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Santarve Pripažino Lietuvą
Sumišimai Vokietijoj Didėja

VOKIETIJOJ PRADĖJO SIAUSTI MONAR- 
CHISTA1, IR SKERDIMAS ŽYDIŠKOS 

KILMES DIDŽIŪNŲ VAROMA TOLYN.

Po Ilgo Atidėliojimo Santarvės Valstybių 
Ambasadorių Taryba Pripažino Lietuvą.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gelžkeliečiai Streikuoja
Chicago. — Nuo liepos 1 d. 

apšaukta streikas gelžkelių dirb
tuvių darbininkų, kuris paliečia 
400,000 įvairiose šalies dalyse 
dirbančių žmonių. Jie yra pir
mutiniai sustreikavę prieš nu- 
kapojimą algų įvairiose šakose 
prie gelžkelių dirbančių.

Iš valdžios pusės 'buvo bandy
ta streiką sulaikyti ir valdiška 
gelžkelių darbo taryba kvietė 
darbininkų unijos pirmininką į 
pasitarimą, bet tas nieko, nepa
klausė ir išleido -įsakymą darbi
ninkams streikuoti.

Daugelis gelžkelių ‘kompanijų 
sutraukė savo kontraktus su

• išlaukinėmis firmomis kur bu
vo davę atlikti joms darbus, tuo 
tarpu laikant savo darbininkus 
be darbo.

■Laikinai užtraukta išėjimas 
streikan 400,000 .kelių užžiurėji
mo darbinirtkų, bet jie pasirengę 
bile valandą išeiti.

Gelžkelių kompanijos pasiryžę 
šiame streike kovot iki galo ir 
Įvest “atvira visiems,
nesiskantant 'su unijomis.

Fordo gelžkelio dirbtuvių dar
bininkai -Lima, O., atsisakė iš
eiti streikan, ries; sako, Fordas 
nepasinaudojo valdžios -gelžkelių 
darbo tarybos nuosprendžiu nu
mažini algas.

Angliakasių tarybos. Washin
gtonan birželio 30 d. pradėjo su
važiuoti angliakasių unijos sky
rių viršininkai ir kasyklų ope
ratoriai ant Prezidento Hardin
io užkvietimo pasitarimui apie 
budus užbaigimui streiko mink
štosios ir kietosios anglies ka
syklose. Nors neūnijinės kasyk
los prie ,to nieko neturi ir jos 
varo savo darbą kiek išgali, ite- 
čiau West Virginia valstijos ka
syklų operatoriai irgi pribuvo 
tėmyti kaip dalykai nusisvers.

Atidarydamas konferenciją, 
Prezidentas Harding savo kal
boje pareiškė angliakasių indus
trijos vadams, kaip darbinirtkų 
taip ir savininkų, kad butų ima
masi išrasti budus nesusiprati
mą užbaigti, nes kitaip valdžia 
busianti priversti paimti į savo 
rankas tvarkymą kasyklų strei
ko laiku.

-Kuomet abi pusės susieis į 
krūvą, sakoma valdžia paliks 
joms tarp save viską iškulti ir 
išsidirbti planus streiko užbai
gimui:
’ Kansas valstijoje angliakasių 
'streikui tęsiantis ir pasikarto- 
jant riaušėms bei naikinimams 
kasyklų budinkų, gubernatorius 
paskelbė apšauksiąs mobilizaci
ją valstijos kariumenės užlaiky
mui ramybės nežiūrint kiek tai 
kainuotų.

Areštuoja darbininkus sąry
šyje bu atsibuvusia kare Herrin, 
Ill.; kame užmušta virš 20 ske- 
bų ir daug jų sužeista. Pirmas 
■suimtas tardymams yra unijis- 
tas angliakasis iš Carterville, 
kuriam užmetama kaltė grasini
mo kasyklos užžiurėjimo darbi
ninkams Madison kasykloj.

Po gandų jog daugelis lavonų 
randasi užgriuvusioj kasykloj 
po tų didelių ihušių, kompanija 
pradėjo atkasinėti ir jieškoti 
negyvėlių.

Pakelinėja algas. Southbrid
ge, Mąss. — šešetas .savaičių at
gal čia Hamilton kompanijos au- 
dinyčioj darbininkams nukirsta 
algos 20 nuoš. Dabar paskelbta 
jog nuo liepos 10 d. visiems bus 
mokestis pakelta 10 nuoš.

Buffalo, N. Y., sustreikavo 
visi tramvajų darbininkai. Pir
mose streiko dienose apsireiškė 
riaušių. Darbininkai streikuo-

d.Paryžus, birželio 30 
— Santarvės valstybės at- I 
stovaujamos ambasadorių 
taryboje, nusprendė pri
pažinti Lietuvą. Opinija 
del pripažinimo buvo su
kyla iš Suvienytų Valstijų 
pusės.

Kruvina Savitarpine Ai
rių Kova

Dublinas. — Liepos 4 d. da
ryta atakai prieš hotelius ku
riuose laikėsi apsistoję Airių 
respublikonų kareiviai, bom
barduota sunkiomis kanuolė- 
mis. Airiai- sukilėliai jau te
beturi mažą dalį budinkų, ki
tus atėmė Laisvos Valstijos 
armija. Apie 15 užmušta.

Dublinas. — Airijoje prasidė
jo baisi savitarpinė karė — ko
votojai už nepriklausomą Airių 
respubliką pradėjo karę su pa
sidavusiais Anglijai ir sutiku
siais ant Laisvos Valstijos.

Birželio 30 d. Dubline prasi-
Demonstracija ir Riaušes i 

Berline
Berlinas. — Pereitos savaitės dėjo mūšiai -tarp respublikos au

gale Berline buvo surengta de- mijos sukilėlių ir -Laisvos Val- 
monstracija sąryšyje su nužu
dymu užrubežių ministerio Dr 
Rathenau. 
veržė į namus dviejų atstovų, davė nelaisvėn, 
žmonių partijos narių, vieną iš j Visas miestas dideliame 
jų smarkiai sužeisdami. Taipgi I sirupinime, žmonės baimės 
išdaužė langus ir suardė rakan- imti nežino kas toliau dėsis, 
dus dviejų laikraščių ofisuose, buvusio mūšio 49 žuvo, 178 
Pribuvus policija pradėjo de- žeista. Nors -tvirtovė apardy- 
monstrantus vaikyti, trįs nušau- ta bet niėkas.iš jos gynėjų ne- 
ta, 25 sužeista. žuvo, nes nerasta griuvėsiuose

« ♦ ♦ Į nei vieno negyvo.
Birželio 2 d. respublikonų ka

reiviai buvo užpulta Moran’s 
viešbutyje, kur po a tako jie pa
sidavė.

Daugelyj dalių Airijoje eina 
savitarpinės .-kovos ir žudynės.

stijos kareivių. Po didelio mū
šio liko užimta respublikos ar- 

Demonstrantai įsi- mijos tvirtovė ir kareiviai pasi-

Hamburgas. ■— Susekta suo
kalbis pradėti žudyti visus žy
mesnius žydus Vokietijoje už
imančius. valdiškas vietas. Dr. 
Rathenau irgi paėjo iš žydų gi
minės. Suokalbis susekta po 
suareštavimo laivyno komandie- 
riaus Warnecke.

Berlinas, liepos 3d. — Du 
užpuolikai gatvėj durklais su
badė garsų Vokietijos politiš
ką rašytoją Maximiliana Har
den. Jis sunkiai sužeistas bet 
ne mirtinai. Menama tai yra 
darbais1 prie-žydiškų žudeikų 
organizacijos kuri nužudė ir 
D-rą Rathenau.

Prieš monarchistų reakciją 
liepos 4 d. laikyta didžiausia 
demonstraciją kokią Berlinas 
matė. Daugiau 100,000 orga
nizuotų darbininkų, rądikalų, 
socialistų ir komunistų mar- 
šavo su raudonomis vėliavo
mis ir muzika protestuodami 
prieš reakciją ir už respubli
ką. Iš gatvių ištraukta poli
cija kad neįvyktų susirėmi
mų ir šaudymų.

. Visoj Vokietijoj sustreikavo 
spaustuvių darbininkai. Ham
burge j ureiviai ir garo gamin
tojai laivuose pametė darbus.

Kares Stovis Silezijoj
Berlinas. — Gleiwitze, Silezi

jos, Vokiečių gyventojų susirė
mime su Francuzijos kareiviais 
penkiolika žmonių užmušta ir 
dvidešimts penki sužeista. Ta
me mieste apšaukta karės sto
vis

Audra ir Tvanas Buenos 
Aires

Buenos Aires, Argentina. — 
Baisus uraganas perėjo Argen
tinos sostinę, ir užėjus dideliam 
lietui pasekė tvanas, kurio pa
sekmėj išgriauta daug budinkų 
ir prigirdyta daugelis žmonių.

Argentinoje šituo laiku yra 
žiema, bet toje dalyje neatsibu- 
na didelių žieminių šalčių.

Meksikonai Persekioja 
Amerikonus

Washington. — Netoli Tux- 
tano, Meksikoj, Meksikonai ban
ditai po vadovyste Gen. Larra- 
ga užpuolė Amerikonų kompa
nijos aliejaus traukimo įstaigą 
ir užėmė visą jų nuosavybę rei
kalaudami 10,000 pesos atpirki
mui. Daug pirmesnių tokių at
sitikimų yra buvę, ir daugelyj

ja prieš įvedimą “atviro darbo”, j vietų žuvo po kelis Amerikonus.

su- 
ap-

su-

LAIVŲ LENKTYNES
SU ATEIVIAIS

New York. — Keletas garlai
vių su pasažieriais iš pietinės 
Europos pereitą savaitę varė 

I tarp save lenktynes kad pirmiau 
pribuvus į. uostą ir išsodinus sa
vo pasažierius, i kurių įleidimas 
priklauso nuo to katrie pirmiau 
atvyksta, iki nębuna užpildyta 
to mėnesio kvota įleidimo skai
čiui, 
ei jos, 
ma, o

Sulyg suvaržytos imigra- 
mažas skaičius teįleidžia- 
atvažiuoja labai daug.

Stipendijos Lietuviams 
Prahos Universitete

Washington, birž. 28 d. (El
ta). — Anot Čekų sostinės Pra
hos Universiteto Profesoriaus 
Smetanka, Vytauto laikais Pra
hos Universitete buvę 10 tri- 
pendijų Lietuviams studentams, 
čekai žada ir dabar skirti Lie
tuviams tiek stipendijų.

Šv. Tėvo Atstovas 
Pabalti jai

Washington, birž. 28 d. (El
ta). — Iš Lietuvos oficialiai 
pranešama kad Šv. Tėvo pasiun- 
•tiniš Lietuvai, Latvijai ir Esto- 
nijai, <Kun. Zecchini, -buvo pa
skirtas Pabaltijai tikru pilna
teisiu vizitatorių, nei kiek ne
priklausomu nuo Šv. Tėvo nun
cijaus -gyvenančio Varšuvoje.

