mu
su visi .juokias, ir tave vadina pasileidę- VISKAS KEIČIAS 
le.... — vos galėjo pro verksmus ištarti štai jau skaisčios dienos 
motina. ’ ~~ '

Nusiraminus, motina klausė toliau:
— Ar tiesa kad judu žmonės matyda

vo vėlai vakare už miesto?....
— Taip! — atsakė Magdutė: — Mudu 

nuo žmonių nesislėpėva....
— Vai, Dieve mano, Dieve brangus! 

Kur mes dingsime, kur mes dabar dingsi-j 
me!. .... — verkė-aimanavo motina.

— 'Vaikeli mano! sakyk ar tiesa kad 
kaip tu ateidavai pas jį jis duris užsirakin
davo ir ilgai tavęs neišleisdavo? — toliau 
klausė motina.

— Taip!./.. — atsakė Magdutė. — 
Petras ir aš nenorėjome kad mums besige
rint gražiais gegužio vakarais kas ardytą 
ramybę....

— Vaikeli, mano vaikeli! — vėl aima
navo motina: — Prapuolei, prapuolei am
žinai !.... Neturiu aš dukters, neturiu gar
bės, neturiu vardo.... — net gai'kščiodama 
nesusilaikydama verkė motina. — Juk tu 
žinojai kad jis vedęs: kibą tave ten velnias 
nešė.... Vaikeli mano! Daryki gailesti 
už nusidėjimus, ir rytoj eisi išpažinties, gal 
Dievas tau dovanos taip baisią kaltę!.... 
Vaikeli, vaikeli!.... kad butą mano nepa
žinta ta gimnazija ir tie mokslai.... kad , 
butu mano namai sudegę, kad butu man kas 
rankas, kojas nukapojęs nebūtą taip skau
du. ' 
verkia! 
kimas ant viso svieto!.... Ar 
daiktas! Jam — kas jam, bet tu 
bar žmonių akyse pasileidėlė ir 
lė!....

Ką toliau motina sakė jau

RAŽUS gegužio šventadienio rytas.
Saulė augštai pakilus beria savo spin

dulius ant žemės gaivindama ir augindama 
žalumynus. Visur žalia, jauna, malonu, 

.-gražu. Augštai vyturiukai padangėn skris
dami linksmai čiulba:

Čiviru-viru pavasaris,
Dar mano vaikeliai nelesinti, 
Kaip parlėksiu — palesinsiu, 

f) Žaliu vynu- pagirdysiu!....
P-iemenįs išginę -bandas dainuoja iš vi

sos gerklės:
Vai olia, dirvolia, kur gysim? Namole.
Pro ką ten gysim? Pro bobos laukus. 
Ką boba veikia? Košelę verda.
Iš kokią miltą? Iš avižiniu.
Vai kuo pamaišo? Varlelės koja. . 
Vai kuo uždengia? Su jaučio skūra. 
Vai kuo pagruda? Kumelės galva. 
Vai kuo užkloja? Akėčiom’s, vėžėčiom’s.

Kiti piemenįs susitikę ant dvieju ūki
ninką rubežiaus apdainuoja tą piemenį ku
ris dar neišginė.

Bernai tepa bričkas, vežimus kad va- 
* žiuoti bažnyčion, ūkininkai kas ūkio reika

lais užimtas, kas skuta barzdą, kas dribso 
kur kietyje lovoj pypkę rūkydamas ir .gal
voja ką šiandien mieste reikės veikti, su 
kuo sueiti, kokius reikalus atlikti. Visuo
se kaimuose jaučiama šventė ir tai — ne 
paprasta o didelė tikybinė ir atgimstančios 
gamtos šventė! Tokiame šventadienio ry
te nerasi nei vieno nusiminusio: visą kru
tinės liuosiau kvėpuoja, lupos šypsos: kiek
vienas jaučiasi kad jam šiandiena viena iš 
laimingiausiąją gyvenime. ' 1

Iš tolimo miesto 'bažnyčios bokšto pa
sigirdo varpas' ir jo balsas išpradžios vos 
girdimas paskui garsiau oro bangomis pra
dėjo plėstis toli-toli už miesto ir bažnyčios 
bokštą iš kur balsas skriejo.

Reikėjo skubinti miestan, bažnyčion, 
nes žmonės žinojo kad varpas šaukė ant 
-ankstybąją pamaldų:

Po valandos-kitps, pilni keliai pėkščią, 
važiuotą traukė miesto ir bažnyčios linkui. 
Visi buvo linksmi, visi džiaugės, visus lai
mužė pabučiavo.... ’

Nebuvo linksma tik Magdutė ir jos tė
veliai.*;.. Vakar, Magdutė sugryžus iš 
gimnazijos parėjo namon ir rado beran
dančią motiną!

Motina pamačius Magdutę einančią per 
kiemą pribėgo prie jos ir sušuko :

— Vaikeli, vaikeli ! brangi mano duk
rele; ką tu padarei, ką tu padarei!....

Magdutė nieko nesuprato ir nežinojo
dutė. — Aš, mama, nemaniau kad tai nuo
dėmė. ...

— Prapuolei, vaikeli, prapuolei! — 
gaikščiojo motina. — Suėdė jis tavo kūną 
ir dūšią.... Išsižadėk, daugiau su juo ne
sueik; rytoj .eisi išpažinties, pasimelsi į 
Dvasią Šventą, ką gi dabar darysi!.... — 
toliau kalbėjo motina.

(Bus daugiau)

Vaikeli, vaikeli! visa giminė tavęs 
Šitokia gėda, šitoks apsišaū- 

• girdėtas 
likai" da- 
ištvirkė-

Magdutė 
nepamena.... Išpradžios, kaip motina pra
dėjo pasakoti, jinai dar verkė, paskui jau 
verkti negalėjo, tik girdėdama motinos žo
džius jautė kad ją kas kur tai neša, mėto, 

Irodos viskas siūbuoja, verčias!- Nusitvė
rus už sofos krašto laikės Įsikabinus ir 
klausė kalbos motinos negalėdama duoti 
sau atskaitos kokią būtent nuodėmę jinai 
yra papildžius.... Juk mylėti nėra jokia 
nuodėmė.: . • -■ ■ ■ • -

— Atsižadėk jo, daryk metavonę, dau
giau nesusieik,- nesikalbėk! — kalbėjo jai 
motina.

— Ar artižadi
— Ar atsižadi

to valkatos?
to valkatos?

Atsiža- 
Atsiža-

Magdutė tylėjo. Negalėjo ji atsižadė
ti to kurį širdis pamilo ne patelės, bet idea
le, draugišką ir skaisčia meile.... Žodis 
“valkata” ją užgavo, nes tik jinai viena ži
nojo jo vidų....

Motina nesulaukdama -atsakymo pra
dėjo dūsauti kaip dūsauja žmogus kada ne
gali verkti.

— Ar jjs tave bučiuodavo?! — klausei 
motina.

— Taip .... — bailiai ji atsakė.
— Vai, Dievuli mano brangiausias! O 

tu, ištvirkėle,„ar jį bučiuodavai? — jau pa
sirėmus ant rankos piktai užklausė.

— Taip, bučiuodavau! — atsakė Mag-j

JO

ką atsakyti.
■ — Vaikeli; vaikeli! — tęsė ašarodama 

motina. — Tu mus visus prieš visus žmo-Į 
nes išgarbinai. Mes dabar nei vienas ne
galime niekur akią parodyti!...... Vaike
li, vaikeli! ką tu padarei tai dar niekas mu- 

-są giminėje nėra padaręs! — aimanavo mo
tina;

Tik dabar suprato Magdutė ką ji pa- 
dąrė:'

— Jinai pamilo tą kurio negalima my
lėti. Magdutė pamilo Petrą, — jau žmo-j 
•nes jos tėvams papasakojo!....

Suprato ji ir pradėjo raudoti.... Ver
kė graudžiai ir ilgai. Gaila buvo tėvu, bet 
užmiršti Petrą jinai jau negalėjo....

'Praėjusi naktis buvo atilsio naktis vi
siems; tik ne Magdutei ir jos motinai. Mo
tina liepė Magdutei atsigulti seklyčioje ant 
sofkositieš motinos lova, ir kol visi sumigo 
motiną verkė, paskui užklausė dukters:'

— Ar tiesa, vaikeli, kad tu pas Petrą 
nueidavai, ir kartais vakare, gana vėlai?

Magdutė išpradžiu tylėjo. Meluoti ne
galėjo, bėt ir sakyti buvo baisu.

ANT JŪRIŲ KRANTO 
"Pučia vėjas, medžiai linksta, 
Audra šėlsta vis smarkiau, 

' Bangos šniokščia, žmonės ilsta, 
Laivas plaukia vis greičiau. 
Vėjas pučia, bangos šniokščia, 
Supas laivas audrose, 
Audra šėlsta, audra kriokia, 
Maudo laivą bangose. 
Vėjas tyla, audra ilsta, 
Žmonės šypsos šypsena, 
Bangos lesta, laivas rimsta, 
Giedra bėga 'tekina.

Radasto Žiedas.

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiąją musą spausdintą, — didelio formato knyga, su daugy
bę paveikslu Lietuvos Kariumenės, jos vadovą, lavinimosi punktą, jaunikaičiu 
kovotoją, kurią ne vieną iš veidu pažinsite jusą kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapią, gražiais minkštos o- 
dos viršais; -plačiai aprašo musą Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919.

- Heikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug ją tėra.
V..., i ■ —-———--- — ____ - -

Vasaros gražios, 
Linksminas kiekvienas

Susilaukęs jos.
| Gėles jie skabioja,

Sagsto prie savęs, 
Ar glėbiais nešioja

Ir naikina jas.
Nors tiesa, jos skintos 

Tiktai džiaugsmui vien,
Ir yra pagirtos

Kad gražios šiandien.
Bet kai jos suvysta, 

Nieks nepaiso jų, 
■Numeta ir vyksta

Jieškot vėl naujų.

Taip praeis mąs metai 
Kaip gražios gėlės;

Tada jau ant mūsą 
Niekas nežiūrės.

Vėl bus jaunos kartos, 
Jos skabins gėles.

Vėl jieškos gražiąją 
Tik tarpe savęs.

Kleopatra.
Nuo Juokų Red.:- -šios p-lės 

Kleopatros eilės nedaug kuo ski
riasi nuo kitų visų jos eilių: gal 
tik žodžiais, reik pasakyti tiesą, 
o mintis .ta pati.

Ir jai vis vaizdinas! ateities- 
gyvenimo 'baisybės;' Vienu žo
džiu, ji bijo likti senmerge, ar 
net visai bijo pasenti, kaip jau 
likimo lemta.

Bet kaip ypatingai ’likimo su
rėdyta, 
vengti, 
ne nuo 
nančios
to vakaras taip .po'jaunystės se
natvė ateina — ir žmogus turi 
palikti šį pasaulį, nors saulė vis 
čia šviečia ir- gyvenimą linksmą 
kiti turi, -kurie dar lieka.

Gal užtai visokios religijos ir 
susigriebė vienodo tikslo — pri
rengti žmogų į kitą pasaulį, nes 
čia jis neilgai buna, čia jam 
esant nieko negali žadėti, 

J viskas turės liktf: reik ko 
resnįo jam prižadėti aname 
venime.

Bet -kas ištiesų gyvenimas 
‘yra ir kaip jį gyventi?

Gyvenimas yra tik laukimas 
I nuolatai to kas turės stotis. Ko 
I nori, tikiesi ar sapnuoji nesu
lauksi. Buna įtik taip kaip yra.

I Kiekvieną gyvenimo dalį reikia 
I išnaudoti taip kokiam laipsny.j 
j esi. Esi kūdikis —- kūdikiškai; 
jaunikaitis — to amžiaus bu
dais; (pilnai suaugi — to laiko 

' reikalavimu; sensti — to tar.po 
. reikalavimais. Blogiausia yra 
' kad dauguma senų žmonių no- 
.ri priverst jaunus gyventi se- 

j nu amžiumi; o dauguma senų 
| žmonių dar vis sapnuoja esą 
jaunystėje — ir tebepaikioja...

Jeigu jaunas nepažins links
mybės kokia jo dienose gyveni
mą sudaro tai. kada jis tą 

ižins? Jis tik sykį jaunystę 
! turi.

Kiekvienas turi pergyvent
I vo gyvenimo dalis, o jos kito- 
I kios nėra kaip tik kožno tokios 
kokios yra 'kiekvieno augalo: 
Susprogimąs, pražydėjimas, su
brendimai, suvytimąs* — ir .vis
kas.

Visko žmogus gali iš- 
nuo -visko išsilenkti, tik 
augančių metų ir atei- 
senatvės. * Kaip po ry-

nes 
ge- 
gy-

pa
te-

sa-

Iš Saliamono gudrybių. Kur 
įyfa .daug rūpesčių čia randasi 
sapnų; ir kur daug yra žodžių 
čia pažjstama yra durnasis.

Geriaus yra nieko nežadėti, 
ne kaip ką žadėjus neištęsėti.

Geriaus -yra girdėti pabarimą 
išmintingojo, ne kaip dainą dur
nųjų.

Nebūk greitas ant .papykio, 
nesą papykis laikosi širdyje dur
nojo.

Nėra nei vieno žmogaus ant 
svieto kurs gerą darytų ir nesu- 
griešytų.

