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METAI VII (VOL. VII)

Rusai ir Prancūzai
Naravijasi ir Hagoj

HAGON SUVAŽIAVO ATSTOVAI VISU ŠA-T 
L1U, KURIU BUVO GENOOJ, IŠSKYRUS 

RUSIJOS IR VOKIETIJOS.
Francuzijos Premejras Ragina visus Laikytis prieš 

Rusus, tada Rusai Nusileisią.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Kreipsis prie prezidento. Cin
cinnati, O., atsibuvo vienuolikos 
šakų gelžkelių darbininkui unijų 
vadų suvažiavimas svarstymui 
ką daryti delei paskelbimo jog 
.nuo liepos 1 d. numušama gelž
kelių darbininkams algos.

Pirmiausia nutarta kreiptis su 
prašymu į Suv. .Valstijų prezi
dentą vardu 1,200,000 gelžke
lių darbininkų, kuriems tūliems 
jau dabar nukirsta algos, kad jis 
pasistengtų sulaikyti tolimesnį 
algų kapojimą.

Abelnai nuo visų gelžkelių 
darbų šakų darbininkų algų bus 
nukirsta $110,000,000, palies į 
milijoną darbininkų.

Gelžkelių dirbtuvių darbinin
kams algos bus 54c valandoje 
pagelbininkams ir 70c valandoje 
mechanikams; kelių užžiurėji- 
mo darbininkams bus nuo 23 iki 
35. centų į valandą.

Tokias algas darbininkai va
dina “bado algomis”.

Gelžkelių darbininkų streikas, 
kaip paskutinės žinios skelbia, 
jei darbininkai apsibalsuos, bus 
iššaukta liepos 15 d.

Abejojama apie Pasek
mes ir Hagoj

Haga. — Holandija savo sos
tinę išpuošė tinkamam priėmi
mui Genoos konferencijoj nu
tarto Europos valstybių suvažia
vimo svarstymui Rusijos reika
lų. Konferencija prasidėjo ket
verge, birželio 15 d.

Kaip rodo upas daugelio Eu
ropos valstybių sostinėse,' ir čia 
bus nedaug kas laimėta.

Sovietų valdžios galvos nepa
rodo palinkimo pasitraukti nuo 
komunizmo pagrindo nei nema
no atitraukti savo memorandu
mo paduoto Genooj gegužio 11 
d., kurį santarviečiai ir kitos 
valstybės rado nepriimtinu.

Visi laukia galutino Rusų nu
sistatymo. Paskutinės žinios iš 
Rusijos mini apie didėjančią be
tvarkę, augantį skurdą ir kįlan- 
tį mirties skaičių nuo ligų ir 
bado. Tas raginte' ragina Eu
ropą daryti ką nors pagelbėji
mui Rusų tautai.

Iš bolševikiškų šaltinių kalbos rold H. Bender renka parašus 
jog-Rusijai baisiai reikalinga ki- žymiausių Amerikos mokslavy- 

rių po peticija kurioje prašoma 
Amerikos Valdžios pripažinti de 
jure Lietuvos, Latvijos ir Esto- 
nijos respublikas. Peticijos tek
stas trumpas bet gilaus turinio 
ir labai reikšmingas, nes išeina 
iš pačių viršūnių Amerikos in
teligentijos.

Peticija žadama inteikti ne
trukus.'

Grekija Pripažino Lietu
vą De Jure

Washington, birželio 8 d. (El
ta). — Lietuvos Atstovybėje ką 
tik gauta žinia kad Grekijos vy
riausybė pripažino Lietuvą de 
jure. Tokiu budu. Lietuva yra 
jau devyniolikos valstybių pri
pažinta, S ft kurių penkiolika pri- 
pažinusios Lietuvą de jure.

Lietuva Atsisako Tartis 
su Lenkais

Washington, birž. 8 d. (Elta). 
— Į Lenkų Užsienių Reikalų Mi- 
nisterio notą iš gegužio 30 d., 
siūlančią Lietuvos vyriausybei 
tartis Kaune ar Varšavoj opta- 
cijos (pilietybės pasirinkimo) 
klausimu, Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministeris Prof. Jurgu
tis birželio 6 d., atsakė kad Lie
tuvos vyriausybė tarsis su Len
kais tuomet kai jie išpildys Su
valkų sutartį.

Profesorius Darbuojasi 
Lietuvos Labui

Washington, birž. 7 d. (Elta). 
— Lietuvių prietelius, Princeto- 
no Universiteto Profesorius Ha-

75 ŽUVO NUO BAI
SIOS'AUDROS

New York. — Nedėlioj pra
ėjus čia smarkiai audrai apie- 
linkėse palikta baisus reginiai. 
Didžiausis skaičius žuvo nuo au
dros negu kada kitados. Apsi
vertus laivams, išgriuvus me
džiams ir nuo kitopių atsitiki
mų žuvo apie 75 žmonės.

45 prigėrė;
7 užmušta ant laivo susimu

šus su kitu;
6 užmušta griūvant medžiams,
2 užmušta nutrukusiomis ele

ktros vielomis;
keletas' vėliau mirė nuo įvai

rių sužeidimų.
New Yorko valstijoj nuosto

lių padaryta už apie $2,500,000.

Newark, O. — Ohio valstiją 
irgi palietė ta pati audra eida
ma į rytus. Newarke prie eže
ro apversta pavilionas 
buvo suėję nuo lietaus 
t'i, čia žuvo 3, sužeista 
vilionas nuversta nuo 
vandenį.

Buckeye ežere menama žuvo 
dar devyni žmonės buvę išplau
kę važinėtis.

kuriame 
užsislėp- 
14. Pa
krante į

Toledo, O. — Žuvininkų vai
telį perkūnui trenkus vienas už
mušta, trįs sužeista; visi su
biro į vandenį.

Nuo karščio pereitą savaitę 
New Yorke mirė apie 10 žm.

MARSAS JAU VISAI 
ARTI ŽEMĖS

Visi beveik žmonės, kurie pa
kelia akis augščiau nuo šaligat
vio ir pažiūri vakare apie 9 vai. 
toli pietų rytuose, pamato dide
lę rusvą žvaigždę. Nekurie ži
no kas ji, daugelis ne. Bet tos 
žvaigždės didumas stebina vi
sus, ir daugelis teiraujasi kas 
tai tobia butų. Na tai yra Mar
sas, karingasis žemės brolis, ku
ris ateinančio] nedėlioj pasieks I * 
arčiausi punktą prie žemės ir I " 
bus tik 42 milijonai mylių at
stu. Dabar 
prie žemės kaip nebuvo 
1909 metų.
pjučio mėn. pasieks patį arčiau
si punktą prie žemės ir bus tik 
už 34,000,000 mylių nuo musų. 
Matysit kokis didelis ir skais
tus jis bus tada.

Kodėl toks susiartinimas 
yra šita priežastis, 
kitų planetų keliai (orbitai) ap
link saulę yra ne visai apskriti, 
saulė randasi vienos planetos or- 
bi-to pašonėj toj vietoj, kitos 
planetos orbita arčiau prie sau
lės prieina kitoj vietoj (kaip 
nelygiai sumesti lankai ant kuo
lo gulį ant žemės), žiemos lai
ku žemė buna arčiausiam prie 
saulės savo kelio punkte. Da
bar yra toliausiame. Bet Mar
sas irgi yra tolesniame punkte, 
ir tik rūgp. mėn. 1924 metais jis 
bus tame punkte Savo kelio ku
ris yra arčiau saulės, 'taigi jis 
rasis ir arčiau žemės, nes žemė 
yra tarp Marso ir saulės, žemė 
gi tuo laiku bus tolimesniame 
punkte. Taip tai abi planetos 
— žemė ir Marsas — susiar
tins.

Daugelis mokslininkų jau da
bar bandys su Marsu “pasikal
bėti”. Yra .prirengta visokių in-' 
strumentų, kitais bus bandoma 
surasti Marso “kanalus” kurių 
tenai esą, kaip skelbė pora ar 
trejatas astronomų, nors kiti jo-' 
Icių kanalų ten neranda.

Vienok sunkų yra viską ant 
Marso manyti, nes ant mėnulio, 
kuris yra vos 240,000 mylių at
stu, dabartiniais žiūronais nega
lima butų matyt nei didžiausių 
gyvūnų kokie yra ant žemės jei 
tokie ten butų, o ką kalbėt apie 
Marso paviršį kuris yra net 42 
milijonai mylių atstu.

Senieji astrologijos mokytojai 
tikrina jog Marsas turi blogą 
intekmę ant žemės gyventojų; 
esą saužudystės ir kitoki blogi 
tarp žmonių apsireiškimai pain- 
tekmėta Marso, žinoma, tai 
yra tik prietarai kuriems tikėjo 
senovės Romėnai, nes Marsas 
buvo jų -karės dievas.

IPASISTENGKIME PADARYTI AUKSO-SIDA- 
BRO FONDĄ PASEKMINGU

Amerikos Lietuviai! I u. , ... . ,. I _ Aukso-sidabro fondą tvir-i Daug prakilniu Lietuviu tau- .. ™ ,, ... „, , . tinam. Dobkevičius.”| tos darbų yra įrašyta senosios
| praeities istorijoje. Nemažiau I Delei surinktojo aukso bei si
jų yra jau atžymėta ir šiuo Lie- dabro per birželio mėn. 24 ir 25 
tuvos atgimimo metu.
• Su giliausia pagarba Lietuvių I

I tauta lenkia galvą prieš tuos sa
lvo didvyrius kurie krauju ir gy
vastimi Lietuvai laisvę atkovo
jo.- Dideliu džiaugsmu ir dėkin-| 
gurnu Lietuva žiuri į savo su- 

jnu's ir dukteris kurie savo dar-1 
I bu ir turtu jos laisvę stiprina pagaliaus atskirų asmenų, 
ir krašto gerovę kelia.

Nedaugeliui palyginus Ameri
kos Lietuvių teko garbės daly- Į 
vauti Lietuvos gynime musų | 
kariumenės eilėse, bet užtat | 
daugelis prisidėjo prie Lietuvos 

bug | kūrimo savo darbu ir gausia pi- 
Žemės ir ni?ine parama.

Marsas yra ąrčiaų 
nuo 

1924 metais rug-

in- 
nu-

d., ir vėliau iki liepos 4 d., 
| teikimo Lietuvos Atstovybei 
įstatoma šitokia tvarka:

Liepos mėn. 19 d. visos 
skolos stotįs ir kiti rinkimą 

| punktai, sudaryti iniciativa at
stovų organizacijų, draugijų, vi
suomenės ar privačių įstaigų, 

, vi- 
Įsus surinktus auksinius ir sida
brinius daiktus bei pinigus at
siunčia per specialiai įgaliotus 
žmones Washingtonan, Lip.hu-

Į. I vos Atstovybėm
Tuo pačiu laiku įvyks ir Pa- 

| skolos stočių suvažiavimas to
limesnės darbuotės aptarimui.

Šia proga Leit. Harris’o Pa- 
iminklo Komitetas projektuoja 
liepos 20 d. iškilmingą pamink
lo atidarymą Arlingtono kapinė- 
[ se tam .garbingam Amerikos 
karininkui žuvusiam už Lietu
vos laisvę.

Tat visi be skirtumo kurie tik 
jaučiatės Lietuviai ir kurie šio
je laisvoje ir gražioje šalyje be
gyvendami kartu geidžiate ir 
Lietuvai gerovės ir laimės nepa
mirškite kad nuo jūsų dalyva
vimo šiame vajuje priklauso ne 
tik didelė Tėvynei {parama, bet 
kartų ir musų tautos, o ypatin
gai Amerikos išeivijos, garbė.

V. ČARNECKIS, 
Lietuvos' (Atstovas.

ne

Ši pačių Amerikos Lietuvių1 
sumanyta -brangi parama Lie
tuvos naujai leidžiamai savajai 
valiutai paremti parodo musų I 
išeivijos pasiryžimą, nežiūrint 
didžiausių aukų, išlaikyti 'savo 
gimtąją šalį Lietuvą politiniai 
ir ekonominiai nepriklausoma 
valstybe.

Nedaug teturime viso pasau
lio tautų istorijoje pavyzdžių 
kad tos 
suneštų savo brangenybes ant 
Tėvynės aukuro jos laisvės ap
gynimui. Amerikos Lietuviai 
šio birželio mėn. 24 ir 25 dieno
mis yra pasiryžę įrašyti į savo 
ir pasaulio istoriją vieną iš pra
kilniausių lapų.

Man malonu yra pažymėti 
kad prie aušo ir sidabro rinki
mo Lietuvai prisideda visi Lie
tuviai be partijų ar įsitikinimų 
skirtumo. Tuomi Amerikos Lie
tuviai parodo savo valstybinį 
subrendimą ir mokėjimą atskir
ti valstybes gerovės reikalus 
nuo partijų reikalų, mokėjimą 
atjausti ir įvertinti visą šito žy
gio didumą ir jo prasmę. Ir to
dėl visose kolonijose aukso-si- 
da’bro fondo reikalais smarkiai 
darbuojasi ne tiktai paskolos 
stotįs kuriose, kaipo sulyg savo 
uždaviniais, nepartinėse organi- | 
zacijosę, sukoncentruota yra va
jus, bet ir šiaip jau kitos orga- , 
nizacijos bei pavieniai asmenįsl 
kuriems tik Lietuvos gerovė ru-l 
pi, tveria savo atskirus punktus i 
.v v • • i , -i i • jeigu uuimu uimija uutų psivcr-is kuriu surinktas auksas bei si- K , _ T• , i i , ... susi i Lietuva, sudarė su Len-riohrac hna nnr naolrnlna arnric 1 c ‘

ikija spalio 7 d. 1920 m. sutar
tį kuri turėjo padaryti galą ka
rės operacijoms tarpe tų dviejų 
šalių ir kuri nustatė į pietus nuo 
Vilniaus laikiną demarkacijos li
niją. Toji sutartis tarpe kitų 
dalykų pramatė būdą galutinai 
taikiu budu nustatyti sienas ir 
išrišti visus ginčijamus dviejų 
šalių klausimus. Lenkija su
laužė tą sutartį ir, nors smar
kiai apkaltinta Tautų Sąjungos, 

(nepaliauja militariai okupavusi 
Lietuvių sostinės ir 'Vilniaus 

ll~ A eirvlrc’ O V* I'olzc!

ar kitos tautos žmonės

Chicagoj taipgi apie desėtkas 
mirė nepanešdami didelio karš
čio kuris čia siautė pereitą sa
vaitę.jog Musijai oaisiai reikalinga Ri

tų šalių pagalba nekuriems duo- 
Amerikos Darbo Federacija Ida manyti kad sovietų valdinin-

birželio 12 d. pradėjo savo 42-rą 
konvenciją Cincinnati, O.,, kame 
per dvi sąvaites laiko bus svar
stoma ihdustrialiai, politiški ir 
įstatymiški klausimai.

Konvencijoj atstovaujama su- 
virš trįs milijonai organizuotų 
darbininkų.

Birž. 13 d. buvo konvencijon 
atsilankę Anglijos batsiuvių ir 
angliakasių unijų atstovai.

Gelžkelių darbininkų unijos 
prigulinčios prie Amerikos Dar- 

, bo Federacijos deda pastangas 
gauti vietos veikiančiajame Fe
deracijos komitete.

ši konvencija taipgi pasiryžus 
padaryti galą Chicagoj siaučian
čiai budavotojų karei. Federa
cijos skyrius budavojimo amatų 
darbininkų pasiėmė tą klausimą 
išgvildenti. Visos šalies dar
bininkų, vardą žemina toks Chi- 
cagos budavotojų unijų skyrių 
nešvarus pasielgimas kaip degi
nimas, sprogdinimas statomų 
namų kame žūsta ir žmonių. Ta 
karė tęsiasi kelintas metas.

Nori baigt angliakasių strei
ką. Cincinnati, O. — Angliaka
sių Unijos sekretorius išsireiš-. 
kė jog kasyklų operatoriai sten
giasi susieiti su angliakasiais į 
konferenciją užbaigimui streiko.

Taipgi paaiškėjo kad visoje 
šalyj anglies kasyklų savininkai 
■be paliovos varo tarp save tary
ba kokiu budu priėjus streikui 
galo. Darbininkai nori kad ka
syklų savininkai bendroje kon
ferencijoje perstatytų*.užtektiną 
didumą kasyklų ir Tcaa su jais 
padaryta sutartis turėtų reikš
mės ant kitų. Su mažuma ka
syklų operatorių nėra ko kalbėti.

Suv. Valstijų Kongrese kįfa 
sumanymų sudaryti federalę an
gliakasių darbo tarybą, kaip yra 
valdiška gelžkelių darbo taryba, 
rišimui visų nesusipratimų tarp 
angliakasių ir kasyklų operato
rių.

Senate taipgi buvo apduota 
sumanymas paimti streikuojan
čias kasyklas į valdžios rankas 
ir varyti darbą.

Prezidentas Harding prie to 
išsireiškė jog kolei šaliai anglies 
užtenka visai nesikišti į besi
ginčijančių 'tarpą.

Senatorius Walsh pareiškė jog 
kietosios anglies operatoriai bus 
patraukta atsakomybėn kurie 
pasinaudojo Hoover’o nustaty
mu anglies kainų ir pakėlė savo 
kainas už anglį kurią sulyg kon
traktų turėjo pristatyti senomis 
kainomis ir kurios kainos ne
siekė Hoover’o nustatytų kairių.

Į kai bandys nusileisti su vilčia 
gauti paramos iš užrubežių.

Susirinkime dalyvauja delega
tai iš visų valstybių išskyrus 
tik Rusiją ir. Vokietiją, ir visos 
svarstys ką jos Rusijai gali pa
daryt. Po to sudarys komisiją 
kuri birželio 26 d. susitiks su 
Rusų skirtais atstovais.

Tik viena Islandija atsisakė 
dalyvauti iš visų kviestųjų Eu
ropos valstybių, žinoma, Islan
dija ne kuo daugiau galėtų Ru
sijai pagelbėt kaip tik žuvimis, 
o žuvų'ir patįs bolševikai gali 
prisigaudyt.'

Tvane žuvo 300 žmonių
Salvador respublikoj, Centra- 

linėj Amerikoj, pakilus dviem 
upėm daugelis žmonių prigėrė. 
Virš 300 lavonų jau rasta ne
gyvų. Tvanas užėjo nuo didelio 
lietaus. Nelaimė palietė miestą 
San Salvador.

Su-

SavoPrancūzai Laikosi 
Užsispyrimo

Paryžius. — Premjeras Poin
care, savo notoj Anglijos val
džiai, atsakydamas ant Anglijos 
memorandumo nei ant colio ne
nusileidžia nuo savo nusistaty
tos pozicijos del Hagos konfe
rencijos. Jis tikrina kad jeigu 
kitos valstybės susitars iškalno 
ir išstatys prieš Rusus suvieny
tą frontą Hagoj ir nebandys nuo 
jo atsitolinti, jos gaus viską iš 
Rusų ką tik reikalaus. Tos no
tos tonas pusėtinai rūgštūs. Tą 
savo atsakymą Anglijai Prancū
zai išsiuntinėjo ir visoms vals
tybėms užkviestoms į Hagą.

Vokiečiams Paskola 
laikoma

Paryžius, — Tarptautinis ko
mitetas bankierių suvažiavusių 
Paryžiun svarstyti apie sutei
kimą paskolos Vokietijai nusi
statė jog prie dabartinių aplin
kybių negalima padaryt Vokie
tijai paskolos iki nebus prieita 
prie visiško susitarimo Vokieti
jos kreditorių (tarpe — santar
vės valstybėse.

Vienok bankieriai nori kad 
dalykai kaip nors geriau išsivy
stytų ir tada jie neatsisakys pa
daryti tą ko jie suvažiavo svar
styti. '

. Paskolos svarstymas atidėta 
aut trijų mėnesių.

Kitų šalių bankieriai kaltina 
Francuzijos premjerą už daly
kų maišymą ir kad jie (negali pa
daryti Vokietijai paskolos.

Kaizeris Brangiausias 
Rašytojas

Berlinas. — Buvęs Vokietijos 
kaizeris Vilhelmas galutinai par
davė savo raštą — didelį veika
lą iš savo pragyvenimo atsimi
nimų. Už nupirkimą to veika
lo bėgyje praeitų keturių savai
čių tarp didžiausių pasaulio lei
dėjų ir laikraštininkų ėjo di
džiausios varžytinės ir iškelta 
kaina iki baisios sumos kokios 
niekam nėra dar pasaulyje už 
veikalą mokėta. Nupirko laik
raštinė organizacija New Yor
ke vadovaujama New York Ti
mes ir McClure Syndikato sy
kiu su Harper1 &, Co. leidėjais.

Tarpe gavusių teisę spausdin
ti tą veikalą laikraščių yra ir 
Cleveland© dienraštis Plain Dea
ler. (Kiek už kaizerio veikalą 
užmokėta nepasakoma).

Lietuvos Delegacijos Ge- 
noj Pareiškimas

Washington, birželio 7 d. (įl- 
ta). — Delei visuotino gyvo su- 
siinterėsavimo Vilniaus proble
ma, Lietuvos Delegacija skaito 
savo priederme paskelbti sekan
tį:

Remiantis visais istorijos ir 
etnografijos daviniais, reikia 
pripažinti kad Vilniaus klausi
mas yra visų pirma klausimas 
sutarčių ir tarptautinės teisės 
gerbimo. Po to kaip Lenkų-Lie
tuvių sienos 'buvo nustatytos 
taikos sutartimi tarp Lietuvos 
ir Rusijos, Lietuvos vyriausybė 

i norėdama išvengti kraujo pra
liejimo, kas butų buvę iššaukta 
jeigu Lenkų armija butų įsiver-

Chinijoj Kare Pasinau- 
jino

Tientsin. — Pereitos savaitės 
pabaigoj karė tarp Mančžurijos 
militario gubernatoriaus Gen. 
čang Tso Lino ir Wu Pei Fu ka- 
riumenių prasidėjo pernaują ir 
tęsiasi jau kelinta diena. Pir
mesnis Mančžurijos generolo pa
siūlymas pertraukti mušius bu
vę padaryta tik susidrutinimui 
jo spėkų, žinios sako. Vienoje 
vietoje padarytas didelis užpuo
limas. liko atmušta.

Pietinės Chinijos armija irgi 
veikia, ji užėmė vieną mieštą po 
kelių dienų žiauraus mūšio.

Revoliucija Pietų Ame
rikos Respublikoj

Buenos Aires, Argentina. — 
Apie Paraguajaus sostinę, Piety 
Amerikoj, eina karė tarp, suki
lėlių ir valdžios kariumenės. Iš 
miesto žmonės išbėgiojo, tele
grafų ir telefonų vielos nutrau
kyta, miestas' neturi šviesos.

Keletu atvejų darytus puoli
mus ant miesto valdžios kariu- 
menė atmušė.

Sukilėliai susidarė iš kareivių, 
2,000 skaičiuje; valdžia dar su
darė 3,000 nereguliarės armijos 
apsigynimui.

Norvegijoj išrasta automobi
lis važinėjimui sniegu. Eina ge
rai.

Lipo ant augščiausio pasau
lyje kalno, Everest, Azijoj, bet 
nedalipo iki viršūnės — pasiekė 
26,800 pėdų, dar apie trijų šim
tų pėdų truko iki viršaus. Bet 
tyrinėtojai negalėjo daugiau lip
ti, gryžo atgal. Kitu kartu vėl 
rengiasi keliauti.

Airijos Kovos Neprieina 
Galo

Londonderry, Airija.' — Mili- 
taris veikimas tęsiasi abiem pu
sėm Airijos-Ulsterio irūbežiaus. 
Derry mieste stovi keturios kuo
pos Anglų kareivių, kuriems pa
galbon pristatyta artilerijos. 
Donegale steigiama mušte li- 
gonbutis.

žmonės nuo parubežių kraus
tosi tolyn negalėdami pakęsti 
tokio neramaus padėjimo.

Belfaste vėl buvo deginama 
namai nakties laiku. Vienoj ga
tvėj padegta yisi namai. Su
bombarduota policijos stotis, 
bet niekas nesužeista.

Arthur Griffith lankėsi Lon-1 
done perstatydamas savo nau
jai parašytos Laisvos Valstijos 
konstitucijos projektą. Angli
jos kolonijų ministerija tą pro
jektą priėmė. Dalįs kurias bu
vo įkergęs buvęs Airijos Respu
blikos prezidentas De Valera li
ko išmesta.

Nužudė Tris Popus
Londonas. — Rusų bažnyčios 

Šuja mieste trįs popai liko bol
ševikų valdžios nužudyti už pa
sipriešinimą konfiskavimui cer
kvės turtų naudojimui gelbėti 
badaujančius.