Nuskandino Laivą su 
Šešiais Žmonėmis

Quebec, Kanada. — Garlaiviui 
praeinant pro m-ąžą 'laivą ir šo
nu sudavus į jį, mažasis nus'ken-

— -do-ir su juo žuvo šeši žmonės.
Didysis -laivas tuoj sustojo, bet 
nerasta nei žymių žuvusių žmo
nių.

'Sovietų Atstovai Giriasi 
Atsigavimu Rusijoje
Haga. — Sovietų atstovai no

ri gaut viso pasaulio pasitikėji
mo, kad tuomi galėtų išsisukti 
iš savo keblios padėties ir gauti 

I pagalbos. Sovietų Rusija jau 
pati pradeda tvarkytis ir dirb
ti pasirodymui kitoms šalims 
jog stengiamasi užsiimti tikru 
darbu, o ne svajonėmis.

Litvinov, sovietų delegacijos 
galva, turbut paintekmėtas aš
triu Europos valstybių nusista
tymu', užtikrino jas jog Rusijos 
delegacija sutiks ant bile pro
gramų išdirbto pasiekimui bent 
kokios išvados nustatančios at- 
grąžinimą svetimų šalių piliečių 
nuosavybės Rusijoje užgrobtos 
bolševikais. Bet kaip ten nebu
vo, Rusija nemano atsisakyti 
nuo komunizmo.

Šių metų javų derlius, sako 
■Litvinov, Rusijoje išrodo pui
kus, javų kainos pinga, ir mais
tas abelnai eina 
pasibaigs šįmet, 
lių vertė pakilus, 
bininkams algos 
35 nuoš.; įvesta 
savime ir muituose; ineigos nuo! 
gelžkelių, pąčtų ir telegrafų pa
didėjo delėi to kad žmonės da
bar turi mokėti už jų naudoji- 
mą.

Pirm to,' Litvinov buvo karš
tai pareiškęs Hagos atstovams: 
“Mes čia neatvykom diskusijų 
varinėt, mes atvykom tikrai su
žinot ką jus galit padaryt da
vime mums kreditų ar duoti ga
rantijas kad jie bus suteikta.” 
Taip jam pabaigus kalbėt? be 
biskio -konferencija neskilo, tai 
yra, butų prisiėję uždaryt ir 
pabaigt viską, ir tik -ačiū vie
nam Anglijos atstovui, po jo 
taktingos kalbos viskas apra
minta, Jermas nutilo." Jis pa
reiškė, su užtikrinimu; jog ant 
tam tikrų išlygų, visos šalįs su- ■ 
.tiks pagelbėt Rusijai paskolo- j 
mis.
ditų sub-komisijoj, -kurioj, yra ir 
Lietuvos atstovai.

SU
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Žiaurus Pasielgimas 
Redaktorium

Orlando, Fla. — Nakties 
ku gauja .žmonių užpuolė
muose leidėją-redaktorių Flori
da Post laikraščio, išvedė į lau
ką, nuplėšė nuo jo drapanas, iš
tepė smala ir apibėrė plunksno
mis, po to dar įsakė savaitės lai
ku išsidangint iš to miestelio. 
Visas tas žiaurus darbas pada
ryta, 'kaip jis spėja, del jo strai
psnio atakavusio tūlą kandida
tą ant majoro tame mieste.

pigyn. Badas
Popierinų rub-

Valdžios dar- 
numažinta po 
reformų tak-

Rusai savo ožį parodė kre-

Leninas Pasitraukia Lai
kinai del Ligos

Kopenhagen. — Pranešimas iš 
Maskvos skelbia jog Rusų ko
misarų taryba pavėlino Leninui 
pasiliuosuoti nuo pareigų iki ru
dens delei jo nesveikatos. Me
nama jog Komisaras Curupa, 
antras tarybos vice prezidentas, 
pasiliks Lenino vietoj.

Leninas .Mirties Patale
Berlinas. — Rusijos premje

ras Leninas randasi ant mirties 
patalo, praneša žinios iš Mask
vos.

Leninas, kaip žinios skelbia, 
sunkiai serga jau kelintas mė
nuo. Jo draugai Hagos konfe
rencijoj tikrina jog Leninas dar 
vis geroj sveikatoj.

Jau kelinti, metai kaip įvai
rios žinios bando Leniną numa
rinti.

Jesup, Ga. — Gubernatoriui 
paliuosavus du negru buvusiu 
įkalintu už kriminalį užpuolimą 
ant moterų, minia žmonių už
klupus atėmė juodu iš šerifo 
rankų ir nulinčiavo.

Prezidentas Harding liepos 4 
dieną viešėjo savo miestelyje, 
Marion, Ohio, kur buvo išJcil- 
mingai sutiktas. Tą dieną ap
vaikščiota to miestelio šimto 
metų sukaktuvės rtuo įsteigimo.

New Castle, Pa., trūkis užmu
šė 3 žm. važiuojant per reles.

Didžiųjų Ežerų laivų darbi
ninkai rengiasi streikuoti idelei 
jiems algų numažinimo.

TRUKIU! NUVIRTUS
SEPTYNI ŽUVO

Atlantic City, N. J. — Iš Cam
den, N. J., į Atlantic City va
žiuojąs trūkis nušoko nuo relių, 
ir keletas- (vagonų- nusirito nuo 
kranto. Vagonai buvo pilni 
žmonių, iš kurių menama bent 
10 užmušta, keli šimtai sužeista. 
Nugriuvo septyni vagonai. Ke
letas lavonu išimta tuoj po ne- ... . , . .... . _ T ‘ , T, . so-sidabro fondan vajaus laikulaimes. Kitu nerasta. Is visų1. , . , .. .. . , .. , į,. ,, ‘iir pavedę inteikti Atstovybei,apielmkių sušaukta pagalba — 
gydytojai, riursės, ambuliansai 
ir policija su ugniagesiais.

PASKOLOS STOČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
ŠAUKIAMA LIEPOS 19-20 D.

Lietuvos Atstovas šaukia pa-? 
skolos stočių delegatus suva
žiuoti Washingtonan 19 d. lie
pos. Tą dieną iš ryto delegatai 
prašoma atvykti j Atstovybę 

i (1925 F Street, N. W., Washing-[ 
I ton, D. C.) su dovanomis ku
rias jų stotįs bus surinkę aūk-

Kūdikis Gimė Orlaivyje
Paryžius. — Viena Paryžietė 

turtuolė užsipelnė garbę pirmu
tinė pagimdžiusi 'kūdikį ore. Ji 
buvo išvažiavus vasarai pietinės 
Italijos rezorte, tenai pajutus 
pirmus gamtos persergėjimus 
tuoj pasisamdė orlaivį lėkti į 
Neapolį, bet kūdikis gimė ore, | 
6,000 pėdų augštyje, nepasiekus 
reikalingos vietos. Tada lakū
nas nusileido pirmiausioj vietoj 
•ką kelyje rado, ir tenai turistų 
viešbutyje jai suteikta pirma 
pagalba.

To nuotikio atminimui moti
na tą orlaivį nusipirko, o kūdikį 
pavadino vardu karės laiku la
biausia pasižymėjusio Prancūzo I 
lakūno Guynemeyer.

' Dovanos bus priimta ii- pakvi
tuota prieš piet; gi 3 vai. po 
pietų Washinitone hotelyj įvyks 
stočių delegatų susirinkimas.

Tarp kitko, šiame suvažiavi
me bus apsvarstyta tolimesni 
Lietuvos rėmimo reikalai, Har- 
ris’o paminklo klausimas, 
gi bus renkama 
čių Centras.
* Ant rytojaus, 

į I įvy^ks Arlingtono 
kilmingas

• atidengimas. ----- ---
Leitenanto S. Harris, dalyvau
jant kolonijų delegatams, Lie
tuvos vardu bus uždėta ant pa
minklo vainikas. Pageidaujama 
ku: '^ž'.-.u.riąs vainikų skaičius 
nuo-musų kolonijų ir organiza
cijų. L.I.B.

t, taip- 
Paskolos Sto-

liepos 20 d., 
kapinėse iš- 

Harris’o paminklo 
Ant kapo a. a.

Lenkų Žiaurumai Vil
niuje prieš Lietuvius
Washington, birželio 27 d. 

(Elta). — Lenkai areštavo vi
sų Lietuviškų laikraščių re
daktorius, Lietuvių poliklini
kos personalą Vilniuje. Iškra
tė gimnazijos mokytojus.

Ukrainos Atstovas Ap-

Washington, birž, 28 d. (El
ta)-. Sovietų valdžiose kaip 
Rusijos taip ir Ukrainos ima 
viršų centralizacijos -krypsnis, 
kurs reikalauja kad federuoto- 
sios su Sovietų Rusija respubli
kos, kaip -tai Ukraina ir kitos, 
nelaikytų užsieniuose savo at
skirų atstovų, bet kad Rusijos 
atstovai atstovautų drauge ir 
visas feijeruotasias respublikas. 
Del tos priežasties nėra žinios 
ar bus prisiųsta kas kitas Čiu- 
ži-no vietoje atstovauti Lietuvo
je Ukrainos Sovietų Respubli- 

ar tos pareigos bus uždėta
Rusijos Sovietų Respubli- 
atstovo.

ką, 
ant 
kos

■f

P

Bolševikų Atstovai 
“Strajinasi”

Haga. —Sovietų delegatai 
ant greitųjų užsisakė “buržujiš
kas” drapanas pas geriausius 
Holandijos Sostinės siuvėjus.

Jie tikisi neužilgo pasimatyt 
su Holandijos- karaliene Vilhel
mina. Nedrysta pasirodyt savo 
“darbininkiškose” drapanose to
kiai ypatai kurios vienluomę ca- 
rienę jie nužudė tik del to kad 
ji buvo carienė.

Suvalkų Sutartis Įregis
truota Genevoj

Washington, birž. 28 d. (El
ta). — Iš Kauno oficialiai pra
nešama -kad Lietuvių-Lenkų su
tartis Suvalkuose (spalio 7 d.. 
1920 m.) -Lietuvos vyriausybės nyje. 
rupesniu dar kovo mėn. šių me
tų yra įregistruota Tautų Są
jungos Sekretoriale.

Lenkai muša žydus Vilnių- Yęs atgal-jš Amerikos, kur bu- 
je. Uždraudus Vilniuje laikyti vo areštuotas, Rusų Sibiriečių 
prieš-žydišką -paskaitą, intužę vacjas <jen. Semionov apsirgo 
Lenkai rengėjai paskaitos -vie- an| ]ajvo jr atvykęs į Nagasaki 
na policista užmušė, paskui pra- 5 . ....
dėjo mušti Žydus, dešimts jų lsslprase lelstl Ja“ tenal lsllp’ 
sužeista. ti ir vykti ligonbutin.
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Žuvo Trįs Lakūnai
San Antonio, Tex. — Trįs or- 

laivininkystės' kadetai žuvo su 
orlaiviu jam nukritus ant žemės. 
Po nukritimo orlaivis užsidegė, 
jame buvę lakūnai irgi žuvo ug-

Semionov Serga
Tokio, Japonija. — Išvažia-
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Neužmirškit Saviškių Lietuvoje
JUS čia perpilnai turėdami laikraščių ir neįsivaizdinat 

kaip jų trokšta jūsų gimines ir draugai Lietuvoje. Sa
ko priežodis ' Sotus alkano nenumano ”. Ir tiesa. Ne vi
si skubinasi užrašyti saviškiams laikraštį. Jų alkį laik
raščių labai lengva paganėdinti. Už dolarį-kitą galima 
papenėti juos dvasiškai per visus metus.