Taip blogai, ir taip negerai. 
J. Rakauskas, uolus “Dirvos” 
skaitytojas, išlakstė pusę mies
to su penkdešimtine niekur ne
gaudamas jos iškeisti. Paga- 
liaus atbėgo į “Dirvos” krautu
vę ir skundžiasi savo nepasise
kimu.

Išeina kad bėdavoja kas ne- = 
turi pinigų lygiai kaip -tas kuris x 
turi. ©

“Am. Liet.” parašė: "Kaip ir 
kiekviena planeta, Saturnas tu
ri aplink save pailgą lanką.”

Tiesa, Saturnas, turi/ ir jis tu
ri sau už įgaubę būti vienatinė 
planetai musų erdvėse matoma 
turinti tą puikų lanką arba žie
dą, bet ne -pailgą, o visai run-l 

Gal “Am. Liet." norėjo 
'Kaip nei viena pla- 

Sat urnas turi” tokį lanką.

dina, 
pasakyti: 
neta,

dienu 
neturi

deskripcija. 
nieko bendro su
Marijona Butkie-

Šių 
žodis* 
inkarnacija). 
nė-buvo išėjus į krautuves. Vy
ras vienas sėdėjo namie. Ne 
vienas, nes supo lopšyje savo 
pirmgimį. Išgirdo durų varpe
lį skambinant. Išėjo pažiūrėti. 
Neužilgo vėl į vidų inėjo ir savo 
darbą varė toliau. Paskui par- 
jo žmoną iš krautuvės. Jis jai 
sako:

— Pas tave buvo atėjus tavo 
draugė.

— Ar senai? — klausia ji.
— Koks pusvalandis atgal, — 

atsako jis.
— Kas tokia? — klausia jį.
— Vardo nesakė, — atsako 

jis,
'-i- Sena ar jauna? — klausia 

ji.
—- Dievai ten ją žino: dar -ro

dos. jauna, — atsako jis.
— Kaip ji išrodo: — klausia

— Kaip- dabar aš itau galiu 
pasakyt, nežinau, — atsako jis.

— Kaip ji buvo apsirengus?— 
klausia ji.

— Kibą aš ten žiurėjau j jos 
drapanas, — atsako jis. — Vis
kas ką atmenu, buvo apsiavus 
rudais čeverykais ir gražiom 
rusvom šilkinėm pančiakom.

Mes matėme sąšlavyne išmes- 
• tą seną moterišką skrybėlę. Ji 

jau nudėvėta, sunešiota ii- nerei
kalingą. Paskui mislinome apie 

1 tą laiką kada ji buvo -nauja ir 
kada ji dabino galvą ir džiugi
no tą kuri ją pirko. Kiekvie
nas lengvai persistato džiaugs
mą kokį žmogui duoda naujas 
daiktas, ypač naujas parėdas. 

Į įsigijęs naują daiktų, kiekvie
nas kuolabiausia saugoja, už- 
žiuri ir tikisi kuodaugiausia iš 
jo sau pagražinimo. Bet laikas 
bėga. Daiktas einą senyn, ir 
štai iš to buvusid naujo jau da
rosi senas, ir tuoj palieka ne
kenčiamas,. ateina geismas tu
rėti kitą, naują. „Taip buvo ir 
su šia skrybėle. Ji dabar išmes
ta į sąšlavyną, rankom tos kurią 
ji taip džiugino nauja būdama. 
Nauja skrybėle užėmė senos vie
tą, o sena be 'jokios pagarbos ir 
padėkos voliojasi sąšlavyne.

Tas pats ir su žmonėmis. Ku
rie vienu tarpu kam džiaugsmą 
teikia, buna “šaltiniais” ir “sau
lėmis” gyvybės ir gyvenimo vil
čių, su laiku lieka netinkami, ir 
atmetami. Daug širdžių plyš
ta iš meilės atstumti ar tai vy
ro ar tai moteries, ir jų vietas 
užima nauji. Nors žmonės taip 
greit kaip skrybėlė nepąsęsta, 
bet pasęsta m-intįs apie juos tų 
kurie ar kurios jais naujais-tik * 
pažintais ir mylėti pradėtais 
džiaugėsi.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 
z Nedaliomis I 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
935 E. 79 St. .Garfield Bank Big.

visus

akis;
Į

Gamtos dovanos. Ne
gamta lygiai apdovanojo: 

, Vieniems davė gražias
Kitiems gražų veidą;
Tretiems gražius plaukus;
Kitiems gražų kūną ;
Kitiems" visus tuos dalykus 

antsyk;
O kitiems nedavė nei vieno 

iš tų viršminėtų dalykų, .o tik 
padovanojo, mažiausį nežymiau- r 
sį dalyką — ‘PROTĄ.

Laivakortes Atpigo
I Klaipėdą ir Liepojų $107.00
I Piliavą-Karaliaučių $106.50 

War Tax $5.00.
Pinigų siuntimas • Lietuvon že
miausiu kursu. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai
ke 25—30 dienų.

P. MIKOLAINIS 
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

t

*1

Paskui vėl, kaip daug vaikų 
užmiršta savo senus tėvus — 
tik del to kad jie seni, kad su 
jais negali žaisti, ir gėdijasi su 
jais j gatvę išeiti. Tėvai lieka 
atstumti, atmesti, o jų vietą už
ima nauji draugai.
Kaip sena drapana, ir seni myli
mieji lieka nereikalingi.

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai.

Šmugelis liko mylimiausia šių 
laikų musų laikraštijos 
Ir kas kur nesuminės žodį ‘šmu
gelis’, žmonės nenoromis prisi
mena apie Kun. Purickį.

tema.

CIHOM
Greičiausi moderniai -laivai pasaulyj. 
Puikiausias užlaikymas keleivių. Jū
sų mieste arba kaimynystėj randasi 

vietiniai agentai.
Kelionė Lietuvon, Lenkijon, Rusijon, 

Latvijon, Ukrainon ir j visas 
Baltijos Valstybes per Hamburgu.

GARONIA
SAXONIA

Kabinę $130. 3 Kl. 103.50. faksų $5.
Per Cherbourg, 

Liverpool ir 
CAMERONIA - 
LACONIA - - 
ALGERIA - - •-

Birž. 17
Liepos 1

Southampton, 
Glasgow
- - Birž. i
- - Birž. I
- Liepos 14 

YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persodinimu j kitų laivų tiesiog iš 
tų ir tiesiai iš Southamptono gabena
ma į Danzigų, Piliavų ir Liepojų:

Per Cherbourg KAS UTARNINKAS 
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Anglija ar Hamburgą j Danzigų 
$106.50. Liepojun $107. Taksų $5.

3
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DILniCHTER’S
PA J N" ,

•y Gera sveikata yra verta aule- ' 
Cį ainių dolerių, kiekvienas iš- 
K mokėtas čekis už geras gyduoles, 
9 yra paliudymu geros sveikatos.
2 Prašalinkite kaukinčnčius skaus

mus su pagalba tikrojo Pnin-
i Expellerio, kuris yra seuu drau- 
' gu daugelio šeimynų. Visados 

reikalaukite su Inkarovaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptio- 

M koše arba pas.
Vi F. «D. RICHTER & CO.
'Vk. 104-114 So. 4th St. i

Brooklyn, N. Y.
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Vadovaujama Gabių Biznierių
The Municipal Savings & Loan Company įsteigta Spalio mėnesyj 1913 metais 
per .Mr. S. Peskind, dabartinį Kompanijos hekretorią. Jis suprato jog viena
tinis būdas subudavoti saugią įstaigą, ir tokią kuri augs ir pataps viena iš žy
miausių Tautymo ir Paskolos Kompanjų Clevelande, yra tai parenkant gru
pę tikrų biznio žmonių pagelbėjimui jim tos Kompanijos vedime.

Sekantis surašąs gerai žinomą biznier’ą sudaro dabartinę Direktorių Tarybą 
š'os greitai augančios Taupymų Įstaigos:—

DR. CHARLES W. AMPT - 
N. ' P. BAUERLEIN - - - 
WILLIAM BAUER - - - 
AUGUST BECKER - - - 
FRED BERG ......................
ADRIAN ETTINGER - - -

CARL FALLER

OTTO FELLINGER - 
HERMAN H. FINKLE 
EDWARD K. FISCHER

SAM GARBER - - -
L. N. GROSS - -
M. GŪSMAN - - - 
ROBERT HILTBRAND

JAMES J. HEIDLER -

G. W. HUTCHCROFT - 
T. W. HUTCHCROFT - 
EDWARD J. JOSEPH

A, KELLER - 
A. S. KLEIN

SAMUEL MILLER

PETER MULIOLIS

ELI N. NEWBURY

H. A. PERRIS

DR. SAMUEL PESKIND 
S. PESKIND ------

CHARLES RENZ. - - 
E. RICKERSBERG - 
TUOS. W. ROBERTS - 
OTTO F. SCHMIDT - 
S. J. SCHWENGER -

H. STRASSHOFER - 
JOHN M. SULZMANN 
M. A. VINSON - - -

MYRON H. WILSON -

DIREKTORIAI
Gydytojas ir Chirurgas, 2999 West 25th Street
Atsitraukęs iš biznio Drapanų Prekiautojas
Maisto prov.izij-j pristatytojas, 1999 Columbus Rd.
Real Estate ir Investments
Investments
Advokatas, Peskind, Perris,_ Leddon & Ettinger, 2nd floor, 

Hanna Bldg.-
Pres.. The Knickerbocker Storage Co., 7724 Detroit Ave. — ir 

Manageris, The Leisy Company.
Sėkretorius-Iždininkas. The Birck-Fcllinger Dry Cleaning Co. 
Advokatas ir Miesto Councilmanas, 509 Ulmer Bldg. • 
Ved. West Side Skyriaus The Municipal Savings & Loan Co., 

—ir— Direktorius, The Municipal Mortgage Co.
Garber Insurance Agency, The Arcade
Eres, The L. N, Gross Company, Jekių Siuvyklos, 323 Lakeside 
Prez.-Ižd. The Import Drug Specialities Co., 326 Champlain Av.
Prez., The Scranton Ave. Carriage & Wagon Works, 

2333 Scranton Rd.
Ved. Miles Avenue Skyriaus The Municapal Savings & Loan Co. 

12301 Miles Ave.
iPrez. Igd , The Jaffa Co., Išdirbėjai dažų.
Manufaktorius
V’ce Prež, The Representative Realty Company — ir —

Ižd , The Representative Mortgage Company
Ižd., The Keller-Kohn Co., Drapanų Mfg., 2230 Superior Ave.
Prez., The Cleveland Electric & Machine Mfg. Co. — ir — 

Vice Prez., The Schwenger-Klein Co., 511 Woodland Ave'.
Prez., The Independent Towel Supply Co., 1822 Central Ave. . 

_ir—Mfg., The Miller Landry Machine Mgf. Co.
Vedėjas, Št.'Clair Skyriaus The Municipal Savings & Loan, Co. 

2006 St. Clair A venue
General Insurance Agency, 459 Leader-News Bldg. 

Direktorius, -The Representative; Construction Co.
Pardavimų Ved., The Representative Realty Co. —i: 

torius; The Municipal Mortgage Co.
Gydytojas," East 55th- St. Hospital; 2429 E. 55th St.
Advokatas, Peskind, Perris, Leddon & Ettinger, 2ros grindys, 
Hanna Bldg.' —ir—Prez. ir Mgr. The Representative Realty Co. 
Vice Prez.; The,Standard Brewing Co.',. 5801 Train Ave.
Prez., The Rickersberg Brass Co., 3700 Perkins Ave.
Real Estate. ir Investments
Prez., Standard Knitting Mills, 2202 Superior Ave.
Prez., Schweriger-Klein Co., 511 Woodland Ave. —ir—

Prez., The Municipal Mortgage Co.
Prez., The Universal Dry Cleaning Co., 1218 E. 71st Street.
Cigarų Iždirbėjas ir, Miesto Councilmanas, 6802 Superior Aev.
Vedėjas Sueprior-79th St. Skyriaus —ir—

Direktorius, The1 Municipal Savings & Loan Co.
Prez., The Revere Land Co. —ir— Vice Prež., Fertel Dangler 

Wilson Co., Schoefield Bldg.

Direk-

Didysis Ofisas The Municipal Savings & Loan Company užima netoli 
ketvirtdailus viso antro augšto Hanna Buildinge.

Taipgi yra keturi Skyrių Ofisai, randasi siose vietose:
--------------- -------------------------- 282Q WEST 25TH STREET

- 7909 SUPERIOR AVENUE 
2006 ST. CLAIR AVENUE
- - 12301 MILES AVENUE

WEST SIDE SKYRIAUS OFISAS - - 
SUPERTOR-79TH SKYRIAUS OFISAS 
ST. CLAIR SKYRIAUS OFISAS - - - 
MILES AVENUE SKYRIAUS OFISAS

Jos sumokėtas kastov.us kapitalas yra VIENAS MILIJONAS DOLARIŲ 
Abelnas turtas Gegužio 1 d.-, 1922 metų buvo $2,405,000.00.

ši įstaiga moka 5% už padėtus Taupymui pinigus.
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NAUDINGOS KNYGOS 
Reikalaukit šių naudingiausių knygų — 

jos apima mokslo, literatūros ir kitas 
šakas kuriose jus žingeidaujate — 

čia rasit savo skoniui moksliš
ką ar kitokią knygą. Va

sarą smagu praleisti 
laiką pavėsyj su 

knyga.