Paveda Laivyno Koman
dą Vokiečiams

Londonas. — Sovietų laivyno 
komisaras įsakė reorgariizuoti 
Rusų karišką laivyną po vado
vyste Vokiečių oficierių.

dabras bus per paskolos stotis 
ar, jei tam galėtų būti kokių ne-l 
patogumų, betarpiai Atstovybėn 
atgabenta ar prisiųsta.

Pakar toj u kad 
bei sidabras kurį 
site Lietuvai' per 
25 d. vajų nėra 
džios prašytas — tai yra jūsų 
pačių, Broliai Amerikiečiai, su
manymas, veikėjų konferenci
jos New Yorke pereitų metų lap
kričio 30 d. ir gruodžio 1 d. už- 
girtas.

žinomaj Lietuvos valdžia ši-1 krašto. Ar šioks ar toks butų 
tam jūsų sumanymui visiškai I sjenų klausimo- išrišimas, 'pir- 
pritaria, ir džiaugsis jį pasek- |miausia reikia išpildyti, Suval- 
mingai įvykdžius.

Tai parodo mano gautas iš 
Kauno nuo 'Lietuvos Finansų, 
Prekybos ir Pramonės Ministe- 
rio Dobkevičiaus šitoks kabelis: poje.

šitas auksas 
jus paaukau- 
birželio 24 ir 
Lietuvos val

kų sutartį, Lenkijos sulaužytą; 
tai ir butų toji sąlyga jeigu no
rima grąžinti pasitikėjimą ir nu
statyti tvirtą taiką Rytų Euro-

AKIVAIZDOJE tokiu svarbių ištisinių raštų kokius dabar “Dir
vą” talpina nei vienas Skaitytojas neturėtų užtęsti nei savai

tės laiko neužsimokėjęs prenumeratos. Delei lėšų, Administra
cija negali siuntinėti “Dirvos” tiems skaitytojams' kurių prenu
merata pasibaigusi 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



I Iš Lietuvių Gyvenimo |
SLA. IR TMD. SEIMŲ 

TVARKA
Detroite, Mich., birželio 18 d. 

prasidės TMD. ir SLA. Seimai.
Seimų programas bus sekan

tis:
Nedėlioj, birželio 18 d., bus 

dvi sesijos TMD. Seimo.
Po' pietų atsibus antra sesija.
Tą pačią dieną, vakare nuo 

7:30 vai., Tuller’s Kotelyje bus 
iškilminga vakarienė seimų sve
čių priėmimui.

SLA. Seimas prasidės pane- 
dėlio ryte, birželio 19 d., ir tę
sis iki bus užbaigta.

Panedėlio vakare, 'Lietuvių sa
lėje, prie Dix ir 25-tos gatvės, 
bus prakalbos.

Utarninko vakaras yra paskir
ta trečiai TMD. Seimo sesijai.

Jeigu reikalai nebus užbaig
ta, pastaroj sesijoj bus galima 
pasiskirti ketvergą arba pėtny- 
čią, nes tų dienų vakarai yra 
liuosi ųuo SLA. reikalų.

Seredos -vakare bus koncer
tas kurį išpildys garsiausi Lie
tuvių scenos žvaigždė p-lė M. 
Rakauskaitė iš Chicagos. Kon
certas bus Lietuvių salėje, prie 
Dix ir 25-tos gatvės.

Plačiau apie TMD. Seimą
TMD. 10-tojo Seimo Rengi

mo Komisija skelbia TMD. kuo-

Union ir Grand Trunk stočių, 
reikia imti gatvekarį arba taxi 
ir važiuoti linkui City Hali. Ar
čiausia prie Tuller Kotelio pri
eina Woodward avė. arba Wa
shington Boulevard.

Aukų Siuntėjams
Siunčiant aukas į SLA. arba 

[TMD. Seimą, tų organizacijų 
kuopos, pavieniai nariai ir rė- 

Imėjai gali siųsti sekantiems tik
slams:

Lietuvių Politiniam Iždui-;
SLA. Moksleivių Fondui;
SLA. Našlių ir Našlaičių F.;
SLA. Prieglaudos Namui;
Liet. Moterų Globos K-tui; I
'Liet. Mokytojų Profesinei Są

jungai ;
■Lietuvos žiburėlio Draugijai;
Lietuvos Šaulių Sąjungai;
Liet. Raudonajam Kryžiui;
Vilniečių brolių atvadavimui.
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PITTSBURG, PA.
Margumynai. Kažin ar yra 

ir kitoj kokioj kolonijoj tokių 
Lietuvių kurie dirba del kitų. 
Čia tai yra LDLD. ir LMDS.' 
kuopos kurios tarnauja sveti
miems. Tie žmoneliai laksto po 
s tubas, po krautuves, kolektuo- 
ja badaujantiems Rusams. Ren
gia balius, piknikus vis del ba-

naudot visokiems Lietuvos prie
šams.

Birželio 4 d. Birutės Choras 
turėjo draugišką pikniką ant K. 
Meyers farmos. Dalyvavo su- 
virš 80 ypatų; du didžiausi tre
kai buvo kupini, dar buvo žmo-

A. L. T. Sandaros 16 kuopos 
pirmininkas V. M. Čekanauskas 
pirm išvažiuosiant į SLA. Sei
mą Dętroitan, susišaukė žymes
nius kuopos narius ir atlaikė 
posėdį kame buvo tartasi apie 
geresnį prisirengimą gerb. ave

niu privažiavusių savo mašino- čių išleistuvėms, kurios įvyks 
mis. Ryte ant 10 v. išvažiavo, birželio 27-28 d.
o vakare apie 9 vai. sugryžoĮ Worcesterio Lietuviai gana 
pasilinksminę ir prisižaidę ty- skaitlingai sutiko svečius pirmu
rame ore. (Pagirtina tas kad 
apsieita be jokių svaiginančių 
gėrimų.

Birutės Choras rengia ir vie
šą pikniką birželio 18 d. Ehvin 
Parke, kur 'bus duodama ir do-

jų čia atsilankymu, tat nėra 
abejonės kad ir išleistuvėse jie 
skaitlingai dalyvaus ir tinkamai 
palinkės svečiams laimingai ke
liauti į savo gimtinį kraštą Lie
tuvą ir ten darbuotis liaudies

PU. o ypač delegatų, žiniai Sei
mo programą bei reikalingus 
paaiškinimus.

TMD. Seimo prasidės nedė
lioj, birž. 18 d., 10:30 vai. .ry
te, Tuller Kotelyje, t. y. tenai 
pat kur atsibus SLA. Seimo se
sijos.

Kitos sesijos bus vakarais — 
kaip augščiau minėta.

Gal toks laikas TMD. delega
tams pasirodys nevisai tinka
mu, tečiau žinant kad, dviejų 
organizacijų Seimams sykiu bū
nant reikia rokuotis delei laikoj- 
su kita organizacija, tai tikimasi 
jog gerb. delegatai taikįnsis su 
aplinkybėmis.

Delegatams privažiuoti iš vi
sų stočių į Tuller Kotelį reikia 
sekančiu budu. Kotelis randa
si keturi blokai nuo City-Hali, i 
į šiaurę, prie Grand Circuir

daujaučių Rusų.' Dabar birže
lio 1, 2, 3 d. buvo surengę ba- 
zarą L'MD. name. Kiti žmonės
jau persitikrino Rusų agentų 
darbais, tai jų užmanymus ne
remia, bet dar yra tokių kuriuos 
pasiseka suvedžioti. Nors al
kaną papenėt ir- mielaširdingas 
darbas, bet kada Lietuviai lak
sto del Rusų, o tuo tarpu yra 
ir Lietuvių bądanujančių Rusuo
se, kodėl nesirūpinti savais. Bet 
ar čia tik kas nors nebadauja 
“Laisvėje*’ ar “Darbininkų Tie
soje”? Kada LMD. surengė ba-1 
lių del Rusijos badaujančių tai 
Lietuviški kamūnistėliai boiko
tavo jį, ir kada ta draugija iš 
savo išdo paskyrė pora šimtų 
dolarių Rusijai, bet pasiuntė 
pinigus-per L. R. Kryžių, tai jie 
gvoltu rėkė kodėl neduoda į jų 
rankas. Pittsburgiečiai turėtų |

pas gydytoją pora sykiu 
i metus ir šveisk juos su 
COLGATE’S DANTŲ 
VALYTOJŲ.
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vanos už pasižymėjimus.
|Tėmytojas.

WORCESTER, MASS.
Sandariečių Išvažiavimas. Bir

želio 4 d. vietos Sandariečiai 
turėjo parengę išvažiavimą ant 
Belevičiaus ūkės, No. Ruthland, 
Mass, šiame išvažiavime daly
vavo apie pusantro šimto žmo
nių, ir visi buvo patenkinti iš
važiavimo vieta, kuri yra labai 
graži, prie vandens ir gražių 
kalnuotų girių.

Šiame išvažiavime dalyvavo 
So. Bostoniečių Lietuvių būre
lis, taip kurių buvo A. L. T. 
Sandaros. Sekreorius-Adminis- 
tratorius Paulauskas su žmona. 
Per visą dieną visi linksminosi 
ir gėrėjosi gamta, o pavakaryj, 
atvėsus orui, buvo prakalbos. 
Kalbėjo Sandaros kuopos pirmi
ninkas V. 'M. Čekanauskas ir
Sandaros Sekr.-Adm. K. J. Pau
lauskas. Po prakalbų jaunimas 
žaidė bei dainavo iki vėlai va-

I karo, po to kas sau automobi
liais bei dideliais trokais išva
žiavo namon.

Šis Sandariečių išvažiavimas 
buvo gana gražus ir linksmas. 
Dalyvavę žmonės šiame išvažia
vime buvo patenkinti; pageidau
jama daugiau tokių išvažiavi
mų?

Laukiama Natkevičiaus ir B. 
žygelio. Vietos Sandariečiai ir 
šiaip jau vietos Lietuviai lau
kia gerb. svečių Kapt. Natkevi
čiaus ir Mokytojo B. žygelio ir 
nori dar kartą juos pamatyti ir 
girdėti jų kalbas prieš išvažiuo
siant į Lietuvą. Worcesterie- 
čiai rengia prakalbas ir vaka
rienę išleistuvėms tų dideliai

Parko. Iš Michigan Central, prasiblaivyt ir nesiduot save iš- | gerbiamų svečių.

gerovei kurią “krikščionįs de
mokratai” po šiai dienai tebe- 
apgaudinėja savo jėzuitišką po
litiką varyti.

Reporteris.

LAWRENCE, MASS.
Čionai Lietuviai tautninkai 

gana pavyzdingai darbuojasi ir 
iš jų'ima pavyzdį net apielin- 
kių Lietuviai. Turi įsteigę ko- 
operacinę duonkepyklą, biznis 
gerai sekasi, ir dabar nupirko 
savo šmotą žemės ir pasistatė 
murinę keptuvę. Prie to čia tu
rim Lietuviškas kapines, kurios 
Lietuviams yra labai naudingas.

Musų pavyzdžiu sekdami, ir 
Haverhilliečiai įsisteigė kapines, 
taipgi atvažiavę apžiurėjo kep
tuvę, na ir jie mano sau tokią 
rengti.

Daug yra ko pasimokinti iš 
musų vietinio gyvenimo.

Tik vieną pavyždį neturėtų 
imti — tai iš nekuriu moterėlių, 
nes čia yra kelios kurios turi
geras širdis ir vilioja vedusius 
vyrus. Vieno jų mylimo vyre
lio netikėtai atvažiavo moteris 
iš Lietuvos. . Atsibuvo net peš
tynių už savo vyrą.

Lawrencietis.

Paduokit “Laisvei” Laz
dą Kairiuosius Mušti 
“Laisvė” No. 127 editoriale 

dūsauja kad SLA. rinkimuose 
laimėjo tautininkai; ji apsi
džiaugia tik trečdaliu narių ku
rie balsavo už kairįjį bloką, to
liau sako: “Mums labai rupi 
kaip elgėsi šiuose rinkimuose 
‘ekstra kairieji’, ar jie balsavo 
už Dundulį, Metelionį ir Ragin-
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Didžiausia Ekskursija
Lietuvon!

ską. ‘Laisvė’ bus begalo dė
kinga (mano pabraukta — D.) 
visiems draugams iš Pittsburgo 
apielinkės ir pietų Illinois už 
pranešiipą kaip elgėsi rinkimuo
se iB-B. gvardija Jeigu jie ne
balsavo už kairiojo bloko kandi- 

^Įdatus tai jie padėjo laimėti tau- 
© tininkams. . Duokite mums in- 

formacijų.”
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Pirk triubelę šiandien
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I BALTIC STATES BANKAS, 294 Eighth Ave., New York, paren- 
1 gia specialę Ekskursiją didžiausiu ir puikiausiu pasaulyje laivu 
! MAJESTIC. Teįsai milžiniškas plaukiojantis palocius išplauks iš 

New Yorko LIEPOS (JULY) 29 dieną. Keleivius lydės iš New 
Yorko į pat Kauną Banko pasiuntinis p. Rapolas Kručas, kuris šią. 
pirmutinę Lietuvių Ekskursiją naujuoju didlaiviu nutrauks ant kru- 
tančiųjų paveikslų (Moving Pictures)- x ’

Laivas MAJESTIC taip yra didelis kad jokios vilnįs neįstengia 
pasupti. Keleiviams nereikia jūrių liga sirgti.
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čia kiekvienas .sveiko proto 
Lietuvis mato ant j kiek ‘'Lais
vė” žemai nupuolė besipešdama 
su savo priešais. Ji neteko be
letristų, neteko korespondentų, 
neteko nei mainerių, ir galutinai 
pabaigė visus įrankius kovai su 
kairiaisiais. Dabar neturėdama 
gėdos nei žmogiškumo editoria- 
luose prašo žmonių pranešti kas 
už ką balsavo. Reiškia, Raulas 
turėdamas piktumą ant Jurgio 
už gaspadinę ar ką kitą, pava-

LIETUVOS PREMJE
RAS RUSUI APIE 
BALTIKO TAUTU

ATEITĮ
Buvęs Rusų laikraščio “Golos 

Rossiji” redaktorius Nemanovas 
Francuzų laikraštyje “Pastaro
sios Naujienos” aprašo savo in- 
domų pasikalbėjimą su Lietuvos 
Ministeriu Pirmininku Galva
nausku. Kalbėdamas apie Len- 

' kų-Lietuvių ginčą Galvanauskas 
taip išsireiškęs:

“Tvirtai laikydamiesi savo 
reikalavimų, mes nesipriešiname 
perdavimui musų ginčo tarptau
tiniam arbitražui. Kadangi Tau
tų Sąjungos sprendimas buvo 
atmesta abiejų suinteresuotų 
pusių, reikėtų dabar kreiptis į 
kitą kokią tarptautinę įstaigą. 
Tokia kompetentinga ir nepri
klausoma įstaiga mes skaitome 
Hagos Tarptautinį Tribunolą”.

Nurodęs toliau kad Pabaltijos 
valstybių ateities politika daug 
priderės nuo to ar įvyks sutar
tis tarp Rusijos ir Talkininkų 
valstybių, Galvanauskas toliau 
kalbėjo:

“jeigu Antanta išsilaikys da
bartinėje sąstatoje tai Pabalti- 
jos valstybės jieškos sau atspir
ties joje (talkininkų valstybė
se). Tečiau galimas daiktas 
kad Anglijos ir Francuzijos su
tartis grius. Toksai pavojus 
labai yra galimas. Tokiam at
veju je, kiek aš žinau, pramato- 
■ma ekonominis, o paskui ir po
litinis, susitarimas tarp AngljJ- 
jos, Vokietijos ir Rusijos. Lat
vija ir Lietuva del savo gęogra- 
finės ir ekonominės padėties sa- 
vaimi tuomet ineitųį Anglų-Vo- 
kiečių-Rusų sistemą, nes visas 
jų ekonominis gyvenimas remia
si artimu sandarbininkavimu pu 
Rusija. Estonijoj (Anglų inta
ką ir dabar viršija, gi Suomija 
visada buvo ir pasiliko pro-Ger- 
maniškas kraštas, žinoma, to
kiame atsitikime Lenkija pasi
šalintų ir Pabaltijos Sąjungos ir 
santikiai tarp jos ir Pabaltijos 
tautų nusistatytų tik kaipo ge
rų kaimynų, bet be jokių ben
drų atsakomybių.” (Iš laikraš
čio “Echo”, N. 116.) LIB
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Gardus valgis, mandagus patarnavimas, gražus kambariai pasil
sėjimui, deniai pasivaikščiojimui, atskiri kambariai kiekvienai šei
mynai (pavieniai irgi gauna atskirus kambarius po dvi, ar keturias 
lovas kiekviename), švarumas ir naujausi patogumai — tai to laivo 
ypatybės.

Kelionė iš New Yorko i Kauną užims vos 9 dienas! Laivakortė 
iki Kauno $107.50; iki Karaliaučiaus (piliavos) — $106.50. War 
Tax $5.

Skubinkitės užsisakyti vietas, nes jau nedaug teliko!
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© dins jį kairiuoju ir praneš “Lai- 
© svutei” kad jis balsavo už tau- 
® tininkus, o už tokįias informaci- 
® jas “Laisvė” bus begalo dėkin- 
5? ga, ir užpildys savo špaltas il- 
•s? giausiais straipsniais su “fak- 

tais” kaip elgėsi kairieji, o Z. 
A., gyvendamas anoj pusėj van- 
denyno, pamatęs tokius “fak- 
tus” parašys moksliškai-istoriš- 

zŠj ką kritiką, Su tuomi mano jie 
zgj pasiseks Rusišku budu parblok- 

šti priešą su jų laikraščiu ir pa- 
silikti vienatine viešpate ant vi- 

(g) sų progresivių.
! O jus Andriai, Andriai! Kur 

(gj gi manote nuvažiuoti su tokia 
(S) Į politika ? Nejaugi iš jūsų taip 
@1 didelio pulko redaktorių nesi- 
(g) randa nei vieno rimto ir supran- 

fanAin IniVv-oafinA ?

Pittsburge, Pa., popieros dir
btuvėj eksplozijoj sužeista įlenki 
žmonės.

Platesnį tos ekskursijos aprašymą ir visus patarimus išsiunčia
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tančio laikraštinę etiką?
Dovydas.
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Baltic States Bank
294 Eighth Ave New York, N. Y

KLAIDOS PATAISYMAS
“Dirvoje” užpereitame nume

ryje tilpo Baltic States Banko 
paskelbimas su Ekskursija Lie
tuvon. Per korektoriaus neap
sižiūrėjimą palikta būtinai ati- 
taisytina klaida: išspausdinta 
(17 ir 18-je eilutėj nuo viršaus)

I"... .iškeliaus ant White Star 
(g) j Linijos Laivo Majectic 2 d. Lię- 
(gjipos....” Turi būti: 29 d. Lie-

© 
© 
©j

&PAUDOS darbus ge- 
ra i padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
MII‘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;
<1T Biznieriams darome— 

ui Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles' Kortas.
O Darbus padarom viso- 

□1 kiomis spalvomis, pa
darom Pąveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

pos.

TETULEI VIENO DAIK
TO LABAI GAILA

— Sveika, gyva, tetule, ar 
viskas pas jus gerai? .

— Gerai, ačiū Dievui, vai
keli. Ale jau ir tu kibą prie 
dvasios šventos gryžti kad 
tankiau mane prisimeni ir 
ateini.

— Na taip sau, išėjai! pa
sivaikščiot, šiltas vakaras, 
beeidamas ir nepasijutau 
priėjęs šią gatvę, taigi ir už
sukau pas tave.

— Visada galėtum užeit, 
juk ne už kairių gyvenam; 
ale-kaip vaikai išauga, o pa
virsta i bedievius tai jau se
nų žmonių išsižada. Atsi
mink, vaikeli, ir tu sulauk
si senatvės.

— Klaidingai tetulė ma
nai kad aš tave užmirštu. 
Bet ne tik tu viena esi ku
rią aš turiu lankyti.

— Oo, vaikeli, kibą jau 
merginą turi, gal jau ketini 
ženytis.... Neužmiršk nors 
į vestuves paprašyt.

— Ne tame 'bėda, tetule. 
Aš turiu 'daugybes kitų rei
kalų. O jeigu da'bar jaunas 
dar būdamas mislyeiau tik 
apie senatvę tai nieko nei 
nuveikt ne’galėčiau. Senat
vė neišvengiamai ateis, tik 
reikia naudotis jaunyste ka
da ją turi.

— Tai ką tu iš jos išnau
dosi?

— Jaunystė, tetulė, yra 
darbų, karionių, kovų ir mo
kymosi laikas. Reikia taip 
ir gyvent.

— Bet vistiek, vaikeli, aš 
ant tavęs už vieną dalyką 
esu pikta.

— Na -o už ką, rodos pas
tarais laikais aš tau niekuo 
nenusidėjau?

-r- Ne dabar, seriiau jau.-
— Nieko tokio neatsime

nu. Kas tokio ?
— Ale aš atsimenu: ar ne 

puiku butų buvę?
— Kas tokio, tetule, pui

ku, ir už ką dabar pyksti?
— Ir visai tavo giminei 

butų buvus garbė.
— Palauk, tetule, gal ir 

atsižymėsiu kUo nors. Ne
žinai juk iš kur laimės at
eina. ,

— Bet dabar turi vargt 
per naują ir niėko neturėt. 
Jeigu tada butum buvęs pro
tingas butum dabar buvęs 
garsus žmogus.

— Kaip tai? Kame daly
kas? \

— Lyg nežinai: nėjai ta
da į kunigus kai motina va
rė, o jau nedaug tereikėjo. 
Dabar butum bent buvęs 
garsus žmogus.

— Kodėl tetulė taip gar
siais žmonėmis kunigus lai
kai?

— Kodėl ne: matai da'bar 
Lietuvoj visi kunigai yra 
ministeriais ir atstovais ir 
kitokias garbingas vietas 
užima.

— Bet aš pasirinkau sau 
kelią kuris man patiko.

— Pasirinkai ir pralaimė
jai. Lietuvoj prezidentas 
bus kunigas, kiti sako, na ir 
gal butum tu patekęs į to
kią didelę vietą. Butų dve
jopa mums garbė — musų 
giminė ir kunigas ir prezi
dentas.

— Sakai garbinga butų 
ir šmugeliaut?

■ — Vaikeli, ne visi kuni
gai šmugeliauja, tik koks 
vienas atsirado.

— Tik vieną sugavo, bet 
šmugeliauja beveik visi. Iš>

ko gi gyvens? Bažnyčiose 
matyt neišgyvena, lenda į 
valdiškas vietas kad šmuge
li varyt. Tokios garbės aš 
nenoriu užsitarnaut.

— Arba vėl, žiūrėk, tave 
išrenka atstovu i Ameriką, 
čia šmugeliaut nereiktų, ba 
čia viskas suvaržyta, o kaip 
čia dikčiai atstovui apmoka!

— Bereikalo tetutė apie 
tai kalbi: jei aš bučiau ku
nigas nekiščiaų nosį kur ne- 
pridėra. Yra gana žmonių 
ir be kunigų politikas vari
nėt.

— Na tai tave butų at
siuntę čia į Ameriką aukų 
rinkt kokiam universitetui, 
juk tai mokytų kunigų dar
bas.

— Bet labai prastas dar
bas. Atvažiuot čia neva ko
kiam universitetui pinigus 
rint kada Lietuvoj universi
tetas jau. yra valdžios Įreng
tas, ir meluot žmonėms kad 
reik pinigų universitetui tai 
ne garbės darbas ir ne kuni
gui tas pridera, o tik šmu- 
gelninkui.

— Kaip matau, tavo be-, 
dieviškumas dar vis neišga
ruoja kad šitaip kalbi.

— Geriau, tetule, būti pa
doriu ir protingu bedieviu 
negu kokiu nedorėliu dievo- 
bažninku.

— Ale, -vaikeli, žiūrėk ko
kia nauda kunigu esant Štai 
atvažiuoji į Ameriką aukų 
rinkt, apsistoji kur kokioj 
klebonijoj, ir tau visi tik ne
ša pinigus ant mišių atlai- 
kyt už dūšeles Lietuvoj mi
rusių. Ba visi žino kad iš 
Lietuvos atvažiavusio kuni
go mišios vožnesnės. Kada 
gryžti jau turi maišą pini
gu.

— Jeigu tik del pinigų ku- 
nigaut, tai verčiau but pa
prastu darbininku ir užsi
dirbt sau duoną, o ne iš su
vargusių žmonelių žebravoL

— Ale žiūrėk, vaikeli, kai 
paskui pargryžta į Lietuvą 
su Amerikos pinigais tada 
visai giminei 'gerai; ten po 
karei nukentėję žmonės lai
mingi katrų giminės kuni- 
įgai į Ameriką aukų rinkt 
atvažiuoja.