Užrašykit saviškiams Lietuvoje “ARTOJĄ.” ir “DIR
VĄ” — už $4.25 metuose pralinksminsit visą kaimą.

Ilgi laiškai ateina nuo “ARTOJO” ir "DIRVOS” skai
tytojų Lietuvoje kurie vieni gauna nuo saviškių užrašy
tus iš čia, kiti tik iš pašalies matę, — visi neatsigereja ir 
be paliovos laukia kada tie .laikraščiai ateis.

“ARTOJAS” (mėnesinis) užsiima grynai moksliškų 
raštų platinimu, kas labai patinka Lietuvos jaunuomenei 
ir seniams. Prieš juos atsidengia pasaulio paslaptis, mok
slo galybe ir gamtos garbingumas — ko niekados nesiti
kėjo esant. Viskas tas atvaizdinama aiškia, lengvai su
prantama musų liaudžiai, kalba.

Prie “ARTOJO” pridėkit savaitinį laikraštį “DIRVĄ 
su daugeliu įvairių žinių, gražių juokų, puikių vaizdelių 
iš gyvenimo ir gerų moksliškų raštų.

Laikraščiai į Lietuvą nueina bėgyje
“DIRVOS” kaina metams
“ARTOJO” kaina metams

Išrašyti savo giminėms tuos du laikraščiu labai lengva. 
Pasiuskit prenumeratą pinigais registruotame laiške ar
ba money orderiu. Pridėkit aiškų adresą kur ir kam lai
kraščiai turi būti siunčiama ir per kiek laiko. Prie to pa
rašykit savo adresą ant kurio jums bus pasiųsta prenu
meratos priėmimo paliudymas. Tai ir viskas.

$3.00.
$1.25.

1 5—20 dienų.
Pusei metų $1.50
Pusei metų 65c

Visais reikalais rašydami adresuokit:

“DIRVA” arba
7907 Superior Ave.
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“ARTOJAS” 
Cleveland, O.

iu



r

2 DIRVA

Į Iš Lietuvių Gyvenimo
atmmtti ttmmnnwn? h 11 n 11 m

Trumpa Peržvalga SLA.
Seimo

Detroit, Mich. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 32-ras 
ir penktas dvimetmis Seimas 
pasibaigė birželio 23 d., 8:30 v. 
vakare, Tuller Kotelyje. Dabar 
tik lieka išpildyti šio Seimo- nu
tarimai,' kurių čia neminėsiu, 
nes jie detališkai bus patalpin
ta SLA. organe “Tėvynėje”.

Noriu 'tik trumpai pateikti ži
nių “Dirvos” skaitytojams apie 
Seimo delegatus ir įspūdžius iš 
Seimo.

Seimas, pasidėkavojant rengė
jams, atsibuvo labai gražioj vie
toj, pačiame centre 
viename ir didžiausių 
Tuller, kas darė labai 
togumus delegatams, 
Detroite jeigu butų reikėję sam
dyti kokią salę nepatogioj ko
munikacijai /vietoj Itai delegatai 
nebūtų galėję laiku pribut į se
sijas; čia miestas labai išsidrai
kęs, o komunikacija neperge
riausi. Dabar gi, visi delegatai 
■tame- pačiame viešbutyje apsi
stojo gyventi laike Seimo, taigi 
viską vietoj turėjo.

jiems nepavyko priešintis įsta
tymams įvairių valstijų apdrau- 
dos departamentų, o jeigu ne 
tas tai jie butų SLA. vairą su
kę į kairę, o paskui prie Troc
kio butų nuvažiavę pasigirti sa
ve už krabrastį!.... Tai šito
kią poziciją "bolšujai” čia buvo 
nusistatę.

Visu laiku jie (komunistėliai) 
bandė kaip galima daugiau S. 
L. A. įstatus patempti ant savo 
raudono kurpalio, bet priėjo 
prie netempiamo galo, štai ka-

Detroito, 
viešbučių 
gerus pa

nes čia

gatai turėjo gerų įspūdžių -par
vežti iš šio Seimo.

Kitas Seimas nutarta laikyti 
Wilkes Barre, Pa.

Pildomoji Taryba buvo užgin
ta visa kaip išrinkta, išskyrus 
P. A. Dėdyną, nors jisai išrin
ktas diduma balsų į Iždo Globė
jus, bet abejotina kad jis galės 
tą vietą užimti, nes rodos nėra 
Suv. Valstijų pilietis.

Šį Seimą pagražino gražus 
programai kurie susidėjo iš 
priešseiminio bankieto, ir p-lės 
M. Rakauskaitės, iš Chicagos, 

vieni vadinami gų, jie nenorėjo kad butų alga koncerto. Panedėlio vakare, bir
želio 19 d., Lietuvių salėj atsi
buvo prakalbos, kalbėjo svečiai 

| iš Lietuvos Natkevičius ir žy- 
I gelis ir kiti delegatai. Seredos 
vakare -buvo koncertas, kurio 
programą užpildė p-lė Rakaus
kaitė iš Chicagos, ir vietinės: 
M. širvaitienė, O. Dbbilienė, pia
nu akompanavo Elena Astraus
kaitė ir J. Bijauskas, kuris ir 
paskirai skambino, šis Seimas 
turėjo pagražinimo ir tuomi kad

Buvo tikėtasi kad šis SLA. 
Seimas bus trukšmin-gas, ir dau
gelis matė net įvairios baimės; 
mat buvo manyta kad čia su
važiavo daugumoj musų kairie
ji, kurie paprastai trukšmus kel
ti labai mėgsta. Tiesa, jų čia 

Į buvo trisdešimts vienas delega
tas, reiškia arti pusę Seimo de-|da atėjo svarstymas urėdu al- 
legatų sudarė 
bolšujai, kita tiek buvo tauti- mokama vice-pirmininkui. šia- 
nin-kų, ir dar keletas konservą- me klausime ilgai argumentuo- 
tivių, viso delegatų dalyvavo su ta, ir ve [prie ko prieita: Vie

nas iš tautininkų paperka bol- 
šųjų vadą Du-iį už cigarą ir šis

sprendžiamais balsais 75.
Seimą vedė gerb. St. Gegužis, 

kaipo SLA. pirmininkas; rašti- pakelia ranką už algą; dabar ir 
ninkavo p-lė P. Jurgeliutė ir S. visi jo “draugai“ -kelia' rankas į 
E. Vitaitis. Seime iš pat pra- viršų neatsižvelgiant į tai kad 
džių buvo lermuota, bolšujai bu-.' 
vo susitarę ir manė įvaryti kin
kų drebėjimą kitų Srovių žmo- 
nėms-delegatams. Bet jie pa-i 
šukavę: Draugai! draugės! dar-.gLA. Seime “draugas” Dundu-.jame dalyvavo keletas delegačių

tas buvo prieš jų norą — ką 
daryti, taip jau padiktuota, rei
kia klausyti lyderio....

Malonu prisiminti kad šiame

bininkari darbininkės!.... ‘ga-l]js buvo .geras džentelmonas, la- 
liaus matydami kad nieks jųĮbai retai įsikarščiuodavo, kas 
nebijo apsistojo šukavę, ėmėsi buvo labai stebėtina iš raudo- 
rimčiau, ant jų pasakos, su nu jų vado. Jeigu ne Dundulis, 
“steam rolleriu” diplomatiniais | manau, kiti “draugai” butų bu- 
keliais (ant kiek ją diplomatijos 
nusimano....) paimt viršų ant 
kitų delegatų, bet ne, išėjo vi
sai kitaip. (Mat, nelaimė kad

vę dar daugiau raudonesni.
Na, kad ir buvo kiek ginčytis 

vienok Seimas išėjo gerai, ir nė
ra abejonės kad visi Seimo dele-

ir svečių dailiosios lyties: Iš 
Chicagos buvo ponia Gugienė, 
ponia Petraitienė, ponia Dami- 
jonaitienė ir p-lė Rakauskaitė 
ir kitos; iš Vandergrift, fa., bu
vo p-lė F. Kemėžiutė; iš Gleve- 
lando p-lė Baltrukoniutė ir jos 
motina ir šiaip keletas' moterų 
iš kitų kolonijų.

Norisi priminti kad šiame Sei
me iš rytinių valstijų dalyvavo 
visai mažai delegatų. Daugiau
sia delegatų buvo Illinois, Penn- 

Kitame Sei- 
patogiau 
dalyvau- 
Pennsyl-

sylvania valstijų, 
me manau bus daug 
rytiečiams skaitlingiau 
ti, nes Seimas atsibus 
vanįjos valstijoje.

Iš TMD. Seimo
Apart SLA. Seimo, čia dar bu

vo TMD. Seimas, kuris užsibai
gė birželio 24 d., 11:30 v. ryte. 
Taipgi atsibuvo konferencija L. 
Politinio Iždo narių kurioje da
lyvavo Sandaros prezidentas V. 
K. Račkauskas, L. P. Iždo pir
mininkas Dr. K. Drangelis, S. 
E. Vitaitis (“Tėvynės” red.), 
K. S. Karpavičius (“Dirvos” re- 
dakt.) ir V. M. Čekanauskas.

Seimų ir konferencijos atsto
vai išvažinėjo visi į namus ne
dėlios ryte birželio 25 d. Lin
kėtina kad paržaviavę delega
tai ir svečiai pasidarbuotų savo1 
kuopose idant kitame Seime jau
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GERB. SPRAGILO
NAŠYSTE

Nuo to kai gerb. Adomas 
rojaus neteko, ant svieto ra-
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Kadangi kiekvienas kūno pasijudinimas,

normaliam vaikui.

pridėtinis karbohydrato veiksnis Eagle 
Piene yra gyvybei svarbus. Nes jeigu

^e~borden
Kew yor

g nd for^cfl ^<«Jrį,PO3ltion.«cl

Kritiškiausioj Jos
Gyvenimo Valandoj

on^AnariU SkaičiUS butU apie mybė pradingo, meilė išny
ko, ir liko tik kova ir neapi- 
kanta. Nuo tada gerb. Jie- 
va pradėjo Adomą bart ir 
koliot, ir nuo to laiko prasi
dėjo šeimyniški nesutikimai 
ir politiškos neapikantos.

Tuoj Kainas užmušė, ša
bo brolį Abelį kam jį Die
vulis labiau mylėjo, ir štai 
dabar sulaukėm gadynės 
kad gerb. Fabijonas ėdė ir 
ėdė Vileišį, kam jį Lietuva 
labiau mylėjo ir paskyrė 

(pirmutiniu Atstovu Ameri- 
1 kon. Kaip Kainas manė kad 
‘/ ? jį la

ibiau mylės, Itaip Fabijonas 
svajojo jis liks visų myli
miausias ir ant ranku nešio
jamas. Bet pažvelgė rusti 
Dievo akis ant Kaino ir iš
girdo jis baisu balsą — ir ■ 

(nusigando ir bėgo, nežinojo J

20,000.
Lai gyvuoja Susivienijimas 

Lietuvių Amerikoje! Visi Lie
tuviai ir Lietuvaitės tapkite na
riais šios garbingos organizaci
jos.