4
AMERIKOS LAIKRAČŠIAI NUOLAT KALBA 

KALBA APIE LIETUVĄ

O 
O O o o o 
o o •

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų, kaip Egipto pira
mides, Babilono murai, Dievo Zeuso Stabas, Die- 
vės Dianos maldnamis, Karaliaus Mausalio ka
pas. Rhodes salos stovyla ir Aleksandrijos žibin
tuvas. Ta knyga atvaizdina anų amžių istori
ją. Su paveikslais. Vertė K. S. Karpavičius. 
200 puslapių ..............................$1.00  
Ta pati audinio viršeliais ................$1.75

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu-
' vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai

rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausią progą ........................ 1.00 
Su audimo apdarais ........................ $1.50

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė 'tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. ..1.25

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono”. Vedėja —- jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ............................. $1.2b 
Gražiais tvirtais apdarais ............... $2.00

Šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis.
Tvirtai apdaryta

. .50
$1.00

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų į keturis skyrius: Iš žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir žmogus; Romansai ir Saty-

■ ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi......................

Patriotiškumo, meiles ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Paraše K. S. Karpavičius, 
su paveikslais .....................  35

Užtekdhti Saulė;
paveikslėliai.
rašymų, labi
mijos srityje
94 puslapiai,

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su

' paveikslais, Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00
Drūtais audimo apdarais ..................................... 1.50

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame- 
. rikos lietuvių gyvenimo Tr tt. Parašė Pr. Bajoras 

(su autoriaus paveikslu). 107 pusi... .
Teisybės Pasakos. Raukius įvairių gražių apsakymė

lių, pritaikintų prie'Įmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Šifvy- 

, das. 35 pusi........... ........................
Kristus Flandruose ir Tragedija Juroje — du ypatin

giausi vaizdeliai ką esate skait , parašyti žy
maus pasaulinio rašytojo Honore de Balzac, ver
tė Karoils Vairas. 43 pusi............... ..........

Mohamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų ŠeimynA. Parašė K. S? Karpa
vičius. 126 puslapiai' ......'.........................

Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių ..............

Rytų Pytis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Skripkauskiutė. Pusi. 67 ..........

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller; Liuosai vertė lietuvių 

Jtalbon vertė P. Norkus! Pusi. 182 ...............

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z. 
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 .....................

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinys apie tai kas užsiveria knygo
se, ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo už
laikyti visad gyvu ir nemirštančiu, ką dabar mes 
galima pasiimti ir naudotis lyg anais laikais ka
da tų minčių tvėrėjai gyveno, nors jau jie guli 
kapuose. Pusi. 55. Kaina .................

Trimitas — daili knygele įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių ir deklamacijų. Gražiai at- 

' spausdinta. Parašė K. S. Karpavičius. Viso 
144 puslapiai.........:.-......... . ............. ...-......

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama
cijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ...........

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra
žios deklamavimui. Pusi. 144........................50

. .25

25c

.35

50c

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po- 

•ra moterų. 35 puslapiai ....................

Tremtinis. Augusto Strinbergo žingeidi vieno, veik
smo drapa iš pradžios krikščionybės ir pagony
bės kovos su ja. Vaizdiną Skandinavų gyvenimą. 
Vertė A. A. Tulys. 47 pusi.........................

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Prancūzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio 
bėdas apsivedus su panaite' Visai tinka Lietuvių 
Scenai Lošia 3 moteris ir 4 vyrai.

Pinigus už knygas ir laikrašti siuskite' 
registruotame laiške, paduokit savo

54 pusi. .... 35c

Money orderiais 
aiškų adresą.

• "DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, O

<► <► o <► <►
<► <► o <► o <► <► <► <►

Amerikos platesnei visuome
nei Lietuva jau kaskart yra 
daugiau žinoma. Laimėjome jau 
benit tai1 kad šiandien vidutinis 
Amerikos’ prasitrynęs žmogus 

’ žino bent tai kad: 1) Lietuva— 
ne Slavų tauta; 2) Ji yra Pa- 
baltijos tauta, atsiskyrusi nuo 
'buvusios Rusijos imperijos; 3) 
Lietuva dabar neprigulmingą 
šalis; 4) Lietuva veda kovą su 
Lenkija už Vilnių.

Svarbu ir tai pastebėti kad 
Lenkų propagandai nepasisekė 
sudaryti Amerikos visuomenėje 
Lietuvai -neprielankios opinijos. 
Toji viešoji Amerikos opinija 
yra Lietuvai gana palanki: Di
dumoje straipsnių ir žinučių de- , 
damų laikraščiuose apie Lietu
vą viršija aiškios simpatijos to
nas. Reikia pastebėti ir tai kad 
apskritai imant apie Lietuvą ra- ! 
soma gana daug. Tolimesnių 
laikų nebeminint, čia išpultų tik 
pažymėti kad dar esant Wa- 
shingtono konferencijai šių me
tų pradžioje Lietuviai buvo -ga
vę nepaprastos reklamos vadi
namame administracijos oficio
ze “Washington Post”. Tuo 
laiku viename iš nedėlinių nu
merių, kurs buvo skiriama vien 
paminėjimui konferencijos, iš
ėjusio magazino pavidale, su 
daugybe paveikslų ir konferen
cijos aprašymų, Lietuviai,'Lat
viai ir Estai gavo visą puslapį 
straipsniui: “The Truth About 
the Baltic Staites” (Tiesa a,pie 
Baltijos Valstybes). Tas dailus 
ieidinis buvo plačiai paskleistas 
tarp konferencijos dalyvių. Jau 
vien 'tai turėjo' didelės reikšmės.

Lietuvos Informacijų Biuras 
pasiryžęs yra duoti kartkartė
mis musų visuomenei trumpą 
peržvalgą Amerikos balsų apie 
Lietuvą. Naudinga ir indomu 
bus mums žinoti ką apie mus 
rašo Amerikiečiai, o gal tai pa
skubins -daugelį mūsiškių dar 
daugiau ir geriau juos infor
muoti apie Lietuvą ir Lietuvius. 
Šį kartą paminėsime tik tai kas 
buvo rašyta tik per pastarąsias 
dienas nuo gegužio .pradžios.

'IBrooklyn Eagle” indėjo ilgą 
septynių skilčių straipsnį su Eu
ropos žemląpiu apie Europos 
valstybes, dalindamas visas jas 
į tris rūšis; į pirmąją priskiria
ma tos šalįs kurios netiki į di
deles armijas, bet į atstatymą, 
prekybą ir pramonę; prie tų pri- 
skaitoma: Anglija, Holandija, 
Šveicarija, Vokietija, Danija, 
Švedija, Portugalija, Bulgarija, 
Finlandija (išviso 190 milijonų 
gyventojų). Prie antros rūšies 
priskaitoma šios šalįs, kurios 
sviruoja tarp mililtąrizmo ir at
sistatymo: Rusija,'Turkija, Ven
grija (gyventojų išviso 160 mi
lijonų). Pagaliaus į trečią rū
šį- militaristinių šalių, -kurios ti
ki į kariumenių laikymą, į m-ili- 
tarines sutartis, priskaitoma 
šios šalįs: Francuzija, Belgija, 
Lenkija, Rumanija, Jugoslavija, 
Grekija, čeko-Slovakija (gyven
tojų išviso apie 100 milijonų).

I
čiponiicai iiiiaiiu cup. 

soma gana daug.

George 
greitu 
Lenkų 
ir LJe-

Gegužio 1 d. dienraščiai 
gana platų pranešimą 
pats Lloyd’ George tuo 
turėjo susirėmimą su 

kuri bu- 
ir Gali- 
Genooj. 

viršų ir

Gegužio pačioje pradžioje be
maž visi Amerikos dienraščiai 
indėjo žinią kad Lloyd 

Į dės pastangų nustatyti 
laiku Rusijos vakarų ir 
rytų sienas. Čia ineina
tuvos rytų klausimas su Vil
niumi, 
padarė 
jog tas 
reikalu
Francuzijos delegacija 
vo priešinga Lietuvos 
cijos klausimo kėlimui 
Tečiau Anglija ėmusi
Lietuvos klausimas busiąs ne
užilgo Genooj svarstoma.

Čia dar neprošalį bus primi
nus kad dar balandžio mėnesyje 
Amerikos dienraščiai pranešinė
jo apie žingsnius Lietuvių d'e- 
legacijos Genooj, apie jos me
morandumus. ir reikalavimus 
Vilniaus klausimui, apie jos pa
dėtą taikai sąlygą — išrišti pir
ma ginčą su 'Lenkais del Vil
niaus.

New Yorko laikraščiai gegu
žio 1 d. paskelbė žinią iš Lon
dono, paduotą “Daily Mail” ko
respondento iš Genoos, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija daro Gs- 
nooj sutartį laikytis išvien už
sienio politikoj.

Daugelis laikraščių — ypač 
pietinėse valstijose — indėjo ži-

KAIP PATVARKYTA DARBININKŲ 
ĮSTATYMAI

. . . ■ Laikinosios Vyriausybės Laikaisma .paleistą is Kauno Associa-1
ted Press” korespondento apie Naujoji Lietuva telsln*al ga
liai kad Rusai gabena kontra. >> vadintis Darbo Žmonių Respu- 
bandos budu iš savo šalies auk- bllka‘ Nes nors musų valsty-. 
są. Nesenai Lietuvos valdžia kurimui lr vadovavo mteli- 
suėmusi viena elgeta kurs ant gentai tečia' matyt, .tų inteligen- 
lazdos galo pasikabinęs nešė turėta darbininkų reikalai ar- 
nešvaru puodą stardimi apdeng- d širdies’ Ir nenuostabu: Juk 
tą, bet ištikruju-gryno aukso. visi Metuvoš valstybės kūrėjai, 

- * - visi jos ministerial, vėliau veik
visi Steigiamojo Seimo nariai,— 
tai darbininkų, arba valstiečių- 
ukininkų, vaikai kuriems darbi
ninkų vargai negalėjo būti sve
timi ir negalėjo >crupėti; antra, 
patįs dabartinės Lietuvos darbi
ninkai žmonės, matyt, jau tiek 
yra pakilę susipratimo ir orga
nizacijos žvilgsniu kad neleido
ir neleis valstybės vedėjams sa
vo reikalų pamiršti arba niekin- 

“Federated Press” agentūra ti. Lietuvos darbininkų intaka 
indėjo nesenai “New York Call” į viešąjį gyvenimą, į valstybės 
ir kituose laikraščiuose straip- reikalų vedimą nuolat vis dide
snį apie Lietuvos Žemės Refor- ja. Ir tai duoda garantijos kad 
mą, gautą iš Lietuvos Informa- musų Tėvynė sociali© teisingu- 
cijos Biuro; 'mo žvilgsniu trumpoje ateityje

Ibene tik pataps viena iš pirmų- 
l.-.. ------ 1.-_ Musų respu-

1 ’. Todėl nesun- 
i bus peržiūrėti darbininkų 

reikalų eigą nuo pat pradžių res
publikos įsusikurimo, tiek kiek 
tas atsiliepė įstatymų leidžiamo
se įstaigose.

Pusiau oficialis biznio žurna
las “Federated Trade Informa
tion Service” indėjo kelis strai
psnius gautus iš 'Lietuvos Infor
macijų Biuro apie ekonominę 
Lietuvos padėtį: Apie Lietuvos 
importą ir eksportą, apie žemės 
reformą, apie savo valiutos įve
dimą, apie durpių pramonę, tt.

Gana ilgą ir prielankų, straip-Įta pasaulio šalių, 
snį apie Lietuvą plačiai pasklei-1 blika dar jaunutė, 
dė -National Geographic Society' ku bus i 
savo buletine. Minima tautos 
praeitis, papročiai, ypatybės, 
pabrėžiama Vilniaus svarba. Tą 
straipsnį atspausdino tūli Penn- 
sylvanijos ir 
jų laikraščiai.

Nebraskos valsti-

originaliai para- 
randame dienraš-

1919 m.
Dar Vokiečių valdžiai besi

krausiant iš Lietuvos, Laikino
ji Lietuvos Vyriausybė savo 
deklaracijoj gruodžio 26 d. 1918 

[m., sako kad “pirmoj eilės prieš 
mus stovi žemės reforma ir dar
bininkų būvio apsaugojimas”. 

[Jau toje,deklaracijoje buvo iš
reikšta mintis kad “žemė turi 
priklausyti tiems kurių rankom 

j ji dirbama”. Tos pamatinės 
minties kuri 'buvo visos tautos 
širdyje nepakeitė keli prabėgę 
metai sunkios Lietuvių kovos už 
būvį. Juk Steigiamojo Seimo 
galutinai priimtoji žemės refor-

Indomiausį 
syta straipsnį 
tyje “Brooklyn Eagle”, užvar
dintą “Šalis kur Vaikai ir Mer
gaitės Mėgsta Eiti į Mokyklą”. 
Nurodoma Lietuvių praeities 
vargai dpi mokslo ir del mokyk
lų. 'Parodoma kaip dabar lais
vę gavę Lietuviai brangina mo
kslą, kaip Lietuvos vaikai myli 
savo mokyklas.' Jie nežiną kas 
tai yra apleisti mokyklą. Bai
giama patarimu Amerikonams, 
jeigu jie kada nuvažiuosią į Lie
tuvą ii- sutiksią Lietuvos vaikus, ma yra ne ]cas jęįtas kaip tos 
gink Dieve lai nesaką jiems kad i minties įkūnijimas.
Amerikos vaikai tingį kartais Toje pačioje Laik. Vyriausy- 
ei-ti į mokyklą, nes Lietuvos vai-1 Įįės deklaracijoje sakoma: “Dar
kai dar galėtų, sako, pamanyti Lo jr darbininkų reikalai nebus 
jog Amerika yra labai atsiliku- antraeiliai valstybės rūpesniai, 
si šalis.