— Del pinigų kiti giminės 
savo 'kunigus ir užsmaugtų. 
Daugiau nieko ir nežiūri 
kaip tik pinigų. O kunigui 
mat visi turi duot ir kuni* 
gas turi kišt giminėms.

— Aš, vaikeli, negalėjau 
nei atsidžiaugt kada tu mo- 
kiriaisi ir sakė visi kad busi 
kunigu, aie kada išgirdau 
kad pametei, tai išsižadėjau 
tavęs daugiau visai nematyt 
Tik čia Amerikoj kai susi
tikom po kelių metų, jau bu
vo praėjęs piktumas, dabar 
jau nepykstu, ale vistiek 
man gaila kad tu ne kuni
gas ir neturi -tokios garbės 
pas žmones.

— Garbė pas žmones te- 
priguli tiems katrie naudin
gais žmonijai darbais atsi
žymi, o ne tiems kurie iš 
žmonių gyvena. Tuščia gar
bė but kunigu ir iš žmonių 
ubagaut.

— Ale, vaikeli, ir Dievas 
kunigus labiau myli už ki
tus žmones. O prie jų ir 
giminės arčiau prie dangaus 
stovi.

—Aš norėčiau kad tetulė 
pati užsitarnautum dangų, 
nes kurie per kitur jo pra
šo vargiai teatsiekia. v

RED. ATSAKYMAI
Meškučių Vaikui. —» Sunau

dosime sekančiame Mum. Ačiū.
Pr.' Rimkui. — Tilps kitame 

numeryje, šiam pavėlavo.
, Korespondentui (Brooklyne). 

— Tas klausimas geriausia pa
kelti direktorių Nusirinkime ir 
padaryti skundą apt tokių “ma- 
nadžerių”. Mums neišpuola kiš
tis į tokius reikalus.

PINIGŲ KURSAS

(Kaina perkant dideles sumas) 
Birželio 14 d.

100 markių-Auksinų 32c
100 Lerikų markių 3c
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Nuo Redakcijos
KAIP IŠEIS SU AUKSO-SIDABRO AUKOMIS?
NJEUŽILGO pradėsime di-

delį darbą — Au'kso-Si- 
dabto Fondo vajų. Tuo da
lyku susižingeidavo visi — 
tautininkai-Sandariečiai .. ir 
katalikai-kleri'kalai. Visi jie

. yra Lietuvos sunųs-dukterįs, 
visi užjaučia savo Tėvynei 
jos reikale.

Į- visus taipgi — be parti-1 
jų ir pažiūrų skirtumo —i 
atsikreipia Lietuvos Atsto-I 
vas Čarneckis, kurio atsi-l 
šaukimas telpa ant pirmo 
puslapio šiame numeryje.

Bet čia norime musų At-1 
stovui paduot keletą paklau
simų tame reikale.

Pirmas: Kam gerb. At-i 
stovas padėkuos už auksą- 
sidabrą, nors dabar kreipia
si prie “visų be partijų skir
tumo”?

Antras: Kodėl gerb. At-j 
stovas ignoruoja kitas sro-| 
ves kituose atsitikimuose ir 
pripažįsta tik vieną klerika-l 
lūs egzistuojant?

Trečia: Ar ir dabar, po| 
aukso-sidabro fondo “be pa
žiūru skirtumo’’ suaukavi-{ 
me, gerb. Atstovas pasakysi 
jog tai padarė tik katalikai, I 
o jokių kitų Amerikoj visai I 
nėra?

Šiuos klausimus mus Ver- L <<k itona„ Bielski ir Mastau-1 
čia pakelti musų Atstovo di-' k k ri T k.„,___ I
delis klerikališkas vienpusis-[skRti Fina
Vn'nVno • Tie aalrn • .Tol ’ ura ' ‘

dą demagogai Kemėšiai, 
tauskai, o antgalo dievai 
ko ten nesiras.

•Lai klerikalai perkrato 
sąžinę ir lai nusitrina sau
daug prirašytų nolių už “kar- 
žygiškumus” kurių visai, nesi
mato.

Mas- 
žino

VENEZUELA
Venezuela, kuri pastarose die

nose pripažino Lietuvą, de jure, 
yra viena iš keleto Pietų Ame
rikos respublikų jau suteikusių 
pripažinimą kaipo atbalsį dar 
Atstovo J. Vileišio dienose pa
darytiems prašymams. Pirmo
sios yra Argentina ir Brazilija. 
Jei priskaityti Meksiką, kuri 
yra šiaurinėj Amerikoj, susida
ro keturios didžiausios valsty
bės naujame pasaulyje, į pie
tus nuo Suv. Valstijų, pripaži- 
nusios Lietuvą.

Venezuela yra trečia didžiau
sia Pietų Amerikos valstybių, 
guli pačioje šiaurėje Pietų Ame
rikos kontinento, šiaurėj nuo 
Brazilijos; vakariniame jos šo
ne randasi respublika Kolombia, 
iš rytų — Anglijos Guineja, o 
iš šiaurės įją plauna Atlantiko 
vandenįs; skersai, per tenai gu
linčias salas, tiesiai šiaurėje, 
yra Suvien. Valstijas šiaurinės 
Amerikos.

Pietinis Venezuelos žemės šo
nas apima visą Orinoko upės 
žemutinę dalį, kuri yra visai 
arti ekvatoriaus. Abelnai visa 
Venezuela yra šilta šalis, 'šiau
rėj ekvatoriaus, 'bet pietinis jos 
kraštas yra tik du laipsniai at
stu nuo žemės pusiaulankio, ir 
Venezuelos -gyventojai turi du 
šešėlių:.vieną musų vasaros lai
ku kuris nusidriekia į pietus, ki
tą musų žiemos laiku kuris nu
sisukęs į šiaurę (pietų laiku).

Šiaurinė dalis prie pajūrių tu
ri gerą ir sveiką klimatą, bet 
pietiniame krašte, kaip ir viso
se tropiškose žemėse, siaučia 
malarija ir kitos ligos.

Venezuela pateko Ispanijai 
tiesiai iš Amerikos atradėjo Ko
lumbo rankų. Ji turi garbę bū
ti pirmutinė žemė kurią'Kolum
bas pasiekė py atvykimo į Ame
riką. Pirmiau Kolumbas yra 
pasiekęs tik salai Kaipo Ispa
nijos nuosavybė, .Venezuela bu
vo išvien su Kolombia ir tenai- 
tinė istorija surišta su jūrių 
plėšikų siaubimais ir jų prie
glauda. 1830 metais Venezue
la atsiskyrė nuo Kolombijos, o 
dabartinė jos konstitucija skai
tosi nuo 1909 m. Valdžią suda
ro prezidentas, kuris renkasi ant 
keturių metų ir negali būti per
rinktas, taipgi' yra senatas ir 
atstovų butas.

Venezuela užima 400,000 ketv. 
Angliškų mylių plotą, gyvento
jų turi apie tris milijonus. Iš 
gyventojų tik dešimta dalis yra 
balti, daugiausia Ispanai, ir val
stybinė kalba yra Ispaniška; 70 
nuoš. gyventojų yra maišytų su 
tenaitiniais, kiti yra negrai, In- 
dijonai ir šiaip ateiviai.

Mokslas toje šalyje yra užsi
likęs ir prastai sistematizuotas.

Daugelis plotų Venezueloj yra 
apimta tiktai miškais, pelkėmis, 
ir yra dar neištyrinėtų kalnų

KADA MES-IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
HENRIK IBSEN - - ’■ ’ ’ ’ ’ Vertė A. A. TULYS

(Tąsa iš pereito num.) stovi jauna moteris spindintikšviesos džiau
gsmuose? Ar aš taip nestoviu, Arnoldai?

Prof. R u b e k (vengiamai): — Nevisai 
viduryje. Ant nelaimės, aš turėjau tą pa
vidalą pastumti biskį užpakalin. Delei abel- 
no Įspūdžio, suprantama.. Kitaip ji butų 
perdaug apstaubus viską kitą.

Irena: — Bet šviesos džiaugsmą tebe- 
atmuša mano veidas?

Prof. R u bėk :.— Taip, atmuša, Irena, 
išdalies. Gal but viskį pamainyta sulyg 
mano pasikeitusios nuomonės reikalavimo.

Irena (tykiai atsistoja): — Tokis vaiz
das išreiškia gyvenimą kokį dabar matai, 
Arnoldai. « •

Prof. R u b e k : — Taip, aš manau jog 
I išreiškia.

Irena: — Gi tame vaizde tu nustūmei 
mane užpakalin, biskį pažemindamas, pa
darydamas grupėj kaipo užpakalinę figū
rą. (Išsitraukia peilį.)

Prof. R u b e k: — Ne užpakalinę figūrą. 
Reikia sakyti, tikrai, figūra ne visai prieš
akyje, ar tam panašiai.

Irena (šiurkščiai): — šiuomi tu išduo
di nuosprendį savo paties galui! (Nori 
durti.)

Prof. R u b e k (atsisuka jon): — Galui?
Irena (veikiai paslepia peilį ir taria lyg 

skausmo apimta): — Mano visa siela, tu ir 
aš, mesr mes, mes, ir musų 
me toj vienoj figūroj.

Prof. R u b e k (karštai, 
bėlę ir nuo kaktos vėdina 
Taip, bet duok man, taip jau, pasakyti kaip 
aš save patalpinau tame būryje. Prieš
akyje, šalę fontano, kaip čionai buvo, sėdi 
vyras prispaustas prasikaltimo, kuris ne
gali visai pasiliuosuoti nuo žemės plutos. 
Aš vadinu jį sielgrauža delei prarasto gy
venimo. Jis sėdi ten ir mirko savo pirštus 
čiurlenančiame upelyje, norėdamas švariai 
juos nuplauti, ir jis yra apnaivintas ir in- 
baugintas mirties jog niekados, niekados 
neturės pasisekimo. Niekados visoje amži- 
nastyje neįsigaus į laisvę ir naują gyveni
mą. Ant amžių jis pasiliks uždarytas savo 
pragare.

Irena ,(sunkiai ir šaltai): — Poetas!
Prof. R u'b e k :.— Del ko poetas?
Irena : — Dėlto kad tu esi be nervų ir 

nerangus ir pilnas atsileidinėjimo už visas 
savo gyvenimo nuodėmes, mintyje ir veik
mėje. Tu nužudei mano sielą, už tai tu 
pats . save pe'rstatei širdgraužoj ir patsai 
apsikaltinai ir metavoji.... (Šypsosi) ir, ' 
tu manai kad tuomi tavo prasižengimai 
lieka išteisinti.

Prof. R u b e k (apsiginančiai): — As 
artistas, Irena. Ir aš nejaučiu gėdos už sa
vo silpnybes jei kokios jnanyje apsireiškia. 
Nes, matai, aš gimiau artistu būti. Ir vie
naip ar kitaip darysi, aš nebusiu niekuo 
kitu.

Irena (žiuri jin su viliojančia, klas
tinga šypsą, ir taria mandagiai, švelniai): 
— Tu poetas, Arnoldai. (Švelniai paima 
jam už plaukų.) Tu brangus, didelis vi
duramži kūdiki, ar galimas dalykas kad tu 
negali to matyti?

(Dar bus)

Prof. R u b e k (suneria savo rankas):— 
• O, aš nežinau ką aš manau. Bet kaip aš 
’ galiu įsivaizdint kaip tu gali laikyt nuolat 

nustačius savo mintį ant tos stovylos? Tu, 
kuri pasišalinai nuo manęs pirma negu ji 
buvo pabaigta.

Irena: — Jinai buvo pabaigta. Vien 
todėl aš ir galėjau pasišalint nuo tavęs ir 
palikti tave vieną.

Prof. R ube k (sėdi pasidėjęs alkūnes! 
ant kelių, galvą supa į šonus, rankom už
dengęs akis): — Bet paskui visai kas kita 
su ja atsitiko.

Irena (ramiai, staigu, pusiau ištrau
kia durtuvą, kuri jinai nešiojasi savo an-( 
tyje, ir klausia šiurkščiu balsu): — Arnol-I 
dai, ar j 
kiui?

Prof, 
blogo? 
vadinsi?

Irena (be dvasios).: — Pasakyk man i 
tuojau ką padarei su kūdikiu?

ProL R u b e k : — Pasakysiu jei tu ra
miai sėdėsi ir klausysi ką aš pasakosiu.

Irena (paslepia peilį): — Aš' kiaušy-; 
siu taip ramiai kaip motina kuomet ji....

Prof. R u b e k (sutrukdo): — Ir tu ne
turi žiūrėti į mane kuomet aš tau pasako
siu-.

Irena (pasitraukia prie’ akmenio užpa
kalyje jo): — Aš sėdėsiu čionai, užpakaly
je tavęs, Pasakok.

Prof. R u b e k (atima rankas nuo savo 
akių ir žiuri į priešakį): — Kada aš tave 
sutikau, išsykio supratau kaip tave pavar
toti savo gyvenimo kūryboje.

Irena: — “Prisikėlimo Dieną” tu va- 
. Idinai savo gyvenimo įkuriu; aš vadinu ją 
! “musų kūdikiu”.

Prof: Rube k-: — Tuomet aš buvau dar 
jaunas — be pažinimo gyvenimo. Prisikė
limui, maniau, butų gražiausia ir prakil
niausia tai jaunos, nesuteptos moteries pa
vidalas, be musų žemės gyvenimo patyri
mų, kuri prisikeltų į šviesą ir garbę netu
rėdama numesti nuo savęs nieko bjauraus 
ir nešvaraus:

Irena (skubiai)-: Taip, ar dabar aš 
taip stoviu musų tvarinyje?

Prof. R u b e k (abejodamas): — Ne tik
rai ir ne visai taip, Irena.

Irena (pakeldama pasipriešinimą): — 
Ne visai taip?.... Ar ar aš ten nestosiu 
kaip visuomet stovėdavau prieš tave? ,

Prof. R u b e k (neatsakydamas): — Aš 
išmokau pasaulio, išminties sekančiais vi
sais metais, Irena. “Prisikėlimo Diena” 
liko mano minties akyse kas tokio daugiau 
ir kas nors tokio daugiau supainioto. Ma
ža, apvali plinta ant kurios stovėjo tavo 
pavidalas stačias ir vienas, neturėjo pakan
kamai vietos visam mano įsįvaizdinimui 
kurį paskiau aš norėjau pridėti....

Irena (griebia už peilio,'bet vėl susi
laiko) : — Tai kokį gi įsivaizdinimų tu pri
dėjai prie jos? Pasakyk man.

Prof. R u b e k : — Aš persistačiau sau 
tą ką- mačiau savo akimi apie save sviete. 
Turėjau tą intalpinti — negalėjau išveng
ti, Irena. Aš padidinau plinta — padariau 
ją plačia ir ruiminga. Ir ant jos pastačiau 
suskilusios, susikoneveikusios žemės pavy
zdį. Iš tos žemės išaugo pavidalai vyrų ir 
moterų su neaiškiai pastebiamais gyvulių 
veidais. Moterįs ir vyrai kokius aš žinau 
juos tikrame gyvėnime.

Irena (be dvasios): — Bet to viduryje

Jis pažymi kad prie Vileišio 
bonų išparduota už $1,500,000. 
Čarneckio padėkoj pasakyta jog 
“prie dviejų milijonų sumos gy
vais pinigais dar reikia iš pasi
žadėjusių surinkti virš šimto 
tūkstančių”. Tas virš gali bū
ti ir netoli dviejų šimtų tūks
tančių. Taigi čia turbut bus 
klerikalai čarneckiui permažai 
nolių prirašę. Išeina aiškiai: 
Prie Čarneckio išparduota tik 
už virš $300,000, arba penkis 
sykius mažiau negu prie Vilei
šio.'

Bet mat klerikalai Vileišiui 
i priskaito pusantrų metų darba- 
• vimąsi, < 
metų. Čarneckis, betgi, dirba i Vileišio laikų. Dabar štai vie- 
čia jau beveik metai, o Vileišiui na dieną Čarneckis pareiškia 

I besidarbuojant už pusės metų Rimkui jog jis gali apleisti vie- 
I klerikalai pakėlė peklą ir ragino tą, nes jis paėmė į jo vietą Kun. 
nepirkti bonus ir niekur'jo su Kemešį. '

i prakalbomis nekviesti. Kas ta- Išgirdęs tokią netikėtą nau- 
Ida .turėjo daugiau progos pas- j ieną, Pr. Rimkus su Čarneckiu 
j kolai pasidarbuoti ? Čarneckio turėjo biskelį ginčų. Prieita su
riki šių dienų niekas nejudino, sikirtimo. Čarneckis neturi jo- 
Bet ir jis nesijudino. kio argumento kodėl jį paliuo-

[ Prie Čarneckio paskolos sto- suoja, o, tik davatikišką nusku- 
tįs — daugiausia klerikalų už- rusi žodelį “bedievis”! Pasibai- 
grobtos — irgi užmigo. gus jų ginčams, Čarneckis nusi-

Dar kitą dalyką “Dar-kas” iš- gando, nežinodamas Amerikoniš- 
randa. Vileišis turėjęs dar du kų teisių apie tokį staigų darbi- 
pagelbininku, o Čarneckis esąs ninko prašalinimą ir kas gali iš 
vienas. Tik jie visai ,užmirš- to išeiti.

Pasišaukia Čarneckis <“visų 
v’ ską, kurie Lietuvos čia buvo pa- tiesų žinovą” Mostowskj. Klau- 

ansinės Misijos nariais sia: “Kažin kals iš to gali but?” 
kaip prie Vileišio buvo Maj. P. Mostowski neabejotinai ir drą- 
Žadeikis ir Kun! Žilius. šiai, pagal tiesų, pasakė: “Imk

Juk kada čia vyko Čarneckis pagalį, duok per galvą ir išmušk 
ir atsirado Mastauskas su Biel- jį lauk. Jei vienas neįveiksi aš 
skiu klerikalai manė kalnus nu- padėsiu.” Reiškia įstatymais 
vartysią. Bet burbulas truko. Čarneckis neturi atsakomybės ir 

Karlo nonoaolr- rr.oK T?imlrn r»vo aoliof knA_

savo 
tiek

zMastauskas — kaipo
Čarneckio “Tiesų 

Patarėjas”
Iš kokių gaivalų susidarė da

bartinė Lietuvos Atstovybė ir 
kas gali iš jos išeiti liudija se
kantis faktas.

šiose dienose iš .Atstovybės 
raštinės Washingtone pasitrau- 

o čarneckiui tik pusę kė Pr. Rimkus, dirbęs tenai nuo 
Čarneckis,

kurnąs. Jis- sako: “Jei yra 
ten kokie keli 'bedieviai tai 
su jais .nereikia skaitytis”, 
arba jis “daro garbę duoda
mas kitų kokių ten srovių 
žmonėms su juomi kalbėtis, 
nes jos 
mes”.

Gerb. 
ir sako 
kunigų 
tie kunigai taip ir pats At- i

° . •• • • > • jai nictinaiu apauuu paaa-Stovas pnpazjsta egzistavi-1 ko ig kur katalikai ėmė šimtinių ir svarbų kitų srovių ki-1 
.{tai puse apsisukę, nors iš
vienos pusės visur mano esu I 
viena visame.

Kitų srovių — ypač San- 
dariečių-tautininkų pripaži
nimas yra tame kad visa ku-

. v . . IV*** *V 41CUA.1U1 MUVV UAUiaUO" I Aft, OU UU1 MUIXILTIU įįlllVJ' U£UUŽ131

TlĮgų Orgija labai jų įsibau- j.a paiaukįį su bonais iki jie sau I už paleidima iš vietos neturi ko 
ginus, slaptai ir atvirai sui 
jais kovoja, su jais priver-, 

jšti skaitytis, ir Atstovas
pripažįsta-juos‘tliomi kad į L0]ai.įų įaį kodel Čarneckio pa-> 
juos kreipiasi paminėdamas skojaį siaut§ bedarbės ir stoka 
partijų, ir pažiūrų skirtu- žmonėse .upo?

. v. . - . . . . Dar kita. . L.u;iA&c*>-<.cMxaw'A/- •
Taip i .Y1.®38 kitas|jaj čameckio‘ paskolai pakenkė!

R + V as i ragindami žmones duoti jiems j tokius davatkų argumentus var-
j -“^.'kuda dalbas pa- tonus nesą “vistiek bonai netu- toja, ir tą -nudėvėtą žodį iš lupų 
•daryta — Kitų tada neia .,|rj vertės”. Tada žmonės naujų (neišleidžia, tai reikia abejoti ar 
tik vieni “mes , t. y. klen-. 
kalai!

Gerb. Čarneckis lai atsto
vauja Lietuvų mums, o nei 
.Amerikos klerikalus Lietu-1 
vai, su kuriais JIS čia slaptai i atstovybėj nepradėjo sukti liz- stovu nieks nenori kalbėtis, 
net’ prakaituodamas trusia- 
si prieš tuos kurių “nėra”, I

visai neturi reikš-

Atstovas tą daro 
priverstas slaptos 

orgijos. Bet kaip I

Kitą bėdą Čarneckio nepasek- 
mei klerikalai prideda, bedarbę. 
Gal ištiesų ir bedarbė, gal žmo- 

jnėse stoka pinigų sulaikė visus 
nuo bonų pirkimo.

Bet lai klerikalų spauda pasa-

gali Rimkų prašalint, o jo vie
ton intupdyt Fabijoną.

Kokią išvadą iš to skaityto
jai padarys? Viena yra štai ko
kia. Pasirodo kokia musų At
stovybė, kokie piemenjs joje va
dovauja ir ant kiek jie yra gen- 
telmonai. Net prasčiausias kai-’nes visokiems vajams kuriuos

Čia pradėjo varyti visokie atsi- mo bernelis moka mandagiau 
beldėliai kunigai, net nesakyda- spvo gaspadoriui pasakyt kaip 

| mi kokiems tikslams rinko ? Iš1 atsikratyt negeidžiamo ’berno, 
{.kur žmonės turėjo jiems aukau- Kita išvada: Musų atstovas 
• ti ir kloti kada visu laiku čar- nėra kas kitas kaip tik davat- 
neckiui buvo (turbut) uždraus- ka. Su darbininku ginčydamasi

oi. .Iri .ooi, ..n

iišžebravos iš žmonių pinigus!
j Jeigu tuo laiku klerikalų fen- vis”

8 dams sudėta šimtai tūkstančių riu reikalo kalbėt”

kito pasakyt kaip tik “tu bedie-
“ką aš čia su bedieviu tu- 

'bedievis”, 
“bedievis”, “bedievis”.

Ai* reikia žemesnio žmogaus 
I užimti tokią svarbią vietą kaip 

Kunigai-žebravoto-1 kad turim dabartinį atstovą?
Jeigu jau mokytas vyras tik

padarei ką nors blogo musų kudi-

R u b e k (vengiamai): — Ką nors 
Ką aš galiu žinoti kaip tu tai pa-

■kudikis buvo-

nusiima skry- 
prakaitų): —

Tada žmonės naujų | neišleidžia, tai reikia abejoti ar sričių, ki/rių del ligų niekas ne- 
..... ‘ sikėsina vykti tyrinėti. Lianos 

arba didele žole apaugę lygu
mos. daugiausia užsemta lietin
gu sezonu. Toliihesnėse nuo pa
jūrio srityse gyvena tik vieni 
laukiniai Indijonai.

Eksportas daugiausia yra ka
vos, kokoa, gurno, gyvulių odų, 
aukso, plunksnų ir galvijų. Nors 
šalis ganyklų ir žemdirbystės, 
ji daug nukenčia sausuose sezo
nuose. Mineralais Venezuela yra 
turtinga, tik jų išėmimas neiš
vystyta labai ‘ plačiai. Aukso 
randama parubęžyje prie Ko
lombijos, taipgi yra svarbios va
rio kasyklos. Anglis, geležis, 
siera, gyvsidabris ir petrolejus 
yra kiti svarbus tos šalies pro
duktai, o pajūriais plačiai veda
ma perlų žvejojimo' darbas.

Sostinė vadinasi Caracas.

A llaUJ u j I1U151C1UZ.1ČL, Lai cXUCJULl rtl

Tai yra katali-,ką kitą jis supranta daugiau iš- 
H skyrus papoteriaut ?

Darykit išvedimo kodėl dabar 
nei karto neišsižiojo i Suv. Valstijos nepripažįsta Lie-

Ibonų nepirko.
I kai.

Tie Jbaisųs laisvamaniai-San-1 
dariečiai
prieš čarneckį iki pagaliaus jo tuvos? ‘Aišku,kad su tokiu at-

nuo vid-Pacifiko stoties Kana- 
dos-Australijos kabelio ant Fan
ning Salos ir net yra artimesnė 
garlaivių keliui tarp Honolulu 
ir Amerikos Samoa Salos.