'SLA. ir TMD. Seimų surengi
me daugiausia pasidarbavo K. 
Šnuolis su buriu darbščių De- 
troitiečių. Reporteris.

WORCESTER, MASS.
Jieško garbės. Vietinis kle

bonas Kun. J. per pereitas ke-' n A Kamas
has savaites surado geras P™- Abeliui nesant Dievas 
zastis talpinimui savo paveikslo i- • -m .
Anglų spaudoje. Pranešė visuo
menei kad vyskupas atkeliaus 
liepos 4 d. dirmavot vaikus — 
su K. J. .paveikslu.. Statys nau
ją mokyklą ir minyškų namą— 
K. J. prideda paveikslą. Užper-1 
eitą nedėlią parapija, K. J. Pa- ^Xt bėgO- 
iorinnn anunibcmnin 1 . ..

- DALEISKIM KAD MOTINA JAI NEPAGELBĖTŲ
Kiekviena motina yra labiausia susirupinus tada kada jos duk

tė pereina iš vaikystės amžiaus į moterystę. Tai sunkiausias 
merginos gyvenimo laikotarpis. Tai laikas' kada jos protas ima 
įžiūrėti dalykus iš praktiškos pusės. Sykiu tai yra laikas kada 
jos sveikata reikalauja'arčiausios priežiūros.

O vienok yra šimtai tūkstančių merginų kurios perėjo per šitą 
kritišką periodą be jokio prirengimo, vien dėlto kad jų motinos - 
nemokėjo joms pagelbėt. Šitas pavojingas amžius yra laikas ka
da be pasergėjimo apsireiškia palinkimas paniurusiai dūmoti ir 
liūdėti. Tai laikas kada rimtos ligos įsigriebia į daugelio mergi
nų kūną. Pavyzdžiui, visados stovi pavojus pagavimui džiovos. 
Bet prie tų sunkenybių galima prisirengti ir jas kontroliuoti.

Senas Motinų Ųždavinis
Merginos sveikata šitame periode yra daugiau

sia motinų ųždavinis. Kiekviena motina turi jį 
išrišti.'- Ji turi subudavoti mažos mergaitės svei
katą ir stiprybę idant pagelbėjus jai laimingai 
praleisti šitą sunkų laikotarpį.

Nedapenėjimas yra priežastis nuo kurios mili
jonai kūdikių kenčia, nors jų tėvai nevisada tą 
jaučia. O nedapenėjimas tarp kūdikystės ir mo
terystės yra pavojingesnis negu bile kuriuo kitu 
laiku, ženklyvi bandymai daryti nesenai taipė 

I mokyklos - amžiaus vaikų parodė kad Borden’s 
Eagle Pienas yra apsekmingiausis maistas atbu- 
vojimui nedapenėtų vaikų. Vaikai, kurie gauda
vo Eagle Brand pieno įgydavo daugiau svarumo 
negu vaikai penimi paprastu butelių pienu. Ne- 
kurie augo dusyk greičiau negu normališkai. 
Mokytojos raportavo kad vaikai išrodė geresni, 
jautėsi geriau ir darė didesnės -pažangos savo mo
ksle. Ir, žinoma, motinoms rūpestis pąlengvejo 
ir jos džiaugėsi stebėtinu pagerėjimu.

Tinkamas Maistas Ją Apsaugos
Jei nėra ganėtinai tinkamo maisto, merginos 

sistema negali išlaikyti tų reikalavimų kuriuos 
gamta jai uždeda šiame periode. Tai periodas 
ne tik kūno permainų, bet periodas kada vaikas 
sparčiai auga. Pirmiausia svarbu prižiūrėti kad 
jūsų mergaitė butų gerai penima. Tyras oras 
mankštymaisi, švarus pasilinksminimai ir užtek
tinai" miego irgi labai svarbu. Bet jie negali būti 
tiek veiksmingi jei ji nebus tinkamai .penima. 
Jei pridėsit Eagle Brand Pieno prie jos papras
to valgio tai galima užtpcrint kad ji gauna rei
kalingų maisto elementų. " - »

Kaip Jį Vartoti
Eagle Brand yra malonus if skanus kaipo gėrimas.

Kiekvienam Nedapęnetam Vaikui
Eagle Brand yra pienas, gryniausia rūšis rie

baus pieno sumaišyto su cukrum. Šitas moksliš
kas sumaišymas pieno ir pridėtinio cukraus ar
ba karbohydratų vertybių suteikia Eagle Brand 
Pienui visus reikalingus maistingumo elementus 
nugalėjimui nedapenėjimo. Eagle Brand turi 
užtektinai proteinų arba kūną budavojančių sub
stancijų; jame apsčiai yra ‘kalkių arba kaulus 
budavojančios medegoš; jis turi reikalingų vi
taminų arba augimo akstintojų, bet ypač jis turi 
savyj šituos karbohydratus. Karbohydratai yra 
naudingiausi energijos gamintojai. Proteinai su 
riebalais irgi teikia energijos, bet karbohydratai 
lengviau ineina kunan ir todėl greičiau energijos . 
pagamina, mažiau nuvargindami virškinimo apa
ratą. ” ..............
viskas ką vaikas daro, reikalauja energijos, todėl 
šitas 
Brand 
vaikas negauna užtektinai energijos iš savo mais
to, jo kūnas susinaudoja energijos pagaminimui 
ir tada gali nupulti svarumas ir sekti visos kitos 
blogos pasekmės.

Eagle Brand labai lengvai suvirškinamas. Spe
cialus to Pieno pagaminimo procesas veikia į pie
no paseiną ir nedaleidžia sukrekėti į tirštimus, 
kurie kartais pridaro blėdies kūdikio viduriuose. 
Teisybę sakant, Eagle Brand suteikia visus augi
mui reikalingus 'veiksnius suvirškinamiausioje 
formoje. Maitinamas tokiu maistu į kurį ineina 
Eagle Brand pienas kiekvienas vaikas turėtų- laip
sniškai atgauti savo sveikatą ir vikrumą, kurie 
pridera kiekvienam

tarimu, apvaikščiojo jo vardu
ves ir kunigystės 10 metų su
kaktuves, ir, paties patarimu, 
suteikė dovanas. 'Ant rytojaus 
telpa visa špalta rašto su K. J. 
paveikslu.

Kažin ko jisai įieško? Ar tos 
“tuščios garbės” kurios 'jisai 
"nepaiso”? Gal' atsibodo būti 
Lietuviu, ir įieško lizdelio sve
timtaučių tarpe. Visvien, ne 
be reikalo jisai rodo savo “fei- 
są” taip tankiai.

Bolševikams gręsia pavojus. 
Vietos bolševikai jau visai su
smuko -nuo koto, ir nežino kaip 
užsirioglint atgal. p-J-- --—- 
iš visų pusių: tai moterįs strei
kuoja, tai merginos pešas už’ 
mokytoją'; bet didžiausia bėda 
su “Dievų Karalystės Parku”. 
Išpradžios šiek-tiek žmonių ten 
suvažiuodavo, bet dabar beveik 
nieks neatsilanko. Buvo suda
rę kontraktą su “jenkių” orkes
tru rengti šokius kelis kartus 
savaitėje — salė tuščia. Ren
gia piknikus su Rusais ir Fi
nais Rusijos naudai 1— patįs 
sau turėjo rinkti aukas. Dabar, 
mano rengti gužynes be įžangos, 
su labai nepaprastu .programų. 
Skelbiama kad bus lenktynės 
basom kojom, ir maiše, ir mer
ginęs neš kiaušinius (žalius ar 
virintus) šaukšte. Jei toksai 
dalykas ..nepritrauks publikos 
tai bus jiems Amžiną atilsį. Gir
dėjau kad 'jie svarstė įsteigti 
“gemblerių rojų” ir pardavinėt 
“munšain”. Jei tą įvykdins tai 
šiur turės pasekmes. Nabagė
liai, gal susimanys ką geresnio , 
— dievai suteiks jiems įkvėpi- , 
mo (iš bonkelės....).

Reporteris.

Ar nereiks ir musų Fabi
jonui bėgt iš Atstovybės 
ir gailėtis už nuodėmes prieš 
Lietuvių tautą, ir niekad ne- 
atpakutavot?

Nuo jo prasidėjo neapi- 
kanta tarp Amerikos Lietu
vių, nuo jo priviso visokių 
slaptų orgijų, ir tada tvėrė
si kitos slaptos organizaci
jos kaip tai Slapta Spragilų 
Sąjunga, Krivija, ir Kruvi
na Komuna, ir visi tarp sa
vęs kovoja, tankiai net pa
tįs save ėda nepažindami 
katras katro, ir nežinodami

Bėdos jiems vįsi a vjenos motjnos

Paimk du šaukštu 
Eagle Brand ir tris ketvirtdalius puodelio labai šalto vandens. Galima psi- 
dėti dar suplaktas -kiaušinis ir šiaip koks prieskonis. Daugelis merginų 
mėgsta .primaišyt imbiero (ginger) alaus arba vynuogių ir kitokių vaisių 
skystimo. Eagle Brand reikėtų gerti kasdien per ilgoką laiką del geriau
sių pasekmių gavimo, -žiūrėk kaip jūsų vaikas eis sunkyn, nes to sunkimo 
augime greičiausia pasirodo Eagle Brand pieno vertė. O kadangi neda- 
penėti vaikai visada mažai sveria, tai būtinai reikalinga kad jūsų vaiko 
svarumas butų pakelta didyn ir visuomet palaikoma.

Visuomet duokit savo krautuvninkui užsakymą ant Eagle 
Brand. Jis nebrangus; poteisybei, nebrangesnis už papras
tą pieną. Bet kiekviena jo dadelė prisideda prie būtinų 
stiprumo, energijos ir augimo veiksnių kuriuos jūsų vaiko 
kūnas turi turėti.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

SMULKIOS ŽINELĖS
M. Čekanauskas, darbštus 

Sandarietis iš Worcester, Mass., 
dalyvavęs SLA. Seime Detroite, 
nuvyko į Dodge’s Institutą Val
paraiso, Ind. Tenai rengiasi 
baigti savo užsibrėžtą profesi
jos šaką.

Pr. Rimkus, buvęs Lietuvos 
Atstovybės Washingtone nariu, 
birželio 17 d. laivu “Homeric” 
išvažiavo Lietuvon. Už mėne
sio laiko žada vykt Italijon la
vintis toliau dainavime.

K Jonas Sekys, iš Lawrence, 
Mass., veiklus tėvynainis ir T. 
M. D. Centro Sekretorius, bir
želio 29 apsivedė su Ona Drau- ' 
geliute, iš Brooklyn, N. Y.