Liet. Inf. Biuras.

kamunistai 
vyčiai jau 
kur visada

LAWRENCE,. MASS.
Varlamu'šiai ir 

čionai jau smunka; 
neteko savo skiepo
pasislėpę’ nuo žmonių tarėsi sa
vo “dideliuose” darbuose kaip 
varles mušti. Tą urvą miestas 
liepė užgriauti, kas ir padary
ta. Jie dabar nusisamdę sau 
lizdelį pas' svetimtaučius.

Su musų Maskvos apaštalais 
irgi nelaimė atsitiko: Turėjo jie 
savo koopėrativę krautuvę, bet 
ėmė ir prašmugeliavo. Vogė 
vieni nuo kitų iki viską išgro
bė, na ir jau krautuvę graban 
palaidojo. Taip vargšai ir ne
gaus Lenino palaiminimo.

Gegužio 20 d. čia streikuo
janti audėjai turėjo savo de
monstraciją, kuri susidėjo iš še
šių skyrių, Lietuviai streikeriai 
turėjo savo skyrių 'kame marša- 
vo tėvai ir vaikai. Pagaliaus 
visi demonstrantai suėjo į mie
sto sodną ir ten 'buvo mitingas, 
kame nutarta laikyti ir ant to
liau. Demonstraciją vadovavo 
taip vadinama One Big Union. 
(Viena Didelė Unija); Airiai 
demonstracijoje nedalyvavo.

Gegužio 21 d. čia pasimirė tū
las Rameikis. Kadangi norėta 
jį palaidoti šventoje žemelėje, 
nueita pas Rymo katalikų kuni
gą paklausti kaip brangi bus 
toj vožnoj žemelėj duobė. Ku
nigas atsakė: Eikit pas mano 
gaspadorių, tai yra Airį vysku
pą. Nuėjus ten paklausti, gau
ta atsakymas jog už (duobelę 
reikės $160. Tas jau perskau- 
tišką (neprigulmingą) kunigą; 
du. Reikėjo šauktis pas tautie
čius Lietuvius. Atėjus pas tau- 
čia jau pasirodė Lietuviška 
dis. Jis palaidojo už $25. 
kame dabar skirtumas? Ir 
žmogelis tapo palaidotas
Lietuviškų kapinių su bažnyti
nėmis ceremonijomis, kaip no
rėta. Reiktų vengti Lietuviams 
tokio baisaus šmugeliško išnau
dojimo. Lawrencietis.

šir-
Ir 

čia 
ant

Mes juos statome eilėj tų klau
simų kurių išrišimo reikia im
tis tuojau, nelaukiant nieko, nes 
musų šalyj darbo, ypač žemės 
ūkio darbo, apsauga yra toli at
silikusi.”

Nereikėjo ilgai laukti tų paža
dų pildymo.

Pirmieji Įstatymai
Sausio 19 d. 1919 m. Lietuvos 

Vyriausybė paėmė savo žinion 
visus dvarus buvusius žinioje 
Valstiečių žemės (Banko. Taigi 
jau buvo iš ko aprūpinti pir
muosius’ žemės_ tikrai reikalin
gus piliečius. Tą pačią dieną 
išleista “Įsakymas del privati
nio dvarų naudojimo”. Tuo įsa
kymu paimama globon paliktie
ji dvarai visų Lietuvos dvarinin
kų pabėgėlių. Jų žemė turėjo 
būti duodama nuomon pirmoje 
vietoje darbininkų komitetams 
(to paties dvaro), o toliau ir 
apielink-ės darbininkams maža
žemiams ir (bežemiams.

Kovo 23 d. 1919 m. “Įstaty
mu del privatinių dvarų nuo
mos normavimo” __ įsakoma duo- ; 
ti pirmenybė vietos apielinkės [ 
darbininkams žemės reikalin- ; 
giem's ir’norintiems-ją nuomoti. !

Darbo Biržos I
Tais pačiais metais gegužio I 

mėnesyje išleidžiama įstatymas 
“Apie ” Darbo Biržų Steigimą”. ; 
Įsakoma visoms miestų savival- 5 
dybėms kur gyventojų randasi •! 
daugiau kaip 4000 steigti Dar
bo Biržas. Jų tikslas turėjo bū
ti,? Darbdavių santikiams su 
darbininkais tvarkyti bei tarpi
ninkaujant padėti vieniems dar
bų, .kitiems darbininkų rasti. 
Tarpininkavimas tarėjo -būti 
veltui atliekama. Tas darbo 
biržas turėjo vesti komitetai su
darytieji iš rinktų nuo darbda
vių ir darbininkų atstovų, ly
giomis dalimis, pirmininkaujant 
asmeniui nuskirtam apskrities 
ar miesto' savivaldybės.

LIETUVOJE 
nimo ir apsaugojimo reikalais; 
tie įstatymai buvo labai pažan
gus.

Lietuvos Laikinoji Vyriausy- 
jbė savo įstatymo pamatau pa- 
|ėmė Rusijos įstatymą apie fab
rikų inspekciją, tik praplėtė jį 
prie prekybos ir amatų įstaigų.

Kariškiai Aprūpinama Žeme i
Po keturių dienų, t. y. birže- Į 

lio 20 d., buvo išleista įstaty-| 
mas 
pinti' 
reiviai, savanoriai ir Vyriausy-1 S 
bes pašaukti, atitarnavę iki de- i S ' 
mobilizacijos, neprasikaltę, tu-T® 
rėjo pirmenybės prieš visus ki- 
tus gauti iš valstybės žemės. | S 
Sužeistieji, ar netekusieji šiaip | g® 
jau sveikatos, turėjo gauti že
mės jau tais pačiais 1919 me
tais. Kariškiui mirus, toji teisė 
pereina jo vaikams, arba, 'tiems 
nesant, jo tėvams. Žemės gali 
gauti bežemiai kariškiai, arba 
mažažemiai turėjusieji (jie (ar
ba tėvai) nedaugiau kaip 6—10 
dešimtinių tinkamos ukiui že
mės.

Steigiamajam 'Seimui buvo 
palikta nustatyti to paveldėjimo 
sąlygas, žemės turėjo būti duo
dama kiekvienam nucr 8 iki 20; 
dešimtinių — pagal žemės ru- [ 
sies. Be to, tokiems 'besikurian- | 
tiems ūkininkams įsakyta duoti ■ 
iki 100 kelmų nuo 6, iki 9 colių 
storumo 
žieminių 
javų. ■

Taigi
gerbė savo 'karžygius ir atjautė 1 § 
jų pasišventimą. ' 8

Apie Dvarų Ordinarininkus | 
Liepos 5 dienos Įstatymas 

draudžia dvarininkams atstaty- 
tytus ordinarininkus varyti iš g 
dvaro jz darbininkams leidžiama i g53 
pasilikti iki rugsėjo pabaigos h- gs@ 
tuo laiku naudotis butu, žemės 
plotu pakankamo didžio ir ga- g 
nykiomis savo gyvuliams.

Buvo tai sunkus laikas Lietu- g -g 
vos valstybei. Vokiečiams be- ® 
sitraukiant, į jų pėdas pradėjo § 
slinkti iš Rusijos bolševikai, že- g " 
maitijoj ėmė lizdą sukti Vokie- f— 
čių-Rušų monarchistų liekanos. § 
Jaunutei valstybei prisiėjo dėti 
visų pastangų kovai su tais g® 
pavojais. Tečiau ir tuo sunkino- g 
ju metu Vyriausybė rūpinosi Į g 
darbininkų reikalais. .

Spalio 2 d. paskelbiama įsta
tymas del “Darbininkų-Ordina- 
rininkų Atstatymo”. Tuo įsta
tymu draudžiama varyti iš dva
ro tuos ordinarininkus kuriems 
liepos 5 d. įstatymu buvo leis
ta pasilikti dvaruose iki rugsė
jo pabaigos; tuo naujuoju įsta
tymu jiems leista pasilikti iki

Šv. Jurgiui su teise naudotis 
butu, kuru, pašaru ir grūdais— 
tiek kiek reikia pagal vietos rei-1 
kalų (pav. grudų nemažiau kaip 
po svarą dienai kiekvienai gyvai 
galvai).

(Bus’daugiau)

i 
Kariškiams žeme Apru- 

Pagal to įstatymo, ka-

ir sėklai iki 30 pūdų 
ir '50 pūdų vasarinių

Lietuva tinkamai pa-

- ” Prospect 202.

Dr. Ti A. Hanlen
t=t dantistas tšt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street

H
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Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

flgcnuirfl i
VIENYBE 1
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per- Antverpą, 
Rotterdam#, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Kąraliaučių ir ki
tus portus i Eidkū- 
nus ir Į pati Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad ~ 
ypač Lietuvoje —- pinigai 
bus greitai ir parankiai iš- 
inokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

SPAUSTUVĖ
Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams p opiems, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

s b a
’’VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

Spausdina t'£ rausius raš
tus, veikusias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoki] skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE 33.50
LIETUVOJE .........

S J3 ES
Pirkite * ’Vienybės ’ * Ben
drovės serus. Dividendai

MET.
. 4.50

mokami. Ateityje bus (Ii 
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
!a5 E S

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vl-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
fiykite mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

in- 
ra- 

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBLGo.
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y

Kur vienybė,
Ten galybė.

fe H S ■ ■ BBBB

*H**H,,W*į T f f f 
t
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Rum Degtine Borovicska
Kimmel Slivovitz Torkoly

Stebėtinas kvapsnis 'ir skonis kuris padarė 
senovinius gėralus taip populiariais dabar 
padirbama šiuo MUTUAL Būdu.

Siuskit savo užsakymą DABAR ir gaukit a.
GERIAUSI ir TYRIAUSI Skonio Mišinį.*

$1.35 < • 
5.50 

10.50 ..

1—Bonka užtektinai del 2 galionų 
—Bonkos bile norimo skonio .....
1—Bonka bile norimo skonio
Apdraudimas už pakelį 15 centų ekstra.

Jei norima pasiunčiam C.O.D. ir priėmėjas 
* gavęs užsmoka. Siųskit pinigus money or

deriu pašto arba Ekspreso, į

“Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau j lovą.”

Už $3 nušviesit Lietuvoj vi
są kaimą per metus — ui- 
rašykit saviškiams “Dirvą”

Darbo Inspekcijos Įsteigimas
Birželio 16 d. tų pačių 1919 

m., išleista įstatymas “Apie Įs
teigimą Darbo Inspekcijos De
partment© prie Socialinės Ap
saugos 'Ministerijos. Visi atsi
mena dar carų Rusijos gana pa
žangų įstatymą apie fabrikų in- 

_. t spektorius Darbininkų aprupi-

Pilst
“1

Bala: 
vo reni 
gti” Vi 
aikštėji 
siems 5 
lis aug 
mišių” 
svitą, 
primasi 
maldų 
svita, t 
laiką d 
lentos, 
elėginai 
minią, 
stebukl 
stebukl; 
vėsuoja 
kių vt 
smarki: 
viena d 
mino E 
liavą vi

Minio 
kėlė įvs 
niaus 
kalbėjo 
sudskis 
ryto til 
ir Lenk

Krikšc
B

Krikš 
noję kai 
rys Soe 
karininl 
Ministei 
mą išve 
nijos 40 
Socialist 
jie varo 
Kun. Pu 
dininkų 
no nūs if 
busią ba

Vieno! 
tumo. ] 
vo ir dal 
-tijos na: 
Soc. Lia 
energing 
las. Išė 
su Soc. 
ryšių, ir. 
jo darbi 
negali ii 
bar jie 2 
ęina tar 
spręs tei

Kad Si 
stiečių S 
globoja j 
teko Vai 
nariui ž: 
lesti jog 
nors jo t 
dė, buvo 
vičius pa 
ir Valst. 
Sąjungos 
o kadang 
Seimo ne 
Sąjungos 
pasiliko.

Visai k 
kratai gi 
sant kad 
jant sack 
ir kitais 
nisterių 

"kad Seim 
tų kaipo 
mybės tei 
šti jį are

Pauiėgii

Su užrogis

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

Naujau
Visos 

žios ypai 
su prien 
kvčpalo.

Ruffle 
pleiskanų 
puikus f

Vadzbaženklls užreg. S. V. Pat. Oflie

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumem per paštą, tai reikia siųsti 40c. į

F. AD. RICHTER & CO., Borough of Brooklyn, New York
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS ?i±tA"±iDe,ko Mus“ Pl'vojin,'osi Haltic States
Pilsudskis Sugriuvo’ — 

“Lenkija Pražus”
Balandžio 19 d. Vilniuje bu-| 

to rengtasi iškilmingai “prijun-1 
gti” Vilnių Lenkijai. Katedros 
aikštėje buvo parengta augštie- 
siefns Vąršavos svečiams specia-1 
lis augštas tiltukas, kur “lauko: 
mišių” metu buvo Pilsudskis ir į 
švita. Mišias laikė Lenkijos 
primasas. Tik staiga laike pa
maldų tiltukas sugriuvo su visa 
švita; tik vienas Pilsudskis kurį 
laiką dar laikėsi ant kabančios 
lentos. Tai padarė didžiausio 
slėgįnančio ūpo į maldingųjų 
minią, kuriai ‘šis įvykis darė 
stebuklingo įspūdžio. Bet tuo 
stebuklas dar nepasibaigė: Ple
vėsuojančios prie degančių žva
kių vėliavukės pradėjo degt 
smarkia liepsna ir net sudegė 
viena didelė vėliava, 
mino Kalno -pakeltą 
liavą vėjas nuplėšė.