"Palmyra Sala, kuri guli apie 
50 mylių į pietus nuo Kings- 
man’o Skalų, buvo atrasta 120 
metų atgal Amerikos garvailiu 
‘Palmyra’. 1912 metais Suvie- 

į nytos Valstijos formaliai tą sa
lą pasisavino ir padarė ją dali
mi Hawaii Teritorijos. Ji su- 

Isidarius iš koralo; 5į/o mylių il- 
bonus kurių išpirkta už apie du I shington ir Palmyra salų, ku- g*° *r myl*os pločio ir jos 

- augščiausias punktas yra tik 6
pėdos virš •jūrių, delei ko labai 
pavojinga vieta gyvenimui atsi
tikime jeigu vandens pakilimas 
užeitų. Tenai nėra jokių gyven
tojų.

“Washington Sala, apie 100 
mylių į piertyčius nūs Palmyros 
ir tik 75 mylios nuo Fanning 
Salos kabelių stoties, buvo at- 

. rasta 1798 m. Ji yra 3V^ per 
114 mylių ir jos ‘augštumos’ 
perviršija Palmyrą keturiomis 
pėdomis. Žemė yra derlinga ir 
sala apaugus gapsiai kokonutų 
medžiais. Ant tos salos gyve
na kokis 100 žmonių.

“Kingsman’o Skalos, kurios 
guli po vandeniu netoli pavir- 
šio, turi irgi pora mažučių salų 
kurios buvo pažymėta ant dide
lių centralinio Pacifiko žemla- 
pių per daugybę mėtų.” ' j

KELIS SYKIUS AT
RASTOS SALOS

Vileišio Parduoti Bonai
Negeri

Šitaip bando išvesti musų kle
rikalai kurie nesuranda . būdų Kingman’o Seklumų, į pietus 
kaip pirmutinį Lietuvos Atsto-|nuo Hawaii, pasekamas prane- 
vą Amerikon, Joną Vileišį, šmei- Šimu iš Hydrografiškos Rašti

nės turimos prie Suvienytų Val-

PASKELBIMAS jog Amerikos 
laivas atrado iki šiolei ne

žinomas salas Pacifike netoli

žti.
Pereitoj savaitėj jau nekurie stijų Laivyno jog tokis skelbia- 

laikraščiai patalpino dabartinio mas atradimas gal but greičiau- 
Atstovo V. Čarneckio padėką už sia tik pernaują užtikimas Wa-

milijonu dolarių. i rios randasi toje minimoje ju-
Atstovas dėkuoja visiems —Irių dalyje. Buletinas iš Wa- 

pirmoj vietoj kunigams, — o shington, D. C., National Geo- 
užmiršta paminėti didelį pasi
darbavimą J. Vileišio..

įtiek nekurie kunigai pasidar-
*bavo paskolos labui žinoma iš I 
jų propagandos prieš paskolą Vi-1 
leišio laikais. O dabar dar drįs- Į

graphic Society raštinės trum
pai apipiešia tas minėtas salas.

• sekančiai:
“Nieko nebūtų naujo kitais 

atvejais atradime Pacifikb sa-
--------- ------ Jų”, sako buletinas. “Daugelis 

ta . duoti padėką pirmoj vietoj jų niekados nebuvo apgyventos 
kunigams..-----------------------------[arba buvo apleistos daug metų.

Po tokiai padėkai pasklido kle- atgal, ir visais atžvilgiais išro- 
rikalų spaudoj komentarų apie 
dabartinio atstovo didvyriškumą 
ir didelius darbus, kurio surin
ktą virš trijų šimtų tūkstančių 
dolarių paskola esanti keliario- 
pai didesnė už Vilęišio pusantro 
milijono dolarių paskolą.

So. Bostono “Dar-kas” išeina 
įį'šų žymiausiais komentarais — 

ačiū dievams suduodamas sau ir 
savo orgijai per nosį.

> do lyg visai .naujos salos kur 
i nebuvo niekas kojos užkėlęs.

Daugelis mažesnių salų buvo 
paskelbta atrastos kaipo naujos 
po kelis sykius, ir nekuriuose 
atsitikimuose dvigubi ir trigubi 
tų salų vardai tą atsitikimą pri- 
liudija. Pats, paskutinis paskel
btas atradimas yra srityje pu
sėtinai tankiai lankomoje laivų 

{kadangi ji yra 300 mylių tarpe

Prof. MacCracken Ap
lankys Lietuvą

Washington, birž. 7 d. (Elta). 
— Prezidentas iš vienos žymiau
sių Suv. Valstijose mergaičių 
mokyklų,. Vassar Kolegijos kuri 
randasi Poughkeepsie, N. Y., 
Prbf. H. MacCracken, šią vasa
rą važiuoja į Europą, kur pra
leis visą žiemą belankydamas 
Europos universitetus. Tarpe 
kitų 'jis aplankys ir 
Universitetą Kaune. 
Atstovybė teikia jam 
gų rekomendacijų.

Lietuvos 
Lietuvos 
reikalin-

Boone apsk., W. Va., atsibu
vo angliakasių šaudymais! su 
kompanijos šnipais. Suimta de-' 
šimts darbininkų.

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

pusi. 171L ........... <......................
1145 Akyvi Apsiriškimai.Sviete.............. .. p. 79
1595. Socialistiškns klausimas XIX amžiuje. Pagal 

grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

1269
14

DABAR LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie sekančio mėnesio “ARTOJĄ.”, 
nes jis visada išeina pirmą mėnesio dieną ir tuoj išsibai
gia ir nelieka tokiems kurie “vėlai keliasi” arba vėlai pra
deda , rūpintis. Daugumas užsisako kas mėnuo sau po 
numerį prisiųsdamas 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
35

75
50
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Musu Kaimynai Dausose
I

KAS TAI YRA EVOLIUCIJOS 
MOKSLAS

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome ▼ Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
Nekurie senieji poetai mini kad tai šis 

erelis pristatinėjo Jupiteriui ginklų jo ko
voje su milžinais. Sulyg šitų padavimų, 
ankstyvesniuose konsteliacijų perstatymuo
se yra pridėta vilyčia kurią Erelis laiko na
guose.

Burritt savo žvaigždžių lape perstato 
kaip Antinous griebia už Saidoko ir vilyčių, 
nešamas Erelio naguose. Šiame suvedime 
gali būti reikšmė esančio žvaigždžių būre
lio žadinamo Sagitta, arba Vilyčia, biskį | 
šiaurėn nuo Aquilo.

Australijos žmonės Aquilą vadina “To- 
tyarguil”, ir perstato vyrą kuris, besimau
dant, likosi nužudytas kokio pasakiško gy
vūno, kaip Grekijoje perštatoma Orioną 
sutikusį mirtį nuo vėžio, kurie paskui per
kelta į dangų.

Žydai šią konsteliaciją žino po vardu 
“Nešr”, kas reiškia erelį, vanagą. Arabai 
ją vadino “Al-Oka'b”, turbut jų juodasis 
erelis. Grotius ir Bayer šią 'konsteliaciją 
vadina “Altair”, kurį vardą dabar turi tos 
grupės skaisčiausi žvaigždė.

Turkai Ąquilą vadino “Medžiojantis 
Erelis”, ir per visus amžius jis buvo žino
mas kaipo užpuolikas paukštis, “Vėjų 
lis”, “Krintantis Erelis”, sutaikant su 
ipaja Vega, “Užpuolančiu Ereliu”.

Čionai virš vandenų, toje srityje 
gaus kurią senovės žmonės vadino “Jure”, 
atrandame tris lekiančitfs paukščius — du 
ereliu ir gulbę, kadangi senovės konstelia
cija Lyra buvo vadinamą “Užpuolantis Ere
lis”. Šiame paukščių sudaryme greta vie
nas kito yra kokia nors reikšmė kurios 
niekas dar užganėdinančiai neišaiškina. 
Dupuis išveda mintį kad garsieji trįs Stym- 
fališki mitologijos paukščiai buvo persta
tyta Aquila, Cygnus ir Lyra konsteliacijo
mis esančiomis greta Herkulio, kurio penk
toji užduotis buvo juos nužudyti.

Ant daugelio senovės miestų pinigų 
randama erelio pavidalas. Ant Sinopo pi
nigų jis perstatoma nutupės ant delfino. 
Sąryšyje su pasaka apie Ganymedą; erelis 
randasi perstatomas ant pinigų Chaldėjos 
ir Dardanos. Vienas pinigas turįs įžymes
nės žvaigždes, sako Allen, buvo muštas Ro
moje 94 m. prieš Kristų, Maniaus lepos lai
kais, ir Agrigentum pinigas turi Aquilo pa
vidalą su Kanceru (Vėžiu) iš kitoš pusės,— 
vienas parodoma leidžiąsi, kuomet kitas kį- 
la augštyn. ,

Knygoje Odes užbaigtoje apie 500 metų 
prieš Kristų Chiniečių yra minima šioji 
konsteliacija kaipo Pakinkytas Jautis, ir 

.ypatingai susitaiko su Japonų legenda, ku
rie žvaigždę Altair, arba Alpha Aquilae, 
vadina esančia Vaiku su jaučiu. Anksty
vieji krikščionįs šį pavidalą lygino su Šv. 
Katrina ir Romos vėliava.

Erelio ir Lyros konsteliacijos yra su
bendrinta su Chiniečių legenda apie Ver
piančią Merpelę ir Šarką-Jaunamartę, kuri 
tai legenda žinoma ir Korėjoj. Ji yra se
kanti: Karvių ganytojas įsimylėjo į verpė
ją. Jos tėvas iš piktumo ištrėmė juodu į 
dangų, kur piemuo patapo svarbiausiu pa
vidalu iš Altair ir dviejų šoninių Žvaigž
džių, o verpėja — Lyros konsteliacijoje li
ko. Tėvas nusprendė kad jiedu tesusitiks 
sykį į metus, jei jie įstengs pereiti per upę 
(Paukščių Kelią). Tą jiem pasisekė pada
ryti su pagalba jų draugių šarkų, kurios 
ir po šiai dienai septintą naktį septinto 
mėnesio susirenka jų kelyje ir sudaro jie
dviem tiltą susiėjimui. Korėjoje jei tuo lai
ku šarka pasimato lakstanti paprastoje 
ąpielinkėje, vaikai akmenais ima ją mėty
ti už atsilikimą nuo savo užduoties. Su
lyg Lafcadio Heam, ši legenda yra pamatu 
Japoniečių šventės vadinamos “Tanabata”. 
Tie dangiškieji mylimieji Japonijoje žino
mi kaipo “Piemuo ir Audėja”, ir kuomet jų 
susitikimas įvyksta, sakoma, tos mylinčio- 
si žvaigždės dega penkiose skirtingose spal
vose. Jei pasitaiko lietus nustatytam susi
eiti laike, jiedu nesusitinką. Iš tos priežas
ties “Tanabata” šventės naktyje lietus va
dinama ašarų lietum.

Dr. Seiss Aquilą vadina simboliu Su
žeistojo Karaliaus arba Kristaus kenčian
čio už žmonių nuodėmes.

Aquila konsteliacijoje -yra pirmo didu
mo žvaigždė vadinama Altair, arba Alpha 

'Aquilae, apie ką rašytoja Mrs. Martin sa
vo knygoje “Dangiškosios Žvaigždės” taip 
žavėjančiai užsimena: “Po to jau užeiną

Ere- 
arti-

dan-

i malonus birželio vakaras, su savo švelnia 
Į prieblanka, kuri prasideda su paskutine 
strazdo giesme, ir lyg su gamtišku instink
tu žmonės pažvelgia j rytinį dangaus kraš
tą jieškoti Altair. Ir ištiesų jis tenai yra, 
šypsąsi per medžių viršūnes su pora iš šalių 
draugų, ir visi trįs lygioj eilėj palengva at
eina pirmyn, lyg but einą Paukščių Keliu 
ranka už rankos susiėmę.”

Allen sako kad šios puikios žvaigždės 
vardas yra iš dalies Arabiško vardo tai kon
steliacijai, ir reiškia skrendantį erelį.

Ši žvaigždė astrologijoje buvo bloga 
žyme, ir manyta užtraukiančia pavojų nuo 
žvėrių. Ji yra svarbi žvaigždė jūreiviams, 
kadangi susekimui jūrėse skerskclio imama 
mėnesio tolumas nuo jos.

Sulyg Dr. Elkino, Altair yra 15 šviesos 
metų atstu nuo žemės. Sakoma ji artinan
tis! prie žemės greitumu 27 mylių į sekun
dą ; pasiekia augščiausį dangaus laipsnį virš 
žemės 9 vai. vakare rugsėjo 1 d.

Lizdas šviesiųjų meteorų žinomų kai
po Aquilidai, matomų tarpe birželio 7 d. ir 
rugpjūčio 12 d., randasi apie penketas laip
snių į rytus nuo Altair. Gan ypatinga tas 
kad 389 metais buvo toj apielinkėj pasiro
džius garsi laikina žvaigždė, ar kometą. 
Cuspinianus tikrino kad ji savo skaistumu 
lyginasi su musų, planeta Venus. Ji te- 
čiau po trijų savaičių laiko pradingo.

Altair su savo dviem draugais, Beta ir 
Gamma Aquilae, sudaro taip vadinamą 
"Aquila Šeimyną”. Linija tas žvaigždes 
jungianti vieną su kita yra penkių laipsnių 
ilgio. Chinijoj šios žvaigždės vadinta “Ho 
Ku”; Persai gi vadino jas “Žvaigždės Mu- 
šanžios Vanagą”. Jos sudarė Indų 23-čią 
mėnulio stotį žinomą kaipo “Ausis”. Šio 
žvaigždyno valdovu buvo Višnu, o šios trįs 
žvaigždės sakoma yra trįs laiptai kuriais 
Višnu, sulyg ankstyvosios Indų mitologijos, 
ėjo per dangų. Trinagė šakė tankiai per
statoma šių žvaigždžių pavidalu.

Eta Aquilae yra žymi įvairino jančios 
šviesos žvaigždė. Jos -didžiausias skaistu
mas tęsiasi per 40 dienų. Po- to ji laipsniš
kai apgęsta ant 66 valandų, po ko šviesu
mas pasilieka vienodas per 30 valandų. Gi 
paskui vėl ji pradeda eiti šviesyn ir šviesyn, i 
iki prieina prie trečiojo didumo žvaigždės 
skaistumo. Delei tokio apsireiškimo, sako 
Burritt, ne tik kad ji turi ant savo pavir
šiaus plėtmus, kaip musų saulė, bet taipgi 
ji sukasi apie savo ašį. Šios žvaigždės 
spektrum yra panašus kaip ir musų saulės. 
Lockyear mano jog tai yra spėktroskopiš- 
ka dvilypė žvaigždė kurios draugė kita 
žvaigždė yra perarti jos kad galima butų 
atskirti net didžiausiais teleskopais.

(Bus daugiau)

SENASIS PASAULIS
(Perskaičius knygą “Septyni Senopo 

Pasaulio Stebuklai”)
Pilnas stebuklų, pasauli senas, 
Prieš tavo murus koks esu žemas ;
Ten piramides, uolynai kieti,
Sfinksai ten niukso akmens nulieti!

Senam pasaulyj kiek įvairumo,
Protui turtingo kiek žingeidumo;
Akmenų murai debesis remia, 
Čia tau nykumą rods kokį lemia.

Negal vaizdų tų apriepti protas, 
Akmenų didis koks yra šmotas;
Keno ten butą tokios galybės?
0, kiek sudėta tenai sunkybės!

Ne žmogaus spėka rodos sutverta,
Kiek ten vargelio, kančių išberta, 
Kiek ten padėta truso, darbelio 
To laiko-amžiaus vargšų žmonelių!

Ar gi didžiuotis šioje gadynėj
Smilkdams mažutėj troboj medinėj;
Gadynė amžių ilga prabėgo, 
Bet anie murai turi dar jiegą.

Neyiens keleivis įsižiūrėjęs
Stovi be jausmo, suakmenėjęs.
O kiek tais amžiais stebuklų buvo, 
Bet laikui bėgant daug jŲ jau žuvo!

J. "Gogelis.
Gerkanis.
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Kad gauti tikrą ir platu su-. progresu, 
pratimą apie evoliucijos moks

lią reikia turėti nors abelną ži
nojimą apie gamtmokslį ir jo 
įvairias šakas, kaip tai: biolo- 

t gija, zoologija, botanika, chemi
ja, geologija, etc. -Todėl sunku 

' paaiškinti tiems kurie nėra su- 
■ sipažinę, nors dalimai, su minė- 
• tomis gamtos mokslų šakomis.

Pastarais laikais žodis evoliu-Į 
[ cija buvo “Dirvoje” keletą sy

kių suminėta, todėl radosi tokių 
šio laikraščio skaitytojų kurie 

' žingeidauja žinoti apie evoliuci
ją kiek galint plačiau.

Patsai žodis evoliucija paeina 
iš Latinų kalbos, evolutia. E 
reiškia iš, o volvere — vyniotis, 
vystytis. Taigi sudėjus tuos du 
žodžiu į vieną pasidaro evolutia, 
ir Lietuvių kalboje bus išsivy- 
niojimas arba išsivystymas. Bet 
kuomet Lietuvių ir kitose kalbo
se yra priimta moksle vartoti 
Grekų ir Latinų žodžius tiktai Į 
permainant įgalunes pagal tau
tos kalbą, tai Lietuviai ir sako : 
Evoliucija.

Pirmiausia reikia atminti kad 
evoliucijos mokslas yra pama
tas visų kitų šakų gamtmokslio 
ir dalinasi į du dideliu skyrių, 
būtent: Organiška ir Neorga
niška evoliucija. Kalbant apie 
neorganišką evoliuciją reikia 
mintyje turėti tas gamtmokslio 
šakas kaip astronomija, chemi
ja, geologiją, etc. Minėjant gi 
organišką evoliuciją reikia taip 
jau, dalimai, žinoti 'biologiją, 
zoologiją, botaniką, etc. Todėl 
dabar truputį aiškiau supran
tame kad evoliucijos mokslo 
taip sausai kaip matematikos f 
— kad du ir du yra keturi — 
negalima paaiškinti.

Neorganiška evoliucija. Ne
organiškos evoliucijos yra tasai 
laikotarpis kuomet musų žemė 
dar buvo gazų pavidale ir for
mavosi į kietą masę, kalbant 
tokių žymių mokslo vyrų žo
džiais kaip Le Gonte, Lamarcko 
ir kitų. Taigi šis toksai ilgas 
buvo laikotarpis pakol galutinai 
susiformavo ir atsirado tinka- 

’ mas klimatas (oras) išsivysty- 
• ti protoplazmai (gyvybėj).

Organiška evoliucija. Taigi 
. atsiradus protoplazmai (gyvy- , 
| bes formai) ant šios žemės pa

viršiaus, tūomet pagal klimatą 
' (orą) ir įvairias gamtos aplin- i 
' kybes pradėjo ta gyvybė pova- 
1 liai keistis ir vystytis į kitoniš

kas formas. Todėl evoliucija 
buvo tokia ilga kad užėmė daug 
milijonų metų pakol susitvarkė 
į augmenų ir gyvūnų karalijas. 
Iš gyvulių karalijos išsivystė ir 
patsai žmogus.

Evoliucijos mokslo didžiausi 'j 
patobulintojai buvo Darvinas su 
pagarsėjusia'teorija apie išsivy- I 
stymą iš žemesnių į augštesnius I i 
gyvūnus, Wallace, Haeckel, etc. I J

Reikia neužmiršti dar to fak
to kad du garsus Anglijos mok
slo vyrai — Darvinas ir Wal
lace — dirbo tyrinėdami ir stu- J 
dijuodami įvairius gyvulius,1 j 
šliaužius ir augmenis, ir tie du Į 
mokslo žmonės atskirai tyrinę-| t 
darni įvairius gyvūnus priėjo > į 
prie' vienodo išvedimo ir darody- i 
mo kad, būtent: augštesnieji į 
gyvūnai yra išsivystę iš žemes- į 
niųjų. Paskelbimas pasauliui į 
tokios dalykų padėties gamtoje J 
buvo didžiausias smūgis religi- I 
jai (tikėjimams). Mat, tikėji- y 
mas visuomet skelbia kad Die- r 
vas sutvėrė viską tobulą ir pa
stovų, ir visa tai pasiliko tokiu 
iki musų dienų.

Paprastam žmogui sunku ma- j 
tyt abelna gamtos evoliucija, | 
nes jo amžius palyginant su | 
gamta yra labai trumpas. Bet | 
gamtininkai — tie mokslo žmo- | 
nės kurie studijuoja ir tyrinę- > 
ja gamtą — gerai gali, ir žino | 
kad visame kame gamtoje apsi- r 
reiškia aiški evoliucija.

Protiška evoliucija. Nors pa- a 
prastam žmogui sunku perina- | 
tyti gamtišką evoliuciją, bet f 
kiekvienas gali pastebėti protiš- | 
ką evoliuciją. Kiekviena ypata f 
žino kad vaikas gemsta ir ne- E 
moka vaikščioti, bet išmoksta | 
vaikščiot, kalbėt, skaityt, rašyt, | 
etc. Todėl žmogus ir yra -žino- | 
mas kaipo augščiausia išsivys- ę 
tęs gyvulis. Taigi pas žmogų | 
yra protiškoji ir kūniškoji evo- | 
liucija. žmogus keičiasi kuniš- | 
kai ir protiškai. Kūnišką keiti- £ 
mosi vadiname evoliucija, o pro- g 
tiškos evoliucijos darbą, tai yra & 
žmogaus tvarinius, vadiname 2

Taigi pas žmogų yra 
, evoliucija ir progresas (pažan-1 
Iga).
I Kalbant apie gyvulių karali
ją mes taipjau matome aiškų i 
evoliucijos procesą. Tie gyvu
liai kurie vartoja vienas dalis 

|kuno, jas geriau išvysto ir tos 
dalįs pasidaro tvirtesnės, o an- 

į tros dalįs kurios nėra vartoja- 
Imos pasidaro silpnesnės ir visai 
išnyksta. Pavyzdžio delei gali
ma paimti tuos gyvūnus kurie 
tankiai gyvena saulės šviesoje, 

l o saulės spinduliai turi tokią sti- 
I muliaciją kad pas tuos visus gy
vūnus yra išsivystę akįs. 
antros rūšies gyvūnai kurie 
vena vandenyje (išskiriant 
vis) ir įvairiuose urvuose, 
visai akių neturi.

Daug butų galima duoti 
vyzdžių iš gamtos evoliucijos, 
bet bus galima lengvai supras

it! apie evoliuciją ir iš tų žodžių 
kiek paminėta šiame straipsny
je. . J. J. š.

Washington. — Metiniam iš- ma išlaikys ir apmokės algas 
laikymui Suv. Valstijų armijos 112,530 oficieriams ir 133,000’ 

I reikalinga $341,750,000. Ta su- Į kareiviams.

pa-
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Ar Jūsų Kūdikis
Verkia Nakčia?

Jeigu jis nemiega ir yra nervuotas, tai gali
mas daiktas, kad priežastim to viso yra mais
tas. Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio ar
ba jeigu jūsų pienas nepatinka jam, vartokite

EAGLE BRAND
(CONDENSED

Tai maistas, kuris yra išauklčjęs daug daugiau sveikų 
ir stipriu vyrų ir moterų, negu kokis nors kitas, tam 
tikslui sutaisytas maistas. Pripažintas ir rekamenduo- 
jamas tūkstančių gydytojų.

Iškirpkite gj pagarsinimą ir pa- 
šiųskite į The Borden Co., 
New York ir gausite visai vel
tui, lietuvių kalboj, visus pata
rimus ir nurodymus, kaip jį 
vartoti, taipgi puikių kūdikių 
knyga.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems "Dirvą”

Kiek Jūsų 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 ii* ištraukiamų Šerų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau), nešančių nuo 7% iki 8%, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

THE 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, sėkr. 
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 $ 1 00.00. 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narinės mokesties, taip kad 
akcija atsieina po $105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šios Kompanijos akcijos yra daug pri
einamesnės, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
(J Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.

Ištraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $ 105, 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.

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 Šerų certifikatą už pilnai sumo
kėtus Šerus; už mokamus Šerus gauna tam tikrą knygelę. 
Narystės mokestis ($5) Šerus ištraukiant negrąžinama.

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

Pasidėjimui pinigus siųskit per pačtą. Gavę jūsų pini
gus prisiųsim jums taupymo knygelę.

Prireikus pinigų, tik parašot laišką ir pareikalaujat da
lies arba visų, ir tuoj be atidėliojimo jie jums prisiunčia
ma priskaitant ir išpuolamą nuošimtį.
ffj Pasinaudoki t 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
desnis už ketvirtą nuošimtį mokamą jums kitur. O neku
rtose 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 Aver Cleveland, Ohio
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PASMERKTASIS
(.VAIZDELIS)

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

VI
5^/AK AR, palydėjęs Magdutę namon, Pe

tras, kaip visuomet vakarais, sėdo ra
šyti. Bandė kartą, kitą — nesiseka. Nie
kas nesirašo. Tat išėjo už miestp ir atsi-Į 
sėdo sale plento ant suoliuko, ant kurio 
nuolat su Magdute mėgdavo sėdėti....