P. Jurgeliutė, SLA. Sekreto
rė iš New Yorko, po Detroito 
Seimo savaitę viešėjo Chicagoj. 
Liepos 1 d. ji išvažiavo atgal į 
New Yorką.

vaikai ir Lietuvos sunąi.
Nustojo gerb. Fabijonas 

malonės pas Dievą, ir visi jo 
darbai nėra laiminami, o tik 
šaukia atmonijimo.

Jis sutvėrė šv. Juozo sta- 
liorių sąjungą ir pats norė
jo stalioriaut nors ne to re- 
męslo būdamas, ir darbas 
nenešė vaisiaus.

Jis sutvėrė vyčius ir no
rėjo jais vadovaut garbin
gose pergalėse, bet jie var- 
lamušiais virto.

Jis sutvėrė kunigų sąjun
gą ir (norėjo imperatorium 
but, bet jie prieš jį sukilo ir 
nuvertė nuo sosto, ir dar po 
šiai dienai ‘’Vanagas” jam 
kuprą kapoja ir lesa.

Jis sutvėrė rom.uvos orgi
ją, bet ir iš tos tiek naudos 
turi kiek iš pernykščio le
do.

Sutvėrė jis “tautos fon
dą” ir manė iš jo naudotis, 
ale kiti pirmiau pribėgę iš
sėmė kiek jame buvo, ir ne
sakydami niekam nei žodžio 
išsislapstę džiaugiasi.

Sakau jums, nepalaiminti 
darbai tų kurie kitų nauda 
gyventi nori ir neužsitarna
vę viešpačiais lieka.

Jis išėdė Vileišį ir manė, 
' paliksiąs Lietuvos atstovu 
' šitoj turtingoj žemėj kur 

dolariai kai vanduo plaukia 
ir kur nereikią rūpintis nei 
mišiomis nei uždušinėmis ir 
gali linksmai gyventi ir va
žinėtis po vasarines pasilin
ksminimų vietas.

Bet jo norai neišsipildė, ir 
po senovei prisiėjo aveles ; 
ganyt, kuris tai darbas jam 
sunkiausias buvo, nes reikė
jo ryte anksti keltis, daug

[rūpintis ir laukti kolei kas 
ką atneš, o niekas nešti ne
siskubino.

Dabar, kaip praneša Fa- 
! bijono uždėtas laikraštis, 
jis užėmė Atstovybėj vietą 
vistiek, negaudamas! kitos 
nors dženitoriaus, kada, sa
ko 'jo organai, buvo iš At
stovybės prašalinta dženito- 
rius Rimkus.

Bet ir toj vietelėj jis ne
bus Dievulio laiminamas, ir 
vėl girdės balsą ■šaukiantį: 
Tolinkis iš čionai, nes ne ten 
esi kur turėjai būti, ir ne- 
užimk vietos artimo savo.

Kur paskui jis eis ir kur 
pasidės parodys tik jo kru-

■ vinų kojy žymės, jei augš- 
čiau nenueis, tai tikrai eis 
žemyn, o užtikrinu kad jis 
į Lietuvos prezidentus nepa
teks. Tai kas kito lieka jei 

. ne nueiti j ten iš kur atėjo?
Slapti Spragilaičiai prane

ša kad dabar Fabijonas de
da visas savo sylas, jiegas ir 
gales palikt 'faktišku atsto
ju nors iš vardo tokiu būti 
negali. Jis privertė atstovą 
paimti Į atstovybę Mostow- 
skį, jis (privertė atstovą pa
imt j dženitoriaus vietą ir jį 
pati, ir dabar priverčia at
stovą tylėt, o jis kalba jo lu
pomis. Bet visi supranta 
kad tai ne tikras balsas, ir 
kad ką kalba neteisybę sako.

Ir nelaimins Dievulis vi
sos atstovybės iki joje rasis 
Fabijonas ir jo gizeliai ir 
iki dabartinis atstovas iš jos 
neprasišalins del to kad su
sitepė savo rankas (pasiduo
damas visad keičiamiems 
Fabijono norams.

O nuo- to nukentės Lietu
va ir nusiminimas ją apims. 
Apstos Amerikos Lietuviai 
pirkę bonus,'apstos aukavę 
ir. davę pinigus į rankas tų 
kurie yra pratę pinigus im
ti ir nepasakyti kur deda, 
ir tada Lietuvos žmonės ai- 
mainuos ir verks kad jų bro
liai Amerikoje nuo jų atša
lo, sukierejb jų širdįs ir kad 
atsižadėjo jų.

Užeis Lietuvą bėdos ir su
spaudimas, nes čia būdami 
žmonės negalės pagelbėt jai 
išsiliuosuoti iš visokių prie- 
spaudų ir niekadėjų globos, 
nes jiems užkirto kelią ir 
uždarė duris susituokę į At
stovybę tokia gauja kuriai 
rupi tik Amerikiečių dola- 
riai, 'kurie nori visus paver
sti sau paklusniais vergais 

’ ir -priverst (pildyt jų įsaky- 
1 mus.

Tada visame krašte pra
sidės prispaudimas, kanki
nimai, žudymai ir korimai, 
iki ant galo visi žmonės ne
sukils prieš prispaudėjus ir 
nepadarys jiems galo. Tą 
liudija žodžiai evangelijų ir 
taip sako pranašas gerb. 
Spragilas.

Todėl pasišalinkit iš atsto
vybės visi kurie iki šiolei 
vietų kitur neradote ir ku
rių darbai iki šiolei neatne
šė nei. jums nei niekam ki
tam naudos, nes jie neatneš 
nei ateityje. O pražūtis tik
rai ateina.

JAUSKITĖS PATOGIAI KARŠTA
ME ORE

“Mados šiais laikais yra daug pro
tingesnes negu buvo kitados kada”,, 
sako vienas gydytojas. “Vyrai dė
vi lengvus, atletiško tipo apatinius 
ir Palm Beach drapanas. Moteris 
pametė didelius, plačius aprėdalus 
kokie seniau manyta reikalingais, ir 
visi džiaugiasi geresne sveikata. Tai
kus nusimaudymas karštame ore la
bai naudinga, ir po nusimaudymo ap- 
sibarstyti geru talcum pauderiu yra 
labai malonu.”

Už padarymą geriausių talc pau
deriu COLGATE & CO. firma pasi
žymėjus visose šalyse. Tas paude- 
ris yra visiškai smulkus ir gražiai 
paperfumuotas keletu mėgiamų per- 
fumų. (Nors šis pauderis perviršija 
kitus gerumu, jis parduodama už vi
siškai žemas kainas.) Kiekvienas 
tokių daiktų pardavėjas turi jo ir 
beveik kiekvienas kas važiuoja ant 
vakacijų būtinai pasiima su savim 
dėžę COLGATE’S TALC PAUDERIO 
pakuodamas savo vasarinius daiktus.

PATARNAVIMUI SAVO SKAITYTO
JAMS ‘DIRVA’ ISTEIGE AGENTŪRĄ 
PINIGŲ SIUNTIMUI. (Žiur. pusi. 2) 

Siųsdami pinigus į Lietuvą kreipkitės pas mus.
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Cleveland, Ohio.“ARTOJAS” 7907 Superior Ave.
siską nepriklausomybę nuo An-1 mes važiuojam automobilyj di-

viduryje Naujosios Guinejos, 
ekvotorialėj Afrikos srityje, 
srityse apie Pietų polių, bet 
pasirodė neteisingu. Garsu-

Anglija pavo darbą užbaigė: 
vietoj kaip pirma kovoti pačiai 
su Airiais respublikonais dabar 
ji iš tų pačių Airių pasidarė sau 
kovotojus (— Airiai tarp save
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Nuo Redakcijos
lai, laikosi po senovei uė Airi
ją kaipo nepriklausomą respu-b- 

iliką, o naujai sutverta “Laisvos 
I Valstijos” frakcija sutinka ant 
plačių teisių po Anglijos globa, 
ir dabar jie Sinn Feiniečius žu
do už nenorėjimą norėti to kol 
jie nori.

Permatoma ilga, sunki savi
tarpinė Airių kova. Jau iki šio
lei tęsėsi kova pietinės Airijos 
su Ulsteriu, bet dabar liko res
publikonams su dviem priešais 
kovoti.

KADA MES IS NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
HENRIK IBSEN r - - Vertė A. A. TULYS

(bes! Ne del šunų gero tuo jos paleidai.
Ulfheim (dar tebesišypso): — Tai 

kam gi aš juos paleidau? Leisk man išgir
sti.

Maja: — Tu juos paleidai todėl kad 
nenorėjai turėti čia su savim Larso. 
tuo tarpu vysis juos atvesti atgal, tu 
kai. Tuo gi laiku....
galvota Įmonė!

Ulfheim: — Tuo laiku----- ?
Maja (trumpai, nutraukia): — Niekis!
Ulfheim (su pasitikėjimo tonu): — 

Larą- jų nesuras. Gali drąsiai tą sakyti. 
Jis nesugryš su jais iki nebus laikas..

Maja (piktai jin žiūrėdama): — Ne, 
galiu sakyti kad ne!

Ulfheim (pagriebdamas jos ranką): 
— Nes Lars žino mano sportavimo meto
das, gali matyti.

Maja (pasiliuosuoja iš jo ir perveria 
jį savo žvilgsniu): — Ar žinai kaip tu iš- 
rodai, ponas Ulfheim?

Ulfheim: — Aš manau jog išrodau 
kaip aš pats.

Maja: — Taip, tikrai tu nuspėjai. Nes 
tu esi gyvas fauno pavidalas.

Ulfheim: — Fauno? .
M a ja : — Taip, tikrai, faunas.
Ulfheim: — Faunas! Ar jis yra siau

būnas? Ar kokis girinis demonas, kaip tu 
jį vadintum?

Maja: — Kaip tik toks sutvėrimas kai 
tu esi. Sutvėrimas su ožkos galva ir ko
jomis. Taip, faunas taipgi turi ir ragus.

Ulfheim: — A-a! Turi jis ragus, 
taipgi ?

M aj a : — Porą bjaurių ragų, lygiai kaip 
tavo, taip.

Ulfheim : — Ar tu įmatai ir mano ra
gus, mažus mano ragus?

Maja: — Taip, man rodos, matau juos 
labai aiškiai.

Ulfheim (išima šunų brizgilus iš ki- 
šeniaus): — Taigi aš mėginsiu tave surišti. 
.Maja: — Ar tu iškvailėjai? Suriši

(Tąsa iš pereito num.)
Irena-: — Taip, tikrai ateisiu. Lauk 

manęs čionai.
Prof. R u b e k (atkartoja, švajodmas):

— Vasaros naktį ant kainonės. Su tavim, 
su tavim. (Jo akįs sutinka josios.) O, 
Irena, tokis gal butų buvęs visas musų gy
venimas. Ir to mudu netekome—mudu'du.

Irena : — Mes pamatysim tą neatitai- 
symą tiktai kada.... (nukerta)

Prof. R u b e k (žiuri jon klausiančiai):
— Kada?....

Irena: — Kada iš numirusių prisikel
sime.

Prof. R u b e k (krato galvą, liūdnai): — 
Tikrai, ką tuomet pamatysime?