Miniose tas įvykis 
kėlė įvairiausio aiškinimo. Vil
niaus nusigandusios davatkos 
kalbėjo kad jau jeigu net Pil
sudskis neišsilaikė ant jų pada
ryto tilto, tai yra ženklas kad 
ir Lenkija gali neišsilaikyti.

Ant Gedi-
Lenku ve

tuojau su-

Krikšč.-Demokratai Nori 
Būti Baltesniais

Krikščionįs demokratai suži
noję kad buvęs Steig. Seimo na
rys Soc. (Liaudininkų frakcijos, 
karininkas. Žukas, be Finansų 
Ministerijos žinios davęs leidi
mą išvežti už demarkacijos li
nijos 400 kg. sacharino, kaltina 
Socialistus Liaudininkus buk. ir 
jie varo sacharinu šmugelį kaip 
Kun. Purickis. Šituo Soc. Liau
dininkų kaltinimu kr. dem. ma
no nusiplausią Purickio purvą ir 
busią baltesni.

Vienok čionai yra didelio .skir
tumo. Pirmiausia; Žukas nebu
vo ir dabar nėra Soc. Liaud. par
tijos nariu.- Į Steig. Seimą ėjo 
Soc, Liaud. sąraše kaipo geras, 
energingas karys ir ne klerika
las. Išėjęs iš St. Seimo, Žukas 
su Soc. Liaud. neturėjo jokių 
ryšiu, ir, žinoma, Soc. Liaud. už 
jo darbus, po išėjimo iš Seimo, 
negali imti atsakomybės. Da
bar jie Žuko nei kiek negloboja, 
eina tardymas, o~apie jo kaltę 
spręs teismas.

Kad Soc, Liaudininkai ar Val
stiečių Sąjunga nusikaltėlių ne
globoja jau matyt iš to 'kad už
teko Valst. Sąjungos St. Seimo 
nariui žitinevičiui Seime parei
kšti jog jisai “mišką vogęs”, 
nors jo to vogimo niekas .neįro
dė, buvo reikalauta kad žitine- 
vičius pašįtrauktų iš St. Seimo 
ir Valst. Sąjungos. Iš Valst. 
Sąjungos jisai buvo pašalintas, 
o kadangi pašalinimas iš Steig. 
Seimo ne nuo Soc. Liaud. ir V. 
Sąjungos priklausė, jis Seime 
pasiliko.

Visai kitaip krikščionįs demo
kratai globoja Purickį. Nepai
sant kad jį pagavo šmugeliuo- 
jant sacharinu, kokainu, spiritu' 
ir kitais daiktais, nepaisant Mi- 
nisterių Kabineto1 reikalavimo 

"kad Seimas nuo Purickio nuim
tų kaipo Seimo atstovo neliečia
mybės teisę ir esant reikalui lei
sti ji areštuoti, krikščionįs de-

f

Pamėginkite naujo.

Sauir«gi»lraotu vaiibai^nkliuSur. V*l«t. 
l'uluutu Biuro.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybes Siame vaiste idetos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo.

Ruffles yra jaoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas ^begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 
si m patiks kad

*r C'^niau- 
eiaiypatai.

Aptiekęs* 
parsiduoda 
po65c. arba 
atsiųskite 1 
75o., tad 
atsiusime 
per paštp i 
tiesiog ifi 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite; 
kad bnlų 
INKARO 
▼ais- 
baženklis.

I mokratai -tą Min. Kabineto rei
kalavimą atmetė, ir dabar Kun. 
Purickis važinėja užsienyj. Ži
noma, tardytojas nebėgs į užsie- 

| nį paskui Purickį. Galop, Pu
rickis, kaipo Seimo neliačiamas 
atstovas, gali tardytoją visai nei 

i į butą neįsileisti. Taip krikščio- 
jnįs demokratai globoja savo 
| šmugelninkus. Gal tolei globos 
i kolei kaltininkai savo kaltybės 
I visus pėdsakus sunaikins ir ta- 
i da paliks nekalti ir balti, kaip 
Dievo avinėliai kurie naikina 
“savo griekus”.

linksminos.
jos metu buvo padirbta trotua
rai. Dabar vietomis išlūžo ir ei
damas netikėtai gali koją įkišti 
ir išvirsti, arba, jei gerai patai
kys, ir nusilaužti. O niekas ne
sirūpina taisyt.

Čia gyvuoja artistų kuopa 
“Šviesa”. Gaila tik kad vardas 
kuopos “šviesa”, o šviestis nei 
kiek. Jaunuomenei reiktų kitą 
kuopą sutverti. Laikas butų iš 
tamsos į šviesą kilti.

Kedai-

Arkliavagystė
labiausia išsiplatinusiųVienas

blogybių Lietuvoje bus arklia
vagystė. Tai baisi žemės ukiui 

: skriauda, ir pašalinimui šito pik- 
■ to reiktų imtis griežtų priemo

nių. Kaip arkliavagystė truk- 
. do ūkininkavimą nereiktų nei 

aiškinti. ,Jei ūkininkas turi ge
rus arklius tai jis viską laiku 
padirba. Bet prie šių dienų pra- 
siplėtusios arkliavagystės retai 
kas tegali laikyti gerus arklius, 
nes jeigu ūkininkui pavagia 
klius gerai užrakintus, tada 
laiko tik aklus, raišus, o iš 
kių naudos nedaug. Antra, 
dar pasiturinčiam ūkininkui 
vagia arklius, tai toksai tuojau 
perka kitus, nors ir blogus ark
lius; bet jeigu menkam ūkinin
kui pavagia, šitai pavargsta ir 
ūkis visai suįra. Kiek savo gy
venime .esu matęs ir ne taip 
menkų ūkininkų pavargusių vien 
tik del to kad jam kelis metus 
pagrečiui pavogdavo arklius.

Rusų laikais labai maža baus
mė buvo arkliavagiams: Pakliu
vo, atsėdėjo šešis mėnesius, ir 
išėjęs iš kalėjimo vėl vagia kaip 
vogęs, tik dar geriau kalėjime 
vogti išmokęs. Dabar bausmė 
nepasikeitė, tik pasikeitė perse
kiojimai arkliavagių, ir patįs 
teismai, tik ne geriausiai. Pav., 
pavagia arklį, žmogus seka pė
domis, desekė iki kokio ūkinin
ko, pėdsakai pranyko, arba ei
na tiesiai į kiemą. Kas daryti? 
Eina prie policijos, prašo pagal
bos padaryti kratą, bet gauna 
atsakymą: “Mes neturim teisės 
kratos daryti”, o vagis tuo tar
pu joja toliau.

Jei suėmė kur vagį su arkliu, 
pasodina į kalėjimą, o byla .sto
vi milicijoje, po to pas teisėją, 
pakol vagis iš kalėjimo pabėga; 
o pabėgusio niekas nebe j ieško.

, Buvo tokių atsitikimų: Milicijai 
pranešta jog vagis išbėgo iš ka
lėjimo ir slapstosi štai šitam 
kaime. Po mėnesio iš milicijos 
ateina užklausimas į Apskrities 
Valdybą kur toksai kaimas yra.

Nežinau .kodėl taip daroma. 
Ar negalima bylas vesti grei
čiau? Ar milicija negali daryti 
kratos jei aiškiai parodoma kur 
vagis slapstosi ? Ar milicija ne
turi žinoti savo punkto visus Į 
kaimus? Kai kurios apskričių 
savivaldybės ėmėsi šiokių tokių 
priemonių: Įvedė lįudymus ark
liams parduoti,'kitos nutarė net 
įvesti arkliams pasus be kurių 
negalėtų niekur arklio išleisti. 
Bet ką gelbės tokios atskirų ap
skričių priemonės. Pav., Tel
šių, Šiaulių, Tauragės apskri- 
čiuose yra įvesta liudymai ark
liams parduoti, o Kretingos ap. 
tokių liudymų nėra. Vagis pa
vogęs arklį Telšių apskrityje ka
li Kuosai parduoti Kretingoje. 
Tas pats dalykas bus ir su pa
sais. Darbas, įvedimas arklių 
pasų, turi būti daroma įstatymų 
keliu, ir priverstinai visoje Lie
tuvoje', o paskui pasitarus su 
kaimyninėmis valstybėmis kad 
iš Lietuvos arklių be pasų ne
pirktų, tada tai butų galas ark- 
liavagystei. Negalima supras
ki kodėl ’Steigiamasis Seimas į 
tą dalyką taip šaltai žiuri. Ro
dos 'tenai sėdi dauguma ūkinin
kų atstovai, kurie turi pažinti 
ūkininko vargus, o jiems tartum 
tas dalykas yisai nerupi. —P.G.

NAUJA BENDROVĖ 
KĖDAINIUOSE

Pereitų metų vasarą 
niuose įsisteigė B-vė “Pramo
nė”. Pirmoj eilėj ji stato ant 
Nevėžio kranto elektros stotį 
Kėdainių miestui apšviesti, /ir 
lentpjūvę. Bet darbas dabar 
slenka tolyn vėžio žingsniais. 
Viena, Bendrovės įsteigėjai jau 
iš pat pradžios pradeda tarp sa
vęs kivirčiritis ir viens kitam 
neužsitikėti. Antra, delei kilu
sių su Vokiečiais nesusipratimų, 
užpirktos Vokietijoje mašinos 
yra sulaikytos. Bet visgi, ne
žiūrint šitų visų trukumų, 
masi iš šios B-vės ką nors 
dingo ateityj susilaukti.

tiki- 
nau-

ar- 
jis 
to- 
jei 
pa-

UŽPALIAI, Utenos apsk.
Gana daug truso ir vargo 

dėjome mes Užpalėnai, pakol iš
naikinome visas smukles savo 
valsčiuje; jau šiuose metuose 
lyg kad ramiau buvo. Bet ko 
nesugebėjo Žydas padarė musų 
tautietis J. Z—nas. Gavęs kur 
tai kokį leidimą, be valsčiaus 
valdybos žinios vėl pradėjo ga
benti už šimtus tūkstančių auk
sinų tą nelaimingą baltakę, ir 
vėl skambės dainos be kurių ir 
pasilinksminimai buvo linksmes
nis.

pa-

MIEžIšKIS, Panevėžio apsk.
Bažnyčia pas mus didelė — 

mūrinė, bet klebono, tvartai ne
daug menkesni, o mokykla iki 

namuose, 
už tai. 
bet iš jų 
Degtinėlė

šiolei tilpsta Žydo 
Garbė Miežiškiečiams

Jaunimo čia daug, 
nieko nėra. Gaila,
pas mus dar viską padaro. Yra 
pagryžusių keletas Amerikiečių, 
kai kurie jų labai susipratę.-' 

(“Lietuvos Ūkininkas”).

TELŠIAI (Specialiai “Dirvai”)
.Telšių At-ininkai surengė klu

bo salėje savybės vakarėlį ku
riame buvo vaidinama Charles 
Meme drama “Nugalėtojai”. 
Veikalas gana nemažas ir rei
kalauja gana atatinkamo scenos 
aptaisymo, tečiau to nebuvo. 
Scenoje jokio paveikslėlio, dargi 
net fortepįano nuo scenos nepa
šalino. Pažiurėjus scenon galė
jai pamanyti kad yra koncertas, 
o ne scena prirengta dramai. 
Kas 'blogiausia, vakaro vedėjai 
nepasirūpino net nei lempų sa
lėj užgesinti laike vaidinimo. 
Salėje buvo šviesiau negu sceno
je, per ką visai , nebuvo galima 
matyti artistų veikimo. Vienas 
tik artistas Brandono rolėj šiek 
tiek matyt buvo supratęs savo 
rolę. Apie kitus nežinau ar ver
ta butų 'ir kalbėti, jeib tik apie 
Džimą Gersoną, kurs buvo' ga
biausiai lakūnas Brandono or
laivių firmoje, ir jis ištiesų per
gyvendamas savo kovos ir skau
smo valandas del panelės žanės, 
išstovėjo visą laiką be jokio ju
dėjimo, primindamas kokią tai 
dirbtinę stovylą.

Telšiuose nuo 
prasidėjo karės 
■nagrinėja daug
kaip žmogžudystėj, taip ir sen
tikiuose įsu valdininkais, 
žio 5 d. buvo nuteista du 
nįs sušaudymui; geg. 8 
čiau bausmės įvykinimas
ta 14-kai dienų, nes byla paduo
ta augščiausiam tribunolui.

Gegužio 1 d. Telšiuose apsi
lankė garsus svečias Mykolas 
Biržiška, Vilnietis. Klubo sa
lėje laikė kalbą apie Lietuvių- 
Lenkų sentikius Vilniuje. Tik 
gaila kad gimnazijos valdyba ne
pasirūpino kad jo . kalba butų 
prieinama mokiniams, nes vos- 
keletas mokinių tą kalbą girdė
jo, kiti gi nežinojo.