Petras buvo laimingas. Jis tikėjo kad 
surado tą žmogų-draugą kurio taip visur 
gyvenime jieškojo. Atvėręs savo suvar
gintą, skausmingą širdį Magdutei, jis pa-' 
matė kad jai ta jo širdis, tie visi perkęsti 
vargai, nelaimės, visos dramos ir tas bai
sus gyvenimas su jo žmona, sieloje iššaukė 
nepaprastą užuojautą, ir jautė kad Mag- 
dutė jam ne tik užjaučia bet yra pamilus 
tą širdį, ir yisą jo vargelį, kartu ir jp as
menį. ... Vienok jis jos vesti negalėjo, ir 
nenorėjo, o mylėjo dėlto kad širdis to troš
ko ir kad matė Magdutės sieloje giminin
gą sielą savo sielai.... Petras jautė kad 
jųdviejų širdįs, siela, visa dvasinė žmogaus 
esybė susirišo, susipynė ir abidvi tos neže
miškos žmogaus dvasinės jiegos jautė viena 
už kitą — bendrai. Ką vienas pasakė ki
tam buvo brangu ir artima. Nekartą juo
du tylėdamu sėdėdavo, čia iki vėlyvam va
karui, taip tylėdami, vienok jautė kad jų 
vidujinis, nematomas žmogus, vienas su ki
tu kalbas, tarias....

Ir taip, susirišo dvi sielos, dvi širdįs 
prieš žmonių valią ir prieš visų norą, prieš 
nustatytas kasdieninio gyvenimo formas. 
Susirišo amžinai: Vienas buvo labai daug 
kentėjęs, gyvenimo audrų skandinamas, 
buvęs to baisaus gyvenimo sūkuryje, jo 
blaškomas, kitas — dar meilės nepažinęs,, 
jaunas diegelis.... z- : ( 1

Jos siela atgaivino jo išvargintą sielą. 
Ji buvo laiminga jo meile.
Jis ją mylėjo už jos atvirumą, bendru

mą jo sielai, mylėjo už tai kad ji — tai toji 
kuri taip tragingoje 'gyvenimo valandoje 
apglėbė savo meile jo širdį ir ją atgaivino.

Nežinome mes kokios jiegos mus val
do. Meilė gali augti ir būti įkvėpimu di
deliems darbams tik tuomet kuomet du as
menis vienodai ją myli ir supranta.

Ilgai sėdėjo Petras. Sutemo, niekas 
nebevaikščiojo.... iVisur tylu, ramu....

Besėdintį Petrą pagavo lyg koks ne
rimas, ir jam rodės kad (kas Magdutei ne
gera atsitiko. Nežinia kas jam tai pasa
kė, bet širdyje jautė kad Magdutė dabar 
kenčia.... Užsidegė degtuką, pažiurėjo 
laįkrodėlin — buvo ko ne pusiaunaktis. 
Petrui labai norėjosi nakčia eiti pas Mag
dutę — kokia tai nežinoma gale jį vedė...

Atsikėlė ir ėjo į tą šalį.... Ko ėjo— 
pats nežinojo: lyg sapne klajojo laukais ir 
siaurais takeliais, tankiai klupdamas ant 
akmenio ar arimuose...»

. Galų gale atsidūrė ties Magdutės tėvų 
namais. Jau pradėjo švisti. Rytuose jau 

, dangus nušvito, pakilo šaltas vėjas, kai kur 
gaidys užgiedojo.

Pamatęs tuos namus kuriuose jam 
brangiausias asmuo yra, lyg atbudo.... 
Bailiai apsidairęs sustojo, ir galvojo Ras 
daryti. Eiti negalėjo, neš niekuomet tenai 
nebuvo užėjęs, ir buvo nesmagu eiti taip 
anksti. Pamatęs akmenį viduryje laukų 
atsisėdo, pasirėmė . ranka galvą ir užmi
go....

Kuomet pabudo, saulė buvo kiek paki
lusi. Pasijudino; taip visas kūnas lyg su
muštas; burnoje sausa.... Atsikėlė, pa
žvelgė į Magdutės tėvų narus, giliai, giliai 
atsiduso ir sugryžo į miestą.

Vėl ėjo automatiškai, nieko nemąsty
damas, negalvodamas....... Parėjęs na
mon į viešbutį, rado šeimininkę atsikėlusią, 
kuri pasakius “Labar rytas”, gerokai į jį

pažiurėjo ir lyg su 'pašaipa, lyg gailesiu 
nusijuokė ir nuėjo bažnyčion.

Petrui buvo labai nesmagu.... Kiek 
nusirėdęs, krito lovon; ir pabudo gerokais 
priešpiečiais.

Petras, atėjęs bažnyčion, nuo vargonų 
dairėsi bene pamatys Magdutę.. Norėjo 
šiandien daug jai ką pasakyti.... nežinia 
delko jinai šiandie (taip Petrui rūpėjo? Gal 
dvi mylinčios širdįs ir jaučia viena kitą ne
paisant tolumo.... Kas įspės, kas tai iš
aiškins?

Nuo vieno pažįstamo sužinojo kad la
bai negražios kalbos pasklidę po žmones 
apie jį ir Magdutę; kad jos tėvai tai žino; 
taip pat žino vieiiuolynas kur motina jieš
kojo patarimų, ir kad tas viskas labai ne
gerai baigsis.

— Vienu žodui, — tarė Petto pažįsta
masis, — Tamistai gali «buti nemalonumų 
iš gimnazijos mokytojų ir kunigų pusės.

Petras nesijausdamas kaltės buvo ra
mus. ' Tik jam dar labiau parupo Magdu
tės likimas....

(Bus daugiau)

TRIS TINGINIAI 
(Mintis skolinta)

Augo puikus vyno krūmas, 
Uogų kekės net varvėjo;
Po tuo krumu susirietę 
Trįs tinginiai sau gulėjo.

V ienas tarė: Kad kas uogas 
Skintų ir burnon jiems dėtų, 
Tai iš širdies tokį žmogų 
Kiek tik galint pamylėtų.

Antras tarė: Kad tos uogos 
Pačios sau nusiraškintų 
Ir be niekeno pagalbos 
Tuos tinginius pamaitintų.

Trečias tinginis, gulėdams, 
Pradėj’ po nose murmėti: 
Nesuprantu kaip, broliukai, 
Ir netingite kalbėti.

Ant.-Ferd. Max.
Akmeniai.

w

KARĖ . \ .
(Fragmentas) 

Rytai nušvito ugnies gaisru, 
Visur, kaip akim užmatai: 
Daubose, kloniuos ir augštai 
Ant kalnų kanuolės pasislėpę 
Po uždanga eglių šakų, 
Tik savo gerkles augštyn iškėlę, 
Pakvipę Sieros kvapu — 
Leidžia į viršų kamuolius durnų.
Kur tik pažvelgi, visur baugu; 
Kulkos tik lyja kaip ledai; 
Čia skrieja smarkus vadai, 
Nežiūri kad mirtis šalyj jo eina, 
Tik šaukiž: “Vyrai, aržuolai, 
“Tik traukit į mūšį su daina 
“Ir bukit narsus, milžinai, 
“Musų Tėvynės smarkus sūnus!” 
Štai davė gandą trimitu;
Gandas nuėjo per laukus, 
Sujudino -Lietuvos vaikus, • 
Narsuolius kareivius, kaip taurus. 
Ant priešų šoko kaip vilkai 
Ir durtuvais skaitė jų kaulus; 

■O priešai bėgo kaip vaikai, 
Kur kam pakliuvo ten kavojos.
Bet daugis* žuvo po kardu, *' 
Tik raitėsi, rėkė iš skausmo.... 
Daugis nuo kanuolių grausmoM 
Tapo bjauriausiai sudraskyti: : 
Be rankų, kojų, be galvų 
Po klonius, kalnus suguldyti, 
Kanoja, miršta be savų....
Tik varnos aplink juosius suka....

1 Ant-Ferd. Max.
Akmeniai.
Lietuviškai-Angliška* ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, lame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums 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- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas......... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų-Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

VĖL GEIDŽIU TAVĘS 
Vėl sapnuoti aš norėčiau 
Kaip anąsyk sapnavau, 
Kada tave prisiglaudęs 
Prie krutinės mylavau. 
Glėbyj tavo but norėčiau, 
Ir kad spaustum tu mane, 
Pabučiuotum karštai, 

saldžiai —
Bet tikrai — ne kaip sapne. 
Gilios jūrės dar prieš mane, 
Nežinau ar teks prieit, 
Augšti kalnai stov’ prieš 

tave —
Sunku, sunku juos praeit.
Bent sapnuoti vėl norėčiau, 
Jei kitaip negali likt.
Nors sapnų slaptingam 

sviete
Siela tave nor’ sutikt.

Prometėjus.
Nuo Juoku Red.: šios gerb. 

Prometėjau s eilės primena pa
saką apie Totoriaus sapną. Jis 
sapne matė bliudą košės, norėjo 
valgyt, bet šaukšto neturėjo. Ki
tą vakarą eidamas gult pasiėmė 
lovon šaukštą, bet jau košės ne
sapnavo.

Gerb. Prometėjus, teisybę pa
sisako, negali prie savo “sapnų 
dievės” prieit, nes prieš juos 
stovi gilus vandenįs ir augšti 
kalnai. Tik stebuklas kaip jis 
ją mato ir gali žinot apie ją iš 
tokių tolybių. Bet turbut, tie 
“kąįiiai” ir “jūrės” yra tik žo
džiai jo poezijoje. Gal yra ki
tos “sapnų dievės” prieit. Tik 
apverčia į “kalnus”, “jūres”, 
“ugnj”, “troškulį”. Na o jeigu 
prie tokių lygina tai galima su
prast kaip sunku yra jam prie 
tos- “sapnų dievės-’ prieit. Tik 
tegul apsižiusi kad iš “dievės” 
kartais nevirstų “juodas ange
las”, kad iš “kalnų” nevirstų 
“sunki našta”, kad iš. “jūrių” 
nevirstų “ašarų kloniai”. Ir tt. 
Tuos žodžius gana tankiai eilė
se užeinam.

Bet kodėl žmogus negali sap
nuot kada jis nori, ir apie ką 
nori? žinoma, nori tik apie ge- 
riausius-brangiausius daiktus.

žmogaus darbai yra ypatingi, 
mintįs ypatingesnės, sapnai gi 
ypatingiausi.

Darbais sutveri tiktai tą ką 
gali.

Mintyse sutveri tą ką nori.
O sapnai patįs sutveria žmo

gui ką jie nori ir priverčia arba 
bijoti arba džiaugtis.

Sapnai yra dalis žmogaus be- 
jausminės sąmonės — dalis tos 
sąmonės kuri veikia be žmogaus 
žinios, be žmogaus noro.

Sapnai tankiai atvaizdina tai 
apie ką niekad nesvojoji ar ne
manai. Bet tą jau buvo bejau
ste sąmonė apmąsčius. Ji buvo 
užsirašius, joje tas yra.

Tankiai sapnuose atsivaizdina 
vieno žmogaus galva, kito kū
nas, kito drapanos — taip mai
šytai, ir tada gali pasirinkt ku
rį labiausia geidi. Daug sykių 
sapnai atvaizdina žmogų vieną 
ar kitą, aiškiai kaip gyvą. Ir 
tankiai atvaizdina taip kad su
kelia užsižinkeidavimą, mintis, 
ilgėjimą to ką sapne matei, ar
ba bijojimą. Ir taip eina.

Sapnai dar nėra galutinai iš
tirta. (Vieni priduoda jiems 
priežastis nuo valgio, kiti dar 
nuo kitokių aplinkybių. Bet čia 
svarba kas patįs sapnai yra, o 
ne kas juos nukelia, žmogus 
mintija visada iki nemiega, ir 
minties veikimas neapsistoja. 
Gyvas būdamas atsivaizdini sau 
visokius žmones, visokius savo 
veiksnius, ir geismus; sapnai gi 
tik retkarčiais įsiveikia. Bet 
jie yra, juose yra viskas užra
šyta taip kaip mintyj, nors ne 
visada apie viską mąstai.

Bejausminė sąmonė pati įieš
ko sau patinkamų ar baisių da
lykų, pati juos pergyvena ir 
jaučia, ir pati juos iškelia visa
da, o dalimai ir sapnuose. Tan
kiai mes gyvi būdami (nes mie
gas yra irgi mirtis) prisimenam 
nei iš šio nei iš to įvairius da
lykus jr žmones — visai apie 
tai nepamąstę. Sapnai irgi at
skleidžia nekuriuos bejausmės 
sąmonės aprėptus dalykus.

Visa kas butų gerai, tik blo
ga kad negali sapnuot tą ką no
ri, kaip pav. gerb. Prometėjus, 
arba kaip tas Totorius košės.-

Moterįls yra pakantresnės ir 
gali perkęst daugiau skausmų 
negu vyrai ir nutylėti niekam ’ 
nepasisakę.

Ne apie kitą čia kalbėsime tik 
apie gerb. Dovydo (vietinio ko
respondento) pastabas “Kas kuo' 
.atsižymėjo”. Kada- tilpo apie 
moteris — nekurios net skau
džiai suminėta, — nei viena nie
ko nesakė; bet kada pereitame 
num. tilpo “atsižymėję” vyrai 
gavome net nuo penkių laiškus 
su •barimais “neturit tiesos ma
no vardo laikraštyj teršt’.’

Dar sykį Clevelando vyčiai 
prirodė kad Clevelandas jų, ren
gdami vieni Naujaliui koncer
tą. Paaiškėjo kad jų šauksmas 
“Clevelandas musų!” yra lygus 
lunatiko šauksmui “Pasaulis yra 
mano!”

&
“Dar-kas” patalpino Čarnec

kio paveikslą, po kuriuo padėta 
šitokis parašas: “Tokis ir To- 
kis — Liet. Atstovas Amerikoj, 
kuris reiškia Amerikos Lietu
viams padėką Lietuvos vardu už
paskolą.”

Ir mes mokėtume pareikšt pa
dėką kada pinigai sudėti: ' Bet 
kodėl neindėt paveikslo Vileišio 
kuris bonus išpardavė?

į

Pereitame num', mums labai 
patiko gerb. S. J. J. straipsnis 
“Neduokime Klerikalams Užval- 
dyt Lietuvą”; labiausia patiko 
ta vietelė: “Dievas sutvėrė mo
lį, o iš molio padarė žmogų — 
taip gerai. Bet jeigu chemikai 
iš žemės (geležies rudos) padaro 
britvas su kuriomis kunigai bar
zdas ’skutasi, tai chemikai yra 
didžiausi bedieviai”.

Iš Saliamono gudrybių. Visi 
vandenįs bėga į jūres, tečiau 
jūrės nepastoja pilnesnės.

Nieko nauja nenusiduosti po 
saulė. Jei kas ir nusiduosti — 
taip ir pirm to nusidavė — pir
mose gadynėse, kurios buvo pir
ma musų.•

Kur yra daug išminties, čia 
ir daug tužbos yra; ir kas daug

nori mokinti tas daug turi ken
tėti.

Jus nekantriai laukiat — ir 
ipes taip pat — katram teks 
“Kandidas” už eiles konteste 
šio skyriaus poetų;

No. 26-me matysime.
Prie pereitais sykiais minėtų 

prisiųstų eilių atėjo dar nuo 
gerb. Svajonės ir J. Gogelio (iši 
Lietuvos).

Mes važiavome gražiu keliu, 
kurio abiejose pusėse buvo aug
šti medžiai, suleidę šakas žemyn 
ir apgaubę kelią. Visos apielin- 
kės buvo sužaliavę ir tyras pa7 
vasario žalumas taip stebino ir 
žavėjo kad mintįs ir sakė: Nie
ko gamtoje nėra dailesnio už 
pavasario žalumą, nekaltą, jau
ną vienspalvį medžių puošnumą.

Paskui mes prisiminėme kaip 
tuo pačiu keliu važiavome rude
nį ir kaip tada stebėjomės gam
tos gražumu. Ar gali būti kas 
gražesnio kaip parudavęs, pa
geltęs, paraudonavęs medžių la
pų spalvų ■ harmoningumas —

jokis piešėjas taip neatvaizdins 
ir jokis poetas to neapsakys.

Paskui mislinome sau: Vis
kas gamtoje yra gražu, ir gam
ta viską taip sutvarkius kad vie
no daikto mirtis apsireiškia nau
joje gyvybėje ir skaistume ir 
privilioja mus tuomi gėrėtis 
ir užmiršti tai kuo pirmiau taip 
labai džiąugėmės.

Jonui Petkauskui dar jaunam 
vaikiščiui esant gydytojas už
draudė rūkyt ir aiškiai pasakė: 
Jeigu neliausi rūkęs mirsi.

Ir ištikro nabagas pasimirė 
pereitę savaitę, sulaukęs 102 m. 
aihžiaus. A. A. jo duselei....

(
Laivakortes Atpigo I
I Klaipėdą ir Liepoją $107.00 I
J Piliavą-Karaliaučių $106.50 į

War Tax $5.00. f
Pinigų siuntimas Lietuvon že- I 

j- miausiu kursu. Pinigus gauna T 
X Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- I 

ke 25—30 dienų. +
f P. MIKOLAINIS ± 
J • 53 Hudson Ave. t 
| Brooklyn, New York į

,-COLGATES
TALC POWDER

Jo malonus perfurnas tik
rai jus patenkins.
M o t e r į s visada randa 
Colgate’s Florient (Toli
mu Rytų Gėlės) užganėdi
nančiu prie apsirengimo, 
o vyrai patiria jog jis yra 
vėdinančiu po skutimosi.
Vantokit jz bile kada 
kuomet tik karštas 
oras padaro jums sla
paus lipšnumo nepa
togumo.
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Vadovaujama Gabių Biznierių
The Municipal Savings & Loan Company įsteigta Spalio mėnesyj 1913 metais 
per Mr. S. Peskind, dabartinį Kompanijos h e kr et orių. Jis suprato jog viena
tinis būdas subudavoti saugią įstaigą, ir tokią kuri augs ir pataps viena iš žy
miausių) Tautymo ir Paskolos Kompanijų Clevelande, yra tai parenkant gru
pę tikrų biznio žmonių pagelbėjimui jam tos Kompanijos vedime.

Sekantis surašąs gerai žinomų biznierių sudaro dabartinę Direktorių Tarybą 
šios 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. GUSMAN - - - 
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 - 
THOS. W. ROBERTS - 
OTTO F. SCHMIDT - 
S. J. SCHWENGER -

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

MYRON H. WILSON

floor,

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

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

Manageris, The Leisy Company.
Sekretorius-Iždininkas. The Birck-Fellinger Dry Cleaning Co. 
Advokatas ir Miesto Councilmanas, 509 Ulmer Bldg.
Ved. West Side Skyriaus The Municipal Sayings & Loan Co., 

—ir— Direktorius, The Municipal Mortgage Co.
Garber Insurance1 Agency, The Arcade
Pres., 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. ',
Prez. Igd., The Jaffa Co,, Išdirbėjai dažų. 
Manufaktorius <
Vice Prez., 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, St. Clair Skyriaus The Municipal Savings & Loan Co.

2006 St. Clair Avenue
General Insurance Agency, 459 Leader-News Bldg. —ir— 

Direktorius, The Representative Construction Co.
Pardayimų Ved., The Representative Realty Co. —r 

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., Schwenger-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, The Municipal Savings & Loan Co.
Prez., The Revere Land Co. —ir— Vice Prez., Fertel Dangler 

Wilson Co., Schoefield Bldg.

Direk-

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

Taipgi yra ketun Skyrių Ofisai, randasi siose vietose:
WEST SIDE SKYRIAUS OFISAS - - - - - 2820 WEST 25TH STREET 
SUPERIOR-79TH SKYRIAUS OFISAS - - - - 7909 SUPERIOR AVENUE 
ST. CLAIR SKYRIAUS OFISAS ------ 2006 ST. CLAIR AVENUE 
MILES AVENUE SKYRIAUS OFISAS - - - - - 12301 MELES AVENUE

Jos sumokėtas kastovus kapitalas yra VIENAS MILIJONAS DOLARFŲ 
Abelnas turtas Gegužio 1 d., 1922 metų buvo $2,405,000.00.

tris

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©
©
©

© 
© 
©. 
© 
©'

©
©
© 
© 
© 
©

©:
©

©
© 
©
© 
© 
©:

©

©
©
©

©
©
©
©
©

©
©
©
@©©©©©©©©©©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©©©@§

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

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

čia rasit savo skoniui moksliš
ką ar kitokią knygą. Va- 
s sąrą smagu praleisti 

laiką pavėsyj su 
knyga.

— šaltinis senovės 
kaip Egipto pira- 

Zeuso Stabas, Die-

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai 
amžių didžių kultūros darbų, 
midus, Babilono murai, Dievo 
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. 
Ta pati audinio viršeliais ..................... ....$1.75

Filosofijos Straipsniai.' žingeidžiausi ir nauji Liitu- 
‘ vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai

rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šią knyga 

turi geriausią progą ........................1.00
Spaudimo apdarais.............. ........................... $1.50

.00

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutine tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
jvaiiųs gamtos apsireiškimai; per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. 
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. ..

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

.75
.1.25

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 Žmogūs; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi.......

Patriotiškumo, rfieiles ir/ mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

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

.50

.35

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai, 
rašymų, labi 
tnijos 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

turi, kaip matoma, 
’arašė J. O. širvy-

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus.paveikslu). 107 pūsi. ... . ........

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

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškai aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, 
yra buvusi lietuvių prabotė. 
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 Pylis. Draina 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. Lhiosai• vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 ............

.35

.25

.10

25c

.50

.35

.35

.50

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, kų žmonija nuo seniausių amžių galėjo už
laikyti visad gyvu ir nemirštančiu, ką dabari mes 
galima pasiimti ir naudotis lyg anais laikais ka
da tų minčių tvėrėjai gyveno, nors jau jie guli 
kapuose. Pusi. 55. Kaina ................

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

spausdinta. Parašė K. S. Karpavičius. Viso 
144 puslapiai.............................. 50c

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

Taftos Vainikas — Knyga antra. Eilės Įvairių au
torių — moterų ir vyrų. Žingeidips eilės, gra
žios deklamavimui. Pusi. 144 ......:.

.25

.25

50c

.50

Užkeikta Mergele. 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 pušį....... ........

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Prancūzo Moliere, perstata turtingo • kaimiečio 
bėdas apsivedus su panaite Visa^ tinka Lietuvių 
Scenai. Lošia 3 moteris ir 4 vyrai. 54 pusi..35c

Pinigu^už knygas ir laikrašti siuskite Money orderiais 
registruotame laiške, paduokit savo aiškų adresą.

.25

.25

"DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, O,
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KAIP PATVARKYTA DARBININKU 
ĮSTATYMAI

(Tąsa iš pereito num.)
2. Prie Steigiamojo Seimo

Prasidėjus Steigiamojo Seimo 
darbui, šalis ramiau atsiduso; 
visi buvo pilni vilties kad beve
dant šalį tikriems šeimininkams 
demokratiškai išrinktiems jos 
atstovams, išpalengva viskas 
pradės eiti prie tvarkos. Tasai 
lūkestis nebuvo užviltas,' kaip 
parodė Seimo darbuotė per porą 
metų-.

turi gauti), dėdamas pa- 
senųjų įstatymų pertvar- 
t!k dar nuo savęs pridė- 
kai kurių naujų punktų:

atsitikimais darbininkas 
būti prašalintas liš 'vie-

matome kad jaunoje mu-

dar- 
visų

Sei-

Dar apie Dvarų Ordinarininkus 
- Vienu iš pirmųjų Seimo ru
pesnių buvo darbininkų reikalai. 
Jau liepos 15-d. išleista buvb įs
tatymas del “Dvarų Darbininkų 
Atstatymo”. Laikinosios Vy
riausybės mintį kad dvarų dar
bininkų be svarbaus prasikalti
mo negalima prašalinti iš vietos, 
parėmė ir Seimas. Savo jišleis- 

Į tuoju įstatymu Seimas patikri- 
! na ordinarininkų buvimą dva
ruose, nustato jų buvimo sąlygų 
minimum (tai yra, kiek mažiau
sia jie 
matan 
kymą, 
damas
pav. “Dvarų darbininkų našlės 
arba žmonos, kurių ■ vyrai šiuo 
karės metu nežinia kur dingo, 
dovanai naudojasi gyvenamuose 
dvaruose, išskyrus už javus, jei 
jų'vyresnysis vaikas turi nedau
giau kaip 14 metų.’-’ Minėtas 
paragrafas leidžia naudotis bu
tu, žemės sklypu, gyvulių laiky
mu, kuru ir maistu.