Irena : — Pamatysime kad niekad ne
gyvenome. (Ji eina tolyn ir išnyksta.)

(Maloningoji Sesuo pasitraukia jai
iš kelio ir seka ją. Profesorius Ru-

. bėk pasilieka sėdintis prie upelio, 
nepasijudindamas.)

Maja (girdima tarp kalnų dainuojan
ti): —

Aš laisva! Aš laisva! Aš laisva!
Nereik daugiau jau man kalėt!
Aš laisva kaip paukštis! Aš laisva!

(Uždanga)

——— Vyko j Londoną tarybas ves
ti pirmiausia De Valera su savo 
draugais. Tarybos skilo, nię- 
ko neatsidkta, nes viena pusė 
norėjo visiškos nepriklausomy
bės, kita visiškai nenorėjo apie 
tai girdėti. Tdliau vyko į tary
bas kiti, ir štai nuvykęs Collins,

pO ILGŲ abejonių ir lau- 
1 kimo, Santarvės valsty
bių (Anglijos, Francuzijos, 
Belgijos, Italijos, Japonijos) 
ambasadorių taryba nutarė 
pripažinti Lietuvą de jure, 
arba įstatymiškai gyvuojan
čia valstybe. Faktiškai 
tuva gyvavo savistoviai 
1918 metų be niekeno 
kos.

Pirm šitų didžiųjų valsty
bių, daugelis mažųjų jau yra 
pripažinusios Lietuvą savu 
laiku pirmiau.

Tėmijant musų spaudą, 
jokis laikraštis į tą faktą ne
atsineša su perdideli'u entu-

, — * . • . • * x J V1 4YVJV4Q ĮIMA O b&CBVtJVa IL J lU" I U1OIXUUU Maaaaa — —~ —-fziazmu. Pripažinimo žinią Į škoti' galo visam -tam neramu- arba nepriklausomybės kovoto-
pamini tik kaipo faktą, di---------  1 -----------------------
desnėmis ar mažesnėmis rai- 
dėmis.

Jei toks pripažinimas bu
tų buvę suteikta pora metų 
atgal, visai kitoks butų Lie-1 
tuvių atsinešimas į tai. Ta-, Į IEPOS mėnesio vakarų dan- 
da dar nebuvo užsigužę Lie-1 gus parodo mums tas žvaig- 
tuviai prieš Santarvę. Ta-lždes kurios sausio mėnesyje bū
da laukė ir tikėjosi pripaži-|vo šioje saulės pusėje dienos lai- 
nimo kaipo didelės loskos, ku, o dabar dienos laiku lygiai

Laikas “loskų ligą” išgy- kitoje saulės pusėje nuo musų 
dė. Lietuviai pradėjo jausti randasi tos žvaigždės kuriomis 
kad jų valstybė turi teisę mes gėrėjomės praeitą žiemą, 
būti pripažinta lygia su ki-l Tas parodo kad žemė su viso- 
tomis valstybėmis kilusio- mis kitomis planetomis keliauja 
mis iŠ didžiosios'karės griu- aplink saulę ir nuolat •prieina 
vėsių. Šita žinia apie pri-1 naujas žvaigždes kurios randa- 
pažinimą sukelia, mumyseIsi saulės sistemai matomos pa- 
rlniifri’on rkna'S'hxmirkTxmr'k-rxacio-I ___ _  •__

Lie- 
nuo 
los-1

daugiau pasityčiojimo-pašie-1 
pimo Santarvės negu padė
kos jai. Ar ne tyčiomis ji 
Lietuvą va/gino, žmones 
kiršino ir pykino pripažin
dama kitas mažesnes šalis, 
o Lietuvą palikdama ant ne
apriboto laiko?

Lietuva, nežiūrint to, gy
veno savo de facto gyveni
mą, ir galiaus neliko Santar-1 
vei nieko kito daryti kaip tik j 
Lietuvą pripažinti.

glijos. Tas buvo sunku, nes An
glija laikė užslėgus Airiją sun
kia savo (letena. Kiekvienas Ai
rių pasijudinimas buvo unsjo-| 
pinta, daug sykių su kruvinais 
nuostoliais ir su netekimu gabių 
kovotojų. • --------- , — -------------------------- ,

Prie pirmutinio Airių respub- Airių respublikos parliamento 
likos prezidento De Valeros Ai- narys, ir sutinka ant ‘'Laisvos 

| riai vedė kovą už pilną pasiliuo- Valstijos” po Anglijos globa.
savimą, nors jau dalis jų žemės
— šiaurinė Airija arba Ulste- 
ris — pasidavė Anglijai siau
rais artimais santikiais. 'Pieti
nė Airija varė kovą toliau, iki 
prieita prie to kad Anglija šau- susivaidijo, tarp save žudosi ir 

įkė Airių respublikos vadus da-j naikinasi, nepermatydami jokio 
'ryti kokią nors pertrauką ir jie- aiškaus galo. ’ Sinn Feiniečiai,

MARSO IR ŽEMES 
LENKTYNES

skirose dalyse visu žemės kelio 
lanku aplink saulę.

Stovint į pietvakarius dabar 
sutemus matome antsyk tris — 
ir pačias skaisčiausias — musų 
žemės drauges-planetas. Tiesiai 
tolyn nosį sekant randasi Jupi
teris, greta kurio vakarinėje pu
sėje yra kita planeta Saturnas. 
Šios dvi planetos eina netoli vie
na kitos, šiaurvakariuose ma
tome baltą planetą — Venų, o 
pietryčiuose pasirodo ruda-gels- 
va planeta Marsas.

tT ' ~ ’ J- _v. jskubina-bėga į mums supranta-
Dar prie Kun. Kemešio I mą rytų pusę, tose lenktynėse

Laiško dalyvauja ir žemė. Venus bėga
Apie Kun. Kemėšio "Melams | greičiau už visas kitas esančias 

Sugriauti” straipsnio dalį kame j toliau už jos nuo saulės. Bet 
kunigas sakosi pildąs savo baž-jVenus n®turi to? laimės praeiti j 
nytines apeigas, __ " ■■
štai kaip prideda:

“Pašventimas nuo 15 iki 25 
minutų iš 24 valandą skaityti
nėms mišioms neparodo dide
lio atsidavimo Dievui. Pras
tas Dievo tarnas kurs savo 
Ponui pašvenčia keliolika mi
nulių, gi Mamonui visą kitą 
Jaiką. Bloga pradžia. Lietu
voje yra jau tokių kunigų ku
rie iš tokios blogos pradžios 
daėjo iki to kad jau visai pa- 
sitiuosaVo nuo laikymo mišių 
ir uzįsiima tik nešvaria poli
tika ir šmugeliais.”
Nuo to kaip Kun. Kemėšis at-!st?nis stulpais šių dviejų planetų 

sirado Amerikoje jis nepasižy-l 
mėjo atsidavimu Dievui, bažny
čiai, 'bet tik klerikalų srovei, sau i 
ir savo bendrams geresnės atei- i 
ties statymu. Jis viskuo užsi
ėmė kuo tik galėjo kad tik to
liau buvus nuo bažnyčios, kad 
tik mažiau jam mintyse -altorius 
stovėtų. Ir tas jo užsiėmimas.

“Sandara” darlžem«3 viršumi į kitą pusę, ji 
| prądeda leistis pro tarpą žemės 
ir saulės, toliausia kiek galint į 
rytus paėjus.

Stebėtiniausios lenktynės tai 
žemas ir Marso, pagretui tolyn 
nuo saulės esančių planetų. Tas 
lenktynes kiekvienas gali maty
ti aiškiai ir gerai, ir dabar lai
kas joms prisižiūrėti. Stebėti- 
niausį dalyką matysit kokio ga'l 
nei vienas iki šiolei neįsitėmi- 
jot. Tų lenktynių taip aiškiai 
neatsivaizdintume jeigu ne vie
na žvaigždė, Antares, iš Vėžio 
konsteliacijos, kuri yra lyg ver-

I nlim'n olnlwo’o' 01,1

I lenktynėms.
, Kurie atidžiai Marsą sekat 
iš pat pavasario kaip tik jis pra- 

, dėjo pasirodyt iš vakaro atme
nat kaip jis žemai pietuose pra
eidavo j vakarus. Dabar jis yra 
daug augščiau. Reiškia, tada 
Marsas pasirodydavo tolesnėj 
savo kelio dalyj, žemei dar toli

vęs visų katalikų vardu, dauge- 
lyj atvejų jų pačių prieš save 
pesukėlęs veidmainingai pasiža
dant su kitomis srovėnJišlfcieiik- 
vai dirbti, o paskui apsisukęs ir 
tuos savo pažadus sugriovęs.

Kiek daug veidmainingumo iš 
jo pusės, kiek daug suvedžioji
mų, kiek daug prižadų neišpil-) 
dymo — ar dabar mums galimai. 

; tikėtis ko gero kada jis, jo sėb- ’ 
rai su dabartiniu atstovu bičių-' 
liuojasi ir dalinasi musų sudė-l 
tais pinigais?

Į dėlių greitumu (tai yra ant že
mės skritulio) į rytus, o kitas 
žmogus važiuoja vežimu, lėčiau 
(tai bus Marso pozicija) dešinė
je musų pusėje.- Kelias siauras, 

(bet mes dar važiuojame dikčiai 
(užpakalyje nuo važiuojančio ve
žimo. Palengva mes automobi
liu prie vežimo artiname®. Tuo 
tarpu už kelių varstų, į dešinę 
nuo musų abiejų, lygiame lauke, 
bet irgi priešakyje musų, stovi 
medis (tik ne prie kelio, o visai 
atstu lauke). Mums žiūrint į 
vežimą ir į tą medį buna tarp 
jų didelis tolumo skirtumas, 
medis stovi toli į' pietus nuo 
vežimo. Mums besiartinant prie 
vežimo jau pradedam sueiti vi
si lygion linijon: musų automo
bilis ir tas vežimas ir antgalo 
tas medis, nors mes du važiuo
jame, o medis stovi. Štai palen
gva vežimą' pralenkiant, pasi
daro taip kad vežimas, kuris pir
ma mums į tolį žiūrint radosi 
į rytus nuo to medžio, dabar at
siduria vakariniame medžio šo
ne. šis pavyzdis lengva supra
sti. Daug ir patįs .tokių apsirei
škimų turėjot.

Jeigu žvaigždė Antares butų 
arti Marso mes matytume žymę 
Marso prasilenkimo pro ją į ry
tus kaip nuolat matom mėnulį 
prasilenkiant pro žvaigždes ir 
vykstant į rytus.

Nuo dabar kas vakaras, kada 
tyras dangus, tėmykit Marsą ir 
matykit. kaip musų žemė ir ta 
planeta sueis beveik lygion lini
jon su Antares, kuri yra milijo
nais sykių toliau nuo žemės ne
gu Marsas. Šito .atsitikimo ne
būtų jeigu žemė stovėtų ant vie
tos, o tik vienas Marsas keliau
tų aplink saulę.