Gegužio 6 d. Telšių Lietuvių 
gimnazijos aštuntoji klasė bai
gia mokslą ir prasideda kvoti
mai. Tam paminėti, po trejų 
pamokų buvo ekskursijėlė. Pa
baigus kvotimus pirmajai Tel
šių gimnazijos laidai, rengiama 
iškilmingas balius. K. A.

(Iš F. L. L S.)
Baidyk muses nuo ligonių, 

ypatingai tų kurie serga limpan
čiomis ligomis. Naikint visas 
muses kurios pakliūva ligonių 
kambarin, nes jų kojos yra ap
lipusios ligos gemalais.

Saugok kad jokis gendantis, 
pūvantis daiktas nesirastų apie 
namus. Apdangstyk valgomus 
daiktus namie arba krautuvėje 
kad neprileis'", prie jų musių. 
Mėšlus ir visokias atmatas lai
kyk po uždangalu, ir kalkėmis 
ištepk indą kuriame jie laiko
ma.

Valyk srutynę ir nubėgąs ke- 
rosinu.

Sietais aptaisyk duris ir lan
gus ypač valgomajam karbary- 
je ir virtuvėje, ir nuodink visas 
muses.

Tvartuose mėšlą laikyk po sie
tu ir tankiai išbarstyk kalkė
mis vietą kur mėšlas laikoma.

Jeigu kur apielinkėje laikoma 
genda.nti daiktai arba netvarko
je dalykai kur musėms prieina
ma, tuoj pranešk sveikatos už- 
žiurėtojams.

Musės dviem budais perdavi
nėja ligas. Paprastu budu be-1 
knibinėjant po nešvarias vietas, 
po puvėsius, prie ligonių, ir tt. 
Musės ligų gemalais susitepa ir 
paskui beknibinėjant po valgius, 
gėrimus ir tt.’tuos gemalus ne
šioja ir drabsto, šis yra pa
prasčiausia būdas musių kaipo 1 
ligų perdavėjų.

Paskui vėl, musės kurios įge- ' 
lia susitepę ligų gemalais ir jge- 
liant įskiepija žmogui gemalus 
ir taip antru budu tampa per
davėjos ligų. Bet Amerikoje 
šių diegiančių (kandančių) mu
sių yra labai mažai, todėl pavo
jus netaip gręsia.

Musių išnešiojamos ligos dau
giausia yra:

Karštligė, 
Pilvinė, 
Viduriavimas, 
Žarninė, 
Cholera, 
Miegamoji, 
Kraujaligė. 
Karštligė labiausia nešiojama. 

Viduriavimas ir žarninė papras
tai yra vaikų ligos, bet pagal 
paduotą surašą pasirodo kad ir 
suaugusiems limpanti. Kasmet 
vien tik Suv. Valstijose apie 
70,000 kūdikių pirm dviejų me
tų išmiršta nuo šių ligų.

Daugelis ir kitų ligų, išski
riant nurodytas, musių platina
mos.

Teatrališki Veikalai
Balon Kritęs Sausas nesikelsi— 

trijų atidengimų komedija, 
moterįs ir 4 vyrai. 54 pusi, 
visų scena ta pati. Lošia 3 
Kair>a 35c.

Meilė—-V:sų Ligų Gydytoja — 
komedija trijuose aktuose, 1 
ir II akto scena ta pati, III 
pasimaino. Reikia 3 moterų 
ir apie 10 vyrų. Lengva ir 
puiki lošimui. Pusi. 40. 25q.

Pavogtas Kūdikis — trijų akti 
tragedija, 48 pusi, knygelė 
lošia 6 merginos ir 10 vyrų, 
prie' jų keletas 
Kaina 40c.

pašalinių. —

— 4-rių ak- 
atidengimai

gegužio 3 d. 
teismas, kurs 
įvairių bylų,

Gegu- 
asme-' 
d. te- 
atidė-

Bankas
RENGIA

DIDŽIAUSIĄ 
EKSKURSIJĄ 
LIETUVON

Kelionė Lietuvon per - 
Devynias Dienas. <

BALTIC STATES BANKAS 
siunčia savo keleivius ant ge
riausių ir greičiausių laivų, šią 
vasarą sudaroma yra milžiniš-1 
kas Baltic States Banko kelei
vių 'buris ant Ididžiausio pasau
lyje laivo — ant to laivo keliau
dami mušu keleiviai pasieks 
Kauną į devintą dieną! Tokios 
greitos kelionės dar niekas ne
galėjo 'turėti. Juo greičiau ke
liauji tuo mažiau įvargsti ir iš
sikaštuoji kelionėje. Greitą ke-

troje klasėje $5, trečioje $3.
Užsisakant vietas reikia at- 

| siųsti visus pinigus, ar bent $20 
1 rankpinigių.
Į Baltic States Bankas
I Aprūpins Visus Reikalus.

Kad keleiviai patįs neturėtų 
vargo ir rupesnio, BALTIC 
STATES BANKAS parūpins 
jiems visą kas tik reikalinga ke-| 
lionei, kaip tai: pasporta's, per-l 
vežimas bagažo, atlikimas visų I 
formalumu su “income tax”, ir 
tti

Tiems keleiviams kurie norės 
gryžti Amerikon atgal, pasivie
šėję Lietuvoje, BALTIS STA
TES BANKAS išrūpins .popie
rius kad galėtų nekliudomi sū- 
gryžti.

Toliaus, BALTIC STATES 
BANKAS sąžiningai aprūpins 
visus keleivių finansinius reika
lus, kaip tai: 1) Norintiems im- Į 
ti draftus išmokamus Lietuvos ’ 
bankuose, tokie draftai bus iš
duoti

lionę galima atlikti tiktai kėliau- tiems 
jant per BALTIC STATES riais, 
BANKĄ. Šisai keleivių buris, pagal 
ruošiamas Vasaros Ekskursijai, keta dolariais, pilna suma; 3)
iškeliaus ant White Star ‘Line norintiems palikti pinigus ant 
laivo MAJESTIC, 2. d. Liepos depozito, bus išduota Baltic 
(July), 1922 m. Keleiviai pa- Staites Banko knygytės, ir tie 
sieks Kauną už devynių dienų.
Kelionė ant Didžiausio 
Pasaulyje Laivo.

Laivas MAJESTIC,

dienos kursu; 2) Norin- 
parsivežti pinigus dola- 

bus išduota musų čekiai, 
kurių Lietuvoje bus išmo-

Kunigas Macochas 
tų tragedija 6
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs
Pusi. 35. Kaina.............30c.

persiųsti Lietuvon

STATES 
pilniausia

BANKO 
ir teisin-

pinigai bus 
dolariais.

BALTIC 
keleiviai bus
giausia aprūpinti tat ir Jus bu
site užganėdinti draugišku ir 
teisingu patarnavimu.

Del platesnių informacijų ra
šykite :

Baltic States Bank
294 Eighth Avenue 
New York, N. Y.

Telefonas: Watkins 2124.

.Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZOTOWSKI

982 E. 79 St., Cleveland, O.
— Telefonai — 

Rosedale 5768, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—-3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188

1286 E. 65th St.
Virš Aptiekos

Kampas Superior Avenue
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PA SI SKUBINKIT
kuriuo Lietuvos Steigiamojo Seimo narys ir Sekretorius Kapitonas 

, , . . . I Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie šiuos dalykus:!) Stei-
vaziuos musų keleiviai, yra d1-igiamojo Seimo darbuotė. 2) Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstie- 
džiausis visame pasaulyje. Apie gių Sąjunga atšaukė savo narius iš Ministerių Kabineto? 3) Ar 
laivo didumą galima spręsti iš | kunigai gali būti užsienių ministerial? 4) Kaip greitai Lietuvos 
šitų fa'ktų: Jo ilgis yra 
pėdos, beveik penktadalis

956 Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 5) Kaip greitai Lie- 
my_ tuva turės savo pinigus ? Ir tt. ir tt.

Tiems klausimams nušviesti Kap. Natkevičius turi labai daug 
medegos kuri jokiame laikraštyje dar nebuvo naudota. Todėl pa- 
siskubinkit užsiprenumeruoti “Sandarą”, tie straipsniai tilps tik
tai “Sandaroje”. Prenumerata metams $2.50. Pusei metų $1.25. 

[Pinigus siųsdami adresuokite šitaip:
“SANDARA” -327 E St. S. Boston, Mass.

mylių

ri e vy-
Tre-

lios; jo plotis yra 100 pėdų; jo 
tonažas yra 56,000 tonų. Jei 
pastatytum tą laivą galu, jis 
butų augštesnis už augščiausį 
pasaulyje namą, Woolworth Bu- 
dinką, ant 206 pėdų. MAJES
TIC inžinai yra taip dideli-kad 
jie gali pagaminti 100,000 ar
klių jiegą, kurios užtenką lai
vo varymui per jūres su greitu
mu 23-jų mazgų arba 26 
per valandą.
Trečioje Klasėje Kelionė 
Yra Maloni.

Laivas MAJESTIC turi 
nis plieno denius (dekus).
šiosios klasės keleiviams yra pa
vedama vietos dalinai ant šešių 
denių, ruiminguose- ir gražiuose 
kambariuose, kuriuose yra įren
gta gražios lovos del dviejų, ke
turių ir šešių žmonių. Tie kam
bariai yra moderniškai intaisy- 
ti: Kelionė yra tiek maloni kad 
žodžiaissunku yrą tinkamai ap
rašyti. Trečios Klasės kelei
viams yra paskirta - du valgo
mieji kambariai, su geromis kė
dėmis prie stalų. Valgio laike 
keleiviams gražiai ir mandagiai 
patarnauja. Maistas yra pir
mos rūšies — -sveikas, gardus 
ir apstus.

ERŽVILKAS
Šįmet Eržvilkiečiai buvo gerą 

pavyzdį parodę — išnaikino 
traktierius. “Latrai” džiaugėsi, 
o “blaivininkai” nerimavo. Bet 
apsukrus Eržvilko žydelis G. M. 
kažin kaip gavo leidimą degti
nei laikyti. Velykų naktį vieni 
žmonės bažnyčioj meldėsi, kiti 
(geri “katalikai”) miestelyje

Tremtinis — drama iš krik
ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkt 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

. Brolžudys — penkių veiksmų 
tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina ...... 75c.

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c
Dvi Seserį — keturių aktų tra

gedija, 57 puslapiai, lošime 
reikia 5 moterų ir 15 vyrų. 
Kaina 50c.

Motinos širdis — keturių aktų 
drama, 48 puslapiai, 4 mote
ris ir penki vyrai. Kaina 50c

Klebonas Kaltas — 4 veiksmų 
komedija iš gyvenimo, reikia 
apie 10 ypatų. Kaina 45c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ. —

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. -Mainymas pinigų ne priverstinas, be[ išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

PINIGAI
SIUNČIAME PINIGUS LIETU- 
VON pačtu, telegrafu ir čekiais 
po pilna 'garantija greičiausio iš
mokėjimo. Auksinų kursas kuo- 
pigiausias. Partraukiame gimi
nes iš Lietuvos trumpiausiu lai
ku. Užganėdinam tūkstančius, 
užganėdinsim ir jus. Rašykit ar 
atsilankykit, o nesigailėsit!!!

LAIVAKORTĖS
I Lietuvę ir iš Lietuvos per Pi- 
liavą, Klaipėdą, Liepojų, Ham
burgą ir visus kitus portus. Par
duodam ant visų linijų pagal pi
giausias kompanijų kainas. Iš- 
gaunam pasportus ir taksų pa
liudymus. Labiausia visame ka
me aprūpiname atkeliavusias iš 
kitų miestų šeimynas. Keliaukit 
Lietuvon su šimtais kitų per mus, 
o neturėsit vargo!!

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU ( Svebl™S )
136 East 42nd St. (Dept. D) NEW YORK, N. Y.

Baltic Statęs Bankas 
Siunčia Palydovą.

BALTIC STATES BANKO 
keleivius ant laivo MAJESTIC 
lydės žinomas Amerikoje ir Lie
tuvoje kinematografistas - pil. 
Rapolas Kručas, kurs keliaus, 
nuo New Yorko iki pat Kauno. 
Jis patarnaus musų keleiviams 
savo .patarimais ir nurodymais 
visu kelionės laiku. Prie to p. 
Kručas nufotografuos keleivius 
New YOrke, ant laivo Majestic 
ir Europoje, ant krutamu jų pa
veikslų (moving pictures) ir tie 
paveikslai bus rodoma Ameri
koje ir Lietuvoje. TODĖL, kas 
nori patekti ant -krutamujų pa
veikslų kelionėje lai pasistengia 
keliauti ant laivo MAJESTIC, su 
BALTIC STATES BANKO ke
leivių palydovu pil. R. KRUČU. 
Musų keleiviai Lenkų koridorių 
nesieks ir niekur kelionėje ne
bus trukdomi.
Reikia Tuojau 
Užsisakyti Vietas.

Norintieji keliauti taip pato
gioje sąlygose privalo kuogrei- 
čiausia užsisakyti vietas. Lai
vakortės kaina antros klasės, 
nuo New Yorko iki pačiam Kau
nui, $158.50. Trečios klasės tik
tai $107.50, War Tax $5. Vai
kams tarp 1 ir 10 metų — pu
sė laivakortės, ir War Tax: An-

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Vasariniams gėrimams mes turime Saugo ir Apiriių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa- 
bandš matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informacijų. Užsakymus išpildome per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
\ Eikite pas tikrą Specialistą, o ne
A prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- 
/ ras Specialistas arba profesorius ne- 

siklnusinės kokia liga sergi ir kur
(A skauda. Jisai pats tą jums pasakys,. 

jJĮL po išegžaminavimo. Daugybė dakta-
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.