Įstatymas nurodo aiškiai ko
kiais 
galėtų 
tos.

Mes
sų valstybėj įstatymų leidėjai 
ypač dažnai -gryžta prie dvarų 
darbininkų reikalų aprūpinimo. 
Suprąntąma kodėl taip buvo. 
Juk dVarų darbininkų padėtis 
seniau prie svetimų valdžių bu
vo labiausia apverktina; antra, 
dvarų darbininkai dar ir iki šio
lei sudarė didumą Lietuvos 
bininkų. Tat reikėjo.jais 
pirma ir rūpintis.

Liepos 27 d. Steigiamasis
mas patvirtino ir dapildė įstaty
mą apie privatinių ūkių nuoma
vimą (išleistą Laikinosios Vy
riausybės, kovo 31'd. 1920 m.). 
Rugpjūčio 3 d. priimta su papil
dymais “Įstatymas kariškiams 
žeme aprūpinti”.

Atėjo karė su Lenkais. Spa
lio 9 d. Lenkai užėmė Vilnių. 
Visas šalies gyvenimas susipara- 
ližiavo. Beliko mąstyti* visiems 
vien apie atsigynimą nuo Len
kų, apie ..Vilniaus atgavimą.

Spalio '25 d. išleista “Mažojo 
Seimo sudarymo Įstatymas”. 
Septyni žmonės beliko Seime. 
Kiti išsivažinėjo organizuot tau
tos atsispyrimo pajiegų.

“Privatinių Savinin- 
naudojimo”. ■ Valsty- 

imti globon žemės 
70 dešimtinių tų pri-

Apie Apleistų Ūkių Nuomavimą1
Spalio 30 d. buvo paskelbta 

įstatymas 
kų žemių 
be turėjo 
ukius virš
vatinių savininkų ir nuominin
kų kurie patįs asmeniškai tų 
ūkių neveda, su visu tiems 
ūkiams priklausomu kilnojamu 
ir nekilnojamu turtu.

čia vėl įstatymo pamate butą 
minties kad turi b liti visų pir
ma aprūpinta žeme darbininkai, 
bežemiai ir mažažemiai. Minė
tų ūkių žemės turėjo būti išnuo- 
muojamos ,visų pirma “ūkio 
darbininkams, pradedant nuo 
seniausiai jame gyvenančiųjų ir 
turinčiųjų didžiausias šeimas”. 
Toliau, “Mažažemiams kurių 
nuosavoj! žemė susieina su nuo- 
muojama žeme”, pagaliaus — 
kitiems smulkiems nuominin
kams.

Tiems nuomininkams įstaty
mas davė vilties kad jie liks at
eityje tos žemės savininkais, nes 
penktame paragrafe skaitome 
štai ką:

“Žemė gali būti nuomuojama 
tik iki žemės Reformos vykini- 
mo toje vietoje su teise nuomi
ninkui pasilikti nuomuojamoj 
vietoj, žemės Reformos Įstaty
mu nustatyta ja tvarka. Ran
duojant daugiau trijų metų, Že
mės Ūkio Komisijai leidus gali 
statyti trobesius.”

1921 Metais
Tarpe įstatymų išleistų Sei

mo 1921 metais, kurie daugiau 
ar mažiau buvo surišti su dar
bininkų reikalais, ypač pažymė-

LIETUVOJE
tini du yra šie: 1) Dvarų darbi-j 
ninku samdymo ir atstatymo įs
tatymas ; 2) Namų, butų ir kam
barių samdymo miestuose ir 
miesteliuose įstatymas.

Dvarų Darbininkų Samdymo 
ir Atstatymo Įstatymas

Sutvarkyti padėtį dvarų dar
bininkų rūpėjo ir Laikinajai Vy
riausybei ir Steigiamajam Sei
mui. Ir viena ir kita įstaiga 
buvo nesykį leidę atatinkamus 
įstatymus kurie apsaugojo dar
bininkų buvimą dvaruose ir pa
tikrino jiems tinkamą pragyve
nimą. Bėgant laikui pasirodė 
naujų gyvenimo reikalų, iškilo 
naujų klausimų surištų su or
dinarininkų padėtimi. Ne visus 
reikalus senieji įstatymai pra
matė ir aprūpino. Taip, pav., 
dvarininkai priversti duoti, dar
bininkams reikalaujamą atlygi
nimą perdaug apsunkindavo 
juos darbais. Gi įstatymai ne
nurodė kiek dvarininkas turi 
samdyti darbininkų pagal skai
čiaus savo žemės dirbamų de
šimtinių. Taip pat reikėjo da- 
pildyti įstatymas del aprūpinimo 
darbininkų netekusių sveikatos, 
ir aiškiau nutarti kada ir kaip 
darbininkai gali būti prašalinti. 
Tas spragas užpildė įstatymas 
Seimo priimtas 22 d. kovo 1921 
m. ir paskelbtas kovo 30 d.

Svarbiuosius naujus punktus 
privesime čia ištisai:

Dvaro valdytojas iki šių metų 
balandžio 23 dienos, privalo pa
sisamdyti tiek ordinarininkų 
kad vienam išpultų nedaugiau 
15 hektarų pirmos rūšies, arba 
18 hekt. antros rūšies, ar 21 ha. 
trečios rūšies jo paties dirba
mos žemės, ir padaryti su jais 
metines sutartis sąlygomis ne
blogesnėmis kaip buvusiomis jo 
dvare 1920 m. bal. 23 d.

1. Pasta'ba. Dirbamąja žeme 
laikoma ariamoji žemė ir pūdy
mai.

2. Pastaba, žemės rušįs nusta
toma žemės mokesnio nustaty
tomis normomis.

3 Pastaba. Ypatingais atsiti
kimais šias normas gali suma
žinti ar padidinti komisija iš 
Darbo ir Socialės Apsaugos In
spektoriaus ir dviejų vietos 
vivaldybių atstovų.

4 Pastaba. Jei darbininkas 
sisako būti' ordinarininku
per vieną mėnesį laiko privalo 
apleisti dvarą.

I Darbininkas su kuriuo dvaro 
valdytojo nebus padaryta ordi
narininko sutartis, gali pasilikti 
dvare iki
23 d. šiomis sąlygomis (smul
kiai išskaitoma visos tos sąly
gos, maždaug tos pačios kaip ir 
pirmiau išleistuose įstatomuo
se).

Dirbdamas dvare darbininkas 
nustojęs sveikatos del nelaimfn-i 
go atsitikimo, ne del savo kaltės, 
arba negalėdamas del senatvės 
toliau darbo dirbti, naudojasi 
dovanai to dvaro butu, kuru, pa
šaru ir ganykla vienai karvei ir 
dviem avim. Be to, kiekvienas 
negalįs darbo dirbti šeimos na
rys ir vaikas iki 10 metų, o lan
kantis mokyklą' iki 14 metų, 
gauna iki 1922 mėtį bal. 23 d. 
per dieną po vieną svarą rugių 
ir po šimtą kvadratinių sieksnių 
indirbto lauko daržui ir bulvėms 
sodinti.

Pastaba-1. šis paragrafas ne-: 
atima iš darbininko teisės gau
ti atlyginimą už sveikatos nu- 
stojimą einant bendrais 
niaiš įstatymais. Jeigu 
ninkas gauna atlygihimą 
sprendimu, jis nustoja 
gauti pašalpos.

2 Pastaba. Dvarų darbininkų 
' našlės arba žmonos kurių vyrai 

šios karės metu yra ding-, nau
dojasi dovanai pašalpa šio įsta
tymo nustatytomis sąlygomis.

Darbininkas , ordinarininkas 
gali būti iš dvaro pašalintas tam 
tikros komisijos sudaromos vie
toje kiekvieną kartą iš abiejų 
pusių po vieną atstotą, pirmi
ninkaujant Darbo ir Socialės 
Apsaugos Inspektoriui.

Pastaba. Nusprendus komi
sijai darbininką pašalinti duo
dama jam vienas mėnuo laiko 
susirasti, sau vietą.

Namų, Butų ir Kambarių Sam
dymo Miestuose ir Mieste

liuose Įstatymo Pakei
timas ir Dapildymas

Laike karės ir ypač po karės 
kįlant pragyvenimo brangeny
bei, markių kursui nuolat puo
lant, miestų biednuomenė ir dar
bininkai daug turėjo vargo su 
butais, kurių nuomavimas darė
si perdaug brangus. Kitbse ša
lyse — šalyse laisvų varžytinių 
ir kietų širdžių — vyriausybės 
paprastai nesikiša j panašius ap
sireiškimus.

Musų jaunutės respublikos 
Seimas, kad sutrukdyti speku
liaciją ir apsaugoti žmonių svei
katą ir gyvybę, numatė reikalo 
įsikišti. Dar 1920 m. rugpjū
čio 14 d. buvo išleista įstaty
mas kuriuo buvo leista kelt nuo
mos kainą neaugščiau kaip tris 
kartus už tas kainas kurios bu
vo 1914 metų balandžio 23 d., 
laikant Rusų rublį lygų dviem 
auksinam (osto markėm).

Nustatyti-nuomos kainas bu
vo pavesta vietos savivaldybių 
taryboms, jokiu |budu nevirši
jant augščiau ^nustatytos nor
mos. Iškilusius ginčus del nuo
mos kainas kiekvienu atskiru 
atsitikimu turėjo spręsti Butų 
Skyrius.

Būtinai reikalingas buto re
montas nedavė teisės jo savinin
kui kelti nuomos augščiau nu
statytojo maksimo.

Jeigu nuomininkas pildė ge
rai savo sutartį ir reikalingas 
priedermes, jisai negalėjo būtį, 
iš buto pašalintas.

Savivaldybių Tarybos turėjo 
per mėnesį laiko nuo įstatymo 
paskelbimo nustatyti miestuose 
ir miesteliuose nuomos kainų 
maksimumą ir Suorganizuoti 
Butų Skyrius (pirmininkai — 
miesto Tarybos narys, kiti na
riai parenkama savivaldybės Ta
rybos).

(Bus daugiau)

L. P. IŽDAS

sa-

at- 
tai

1922 m. balandžio m.

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

sau išnešė 
Ir štaį kaip 
paėmė gyve- 
rankas pats, 
su apsėtais 
trobesius ir

Kaip Mes Patįs Save 
Naikinamės

žmogus išauklėtas tamsybėj 
ir prietaruose, ir .nestebėtina 
kad jis bejiegis, kad jis užau
gęs ir raumenais suvyrėjęs, o 
kūdikis prote; jis reikalauja 
vjenvalinio dabojimo ir gany
mo it gyvulis.

Štai po ranka turiu raportą 
iš Bolševikų Rojaus — iš Ru
sijos žemės — iš tos turtingiau
sios pasaulyj šalies. Tenai 30 
milijonų gyventojų šįmet turės 
išmirti nuo visokių ligų ir ba
do:

Susidomėk: 30,000,000 žmo
nių turi išmirti nuo visokių li
gų ir bado. Už ką jie turi mir
ti? Kas turėjo galę tokį pasi
baisėtiną nuosprendį išnešti? — 
Nagi Rusijos mužikas pats save 
susinaikino; pats 
mirties bausmę, 
tas atsitiko: Kada 
nimo vairą į savas 
ir atėmęs dvarus 
kviečiais laukais,
inventorių — viską sudegino ir 
sunaikino, į kviečių laukus su
leido kiaules — atkeršyti ponui. 
Ponas išvažiavo į užsienį, Rusi
jos mužikas pasiliko ant vietos. 
Atėjo žiema — ir atpenėtas 
kviečiais kiaules suvalgė. Bet 
kąda sulaukė pavasario jau nei 
kviečių užsėti laukus nebeturė
jo, nei gyvulių išarti žemę. Ir 
viskas užbaikta: — “Neliko ne
reikia !”

Tas pats ir šu mumis Lietu
viais. Artinasi laikai kada no- 
romis-nenoromis susitiksime su 
nuoga teisybe, jog kaip greitai 
pasiliuosavome iš globos vienų, 
taip greit stengiamės inbėgti į 
glėbį naujų apekunų ir globėjų.

Del ko gi taip?-
Dėlto kad mes perdaug savy

je įsitikinom jog jau užaugom. 
Teisybė, mes užaugom tik rau
menais, bet protas tik biskutį 
daugiau patobulintas už Rusi
jos mužiko protą.

Mes jau siek tiep be šipuliu
ko sugrabaliojame skaityti ir 
rašyti. Ir vietoje dar patiems 
toliau lavintis ir šviestis męs 
jau griebiam už gyvenimo vairo

ir kitus mokinam. Ir išeina nei 
šis nei tas. Naikinam kas yra 
sutverta, o naujo nesutvertam.

Štai vienas iš svarbiausių gy
venimo , klausimų tai “Žmonių 
Sveikata”. . Jis pas mus labai 
mažai teaprupintas. Atsiradus 
daugiau profesinės pajiegos pa
gimdyta grynai žmonių sveika
tai žurnalas — ir štai jau atsi- 
randa mendragalvių “mokytojų” 
kurie ir tąjį šventą ir pagirti
ną darbą niekina.

CIevelando SLA. 14 kuopa ir 
Ambridge, Pa.; SLA. 169 kuopa 
jau viešai užsirekordavo; o kiek 
dar jų užsirekorduos!

Tiek to, kas hori 
skretusiai gyventi 
kalas.

Kas nori švariai

purve ir ap- 
tai jų'rei-

ir sveikai ir 
ilgai gyventi, ir išmokti sveika
tos, tam yra patartina skaity
ti “Gydytojas”, žmonių sveika
tos žurnalas. Kaina metams $1. 
Rašykit: “Gydytojas”, 3310 S. 
Halsted St., Chicago, Ill. x

Už S3 nušviesit Lietuvoj vi
są kaimą per metus — už
rašyki! saviškiams “Dirvą”

Jis linksmas, nes turi

Valsbaženklis Reg. S.-V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara- 
torijos.

F. AD. RICHTER & CO. j 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

r

Ku 
ku 
vie 
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Užsisakyk “VANAGĄ” 
“Vanago” No. 20 yra labai 

žingeidus. Kožnas Lietuvis ir 
Lietuvė turėtų įjį perskaityti. 
Jame suras ko nėra matę ir gir
dėję. Blogi žmonės dreba iš bai
mės prieš “Vanagą”, žino kad 
No. 20 bus apie juos parašyta.-. 
Jei .nori viską dažinoti užsisa
kyk “Vanagą”. Kaina metams 
$2. Pusei metų $1. Vienas nu
meris 15c. ‘Lietuvoj kaina me
tams $2.50. Kreipkitės:

“Vanagas” Pub. Co. 
1^0 Wooster Avę. Akron, Ohio, 
y.v.v.v.v.v.w."
J LOUIS EISENBEKG 
STuri Geležinių Daiktų, Pečių 
į -Kvarbų, Varnišių^ Cinuoja, 
c Lieja ir Stogams dangalų 
į 116'9 East 79th St. N. E. 
S Princeton 1337-K

civili- 
darbi- 

teismo 
teisės

p 

p

1

Mėnesinis žmonių sveikatos 
žurnalas. Mokina kaip apsi
saugoti nuo visokių ligų. 
Prenumerata Metams , $1.00 

“GYDYTOJAS*’
3310 S. Halsted SU Chicago, Ill.

P ASISKUBINKIT
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys ir Sekretorius Kapitonas 

Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie šiuos dalykus: 1) Stei- i 
giamojo Seimo darbuotė. 2) Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstie
čių Sąjunga atšaukė savo narius iš Ministerių Kalbinėto? 3) Ar 
kunigai gali būti užsienių ministerial? 4) Kaip greitai Lietuvos 
Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 5) Kaip greitai Lie
tuva turės savo pinigus ? Ir tt. ir tt. \ /

Tiems klausimams nušviesti Kap. Natkevičius turi labai daug 
mėdegos kuri jokiame laikraštyje dar nebuvo naudota. Todėl pa
siskubinki! užsiprenumeruoti ‘Sandarą”, tie straipsniai tilps tik
tai ‘Sandaroje”. Prenumeratą1 metams $2.50. Pusei metų $1.25. 
Pinigus siųsdami adresuokite šitaip; ■

“SANDARA” 327 Ė St. S. Boston, Mass.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA-
RANTUODAMI, PARTRAŲ- 

. KIAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN-

| CELIARIJA.
PATAR NAVIMĄ KREIPKIS Į MUS. 

INTERNATIONAL \ 
TRAVEL BUREAU /

136 EAST 42nr STREET, NEW YORK, Nl' Y.

1

LAIVAKORTES
I LIETUVĄ PARDUODAM VI- , 
SOM-LINIJOMIS. VISKĄ AP
RŪPIMAM PRADEDANT “ 
GAVIMU PASPORTO IKI 
SODINIMO ANT LAIVO.

JEI NORI TURĖT PUIKŲ

LITHU'ANIAN TRAVEL BUREAU (

is- 
PA-

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.

PASPORTŪS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miešti) patinku ant Stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.UI . , 1i M Columbia Rekordų ft

- .if ir Grafofonų
_ V_ .—M.____=

I! RumDegtine Borovicska
ra
TO

ra H

P
ra

S i

Krautuve
REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-coliniai Abiem 
pu^ėm Rekordai1.. 75c
Patogiausia CIevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama' 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.KAUNO

KRAUJTUVĖ

X

K 
M t 
W i

t

-H-4- 4-

j
i

Kimmel Slivovitz Torkoly
Stebėtinas kvapsnis ir skonis kuris padarė T 
senovinius gėralus taip populiariais dabar ••• 
padirbama šiuo MUTUAL Budu. t

įįZjBĮ Siuskit savo užsakymą DABAR ir gaukit X
GERIAUSI ir TYRIAUSI Skonio Mišinį. + 

^nl H 1—Bonka užtektinai del 2 galionų $1.35 +
Kįqn. —Bonkos bile norimo skonio ...... 5.50 T

/ a Ulj hET —Bonka bile norimo skonio .. 10.50 J
Apdraudimas už pakelį 15 centų ekstra, f

I į Jei norima pasiunčiam C.O.D. ir priėmėjas -g
B gavęs užsmoka. Siųskit pinigus money or- X
■ deriu pašto arba Ekspreso, į j

MUTUAL FLAVOR COMPANY T
w Į Į P. O. BOX 997 DEPT. D. V. X

PITTSBURGH, PENNA. f
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|| ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Dar apie Šmugelį

“L. Uk.” No. 18 tilpusi straip
sni “Krikšč." Deni. Nori Būti 
Baltesniais” persKaitęs (tas sir. 
tilpo “Dirvos” No. 22) perskai-

atvyko apie 30 davatkėlių. Ka
nauninkui to tik ir reikėjo. Su
sirinkusiems jis paaiškino kad 
tėvai dabar turi teisę'pasirink
ti savo vaikams mokytoją ir ra
gino ita teise .pasinaudoti.

Plungėje, girdi, esąs visų pa
žįstamas, labai doras ir, darbš
tus pil. Virketis, kuris galėtų 

Ibuti jų vaikų mokytojui bet ap
skrities švietimo Komisija pa
skyrė Plungės mokytoju labai 
mažo mokslo profesininką ir 

pil. 
bu- 
jis, 
mo-

Mokykla ir Kunigai
“Liet. Žin.” No. 52 žemaitis- 

Kukutis aprašo kąip 'Plungės 
kunigas Senkus norėjo išmesti 
vieną mokytoją ir jo vieton ki
tą, klebonui tinkamą, įstatyti.

Plungės Miesto Valdyba pa
prašė apskrities Švietimo Komi
sijos duoti Plungės miestui pen
ktą mokytoją.- Komisija pasky
rė gerokai jau prityrus} ir rim
tą pil. L. Virmauską. ' Tuo tar
pu Kun. Senkus pasiryžo pra-1 
vesti savo kandidatą pil. Virke- 
tį. Kolei pil. Virketis derėjosi, 
kol atsisakė iš -tarnybos, -kol par-1 
važiavo į Plungę, praslinko daug 
gražaus laiko, ir apskr. švieti-1 
mo komisijai jis inteikė savo 
prašymą kaip tik tuo laiku kai 
pil.' Virmauskas jau buvo pa
skirtas Plungės pradinės moky-1 
klos mokytoju. Nesant šioj mo
kykloj tuščios vietos, į pil. Vir- 
kečio prašymą Komisija atsakė 
neigiamai, 
nauninkas 
ant kojų 
mobilizavo 
kareivius, -keletą Tėvų Komite
to ir miesto Švietimo Komisijos 
narių. Tie Tėvų Komiteto ir j 
Miesto Švietimo Komisijos var
du tuojau paprašė apsk. švieti-1 
mo Komisiją mok. Virmauską 
pakeisti Virkečiu.... Sužinoję 
apie tai kiti Tėvų Komiteto iri 
miesto švietimo Komisijos na
riai pradėjo-protestuoti kad ke-. 
Ii, niekeno neįgalioti, nariai ga
lėjo tų dviejų įstaigų vardu kal
bėti, neš nei Tėvų Komitetas nei I 
Miešto’ švietimo Komisija nie
kuomet nėra taręsi, ir nieko nė
ra įgalioję tartis su instrukto
rium del mokytojo pasirinkimo, 
ir kad Tėvų Komitetas, taip pat j 
ir miesto švietimo Komisija, nė
ra nutarę kviesti mokytoju pil. 
Vįrketį. Tas prašymas, trūks
tant jam rimtų motivų, buvo pa
likta be pasekmių, o prašymo 
siuntėjai, galutinai- šbšipainioję, 
iš 'kovos lauko paspruko.
, Nepatenkintas pirmaisiais sa-' 
vo išrinktųjų žygiais;- kanaunin
kas, sumobilizavęs gausesnę sa
voj “viernųjų” : ’
pats, už niekeno pečių nebesi
slėpdamas, atvirai kovon stoti. 
Tam tikslui nutarė išmėginti vi-1 .
sųotiną Tėvų susirinkimą. Tuo- Iš St. Seimo Posedžio 
jau buvo paskelbta kad visų mo- Gegužio 2 d. Seime buvo duo- 
kinių tėvai, prašoma susirinkti Į dama ministerįams paklausimai, 
labai svarbiam reikalui aptarti. I Vidaus Reikalų Minist. Oleka 
Kanauninko išrinktieji permatę[atsakinėjo į Valstiečių Sąjuri- 
akim visus susirinkusius ir pa- ' gos frakcijos paklausimą „ del 
s tebėję kad susirinkime mažai į kratos ir arešto Telšių gimna- 
jų šalininkų yra,- paprašė visus zi j os' aušrininkų kuopos.
namon skirstytis. Susirinkusie- Ministeris motivuoja įvykį 
jįz prašė paaiškinti kokiam rei- tuo kad be mokinių susirinki- 
kalui šaukta tas susirinikimas, me buvę ir pašalinių asmenų 
ir nesulaukę atsakymo išsiskir- kuriems ištirti visas susirinki- 
stė namon nepatenkinti; dauge- mas buvęs “pakviestas”- (!) į 
lis jų į kitą susirinkimą nutarė milicijos vado raštinę.
visai neiti.-- .. . Pradėta įrodinėt kad mokslei-

Neilgai trukus buvo sukvies- viai neturį tiesos svarstyt poli- 
ta ir antras susirinkimas, į kurį Unius klausimus kurių nesama 

gimnazijos programe..
Atstovas Ralys (v. s.) kalba 

del papildomų žinių.. Pažymi, 
del ko milicija nepersekioja už 
politiškus pasikalbėjimus kitos 
grupės mokinių, būtent .ateiti
ninkų. Net tuose' pat Telšiuo
se leista jiems steigti savo kur-

prieš tikybą nusistačiusį 
| Virmauską. Jei mokytoju 
šią palikta Virmauškas tai 
kanauninkas, neisiąs į tą 
kyklą tikybos dėstyti ir net ki
to kunigo ten neįeisiąs; taigi, tos 
mokyklos mokiniai busią auklė
jama be tikybos.

Taip apibudinęs abiejų kandi
datų asmenius, kanauninkas įsiū
lė “laisvu noru” pasirinkti jų 
vieną savo vaikams mokytoju, 

i Je'i kas mėgino aiškinti kad Vir- 
mauskas nesąs taip jau blogas 

I kaip kanauninkas sakąs, tam ne
duota buvo ir kalbėti, žinoma, 
dauguma balsų buvo nutarta 
mokytoju pasirinkti pil. Virke- 
tiį. Kanauninkas su tuo nuta- 

|rimu žadėjęs važiuot į patį Kau- 
Iną ir ten visa kas reikia pada- 
I ryti.-

Po to susirinkimo vieną šven
tadienį kanauninkas, iš sakyklos 

| paskelbė kad visi tos mokyklos 
mokiniai kurioje nei jis, nei ki
tas kunigas nedėstąs tikybos,1 
nebusią priimama išpažintin. 
Susirūpinusios kelios motinos 
tokiu kanauninko grąsinimu ėjo 
pas jį į namus tikrai sužinoti 
ar negalima leisti savo vaikų į 
Virmausko mokyklą. Kanaunin
kas buvo labai nepatenkintas jų 
atsilankymu ir pakartojęs joms 
tą patį ką 
kyklos.