Jokios kitos / planetos mums

AR AUGŠČIAUSIS 
KALNAS YRA 

AUGŠČIAUŠIAS?
Pradėjus Anglams tyrinėto

jams kėsintis pasiekti viršūnę 
Kalno Everest, Himalajų kal
nuose, Azijoje, pasaulis pradė
jo daugiau girdėti apie tą vadi
namą augščiausiu kalnu ant že
mės veido. Ikio šiolei nebuvo 
jokių abejonių jog tas kalnas 
yra augščiausias.

Paprastu budu matuojant, tas 
čiukuras- išrodo tvirtai laikąsi 
savo tokioje garbingoje vieto
je. Per pastarus dvidešimts 
ar trisdešimts metų eina kalbos 
apie atradimą augštesnių kalnų 
tai 
tai 
tai 
tas
sis kalnas Himalajuose savo vie
tą laikė virš visų kitų, ■turėda
mas oficiali augštį iš 29,002 pė
dų.A
"Kįla naujos mintįs kaslink ap- 

sprendimo kalnų augštumų. Ar 
kalno augštumas geriausia sprę
sti nuo jo esumo virš jūrių li
nijos? A-r geriau butų kalnų 
augštį imti iš jo atstumo''nuo 
žemės vidurio-centro ? Jeigu tei-. 
singiau imti vietą 'toliausio nu- 
sikišimo nuo žemės paviršio iš 
pat žemės vidurio, tuomet Kal
nas Everest yra, toli nuo augš- 
čiausio pasaulyje kalno.

Garsusis Himalajų čiukuras, 
rašo tyrinėtojai, stovi apie 28 
laipsniai nuo ekvatoriaus, kur 
žemės diametras yra 27 mylio
mis didesnis negu yra imant iš
ilgai nuo poliaus iki poliaus. Že
mės ir vandens paviršis yra au- 
gštesni ties ekvatorium, arba 
išsipūtę į lauką iš planetos cen
tro delei smarkaus sukimosi apie 
ašį. Taigi jūrių linija .toje srL. 
tyje yra toliau nuo žemes vidu
rio negu yra tokia linija kokie 
trisdešimts laipsnių į pietus ar 
į šiaurę nuo ekvatoriaus.

Taip esant, čiukurai Andes 
kalnynų Pietų Amerikoj, kaip 
kalnai Cotopaxi ir Chimborazo, 
kurie yra dviem Angliškom my
liom žemesni už Everestą mie- 
ruojant nuo jūrių linijos, vienok ' 
tampa augštesni už tą Himala- 1 
jų čiukurą mieruojant iš žemės ' 

'(centro. Okeanų paviršis yra ke- , 
i nuo žemės . 

centro ekvatoriaus srityje, kur 
stovi Ekuadoro čiukurai, negu 
yra jūrių paviršis toj dalyj ku
rios ruožte stovi Everestas. 1 

Kaip jau čia buvo pirmiau 
rašyta, nesiskaitant |su '.žemės | 
vidurių tolumu nuo augščiausios 

(vietos ant žemės, dabar laiko- | 
mas augščiausiu Kalnas Eve
rest yra beveik netoli tokio aug- 
štumo kiek turi gilumo .pati 

. , miausia jūrių dugne vieta, atžymėti kiek artumo dabar jiedu k„ ■„ ■ . , T .. . .. . — i • ha pati giliausia jūrių dalis. Jei

piteris yra sekantis už Marso, 
bet jis apie dvylika sykių lėčiau 
keliauja aplink saulę negu že
mė todėl nesimato žymaus skir
tumo. Dabar Jupiteris stovi be
veik lygiai tiek tolumo nuo ry
tuose esančios baltos žvaigždės I 
Spika, Virgo konsteliacijoj, kaip| 
iš vakarų prie jo yra Saturnas. 
Lenktynes tarp Jupiterio ir Sa
turno tėmijant' reikia gerai įsi-

prie vienas kito, ir tuo pačiu lai
ku kitą metą žiūrėti. Jupiteris 
bus toliau nuo Saturno į rytus 
paėjęs, ir bus praėjęs žvaigždę 
Spika. Spika stovi ant vietos, 
ji stovės ten ir kitą metą, bet 
Jupiteris bus. ją praėjęs. , Ju
piterio kelionę1' galima pažint tik 
metams praslinkus, o Marso pa
sikeitimą vietos galim patėmyt 
dabar kasdiena, žinoina, kitą 
metą kada mes Marsą pamaty
sim jau nebus greta jo Antares, 
nes jis bus iš toš dalies dangaus 
visą ketvirtdalį savo kelio pra
ėjęs.

Pietų vakariniame krašte da

patalpintum Everestą į tą 
liausią žemėje skylę dar jo vir
šun® nesiektų vandens paviršio.

Daugelis salų, tokiu budu, sa- 
vaimi esą kalnais bet -prasideda 
jūrių dugne, yra augštesnės už 

j Everestą kaipo, kalną, nųrane-, 
pasiekia tokio augštumo.nuo že
mės paviršio arba vandens lini
jos.

Dabar esanti Anglų moksli
ninkų ekspedicija Himalajuose 
po daugelio k'ėsinimųsi užlipti 
ant pat augščiausios vietos že
mės viršūnėje, ant Kalno Eve
rest, galiaus priėjo prie išvedi
mo jog pasiekti kaino viršūnės 
negalės — bereikalingas butų 
pasišventimas ir užsibaigtų -tra- 

___ _ Augštyn lipant yra la- 
lyra rytuose nuo Antares, praeis Spikos ir Arkturo yra dar vie-|j,aj jau šalta, nekurie dikčiai

vo naktį Marsui vis toli esant.
Dabar žemė dasivijo Marsą 

visai arti ir jau pralenkė jį. Že- 
7nėv dabar .eina, pirmą Marsą. į 
rytus, ir taip Marsas palengva 
liksis užpakalyje, nes žemė ei
na apie keturis sykius smarkiau 
negu Marsas.

Kaslink Maršo in Antares. 
Dar tik mėnuo atgal Antares, 
irgi rusva ir labai mirksinti 
žvaigždė, bet daug mažesnė už 
Marsą, buvo toli nuo jo’ į vaka
rus. Dabar jau pusiau susiar-1 
tino, ir dar susiartins, ir maty- bar Saturnas, Jupiteris, Anta- 

įsit, kurie tėmysit kaip Marsas, |res ir į šiaurryčius gelsvas Ar-
I didesnė

Kas Ištiks su Airija?
Kada Airiai pradėjo daryti su pro ją,' jau visai trumpu laiku, Į na žvaigždė antro 'didumo, ku- 

AngĮija tarybas ir kada Airijos ir liks vakarinėje Antares pu-1 rios visos sudaro lyg plačią V. 
vadų dalis sutiko priimti taip sėje.

Bet kame dalykas -kad Mar- trikampį sudaro Vega, Deneb 
sas, kaip ir kitos planetos, eida- j ir- Altair, 
mas į rytus, praeina pro Anta
res į vakarus?

Štai tame ir aiški žemės ir 
Marso lenktynių paslaptis.

Dalykas yra šitoks. Sakysim

pavadintą “Laisvos Valstijos”' 
planą, aišku darėsi kad Airija 
ineina į aršesnį padėjimą negu 
ji buvo pirma to.

Nuo karės laikų Airija, kaip 
ir Lietuva, kovojus už autono
miją, i pasiryžo iškovoti sau vi-

Už šiaurinio Kryžiaus iš rytų 
vėliau pradeda kilti ant dan
gaus sparnuotas Pegasas, po jo 
ateina Andromeda ir Persėjus, 
kuriems turėsime progos pi įsi
žiūrėti rudens mėnesiais.

apšalo. Kalno viršus padengta 
ledais; daugiausia ką galima 
dalipti tai iki tūkstančio pėdų 
nuo viršūnės, toliau jau nėra 
būdų, ir tik viršžmogiškos pa
stangos tą padaryti galėtų, sako 
geri žinovai, kitaip gal tik to
kie žmonės galės tenai užlip' i 
kurie .tikrai žinos jog jie nesu- 
gryš daugiau gyvi, ir nebijos 
tam pasišvęsti.

0, tai puikiai

Jis 
sa- 
su-

VEIKMĖ TREČIA
.Suskilęs kalno šonas, užpakalyje su švie
siais skardais. Po dešine kįla sniego skete
ros ir pasiliuosuoja į sniegures. Po kairei 
ant akmens skeveldros stovi sena, sulužus 
pašiūrė. Ankstyvas rytas. Aušta. Saulė 

dar neužtekėjus..
(Maja ateina iš kairės, per akmens ske
veldrą, supykus ir paraudonavus.. Ulf
heim eina paskui ją, pusiau piktas', pu
siau juokiasi, laikydamas ją už rankos.)

M a j a (bando pasiliuosuoti): — Pa
leisk! paleisk, sakau!

Ulfheim: — Nagi, nagi, kibą tu no-1 
ri kąsti? Pikta kaip vilkas.

Maja (muša jam per ranką): 
sakau tau! Ir buk ramus!

U 1 f h e i m : — Ne, aš prasmegčiau, bet 
nepaleisiu!

Maja: — Tai aš daigiau nebežengiu 
kito žingsnio su tavim; Ar girdi? Nei 
vieno žingsnio!

Ulfheim: — O-o! Kaip gi tu gali iš
trukti iš manęs čionai ant tuščio kalno šo
no būdama?

Maja: — Aš šoksiu tenai į bedugnę, jei 
tik bus reikalas.... . • .

Ulfheim : — Ir susikruši į šunų mė
są. Į mažus trupinius! -(Paleidžia.) 
sau nori. Šok nuo skriauto jei taip 
Tai butų svaigus puolimas. Nuo čia 
dasi tik vienas siauras takas ir tas 
veik neprieinamas.

M a j a (ranka nudulko sijono padalkas 
ir žiuri piktom akim): — Nieko sau, gera 
su tavim išeiti medžioti!

Ulfheim: — Geriau sakytum, spor- 
tauti.

Maja : — 0! Reiškia tu vadini tai spor
tavimu, ar taip?

Ulfheim: — Taip, aš pasinaudojau ta 
proga. Tai yra sportavimas kurį aš mėgiu 
labiausia iš visų.

Maja (pašo galvą): — Taip.... turiu 
pasakyti! (Po pauzos žiuri jin atidžiai.) 
Kam tu tenai paleidai šunis bėgti sau?

Ulfheim (sumirksi akim ir šypsosi): 
— Kad jie, taipgi, medžiotų sulyg savo po
ro, ar supranti?

Maja : — Tame nėra nei žodžio teisy-

Kaip 
nori, 
ran- 
pats

UI f h e i m : — Jei aš jau demonas, te
būna'' demonas! Tai taip yra. Tu sakai 
matai mano ragus, ar ne?

Maja (smarkiai): — Na, jau na. Ban
dyk gražiai užsilaikyt, ponas Ulfheim. (su
silaiko). Bet kur dėjosi tas tavo girių pa
liečius kuriuo taip gyreisi? Tu sakei jog 
Į jis stovi kur nors čionai.

Ulfheim (išdidžiai rodo į pašiurę):— 
Štai ten jis, tiesiai prieš tavo akis.