Wf'S'L Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Jįįl'N) Spindulių Rocntgeno ir pilnas Bakte- 
hH’ a r>°’ogiškas egzaminavimas kraujo ati- 

t’cngs man tikrą jūsų' ligos priežastį
TiBliĮ ,r »š paimsiu jus gydyt, jums 
l’įjJ tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
Uįj. tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

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

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

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

Nedčldieniais nuo 10 iki 1.

Or Iii xi V JA/.i/i J Mano t 
r r R C®1® Spinduli 
ai' "'ll“'
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

DIRVA

Kapt. VI Natkevičiaus 
Prakalbos

PRANEŠIMAS
The A. B. Savings and Loan

| Kun. Bumšo prakalbos. Vie
tinis Tautos fondo skyrius gegu
žio 29 d. buvo surengęs prakal-i>-/u. uxg<uuz>uuuama. naują bau
bas Kun. Bumšai, nesenai atvy- kinę Įstaigą aprinko mane jos 
kušiam iš Lietuvos. Pirmiausia 
kalbėję vietos klebonas Kun. V. 
Vilkutaitis. Jis kalbėjo trum
pąjį 
Lietuviams steigti mokyklas ir 
palaikyti Lietuvių tautą nuo iš- 
tautėjimo. Tik gaila kad savo 
parapijoj klebonas to neprisilai
ko. Šalip visko, vietos bažny
čios salėj yra koks jaunų vaikė
zų klubas kuris varo ne tik iš- 
tautėjimo darbą, bet ir išmoki- 

| na kitus vaikus chamizmo, mė- 
tyti kaulukais, kazyriuoti, var
toti žemos rūšies" kalbą, etc. Iš 

I tėvų tankiai tenka girdėti nu
siskundimai ir nepasitenkinimai 
Šv. Jurgio parapijos tvarka. To
dėl kiekvienas geras katalikas", 

{motina ir tėvas, atsidusta iš gi- 
jlumos širdies ir galvą palingavęs 
sako kad to visko ilgai negalima 
bus pakęsti, reikės ką nors at- 

jeityje daryti....
Antras kalbėjo Kun. Bumša. 

Šio kunigėlio 'kalbą galima pri
lyginti prie -tos - statinės nepil
nai pripildytos įvairiomis sudu- 
dijusiomis blekutėmis, riedan
čios į pakalnę. Jisai daug ir 
ilgai kalbėjo, o mažai naudingų 
dalykų papasakojo. Nėra rei
kalo visą minėti ką jisai kalbė
jo, gana bus vien tik priminti 
ir išnagrinėti vieną-kitą jo iš- 

isireiškimą.
Tasai kunigūltis sakė ir ap

gailavo kad buk mažai yra Lie
tuvoje mokytų žmonių, todėl esą 
reikalas kuodaugiausia jų pasi
gaminti, bet, girdi, reikia mums 

.v. tokių mokslo žmonių kurie butų-
kitu, kaip atsižymėjo musų dva-1 išauklėti krikščioniškoje dvasio- 
siški tėveliai atvažiavę Ameri-)Je (&al Kun. Purickio dvasioje. 
kon kovot už tikėjimą (Lietuvoj.Į .Red.). Sakė kad yra Liętu- 

__ ■ voje mokytų žmonių, bet jie vi- 
■ j si yra “'bedieviukai”; delei sto- 

Visi ruošiasi į kompozitoriaus j kos krikščioniško susipratimo 
J..Naujalio koncertą. Ir visi ką jie visi yra.blogi žmonės! Dak- , 
tokio didelio tikisi jame išgirs- 'tarai, girdi, praktikuoja abor- 
ti. Neapsiriks nei vienas, nes ei ją (tai reiškia nuodija pas mo- 
ištiesų J. Naujalis yra didelis iteris užveistą vaisių), advoka- , 
muzikos vyras. Koncertą duos tai irgi atlieka įvairius blogus i 
didelėje Engineers’ Auditorijoj I darbus vien tik del savo naudos; : 
(kampas St. Clair ir Ontario, I inžinieriai taip jau stato tokius i 
viduryj miesto),-kur yra puikus, tiltus ir .budinkus kad jie su- | 
vargonai. Taipgi skambins ir' griūtų ir užmuštų žmones, etc. 
planu ir vadovaus didelį chorą, ‘ Trumpai ir aiškiai pasakius, ; 
kurį pats šiose dienose prie kon-j Kun. Bumša išgyrė ir į padan- 
certo" prirengia. J 
Clevelandą atvyko šios savaitės kišką tavorą, o visus kitus, 
pradžioj. Pereitoj subatoj ir ne-1 žodžiais sakant, 
dėlioj koncertas buvo Detroite.

(Tikietus ant koncerto gali
ma gauti iškalno "Dirvoje” ir 
kitose I" " ‘ į__ B___
KainS. $1, 75c ir 50c.)

The Municipal Savings and 
i Loan Company praneša apie iš
rinkimą H. Strasshofer, Prezi
dento iš The Universal Dry 
Gleaning Company, ir M. A. Vin
son, Vedėjo Superior-East 79th 
Skyriaus The Municipal Savings 
and Loan Company, nariais sa
vo Direktorių Tarybon.

toševičiaus, kuris šiose dienose 
rezignavo.

Gegužio mėnesio sutrauka pa
rodo šios įstaigos pakilimą ant 
25% taupymui padėtų pinigui

bėgyje pirmų keturių šio meto Budavojimo amatų darbinio., 
mėnesių, gi abelni šaltiniai pa- kai išsistorojo didžiausias kai-, 
augo nuo $1,906,034.00 nuo sau- nas kaip kada gavo. Namų Sta
sio 1 d. iki $2,409,240.00 gegu- tymas (pabrango. Pabrangs ir- 
žio 1 d. I patįs namai.

LIETUVIŲ MUZIKOS TĖVO

KAPT. VL. NATKEVIČIUS

Garsus prakalbininkas, sve
čias iš Lietuvos, Kapt. Natke
vičius, gryždamas į rytus iš Chi- 
cagos, vėl sustoja Clevelande su 
prakalba.

Prakalbos atsibus pėfnyčioj 
(šiandien, birželio 2 d.) Lietu-! 
vių salėje, nuo 7:30 vai. vakare.

Nei vienas nepraleiskit pro
gos išgirsti teisybės žodžius — 
paliečiančius Lietuvą ir jos liki
mą. Kurie jo prakalbose daly
vavo pirmiau gerai atmena jog I 
jis skelbia tiktai faktus, tiktai 
už tą agituoja kas reikalinga I 
daryti Lietuvos darbininkų ge
rovei.

Šio musų svečio kalboje nėra I 
tokio keikimo, tokio niekinimo |

Co. organizuodama“ nauja Ban- L Df- Charles W. Ampt 2999
- - J . -East 25th St., liko išrinktas vi

ce prezidentu į vietą A. B. Bar-prezidentu ir vedėju. Į trumpą 
laiką pasirodė joje tiek darbo 
ir tokios geros pasekmės, jog aš 

Pasakė kad esą reikalas matydamas kad viršminėta ben-

J. NAUJALIO KONCERTAS

J. Naujalis į (ges iškėlė krikščionišką-katali- 
............... .. ............ ’" ” , jo 

, “bedieviukus”, 
išpeikė ir pasmerkė. Pažiūrė
kim argi ištikrųjų taip yra kaip 
tasai “krikščioniško mokslo vy-|vi vvjc

Lietuviškose įstaigose, ras” mums pasakoja.
i Viso pasaulio žmonės žino jog 
! krikščioniškas įtikėjimas atmeta- 
' evoliucijos mokslą.. Jeigu kle
rikalai turėtų galę jie visuose 
univęrsitetuose panaikintų evo
liucijos mokslą. Evoliucijos gi 
mokslas yrą (pamatas visų kitų 
mokslo šakų, "kaip tai: chemijos, 
zoologijos, botanikos, geologijos, 
etc. Taigi išmetimas evoliuci
jos reikštų tą patį ką panaiki
nimas visų kitų mokslų; o-kas 
tuomet bepaliktų ? Vien tik teo
logijos mokslas su kitais mažes
nės-vertės dalykais. Tas reikš
tų gryžimą iš 29-jto šimtmečio 
į 12-tą ar 13-tą amžių.

Todėl galima aiškiai žinoti 
kokių universitetų ir mokyklų 
Lietuvoje klerikalai nori. Nori 

yra I tokių mokyklų kad iš jų išlei- 
ka_d I duS krikščioniškus siaurapro- 
vai- čius kaip ir patsai Kun. Bumša. 
ka- Taip, kunigiją labai nori Lietu- 
... va pavergti ir visą apkloti savo 

Bet [vargiai

A.L.D.L.D. 22 kuopa gegužio 
24 d. turėjo labai skaitlingą su
sirinkimą — dalyvavo net 88 na
riai. Mat, abi frakcijos rengė
si į kovą ir visas spėkas sutrau
kė kožna savoj .pusėj. ’“Mušis” 
buvo milžiniškas, tęsėsi gana il
gai ir dar galutinai neužsibai
gė — tik pertrauka padaryta 
savaitei laiko. (Dešinėji frakci
ja šiuo kartų gana smarkiai ap
daužė kalniuosius, nekuriems 
net perkarstą pasidarė ir prisi
ėjo neštis iš salės, negalėjo da- 
laikyti Mažeikienės kanuolės šū
vių. Bet gi kairieji dar turi vi
sus (kuopos viršininkus iš savo 
pusės ir tas liudija kad jų 
diduma kuopoje nepaisant 
dešinieji susįvęda pačias, 
kūs ir renka iš visų pusių 
reivius.' • s , . .................. ...

Pereitoj nedėlioj progre?ivių juodais švarkais? 
pirmas piknikas (buvo skaitliu- jiems tas pasiseks, 
—r; r-’J1’l___  ____
tos, matėsi visokių pažiūrų žmo- damas (prakaituodamas visaip 
nių, todėl kad nebuvo tą dieną įaip raitėsi 1_ L '
jokio kito pikniko. Kuomet pra- tas Kaune ant rinkos, /■Įoo /I 11 m 1 . 1— • 1

gas; publikos buvo labai maišy- Nors Kunigas Bumša kalbė-

kaip tas komedijan- 
, bet žmo

nių tipo negalėjo sukelti.; tiktai 
viena-kitą moterėlė rankom su- 
pliaukšterėdavo, tai viskas. Ka
da prasidėjo aukų, rinkimas, — 
o koksai jo mandagumas, koks 
lipšnumas prie žmogaus! kiek
vieną 'Lietuvį, net ij “bedieviu- 
ką” siekė bučiuoti tad tiktai au
kautų. šitaip, nachališkai aukų 
kaulijantį .surinktą tiktai $118 
su certtHiŠ. O žmonių buvo la
bai daug,..

Sandaros 18 kuopos piknikas Tokis drąsus klerikalų nacha- 
bus nedėlioj, birželio 4 d., Kos- liškumas 'nupuldė ūpą vietinių

dės visos draugijos rengti kiek
viena atskirai tai su piknikais 
bus taip kaip žiemą su teatrais.

Dovydas.

TMD. 20 kuopos piknikas at
sibuvo utarninke, per Decoration 
Day. žmonių buvo pusėtinas 
būrelis; (visi gražiai pasilinks
mino iki sutemai.

telic farmoj, važiuojant St. Clair 
Nottingham karu iki linijos ga
lo, iš kur dar reikią paimt ki
ta mažą karą toliau vežantį iki 
vietai. Tenai ib'us žmonių nu
rodančių pikniko vietą.

Tai pirmas piknikas rengia
mas gražioj vietoj rytiniame 
miesto krašte.

katalikų, kurių daugelis kalba: 
Verčiau, girdi, eiti išvieno su 
Sandariečiais-tautininkais, nes 
jie rimčiau" ir. teisingiau veikia 
negu tagai niekuomet nepripil- 
doma's tautos’ fondas.

,,,,, ... Tėvynainis.

Dr. V. Kudirkos Drs-tės susi
rinkimas įvyks nedėlioj, birže
lio 4 d., nuo 2 vai. pb pietų, pa-1 
prastoj vietoj, Flynn salėj, 5309, 
Superior avė. Visi nariai kvie
čiami ateiti Valdyba.

P LA ŪKAI
Plaukų šipimas, niežėjimas, pleis
kanos, slinkimas, žilimas, retumas 
ir tt. šašai, ekžemą .ir kitos visos 
ligos plaukų- pasekmingai išgydo
ma ir sutaisoma. Klauskite infor
macijų ir dekite už 2c! štampą.

WESTERN CHEMICAL CO._ 
Box 336 Wilkes Barre, Pa.