Tai mat 
kosi uolieji 
stebėtis kad net tokiais grąsini- 
mais kanauninkas nępajiegia at
baidyti mokinius nuo mokyklos. 
Virmausko mokykla yra pilna 
mokinių ir visi tėvai jo moky- 

; ’ - ,'įmu džiaugias). Daugelis jų gai-
armiją , ryžosi Įjjsį j-aj kanauninko suklaidinti 

balsavo prieš mok. Virmauską.

Subruzdo tada ka- 
ir visą savo armiją 
pastatų. Pirmiausia i 

savo ištikimiausius

buvo' pasakęs iš sa-

kokios taktikos lai- 
klebonai. Bet reikia

•V.W.WZAW.VW.VAWW^

Ūg/SPIOR
Greičiausi moderniai laivai pasaulyj. 
Puikiausias užlaikymas keleivių. Ju-
sų mieste arba kaimynystėj randasi i SUS irs dirbti krikščioniu derno- 
k r - yrimai agentai. kratų labui, — to ponas Minis-- Kelione Lietuvon, Lenkijon, Rusijon, ‘ ’

Latvijon, Ukrainon(ir į visas
Baltijos Valstybes per Hamburgą.. Į daugiausia galima buvo praneš- 
CARONIA - - Liepos 29 " |U gimnazijai, o .ne milįcijai su 

Kabinę $130. 3 Kl. 103.50. Taksų $5. | šautuvais. Tokiais pasielgimais
Per Cherbourg, Southampton, 

Liverpool ir Glasgow
. SCYTHIA - - - - Birž. 22 

LACONIA - - - - Liepos
‘ CARMANIA - - - Liepos 13
YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persodinimu į kitą laivą tiesiog iš i 
tų ir tiesiai iš Southamptono gabena
ma j Danzigą, Piliavą ir Liepojų:

Per Cherbourg KAS UTARNINKAS
MAURETANIA AQUITANIA

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą j Danzigą t 
$106.50. Liepojun $107; Taksų $5.

teris nežino. Šiame atsitikime

Liepos 1
Liepos 29

6

Vidaus tvarką nei kiek nęsusti- 
I prins,

(“Liet. Ukin.”)

PLAUKAI
Plaukų šipimas, niežėjimas, pleis
kanos, slinkimas, šilimas, retumas 
ir tt. šašai, ekzema ir kitos visos 
ligos plaukų pasekmingai išgydo
ma ir sutaisoma. Klauskite infor
macijų ir dėkite už 2c štampą. •

WESTERN CHEMICAL CO. 
Box 336 Wilkes Barre, Pa.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai is galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir'Bit/Hrs pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais_
pleiskanos tuojnus sunaikina juos.
Nušipirltiln Imnką Ituįlrv mvn nptiidcnje lizndio už C5c., arba prisiimkite 75c. 
pašto ženkleliais t:<ri-i į lubiirauif-iju.

P. AD. RICI5TEF
104-114 So. 4th St. '•ooklyn, N. Y.

tęs gali įgyti įspūdžio jog kari
ninkas Žukas, suteikęs leidimą 
išvežti 400 kg. sacharino, lyg ir 
butų ką bendra turėjęs su šmu
geliu. Patyrę dalyką pareiškia
me jog karininkas Žukas nieko 
bendra neturėjo su šmugeliu ir 
tik neapsižiurėdamas davę 'lei
dimą kurio dar nebuvo davus F. 
Pr. ir Pr. Ministerija. .Valdinin
kai prie rubežiaus, patėmiję 
trūkstant reikalingų dokumen
tų, neišleido sacharino per sie
ną ir padarė tyrimą. Kai kur 
buvo intarimų kad Žukas šmu
gelį varęs, ir toael, pačiam Žu
kui reikalaujant, teisman daly
kas perduotą. Pirklis kuris ve
žė sachariną vežė ne slaptai, bu
vo apmokėjęs muitą ir kitas 
rinkliavas ir viešai siuntė, kaip 
ir anksčiau tos ar kitos rūšies 
prekės buvo siunčiama.

Žukas teisman patraukta taip 
pat ir už “perviršijimą savo val
džios” -bet ne už šmugelį, ir tar
dymas šmugelio neparodo.

Todėl liaudininkams negalima 
primesti jokio juodo taško už 
Žuko' darbą, kaip ir paltį Žuką 
negalima intanti buvus šmugel- 
ninku. Priešingai, Žukas yra 
doras žmogus ir su šmugeliu ko
vojo nuoširdžiai. Jis sugavo 
Purickio su valstybės antspau- 
domis vagonus, kuriuose kon
trabandų buvo vežama sacha
rinas, kokainas, nebuvo muitas 
mokama, ir tt.

žodžiu,- Purickis varė tikriau
sią šmugelį;1 Žukas jokio šmu
gelio nevarė, bet papildė papra
stą neapsižiūrėjimu klaidą už 
kurią atsakys prieš teismą.

Tokios klaidos gali atsitikti 
bile kam.

Yra dar ir -kitas skirtumas, 
būtent: Žukas patsai reikalavo 
teismo savo garbei apginti, b 
tuo laiku Purickis teismo reika
laujamas negryžta iš užsienio, 
ir krikščionįs demokratai Steig. 
Seime iki šiol aiškiai prasižen
gusio savo nario teismui neišda
vė bet išleido-jį į užsienį.

Todėl Žuko visai negalima ly
ginti šmugelninkui Purickiui, o 
liaudininkų — krikšč. demokra
tams kurie slepia kriminaliai nu
sidėjusius narius;

▼ ▼ ▼

Protingas Sumanymas
Kaune ir provincijoje labai 

metėsi į ‘akis musų Įstaigų, o 
ypač mokyklų, parašai kurie bu
vę negražūs, darkyta kalba pa
rašyti in be Respublikos ženklo. 
Kauno apskrities valdyba tarpe 
kita ko nutarė pagaminti visoms 
mokykloms atatinkamas iška
bas su valstybės ženklu — Vy ti
mi;

Dar reikėtų Kauno ap. Tary
bai patarti kad jai priklauso
mose vietose butų ne darkyta 
Lietuvių kalba, ir kad keliomis 
kalbomis daromi parašai Lietu
vių kalba, parašas butų viršuj ir 
jam butų suteikta atatinkama 
vieta Ap. Viršininko skelbime 
nurodyta proporcija. Ypač tu
rėtų būti parašai gražus su em
blemomis valsčių "raštinių ir ki
tų savivaldybės įstaigų.

(“Liet. Ukin.”)
▼ ▼

DEL SVETIMŲ KALBŲ 
VARTOJIMO

Nežiūrint tam tikrų parėdy
mų, gelžkelių tarnautojai eidami 
savo tarnybos pareigas susikal
bėjimuose su keleiviais ir tarp 
savęs vartoja svetimas kalbas. 
Gelžkelių Direktorius inž. Saba
liauskas išleido gelžkelininkams 
griežtą įsakymą kuriuo visiems 
gelžkelių tarnautojams ir dar
bininkams, einant tarnybos par
eigas, įsakoma vartoti valstybi
nę Lietuvių kalbą kaip susikal
bėjimuose su keleiviais taip ir' 
tarp savęs. Už nepildymą šito 
įsakymo busią baudžiama iki pa
šalinimo iš tarnybos.

(“Trimitas”)

(Y) Skaitykit ir 'Pfetinkit 
Tėvynės Gynėjų Laikr. 

ff “TRIMITĄ” 
y'Trimitas” kas savaitę lankydamas 
■savo skaitytojus, parneš jiems jvai- 
Įrių naujienų apie politikos ir karės 
ipadfetj, pasakos apie musų karžygius- 
kariumenčs, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir klastas.
Adresas: “Trimito” .Red. ir Admin.
Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania;

KAS LAIMĖTA
GENOOJ

(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone) 
Genoos /Konferencija neapsi

ėmė galutinai rišti Vilniaus 
klausimo. Tęčiau Lietuva daug 
laimėjo Genoos konferencijoje 
moraliu žvilgsniu. Musų Dele
gacija puikiai panaudojo tą pro
gą teisingam nušvietimui musų 
ginčo su Lenkais ir Konferenci
joje dalyvavusių tarpe ir viso 
pasaulio spaudoje. Tasai nu-1 visai kitokiais pamatais, ir ti- 
veiktas darbas įngy.ja didelės kimesi jog laikraštis eis regulia- 
svarbos ypač tuo metu kada 
Lenkai užvaldę plėšikų teise 
Lietuvos (Rytus, deda pastangų 
kad .pasaulio sąžinę užmigdžius 
ir palenkus valstybes prie pri
pažinimo fakto įvykusiu. '

Nelengva buvo musų delega
cijai tasai tikslas atsiekti. Rei
kėjo visų pirma atlaikyti laik
raštinę kovą su Lenkais kurie 
nuo pat pradžių ėmė skleisti me
lus. Bet kiekvienas jų paleis
tas melas degelacijos 'buvo at
sakytas, tiesa buvo įrodyta, ir 
pagaliaus po ilgos laikraštinės 
kovos Lenkai buvo priversti nu
tilti ir tokiu budu faktinai pri
pažinti Lietuvių moralę pergalę. Į ta dabar gyventi. 

Daug reikėjo ir gyvu žodžiu 
pasidarbuoti kad Lenkų intrigas 
ir melus sugriovus. Iš Anglų, Į

“Tolimųjų Rytų 
Balsas”

Pirmoj pusėj praeitų metų, 
Vladivostoke, Sibire, Lietuvių I 
Draugija “Alkias” išleido du nu-| 
merių laikraščio “Tolimųjų 1 , 
tų Žinios”. Kodėl negalėjo lai-j 
kraštis įtoliau išeiti, 1 
kaltas — neminėsime, nes kas 
padaryta nebeatitaisyti.

Tik čia tarsime jog ir šįmet 
rengiamės leisti laikraštį, tik

I riškai.
Laikraštį nutarta pavadinti 

“Tolimųjų Rytų Balsas”, kuris 
eis šiais metas kas antra savai
tė, -kitą metą — kas savaitė.

Laikraštis bus tikrai beparti- 
vis ir abelnai kuomažiausia po
litika užsiims.

Jame bus, ant kiek galima 
daugiau, rašoma apie Vladivos
toko ir abelnai Tolimųjų Rytų 
Lietuvių gyvenimą; kiek galima 
plačiau apie musų Draugiją- ir 
jos reikalus.
žai apie šią plačią, menkai ap
gyventą, bet gan daug žadąnčią 
ateityje, šalį, kurioj e mums lem-

Antgalo, su- 
|lyg galės, bus platus literatūros 
ir ekonomijos ’skyrius.

Abelnai bus intempta sąmo- 
Francuzų ir°Italų 'spaudos” taip nh}Sai visos Pastangos kad laik- 
pat iš “Eltos” korespondento p .rastis eitų be pertrūkio ir kad 
Bistro sužinome kad Lietuvos Ųam tikra rūšis skaitytojų, ne 
delegacijos buvo, uoliai ir sek-Įt’k,pas mus bet ir syetur, skai- 
mingai tuo žvilgsniu pasidarbuo
ta. Net žinomas Čeko-Slovaki- 
jos premjeras Beneš pasikalbė
jime su musų premjeru turėjo 
pripažinti kad Lenkai neturi nei 
mažiausios 
Vilniuje ir 
reikalauja 
rišimo.

Indomūs
glų laikraščiuose “Observer” ir 
“Telegraph” korespondento:

“Iš pasikalbėjimo su Lenkų 
ir'Lietuvių delegatais aš supra
tau kad santikiai tarp šių vals
tybių labai intempti. Nors į 
Lietuvą ikišiol buvo kreipiama 
labai maža plačios Europos vi
suomenės domės, ji jau visą lai
ką kuria savo mažą valstybę 
rimtais ir konstituciniais prin
cipais, ir ikišiol ji net neprašė 
svetimos paskoloj nei pagalbos 
dovanų, anot pašalinių žmonių 
kurie tyrinėjo Lietuvoj padėtį: 
Lietuva tikrai yra vienintelė bu
vusios Rusijos Imperijos dalis 
kuri dabar eina progreso keliu. 
Lietuvos atstovai Genevoj rei
kalauja tik vieno — kad jų kraš
tas kuris dabar yra Lenkų oku
puotas butų Lietuvai sugrąžin
tas, kad paskui Lietuva galėtų 
taikoj gyventi su Lietuva, kaip 
ji dabar gyvena su kitais savo 
kaimynais.”

teisės sėdėti dabar 
kad tasai klausimas 
naujo svarstymo ir

yra atsiliepimas An

Lenkų Vyskupai — Kur
stytojai

Nesenai buvo rašyta kad se
nelis Arcivyskupas Hrinevieckis 
Lenkijos miestuose laiko pamal
das už' -neva nužudytus Kaune 
Lenkus peoviakus. Tos pamal
dos už sveikus žmones, žinoma, 
buvo laikoma tuo tikslu kad su
kėlus Lenkuose daugiau neapi- 
ieantos prieš Lietuvą.

Vilniaus “prijungimo” 'iškil
mėse kovo 19 d. Vilniuje laikė 
pamaldas Lenkas Kardinolas 
Dalbora. Dalbora iš Poznanės 
atvyko į Vilnių pašventinti Len
kų grobuonišką žygį ir parodyti 
tikintiems kad ir Katalikų baž
nyčia pripažįsta .tam “prijungi
mui” teisingumo. Dabar vėl 
Vilniaus Lenkų laikraščiai pra
neša kad žinomas Lenkų vyriau
sybės agentas, Vyskupas Ban- 
durskis iš Galicijos, atvyko į 
neutralinę juostą ir kurstė žmo
nes prieš LietuVą. įmonėms 
susirinkus, jis atlaikė pamaldas, 
po kurių pasakė kurstančią pra
kalbą. Tarp kito ko, jis pasakė: 
“Laiminu griebusią už ginklo 
vietinę miliciją-. Tikiu kad ei
site ten kur jus sąžinė, ir tauti
nis jausmas šaukia.” Taigi pa
laimino želigowskininkų žygį ir 
dar jiems patarė eiti “ten”, tai 
yra daugiau grobti svetimų že
mių.

Kodėl Perkūnas į visa tai ra
miai žiuri!.....

(“Trimitas”)

Jus čia turit net perdaug kny
gų —'nusiųskit jas saviškiams į 
Lietuvą. Arba išrašykit jiems 
naujų iš “Dirvos/’ Katalogo.

Kas nori skaityti tikrai bepar- 
I tivį laikraštį teužsisako 
mųjų Rytų Balsą”.

Kas myli ir brangina 
bę; kas nori žinoti' apie 

nu- I . . .šitan kraštan ištremtus-jų vien-
• I taučius; kas žingeidauja apie šį 

kasJ tame daugeliu atžvilgių gan indomų 
kraštą; įkas nori turėti iki va-1 
liai naudingų pasiskaitymų' la
vinančių širdis ir protus (taipgi 
bus gausiai suteikiama praktiš
kų patarimų) — teskaito “To
limųjų Rytų Balsą”.

Kaina iki metų galo 
už tris mėn. — 50c.

Pinigus už laikraštį 
meldžiame siųsti šiuo

F. Z. Jaceviču, Vladivostok, 
Nekrasovskaja ulica, 9, No. 39, 
(dlia Litovskago Obščestva Ar
klas). Siberia.

“Toli-

teisy- 
likimo

1 dolaris,

ir raštus 
adresu:

Taipgi bus nema-

dydama galėtų regėti apčiuopia
mą naudą del savęs. Laikraštis 
Lietuvių kalboje reikalingas šio
je šalyje — tai patsai gyveni
mas diktuoja.

:■ ■ ■ b a ■ ■
Kur seniausia, 
Ten geriausia.
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Teatrališki Veikalai
Balon Kritęs Sausas nesikelsi-— 

atidengimų komedija, 
54 pusi. 
Lošia 3

trijų
moterįs ir 4 vyrai.
visų scena ta pati.
Ka>’na 35c.

Meilė—Visų Ligų Gydytoja — 
komedija trijuose aktuose, I 
ir II akto scena ta pati, III 
pasimaino. Reikia 3 moterų 
ir apie 10 vyrų. Lengva ir 
puiki lošimui. Pusi. 40. 25c.

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

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 
Pusi. 35. Kaina ...... 30c.

FARMOS FARMOS
Dabar yra^ geriausias laikas išsi

rinkti Gėrę Ūkę. Nes matosi kur 
kokie javai auga. Čia yra labai der
lingos žemes ir užauga visoki javai.

Aš turiu 82 farmas pardavimui vi
sokio didumo, daugelis jų parsiduoda 
labai pigiai, ir ant lengvų išmokėji
mų. Farmos parsiduoda su gyvuliais, 
padargais ir -apsėtais laikais, priei
nančios prie upių, ežerų ir arti mies
tų. Norintieji apsigyventi ant gerų 
žemių, didžioj Lietuvių Ūkininkų Ko
lonijoj kur yra apsipirkę farmas su- 
virš 400 Lietuvių, reikalaukit Farmų 
Katalogor (25)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1 Box 17 Fountain, Mich'.

Tremtinis — drama iš krik
ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“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.

CHICAGIEČIŲ DOMEI

, “DIRVOS” 
AGENTAS

pas kurį Chi- 
giečiai gali už- 
siprenumeruot, 
arba atnaujint 
‘Dirvą’ ir gaut 
pavieniais 
meriais.

nu

> V. PUŠINSKAS
1715 So. Canal St. Chicago, Ill.

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

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

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

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

NEPAPRASTA PROGA IR NAUJENYBĖ $>
Puikus Kabinėto Pavidalo Fonografas tik $9.95

DYKAI: Šeši.10 col. Columbia Rekordai ir 200 Adatų.

P arduoda laivakor
tes ant- visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per - Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Ęidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

S H S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje pie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siupčia "telegramų. 
Amerikos 'pinigus 

• maino ant visų 
’ šalių pinigų.

S C K
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

^’’VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 

' Lietuvos ir, visur ir turi 
juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE .....4.50

S ® S
Pirkite "Vienybės" Ben
droves Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di-

Vienas Šeras $10.
K E3 S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur . galima gauti 

šokių knygų.

£

Tik pažiūrėkit į šitų paveikslų ir persitikrinkit 
save kad niekad savo gyvenime neturėjot tokios 
progos kaip šita. Šitas PUIKUS KABINETINIS 
FONOGRAFAS galima pirkti už taip stebėtinai že
ma kaina ir šalip to jus gausit VISIŠKAI DOVA
NAI šešis 10 celinius Columbia Rekordus 'ir 200 
Adatų, gis Fonografas yra patogus ir labai tvir
tos'mahogany spalvos,' turi stiprų standart motorų, 
taipgi turi geriausį balso išdavėjų su specialiai pa
tentuotu tonų lankeliu, kuris išduoda labai garsų 
ir tyrų tonų, tokį, kaip augštomis kainomis parduo
dami Fonografai. Spranžina yra iš geriausio plie
no' ir groja vienu užsukimu du 10 colinius rekor
dus. Juo galima groti visokių išdirbių rekordfis iš
skyrus Edison. Tokia kaina niekur negausit ge
resnio Fonografo, taigi kam leisti didelius pinigus 
kuomet čia turit tokių puikia progų. Ne tiktai kad 
jus sutaupysit daug pinigų, bet taipgi papuošifir 
pralinksminsit savo namus. Tų Fonografų negali
ma gauti krautuvėse nes mes juos išdirbam ir par
duodam tiesiog pirkėjams ir todėl tai mes galim 
parduoti juos tokia žema kaina kaip $9.95. Neati- 
dėliokit, tuoj siųskit savo užsakymų, kadangi šis 
pašiulymas yra tik TRUMPAM LAIKUI.

"if-.-i
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NESIŲSKI r PINIGŲ IŠKALNO, tik iškirpkit šį apgarsinimą ir pasiųš-r 
kit mums su $1.00 depozito, o likusius užmokėsit kada bus atvežta. Ra
šykit šiandien į

NOVELTY IMPORTING COMPANY
1016 Milwaukee Ave. Dept. 616 CHICAGO, ILL.

—---a.............u-■■ ag
Prospect 2420 Central 1766

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

kuo jam, išleidžiam ir sųkraunąjn.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. ,

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. 1 Sykį pa
bandė 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 pačtų.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Ciair Ave. ir E. 106th St. Market. 
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.
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Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
Šykite munis, laiškus, 
kalauldite musų piniginio’! 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL Go.
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

5®®®®®®®@®®o

Kur vienybė, 
Ten galybė.

DR; SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, b. ne 

prie kokių, neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausines kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas ,Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata 'ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnčjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, tprite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, d aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųžinin- i 
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimų.

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 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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GERA PROGA
Parsiduoda namas, dviejų šeimynų, 
išviso 12 kambarių, maudynės, elek
tros šviesa. Klausk žemai, 1055 E. 
67 Street.

kuogreičiausia. >
Su tikra pagarba

LOUIS K. SITKO 
Advokatas 

ANTHONY VALENTO 
Notaras.

St. Clair Ave. Cleveland,

Ohio Valstijos industrijos per-l Eatrope, Pa. — Pereitą suba-

IR I

$45 iki $60 Vertes

FTFEORM SIUTŲ

po $28-50

Bailey’s—Antros Grindys

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

o <> o o

*■*.*.*»’■*AV»vj Profesoriaus pasišventimas. ___ _____ j  ______ __ .
_i — a R ■ . a jm “B"—.D—5 (Delaware, O., mieste, Wesleyan eitoj savaitėj parodė dar dides-1 tą užėjus dideliam lietui irvan-&as Girdei Clevelande-Apieiinkese 5 universiteto profesorius Hiram - - - - - - - - - ----------------

Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

_ Auso-Sidabro Fondo vajui pri-l 
sirengta. Utarninko vakare Lie
tuvių salėj buvo vietos Lietuvių 
susirinkimas sušauktas Pasko
los stoties komiteto, aptarimui 
prisirengimo prie Aukso-Sidabro I 
Fondo vajaus. 1 
greitųjų šaukta ir visai trumpu I

Isiškija pjauna ką vakar sėjo. 
įMes visi gerai žinom kad Rusų 
'caro valdžia aikvojo milijonus 
.rublių kunigų užlaikymui, ap- 
ikorė kunigus visokių činaunin- 
,kų titulais ir mokėjo jiems rie
bias algas, o šie gi kunigai mo-

vo žiūrėti kuomet kiti leidosi j 
kasyklą jieškoti.

Watson, W. Va., buris anglia- 
I kasių apipuolę kasyklos .automo
bilius kuriais vežiojama anglis 
juos apdaužė ir apgadino. Pa
leista keletas šūvių ir mėtyta 
akmenais. Du vežikai sužeista.

Plieno dirbtu-1 deniui įsilaužus į kasyklą dingo 
Jonas VenclaUskas, 50 m. amž. 
Jis dirbo kaipo pumpuotojas, ir 
tikima 'kad jį užėjus vandens 
srovė nunešė ir prigirdė. Prie 
kasyklos subėgo jo 10 vaikų tė

% i universiteto profesorius Hiram nio pagerėjimo, kneno uirotu- 
į M. Perkins visą amžių vargęs ir vėse jau net negaunama darbi- 

; iš mažos savo metinės algos ku- ninku. Didelė stoka lavintų dar- 
' Irios gavo po $1,800 metuose, ii- bininkų.
*|gai taupęs, gabaus atsiekė savo 
[svajonių — pasenęs ir gatavas

■I mirti biednystėje, nupirko tam 
■ universitetui teleskopą už ket- 

virtdalį milijono dolarių. 
mas tokis atsitikimas ir 
šventimas savo kolegijai 
rikos profesorių tarpe.

Dovana $250,000 didumoj yra 
paties profesoriaus, gi $75,000 
paaukavo jo sesuo ir jos vyras. 
Ta reikalinga universitetui ob- 
zervatorija įsteigta profesoriui 
darbuojantis per pusę šimtme- 

|čio įvairiais budais saugiai in
vestment savo atliekamus pini- 

Igus ir vis juos auginant iki da
bartinei sumai.

Prof. Perkins pradėjo savo 
karjerą kaipo biednas mokyto- 

no matematikos ir astronomijos; 
dabar jis yra netoli 89 metų am
žiaus, ir baigia gyvenimą taip
gi biednystėje.

Profesorius Perkins atsisako 
priimti pagyrimus nuo universi
teto valdybos už tai, ir jis net 
norėjo užslėpti 'jog teleskopui 
pirkti pinigai paeina nuo jo. Te
leskopą dabar budavoja viena 
kompanija Clevelande.

Kadangi teleskopas dar ne
pabaigtas, Prof. Perkins sako 
nepaisąs ar matys jį iki gyvas 
bus ar ne, bile tik žinos kad uni
versitetas jį turės.

Jo įsitikinimu, astronomijos 
mokymąsi perviršija visus mok
slus. “Astronomija yra kara
lienė visų mokslų”, jisai pasakė. ' 
“Niekas kitas neduoda jaunam 
žmogui supratimo apie didybę ir 
ypatingumą visatos kaip studi
javimas begalinėse tolybėse esa
mų saulių ir pačių erdvių.” 

Teleskopas pereina universi
tetui su dviem išlygom, kad jį 
galėtų naudoti visi universiteto 
mokiniai, ir kad tam tikrais pro
tarpiais juo galėtų pasinaudoti 
abelnai žmonės savo žingeidu
mui ir pasimokinimui, po to te
leskopą gali naudoti profesoriai 
tyrinėjimams.

Geležinėse jau kaip kur ke
liama darbininkams algos.

Geležinių dalykų dirbtuvės 
neįstengia išpildyt visų užsaky
mų kiek yra reikalaujama.

Gurno darbai eina gerai, vis 
produkcija didėja.

Ohio valstijos gelžkelių kom
partijos tiki jog gelžkelių darbi
ninkų' streiko nebus.

Puodininkystės darbai eina 
normaliai.

DELEI KUN. BUMŠOS
PRAKALBŲ

Tūlas Tėvynainis 22-me “Dir
vos” No. nupeikia, ir net pajuo-

.Įkia, Kun. (Bumšos prakalbą ku- 
Kadln^i‘““ant Iją jis čia laikė gegužio 29 d. u

„-„--j, „—jI?evynaims savo korespondenci- kjno įmones ne tjį esybės Die- 
laiku, iš tautininkų, mažai kas irlį°Je farP kl’;a "° sako jog Kun. |VQ jr pej{]og jr šventumą ca- 
tegavo žinią. s|Bumsa yra yot sau kunigėlis,; ro ir jo visos šeimynos. Jie mo-

• Aptarimai padaryta sekančio)' In, vls.kas. Girdi, pasiraitę ^(Pikino žmones kad Dievas sutvė- 
tvarkoj: | ą^tonus, pabarskėgo kaip tus- [ r- vjenus dirbti, prakaituoti, o

Sekančiame ketverge, birželio c1^.- a‘lne’ bet nieko gero nePa- kitus būti kunigais'ir valdinin- 
. sake. įkais, o visokiems bedieviams sa-
, Istikrųjų gi Kun- Bumsas yra.^g tinkamiausia vieta yra Sibi- 
. ganą gabus kalbėtojas ir gana re ar^a u- ge]ežiniu grotu.

plačiai bei aiškiai kalbėjo apie. Tnlfini(> • dipvnhaiminvoi ■ bvar- 
dalykus liečiant Lietuvos reika
lus praeityje ir dabar.

Tėv-nis pavadindamas Bumšą 
|komedijantu turbut norėjo kal- 
Ibėtoją pašiept.
| Pirmiausia Bumšas labai gra- 
žiai nupiešė Lietuvos platumą ir 

, u. galybę senovėje. Ypač kovą su 
Aukso-Sidabro fondą Vokiečiais prie Žalgirio. Girdi;

“Lietuvių pergalė prie Žalgirio 
tokia -garsi buvo tuose laikuose 
kaip dabar garsi ši didžioji karė 
arba Napoleono karė. Ir taip 
Lietuviai skaudžiai sumušė Vo- 

1 kiečius kad anie nedryso kelti 
| kartą prieš Lietuvius per penkis 

l šimtus metų.” Labai gražu klau
syti kalbos apie tokį drąsumą 

' ir narsumą Lietuvių pas Žalgi
rį, tik gaila kad Bumšas nepa
minėjo kad tie žiaurus Vokie
čiai buvo ne kas kitas kaip tik 
ištikimi Rymui katalikai ku
riuos Romos popiežius ne tik iš 
Vokietijos bet ir iš Anglijos ir 
kitų šalių surinkęs siuntė užka
riauti pagoniškus Lietuvius.

Taigi rodosi kad Kun. Bum
šas pagal katalikų kunigų poli
tišką nusistatymą padaryti Lie
tuvą labai katalikiška respubli
ka turėjo pagerbti Vokiečius, o 
ne Lietuvius, nes Vokiečiai arba 
kryžeiviai kaip tik pat tokį dar
bą varė kaip dabar varo kuni
gai Lietuvoje: išnaikinti bedie
vybę, padaryti Lietuvą labai, ka
talikiška;

Toliau JBumšas kalbėjo apie 
Jagėlą, Lenkų karalių. Jagėlą 
Bumšas taip labai paniekino ir 
visokių “ištižėliu” išvadino kad 
beklausant rodosi jeigu kur nors 
sutiktum tokį niekšą tai jau ar 
žūt ar but kibtum jam į plau
kus. Lyg tyčia ir čia kalbėto
jas visai nepasakė kad- Jagėla 
būdamas Lietuvos kunigaikščiu 
užėjo į žentus ant Lenkų kara
laitės Jedvygos ir apsikrikštinęs 
kataliku siuntė Lietuvon gaujas 
Lenkiškų zokoninkų kurie krik- 
štino pagonis kaip tik jie išma
nė : ir žodžiu ir kardu ir mirties 
bausme. Taip vargšus Lietu
vius Jagėla sukatalikino kad nuo 
tų laikų pasaulis visai apie (Lie
tuvių narsumą pamiršo. Todėl 
ir čia Kun. Bumšai reikėjo Ja
gėlą pagerbti vieton vadinimo 
“ištižėliu”; nes jis daugiausia 
pasidarbavo aielei šukatalikini- 
m'p'j! Lietuvių.

Nors Kun. Bumšas ir gabus 
kalbėtojas, nors ir daug pasakė 
apie narsumus Lietuvių, bet už 
tai ačiū ne kunigams , neš tai 
visa padaryta Lietuvių .Stabmel
džių, o he katalikų. Jau virš 
penkių šimtų metų kaip Lietu
va katalikiška, bet ką Lietuviai 
katalikai, įkuhigų vadovaujami, 
nuveikė per tą visą laiką?

Paskiausia kun. Bumšas kal
bėjo apie bedievybę Lietuvoje. 
Čia jis labai įsikarščiavęs vi
saip rankom modamas ir galvą 
kratydamas sakė: “Mes pražū
sim-, ‘ bematant supusim jeigu 
neišvysim ‘bedievybės iš Lietu
vos.” Girdi, “Kas pasakys tam
siems žmonėms Lietuvoje kad 
'nėra Dievo, nėra peklos, tai’ jie 
pradės viską plėšti, griauti. Mes 
kraujuose plauksime, taip kaip 
dabar Rusijoje.”

Šičia Kun. Bumšas pajudino 
labai didelį ir svarbų klausimą, 
tik gaila kad šiandieninis kuni
gų nusistatymas šio dalyko ne
išriš, nes tas kunigų nusistaty
mas labai panašus,) viešpatavi
mą ’ dvąsiškijos Rusijoje caro 
laikais. Ir Rusijoje dvasiškija 
neišrišo tamsaus piliečio klausi
mo, taigi šiandien Rusijoje dva-

Pir- 
pasi- 

Ame-

VAIKUČIŲ JAUNYS
TĖS ATMINIMAS

22’d., Lietuvių salėj atsibus vie
šos prakalbos, pamarginimai, ir i 

- bus plačiau paaiškinta apie rei
kalingumą Lietuvai šitokios pa-, 
ramos.

Kalbės keletas vietinių veikė
jų.

Subatoj, birželio 24 d., prasi-1 
dės aukso ir sidabro sunešimas j 
į paskirtą vietą.

Taip pat bus nedėlioj, birželio |
25 d., ir tęsis iki liepos 4 d. 

(Apie
skaitykit Lietuvos Atstovė V.
Čarneckio laišką ant pusi. 1.)

Clevelando delegatai į Detroi
to Seimus. Birželio 17 d. laivu 
iš Clevelando į Detroitą išva
žiuoja apie desėtkas Lietuvių į 
SLA. ir TMD. Seimus.

Nuo SLA. 14 kuopos vyksta: 
A. Praškevičius, 
J. Katkauskas.
Nuo TMD. 20 kuopos:
J. M. Baltrukoniutė,
J. J. žilis.
Į L. P. Iždo konferenciją, ku

ri irgi ten įvyks, važiuoja “Dir
vos” redaktorius K. S. Karpa
vičius.

* Iš svečių važiuoja A. Baltru- 
konienė, A. Žukas ir dar keli 
kiti.

Jeigu dar kas važiuos nuo S. 
L. A. 136 kuopos ir TMD. 47 
kuopos tai delegatų ir svečių į 
Seimus susidarys virš tuzino.

Baigią mokyklas Lietuviai. 
J. Botyrius baigia Clevelando 
Muzikos Konservatoriją. Jis yra 
gabus smuikorius, jau turi ke
letą mdkinių, irgi Lietuvių; mo
kina labai pasekmingai. Atei
nančią žiemą jis žada pasirodyt 
ant Lietuvių scenos.

Reikia priminti kad Botyrius 
plačiau žiuri į dailę negu žiūro
nai ir kiti tokie; jis gaidose ne
mato jpkų partijų ar sektų, to
dėl bus naudingas plačiai Lietu
vių visuomenei, jeigu tik jam 
kapitalas pavelys atsiekti jo už- 
ribriežtą tikslą. Dovydas.

’ Jurgis Baltrukonis, plačiai ži
nomų Clevelande Baltrukonių 
sūnūs, „baigė Cathedral Latin 
School augštesnęją mokyklą. Su 
ju o'•baigė tą mokyklą ir kitas 
Lietuvis, A. Savickas.

Kitas miesto augštesnes mo
kyklas baigė keliolika kitų vai
kinų ir mergaičių Lietuvių.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10'iki 12

Vakarais ofisas atdaras hub 7 iki’ 8 
935 E. 7? St. .Garfield Bank Big.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS tStj

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 -valandai vakaro

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Xxxnxxxxxmnxxxixxacm
< Gydytojas- ir Chirurgas 3
: DR: ADOMAS SZCZYIKOWSKI
; 982 E. 79 St.. Cleveland, O. 3
" — Telefonai — i
J Rosedale 5758, Princeton 431 3
" Valandos: tik vakarais nuo 7 
« iki? 9 vai.
" Nedėldicniais nuo 3 iki 4 v.al
^minnnUmn»ur 3

O| Apsaugok Savo Jurta i
y Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti

Atsitikimai gali Sunaikinti
Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
ničius.’ Tą atliks A. B. Bartoševičius geriausio
je Kompanijose, todėl reikale nepamirškite, 
reikalais galima apsirūpinti per telefoną, 

arba ypatiškai atsilankius

Šiuo antrašu:

A. B. BARTOŠEVIČIUS
33’52 Superior Ave. ‘ Cleveland,

Tais 
laišku

<>O o <>

f
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Ohiol X

Tokioje' dievobaimingoj tvar
koj kaž kas iš kažin kur atėjo 
ir Rusijos artojui į ausį pakuž
dėjo: “Nėra Dievo, nei peklos, 
caras 
šnipų 
do ja; 
ugnis 
kūrė?
rie garbino carą ir kunigus lai
kė šventais ir bažnyčias laikė 
už Dievo namus; jie nukovė ca
rą, kąuja tuos pačius kunigus, 
o Dievo namuose arklius laiko.

Pasaulis vis geryn eina ir nau
jų gadynių įvykimo nieks nega
li sulaikyti. 'Kaip kiaušinis iš
buvęs šiltoj vietoj jam paskirtą 
laiką trūksta iš jo išeina gra
žus jaunas Vištytis; o jeigu tas 
Vištytis tampa 'kiaušinyje numa
rintas tai vėliau supusta ir su
sprogsta užkrėsdamas apielinkę 
nuodingu dvokimu. Rusiją ga
lima palyginti į kiaušinį iš ku
rio butų išėjęs 1905 metais- res- 
publika-vištytis, bet caras su vi
sa dvasiškija ir šnipų gaujomis 
tą' Vištytį numarino, 'kuris ' per 
penkiolika metų supuvo ir su 
smarkumu sprogo ir dabar bjau
riai dvokia net visam pasauliui.

Nuotikis Rusijoje turėtų būti 
gera pamoka ir musų Lietu
viams kunigams, nes šis nuoti
kis parodo kad apšviesti .tamsią 
lįpudįi kunigiško, mokslo nepa
kanka, reikia daugiau svietiškų 
mokytojų, valdiškų mokyklų, ir 
kudmet tamsioji liaudis susipa
žins su tikrais mokslais, kuomet’ 
pažins daugiau apie tą patį žmo
gų ir kuom, mes visi esam, tuo
met tamsioji liaudis turės ge
resnį supratimą apie Dievo esy
bę ir kunigijos naudingumą ir 
valstybės pareigas.

Taigi nors katalikų Lietuvių 
kunigai nepaisytų visuomenės 
reikalų, nors jiems nerūpėtų ir 
žmonių gerovė, bet del pačios 

[kunigijos labo nereikėtų jiems 
tą šaką kirsti ant kurios jie vi
si yra sutupę. Nereikėtų sekti 
tuo pačiu keliu kaip kad jie se
kė caro laikais, nereikėtų jungti 
bažnyčią prie (Valstybės, bet tu
rėtų pažiūrėti į kultūringesnes 
valstybes kurios matė reikalą 
atskirti bažnyčią nuo valstybės, 
ir jų kėliu sekti.

Pagaliaus galima pasakyti jog 
Kun. Bumšos prakalba buvo la
bai svarbi, ir jis kaip ir kiti ga
bus jų pusės kalbėtojai, daug 
ką pasako, o nieko neužbaigia; 
nes jiems tas labai kenktų. Bet 
dalyką kiek nors pagvildenus pa
sirodo kur kunigų politika Lie
tuvą veda. Kun. Bumšos pra
kalboje išreikštą mintį pavadi
nu visų kunigų politika, nes jis 
patįs pasakė kad jis -kalba visų 
Lietuvos katalikų vardu. Todėl 
“Dirvoje” tilpęs Tėvynainio ap
rašymas apie Kun. Bumšos pra
kalbą buvo persiauras.

Note garbė, drąsumas ir pasi
šventimas del Tėvynės labo apie 
ką Kun. Bumšas kalbėjo, kuni
gams netenka, Ties tas buvo se
novės Lietuvių stabmeldžių; 
nors niekas kitas tiek nelaimių 
Lietuvon neatnešė kiek katali
kai kryžiokai ir vėliau Lenkų 
zokoninkai; nors Rusija “plau
kia kraujuose” pasidėkavojant 
kunigijai — tas mums nelabai 
svarbu. Kas praėjo jau negryš. 
Bet mums labai yra svarbu kad 
kunigai savo politika nenuvestų 
Lietuvos į tokią padėtį kurioje 
šiandien randasi Rusija, ir į tai 
turime dabai rimtai žiūrėti ir 
nesnausti rankas susidėję.

K. Z—kutiš.

su savo visa kunigija ir 
gaujomis tave tik išnau- 
jie visi niekšai”. Na ir 
siaučia — ir kas ją su- 
— Tie patįs žmonės ku-

Horrison ir Jefferson apskri- 
čiuose, Ohio valstijoj, išleista 
uždraudimas streikuojantiems 
maineriams kištis į tuose pavie
tuose veikiančias kasyklas 
trukdyti dirbantiems.

ir

15Cincinnati, O., nubaustas 
metų kalėjimo ^siuvėjų unijos 
agentas Reichert kuris samdė 
banditus sumušti žmones kurie 
dirbo laikę siuvėjų streiko. Tei
sėjas jam davė .šitokį pamrfki- 
nimą: “Tu nesi Amerikoniškas 
darbininka's; vietoj to, esi že
mesnis už jį. Tavo pasielgimai, 
kaip šiame atsitikime parodo, 
padarė daugiau blėdies unijai 
negu kokie sudėtini kapitalai 
galėtų padaryti. 'Juo greičiau 
tu ir tavo rūšies žmonės bus pa
taisyti tuo geriau bus unijonizr 
mui.” Reichert atrastas kaltu 
už mokėjimą- po $35 banditams 
už kiekvieną darbininką kurį jie 
sumuš taip kad jis negalėtų už
imti streikuojančio vietos'.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame savo draugams 

ir rėmėjams kad mes persikėlėm sa
vo ofiso skyrių iš P. Šukio (2345 St. 
Clair Ave.) į fiaują vietų, The St. 
Clair Pharmacy,'1 kuri yra skersai 
nuo Šukio krautuvės, po numeriu

| Ir šioje naujoje savo vietoje mes 
I stengsimės pasitarnauti savo vien-I 
taučiams visokiuose jiems reikaluose. 
Visokiame atsitikime nebijokit pra
šyti musų pagalbos, kuri bus 
kta

J£5 2402 St. Clair ir kampas E. 24 St. tame universitete ir moki- t— «;«.*« naninio uvn vilnis mo.

Reikalaukit “Dirvoje”
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO

Vienam balsui prie fortepiano
1. Bernužėl, Nevesk Pačios___ 50c
2. O Pažvelgki, Mieloji ________ 50c j

Dviem balsam prie fortepiano: J 
Skrenda, Lekia Musų Mintis_75c j

Trisdešimts Lengvų 
(a capella) Duetų___

Mišram Korui:
Pirmyn j Kovų už Tėvynę __ 50c 
Giesmė į šv. Kazimierų_____ 50c
Keturiolika Dainų (viename 
sųsiuvinyj) ----------------------- 1.00

7907 Superior Avenue
Cleveland, O.

3.

5.
6.
7.

1.50

DR. V. KUDIRKOS DR-STĖS 
VALDYBA

Pirmininkas — A. Praškevičius 
907 E. 130th Street

Pagelbininkas — K. Petraitis 
11504 Moulton Ave.

Sekretorius — J. Ruszkis 
Church Av. Tel. Lincoln 4646-J 
Sekretorius — V. K. Yurgilas 

1125 E. 79th St.
Iždininkas — P. Akšis

8205 Euclid Ave.

Užr. 
3101 
Fin.

Vietinė Naujiena
Pranešam savo pažįstamiems ir vi
siems Clevelando 
laikom krautuvę 
aiskrymo, cigarų, 
rimų ir groserio. 
ti pas mus.

ST. ir J. MAZLAUSKAI 
1066 ANSEL RD.

Lietuviams jog už- 
vi šokių saldainių, 

cigaretę, šaltų ge- 
Prašom atsilanky- i 

(26) |

RAKANDAI parsiduota labai pigiai, 
trims kambariams, beveik dar nau

ji, vieni metai tevartoti. Kreipkitės 
pamatyt šiokiom dienom tarp 5 ir 8 
vakare* subatoj po pietų. (25) 
P. J. .MATUS, 1121 E. 79 St., inėji- 
mas nuo Pulaski avė.

VIETA OFISUI—■du privatiški kam
bariai Advokato Ofise; telefonas ir 

stenografiškas patarnavimas; rami 
vieta, šviesi, ir prieinama; svetimas 
kalbas vartoję nuomuotojai pageidau
jama. Telefonuokit Cherry 1285.

Vyrai Mokykitės B ar beriant 
dieninės ‘ir vakarinės pamokos; 
Uždirbsit besimokinant — Di
delis barberiii reikalavimas — 
Vieta duodama. Mokinkites ama
to kuris užsimoka. 'Katalogas 
dykai. Rašykit ar kreipkitės: 
MODERN BARBER COLLEGE 

2215 E. 9th Street

Visi kurie busit priimti prie ko
munijos šventos, ir norėsit tu
rėti sau atminčiai artistišką gra
žiai padarytą paveikslą kuris 
bus ant viso amžiaus jums pa
matyti savo jaunystės dienas, 
ateikit pas mus užsisakyti. Kas 
užsisakys pas mus tuziną pavei
kslų gaus dovanai gražų didelį 
paveikslą pasikabfnimui ant sie
nos. Prašome visų atsilankyti. 
Kaina paveikslų vaikams pri
imantiems komuniją numažinta. 
Visus kviečiu atsilankyti — 

ANTANAS BARTKŪS 
1197 E. 79th St. Cleveland. O.

Siuonn norime išreikšti savo džiau
gsmų ir padėkų
Dr. Albert Ivnik, D. C.

Dele
pų

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

6408 St.' Clair Ave.
kuris išgydė musų dukterį Helerių. 
Ji buvo lovoje per visų mėnesį, nuo
latos ėjo blogyn, bet dabar, po trum
po laiko, ji atgryžo į savo normalę 
sveikatų. Mes ištiesų tikime jogei 
Chiropraktika yra geriausias gydy
mo metodas. Su geriausiomis reko
mendacijomis liekame

MR. & MRS. JERANC
1013 E. 63th Street.

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

guli nuo to ką darysit dabar.

f ◄> o <>

Mano pragarsėjimas tapo subudavota ant 22 metų pastebėtinų: pasekmių kokias 
aš gavau tūkstančiuose atsitikimų kada k’t’ 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 tą tiesiog pasakysiu, o jeigu išgy
doma aš priimsiu tave kaipo pacientą. Mano stiprus X-Spindulfai tankiai pasako tikrą jūsų ligos 
padėtį. Nėra jokių spėjimų, Aš egzaminuoju jūsų šlapumą ir Kraujo ir galiu pasakyti ar esi tin
kamas apsivedimui. Aš gydau Užsisenėjusias 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, mane vaistai vėliausi, mano 
egzaminavimas atsargiausias jr pertikrniantis jus jog aš suprasiu jūsų Tigą-

Aš nieko nerokuosiu už egzaminavimą, pasitarimą ir patarimus, sykiu ir X-Spindulius jeigu pas 
mane gydysites. 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

D R. BAILEY “SPECIALISTAS”
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedčl’diemais nuo 10 iki

5511 EUCLID ĄVE. Netoli E. 55th St. ROOM 222. Antros
SaSraCLEVELAN’D. OHIO

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių

1 po piety. 
Grindis

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai

Didelis Išpardavimos
Jaunų Vaikinų

<>

T\r. Richter 
r“PAiN-

EXPELLER
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
lad naudokite Sitę patikėtinu naminį 
vaistu, persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Pain - Expellerlo, kuri? 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba pas.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St, 

Brooklyn, N. Y.
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PERVIRŠIS DAUGYBES AUGŠTOS RŪŠIES SIUTU 
VAIKINAMS LIKO NUPIRKTA NUO EDERHEIMER 
STEIN CO., TAIGI DABAR IŠSTATYTA PARDAVI
MUI UŽ PIGIAU NEGU SANDELIŲ KAINOS.

DAUGYBE ĮVAIRIŲ STILIŲ, PASIŪTI IŠ GRYNOS 
VILNOS AUDIMO, ĮVAIRIU PAVIDALŲ MARGINIŲ 
KAIP LANGUOTŲ, DRYŽIUOTŲ ik VIENŲ SPAL
VŲ. ATSAKANČIO DARBO, EKSPERT1ŠKAS PRI
TAIKYMAS KIEKVIENOJ FORMOJ. MIEROS EINA 
NUO 35 IKI 42.
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torius 
vesti į 
■operate: 
sikalbėt 
išlygas.

Kome 
ver pas 
tyrinėji: 
ir algų ' 
negauna 
pragyve 
operator 

■darbų p 
buna be 
-suėmus 
■skurdžia 
linges si

Utah i 
angliškai 
riumenė 
padarė u 
ir nušovi 
■žeidė vie

Nežiur 
daugelis 
soje šaly; 
smarkiai, 
darbius ,j 
normalio. 
sirodė kėl
SU-

Automc 
j e šalyje 
mėtį negu 
na daug i 
lių, ir to 
įsiveikė.

Unionto 
sprogdinta 
delei to ka

Connells 
ja prašalii 
dešimta s 
kasių.

Chicagoj 
ryba neatii 
ną .po kiti 
pavelijimus 
joms num 
algas. Kas 
kelis nuosp 
žkelių dari

' algų numui
Kaip suei 

mes, skelbi: 
kų unijų i 
veik darbų i 
durnoje bah

Nuo liepc 
si gelžkeliai 
binin'kams i 
kelių darbo

Amerikos 
konvencija 
gyrė augliak 
gi entuziast 
vo kalbama 
ti gelžkelieč.

Cresson, P 
kai leidžia st 
bininkams g 
panijų butuo

Richmond, 
kompanij ų i 
unijistai ant 
sau audeklin 
Kompanijos 
uždrausti dai 
žemių gyverii 
liko žmonėms 
kioj audeklin.

Bedarbių si 
lat eina mai 
tęsiasi geležiu 
kas.