.. N?reiks. rūpintis laivais va‘ |
ziuoiant į Lietuvą. Clevelande c mine i
ruošiama statyti du milžiniškus 5 LUlHo ISĮo.Į>rs DbK(> ą 
orlaivius vežiojimui pasažierių! STuri Geležinių Daiktu, Pečių,į 
tarp Clev.elando ir Europos. Bė- J Kvaibų, Varnišių. Cinuoja, į 
gyje 8 mėnesių manomą tokius'5 Lieja ir Stogams dangalų j, 
orlaivius padaryti. Jie bus Zep- 5 1169 East 79th St. N. E. »' 
pelino tipo. Ruošiama taipgi ir į Princeton 1337-K /
sunkesnių už orą orlaivių planai.: WWWWWWWAWWJWWV

i matydamas Kaa virsmineta oen- 
drovė reikalauja, visą mano lai
ką .pašvęsti jai, turėjau tose die
nose rezignuoti iš vice preziden
to iš The Municipal Savings and 
Loan Co, katroj darbavausi nuo 
pradžios jos uždėjimo St. Clair 
Ave. skyriaus, ši pastaroji 
bendrovė yra gana didelė ir tvir
ta, pati gali sau lengvai pasi- 
gelbėti.

Visiems savo draugams ir rė
mėjams pranešu kad ir A. B. 
Savings anr Loan Co. nėra ma-

Pirk Sau Namą Dabar— 
Daug Sutaupysi

Štai yra proga įsigyti pi
giai namus:

DVIEJŲ AUGŠTŲ NAMAS, 5 ir 6 
kambariai, visi naujausios mados 

intaisymais, kaina $7,100. Randasi 
kampas E. 72 ir Donald.
NAMAS 15 kambarių, randos neša į 

metus $660, kaina $4,900.
ant E. 67 gatvės.
RESTAURANTAS Lietuvių 

tautų a pgy ventoj vietoj,

Randasi

ir kitų 
ujuruifto CVX1A JUVMU W ant St.
Žiausi6Fš“tos rušies^fštaigų Čie-|Clair> biznis“ geras.' Kaina $1500. 
velande, stovi ant geriausių pa- EKSTRA BARGENAS — Pardavimui 
matu ir auga labai smarkiai. labai pigiai saldainių, tabako ir 

Prašau visus rėrnėj JS ir drau- sroserių krautuvė. Proga padaryti 
---------------------------- (pinigą.

Šie paminėti namai ir bizniai ran
dasi geriausiose apielinkėse. Del pla
tesnių žinių malonėkit kreiptis per 
laišką arba ypatiškai:

GEO. KAUPA REAL ESTATE 
6603 St. Clair Ave. Cleveland, ().

Vai nuo 9 ryto iki 12 po pietų.

gus apsilankyti j The A. B. Sa
vings and Loan Co. ofisą 3352 
Superior avė.

A. B. Bartoševičius, Prez.

Nuo pradžios metų Clevelan- 
de automobiliais suvažinėta 31 
žm. Daugiausia vaikai. Parsiduoda Farina

95 akrai geros žemės, geri budinkai, 
daug miško, arti miestelio ir didelių 

miestų. Randasi Ohio valstijoj. Kai
na tos geros farmos $5,600, Įmokėti 
reikia $1,500.

J. Tercijonas iš Fort Wayne, Ind., 
jieškojo farmų pirkti* Michigano, ~Wis- 
consino ir Illinois valstijose, ir nie
kur jam nepatiko; kuomet atvažiavo 

i i ~ į _  • ’ 1 H musų Biurą, parodėm farmas Ohiokus kraustymui; nauji ratų gu-1valstijųoj> jis”tu^- nusipirko> ir jisai 
mai (tires) ir visas geram sto- pataria visiems per mus pirkti far- 
vyj. Kaina $150. Kreipkitės į mas ir Ohio valstijoj.
A. Kranauskas, 6706" White Av. x-—— J J— -

Namų mieste vis maža, ren- 
dos brangsta. Budayotojai ne
spėja pastatyt namus ir tuoj nu
perkama.

PARSIDUODA TROKAS — ne
dengtas, veža 1 toną, paran-■ _ ... __

Užsisakyk “VANAGĄ” 
“Vanago” No. 20 bus labai 

žingeidus. Kožnas Lietuvis ir 
Lietuvė turėtų jį perskaityti. 
Jame suras ko nėra matę ir gir
dėję. Blogi žmonės dreba iš. .bai
mės 
No.
Jei 
kyk 
$2. 
meris 15c. 
tams $2.50.

prieš “Vanagą”, ižiho kad 
20 bus apie juos parašyta, 
nori viską dažinoti užsisa- 
“Vanagą”. Kaina metams 
Pusei metų $1. Vienas nu- 

Lietuvoj kaina me- 
Kreipkitės: 

“Vanagas” Pub. Co.
130 Wooster Ave. Akron, Ohio.

“GYDYTOJAS”
Mėnesinis žmonių sveikatos' 
žurnalas. Mokina kaip apsi
saugoti nuo visokių -ligų.- 
Prenumerata Metams , $1,00 

“GYDYTOJAS”
3310 S. Halsted St.; Chicago, III.

Mes turim didesnių ir mažesnių 
farmų, su mažais įmokėjimais. Mair 
nom farmas ant miesto namų, ir na
mus ant farmų.

Siunčiam pinigus Lietuvon ir lai
vakortes. Padarom raštus, doku
mentus Lietuvos ir Amerikos.

Meldžiame kreiptis visais reikalais 
šiuo

1419

adresu:
CLEVELAND, REALTY 
ir Informacijos Biuras

E. 21 Street, Cleveland, Ohio.

PIGIAI PARDUOSIU POOLRUIMI— 
renda pigi, Lietuvių ir kitokių ap

gyventai vietoj. Parsiduoda su mažu 
(mokėjimu. Kreipkitės šiuo -antrašu r 

Cleveland Realty and Inf. Bureau 
1419 E. 21 Street, Cleveland, Ohio

i Pigiai Parduodu Studiją
Didelė paveikslų Studija, 
toj, biznis išdirbtas per daug metų. 
Lietuvių yra 4000, Vienintelė Lietu
vio galerija Amsterdame, savininkas 
išvažiuoja Lietuvon. Fotografai, kas 
pirmas, naudokite puikias, proga, 
kreipkitės ypatiškai arba laišku.

JONAS ANDRIUŠIS (22) 
134 E. Main St;;. Amsterdam, N. Y.

Kompozitorius J. Naujalis

O o o o

i, puikioj vie- j

NORTH RANDALL PUSĖS MYLIOS 
ARKLIŲ LENKTYNIŲ TRAKTAS 

1.922 Sezonas 
LENKTYNĖS ATSIBUS

Birželio 5, 6, 7, 8, 9, >10
Spalio 16, 17, 18, 19, 20, 21

A. C. PENNOCK, Manageris ir Sekr. 
CLEVELAND, OHIO

FOTOGRAFIJOS!
Geriausia proga dabar Fotografuotis ir savo 
paveikslus nusiųsti į Lietuvą saviškiams.

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei vaikų.

A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
1197 East 79th Street Cleveland, Ohio.
Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 9. vak.
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Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuvė

Reikalaukit
Eagle Štampų

$s *o

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių

Vyriški $30 ir $35
VilnoniaiSiutaipo$19.95
Puikiausia proga Cleveland© vyrams ir 

Vaikinams sutaupyti pinigų! Tai pa
sekmės pigaus pirkimo iš dviejų žy
miausių šios šalies siuvimo įstaigų!

Gražus vieneiliai ir dvieiliais guzikais 
modeliai languotų, plonų bryzelių, siike- 
kaulio ir kitokiais marginiais audimų ir 
vienodų spalvų. Mieros nuo 32 iki 44.

SPECIALIAI VAIKAMS! 4 k
Grynos Vilnos, Dviem Kelinėm Siutai, ru- > 

dos, pilkos, žalios, gelsvos spalvos audimo S 
įvairiais marginiais ir mėlyno serge; mie- . r 
dos 7 iki 18;'mohair pamušalu; su diržais 
užpakalyj ,ir kiti aplinkui. Specialiai nu- < 
piginta Bas'emente ................. .$9.98 C

Kompozitorius J. NAUJALIS, tik ką atvy
kęs iš Lietuvos, Lietuvių Meno Kūrėjų Dr- 
jos Atstovas, Muzikos Konservatorijos Di
rektorius Kaune, duos puikiausi koncertą 

VARGONAIS IR PIANU
Taipgi dainuos suvienyti Cleveland© Cho
rai iš 150 ypatų po vadovyste Naujalio

Atsibus Subatos Vakare

Birželio 3 d. 1922
ENGINEERS’ AUDITORIUM 
Kampas St. Clair ir Ontario 

Inėjimas iš St. Clair Avenue. 
PRADŽIA 8 VAL. VAKARE.

Įžanga $1.00, 75c. ir 50c.
Tikietai iškalno gaunama: Lietuviškam Banke, 
“Dirvos” Adm., ir Banke 2006 St. Clair Ave.

Kompozitorius Naujalis gros didžiausiais, 
vargonais įstabiausių pasauliniame muzi
kos konkurse premjiuotą savo kurinį, taip
gi ir kitų kompozitorių veikalus. Prie to. 
skambins pianu žymiausius muzikos vei
kalus. Visus kviečia RENGĖJAI.

Bail
Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants 

Trading 
Štampai

<► 
o 
A 
o 
o 
o 
A

No

FR>

Dar

IR

Didelis Pirkinis Bradley’s
Vilnuonių ir Žolinių

PATIESALŲ
Jie yra labai storos rūšies. Daugybėj įvairių dailių išdirbinių ir vi
sokių spalvų. Yra miegamiems kambariams, sueigos kambariams 
ir priemenėms. Visų kaina yra numušta trečdalių pigiau.

Mieros 6x9 pėdas . 
Mieros 7!z2x9 pėdas 
Mieros 8x10 pėdų .

$7.69
10.69
11.69

COLONIAL SKURLINIAI PATIESA
LAI — Puikiausi patiesalai naudo
jimui vasaros laiku vasarnamiuose. 

Mieros 9x12 pėdų ............ $12.95 
Mieros 6x9 pėdas ............ 6.95 
Mieros 4.6x7.6 pėdas .......... 3.9,5

SMITH’S CARLETON AXMINSTER 
PATIESALAI

Mieros 27x54 colius. Musų $4.50 rū
šies. Specialiai po ............ $3.69

$1.49 PRIEMENĖMS PATIESALAI 
Mieros 24x42. Maišytų marginių 'pa
vidalų. Naudojami abiem šonais; At
piginti iki ........ ........$1.15

4 
o 
<► 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
4 
<► 
o 
o 
o 
o

SMITH’S PALISADE VELVETINIAI
■ PATIESALAI —Visi geriausiame 

stovyje ir visuose pageidaujamuose 
pavidaluose. Mieros 9x12 pėdų.

Musų $37.50 rūšies specialiai.. $30.79 A

500 TIKRO LINOLEUM ŠMOTAI -
9x12 pėdų. Storos rūšies. Be kraš

te apvedžiojimo. $15.00 rūšies. Par
siduoda po ............$9.85

$1.50 ARMSTRONGS’ MARGI 
LINOLEŲMAI

Akmenio ir medžio spalvų. Parsiduo
da pageidaujamais šmotais. Atpigin
ta, ketvirtainis jardas po.........$1.19

39c CHINIŠKI PATIESALAI
Jardo pločio. Languoti ir 'kitaip bry- 
žiuoti. Specialiai nupiginta ir parsi
duoda jardas po ............................ 25c

BAILEY’S - PENKTOS GRINDYS

VYRAI IR MOTERIS-AR JUS SERGAT?
Jūsų ateities Sveikata, gal ir pats jūsų gyvenimas, Pri

guli nuo to ką darysit dabai*.
Mario pragarsėjimas tapo subudavota ant 22 metų pastebėtinų pasekmių kokias 

aš gavau tūkstančiuose atsitikimų kada kiti visi gydymo budai negelbėjo. Mano 
metodai yra skirtingi. Aš visada vartoju naujausius moksliškus aparatus ir medicinas kokias tik ga
lima gauti. Aš gydau žmogų tiktai nuo tos priežasties kuri jį kankina. Aš nepaisau kaip jau esi 
gydęsi, arba kokia tavo liga butų, jeigu jūsų liga nepagydoma aš tų tiesiog pasakysiu, o jeigu išgy
doma aš priimsiu tave kaipo pacientų. Mano stiprus X-Spinduliai tankiai pasako tikrų jūsų ligos 
padėtį. Nėra jokių spėjimų, Aš egzaminuoju jūsų šlapumą ir Kraujo ir galiu pasakyti ar esi tin
kamas apsivedimui. Aš gydau Užsiscnėjusias Kraujo Ligas su 606 ir 914 ir kitais vėliausiais vaistais.

Aš turiu įrengęs savą pilniausią Laboratoriją kur mano pacientai gauna vaistus be ėjimo į vais
tines. Aš noriu kad jus žinotumėt jog mano gydymas yra geriausias, mano vaistai vėliausi, mano 
egzaminavimas atsargiausias ir pertikrniantis jus jog aš suprasiu jūsų ligą.

Aš nieko nerokuosiu už egzaminavimą, pasitarimų ir patarimus, sykiu ir X-Spindulius jeigu- pas 
mane gydysitės. Ateikit pas mane su pasitikėjimu ir pasakykit man savo'bėdas savoje kalboje ir 

"aš parodysiu ką galiu padaryt jums, kaip .padariau tūkstančiams ktų žmonių. Aš. esu gatavas su
teikti jums jūsų norimas pasekmes už tokią kainą kokią jus galit mokėti. Mes kalbam Lietuviškai.

DR. BAILEY “SPECIALISTAS”
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vakare. :; Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų.

5511 EUCLID AVE. Netoli E. 55th St. ROOM 222, Antros Grindis
CLEVELAND, OHIO B—KOMMMEMMnMI I III !■ III11 I11
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