Maja (žiuri j jį): — Ta sena kiauliny- 
čia?

Ulfheim (juokiasi barzdą saujoj lai
kydamas) : — Jf yra regėjus daugiau ne
gu vieną karaliaus dukterį, galiu tau ^pasa
kyti. ;

Maja: — Ar tai čia buvo.atėjęs pas ka
raliaus dukterį tas baisus vyras, ką tu man 
pasakojai, lokio pavidale?

Ulfheim: — Taip, mano 'gražioji me
džioklės drauge! tai čionai. (Su užprašy- 
mo nudavimu.) Ar nemalonėtum tu ten 
ineiti....

Maja: — Aš! Kad aš įkelčiau koją į 
ją!.... Aš!

DABAR LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie sekančio mėnesio “ARTOJĄ”, 
nes jis visada išeina pirmą menesio dieną ir tuoj išsibai
gia ir nelieka tokiems kurie “vėlai keliasi” arba vėlai pra
deda rūpintis. Daugumas' užsisako kas mėnuo sau po 
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.
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(Tąsa iš pereito num.) 

AURIGA - VAŽIUOTOJAS 
DRASIDĖJIMAS šitos senos konsteliaci

jos jau yra dingęs. Ji buvo perstato
ma pavidalu didelio vyro sėdinčio Pieno 
arba Paukščių Kelyje, ir kaipo piemuo ne
šąs ožką ant savo peties, su pora ožiukų 
jo rankoje. Pirmojo didumo tos grupės 
žvaigždė Capella spindi viduryje arba ties 
ta vieta kur išpuola tos įsivaizdinamos ož
kos širdis.

Allen sako: “Moderniškųjų tyrinėjimų 
pasekmės duoda mums priežastį manyti 
jog ši konsteliacija atsirado ant Eufrato, 
daugumoje toje pačioje formoje kaip ji 

-šiandien yra.: Ji ištiesų buvo gerai įsteig
tu dangišku pavidalu tūkstančiai metų ’at
gal. Skulptūra ir Nimroudo yra beveik 
tiesioginė perstatytoja Aurigo, su ožka 
esančia ant kairiosios rankos.”

Ant Asyrų molinių raštų Auriga yra 
‘'Vežimas”, 'kas yra sąryšyje su Greko-Ba- 
bilonėnų laikų vadinta konsteliacija “Ruku- 
bi”, Vežimas, ir sutinka su dabar vadinamu 
Vežėju arba Važiuotoju senovės lenktynė
se vartotu dviem ratais vežimu.

Ta konsteliacija matoma tekanti šiaur
rytyje, ir nedaug reikia įsivaizdinimo suse
kimui Aurigo žvaigždėse panašumo seno
viškam Romiečių vežimui arba dviračiui, 
taigi vardas “Vežimas” rodos butų daugiau 
atsakantesnis negu “Važiuotojas”.

Ideler mano jog originalis Aurigo pa
vidalas susidaro iš penkių tos konsteliaci
jos žvaigždžių. Važiuotojas (perstatomas 
žvaigžde Capella) atvaizdinta stovintis ant 
senoviško išskuobto vežimo, kurio pastovę 
užima viena iš tų penkių žvaigždžių. Kitos 
žvaigždės perstato vadžias.

Plunkėtt paduoda 3000 m. prieš Kris- 
,tų kaipo laiką įvedimo Auriga konsteliaci
jos, nes tuomet Capella, skaisčiausi tos dan- 1 
gaus srities žvaigždė, buvo meridiane vie
noje eilėje su saule pietų laiku pavasario 
susilyginime, ii’ priešingai vidurnaktyje ru- 1 
deniniame susilyginime.

Keleto rašytojų Capella buvo palygina- 1 
ma kaipo žvaigždė “Iku iš Babilono”, mini
ma daugelyje Babiloniškų raštų, ir Mardu- ! 
ko žvaigždė. Jeigu tai yra teisinga, mes 
turėtume pagirti Babilonijos astronomus 1 
už aiškų nustatymą Auriga pavidalo žvaig- 1 
ždėse.

Auriga taipgi buvo prikergiama pavi- 1 
dalui Erichthoniaus, sunaus Minervos ir 1 
Vulkano, kuris būdamas sukoneveiktas ir 1 
negalintis vaikščioti išrado vežimą, už ku- ’ 
rį tai nuotikį jis užsitarnavo vietą danguo- 5 
še; ’

Sulyg Lempriere, Erichthonius pasto
jo Bootes konsteliacija vietoj Aurigo.

Brown sulygina Erichthonių su Posei
donu, viešpačiu gilybių po žemės pavir
šiais, audringa žemę drebinančia dievyste, 
ir tokiu būdu suveda priežastį audringai in
takai kokią. Grekai priskyrė Capellai, ož- 
kai-žvaigždei.

Grekų vardas Capellai reiškia “vadžių 
laikytojas”, tas gi vardas užliko mums iš 
Arabų vardo antrajai Beta Aurigae žvaig
ždei, “Menkalinan”, kas reiškia “vadžių 
laikytojo petys”.

Blake mano jogei artimumas vežimo 
(Ursa Major, kurią konsteliaciją Lietuviai 
vadina Grižulio Ratai, kaip tik teisingai) 
duoda priežastį skyrimui Vežėjo vardo Au
riga konsteliacijai.

Francuziškame dangaus lape iš 1650 
metų Auriga atvaizdiną tAdomą klūpantį 
Paukščių Kelyje, su ožka lipančia ant jo 
kaklo.

Dr. Seiss tikrina jog Auriga Grekams 
perstatė Gerąjį Piemenėlį, simbolį prana
šaujantį Kristaus atėjimą.

Caesius prilygina ją prie Jokūbo ap
gaunančio savo aklą tėvą su ožiuko kailiu.

Auriga taipgi'buvo lyginama prie Myr- 
tillo, Aenomaus vežėjo, prie Cillo, Pelethro- 
niaus, Hippolyto, Bellerophoro, ir $v. Jero
nimo, gi- Jąmieson yra ‘tos nuomonės jog 
Auriga yrą tiktai paprastas, moksliškas 
simbolis gražiosios pasakos apie Phaetoną, 
nes jis buvo patarnautojas Saulės Vežėjo 
Phoebo tolimame periode kuomet Taurus . 
pradėdavo metą.

Aurigą sąyo skaisčioje Capelloj -turi : 
žvaigždę pagarsėjusią istorijoje visais am
žiais. Ankstyviesiems Arabams Capella 
buvo žinoma kąipo “Vežikas”, kadangi ji

pasirodo vakaro prietemoje anksčiau negu 
kitos žvaigždės, ir taip lyg rodos sergsti jas 
visas, ir dar daugiau vėl ji buvo žinoma kai-

■ po “Giesmininkė”, kuri joja ant kupranu-
■ gario pirma visų procesijoje linksminda- 
1 ma jas, gi tas pasekančias ją žvaigždes 
• perstatė Plejados. Jie taipgi ją vadino 
I “Plejadų Globėja”.
1 Capella yra išimtinai gražus dalykas, 
1 ir ji randasi arčiausia prie Šiaurinio Po

liaus negu kita kokia pirmojo didumo žvai
gždė. Ji teka beveik tiesiai šiaurryčiuose, 
ir tiktai vienas liepos mėnuo yra kuriame 
ji nebūna matoma musų srityse kuriuo 
nors laiku prieš vidurnaktį.

Kada pasirodo vėsaus ankstyvo rude
nio vakare, siųsdama savo puikius prizmi
nius spindulius iš žemo rytinio dangaus šo
no, ji buna lyg senovės pranešėjas skelbiąs 
užeinančią didžią puikybę, skaisčių žvaigž
džių pokilį kokis išdabina musų žiemos na
ktis ir išpuošia jas gausiai šviesa ir gyvy
be.

Rašytoja Martin sekančiai apibudina 
patekėjimą tos garsios žvaigždės, žvaigždės 
kurią Tennyson pažymi kaipo “garbingą 
vainiką”: “Kuomte t'ėmiji į paukščius ler- 
mingai besirenkančius ryte savo l rudeni
niam išlėkimui, jieškok Capellos šiaurryti
niame danguje vakaro laiku.... gražios, 
auksinės, skaisčios Capellos, kuri išpuošia 
dangų savu laiku. Mes sekame ją jos ma
tomame mums kelyje per dangų, mes džiau
giamės jos puikybe, ir jaučiame malonią 
intekmę kokią astrologai jai visados pri
skirdavo.”

Eudbsia taip atsiliepia apie Capelloš 
skaistumą: ‘“Vargu kita lygaus skaistumo 
žvaigždė į žemę žiuri.”

Capella reiškia “ožkutė”, toji ožka ką 
žindė kūdiki Jupiterį. Pasaka toliau eina 
jog bežaizdamas nulaužęs vieną tos pžkos 
ragą, Jupiteris padarė taip kad tas ragas 
turėjo galybę būti pripildytu viskuo kuo 
tik jo savininkas užsigeis, nuo ko ir likosi 
jis praminta “Kornukopia” arba “Gausy
bės ragas”. Tas užvardinimas taipgi pri
kergiama Kaprikornui, Jūrinei Ožkai, kon
steliacijai. *

. Indijoje Capella buvo garbinama kai
po Brahmo širdis. Senovės Peruviečiai, 
Pietų Amerikos raunonodžiai, vadina ją 
“Kolka”, ir buvo subendrinę ją su piemenų 
reikalais. Angliški poetai apie ją atsiliepė 
kaipo “Piemenų Žvaigždę”. Tie pavadini
mai be abejo turi bendrumo su Capellos 
kulminacijos laiku, tai yra tuo laiku kada 
žvaigždės paeiliui kuri kada ateina buna 
tiesiai meridiane ir tuo pačiu laiku augš- 
čiausiame laipsnyje prie šiaurės kiek tik 
gali prieiti, ir kaip tik tuo laiku pietuose bu
na vasara ir piėmenįs gano savo bandas.

Gal but seniausias apibudinimas Ca
pellos kokis tik randasi išlikęs yra tai at
rastasis ant senos akmens plotvės Akkadų 
kalba, ką išvertus yra sekančiai: “Kuomet 
pirmoje dienoje Nisano mėnesio ta žvaigž
dė ant žvaigždžių (arba Dilgan) ir mėnulis 
buna vienoje eilėje, tas metas yra norma- 
malis. Kuomet trečioje dienoje Nisano mė
nesio ta žvaigždė ant žvaigždžių ir mėnulis 
buna vienoje eilėje, metas yra pilnas.”

(Bus daugiau)

Lietuviškai-Angliška* ir Angliškai-'Lietuviškas

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

Didžiausias 
sendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jj 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 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

$10.00
$11.00

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties mūsų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_

žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226..................................

Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Darbas — gražus romanas ........ p. 219 
Badas — Dailus vaizdelis ................. p. 260

507.
1.00

ša

šo 
75 

1.00

3212
49' 
35

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
žinimo su Lenkais ir visos jų 'šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi; 1.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

STEBĖTINOS ŽINIOS I dens. Netoli to yra ežeras pil- 
AP1E VULKANĄ jnas iuvl* p°-trisdešimts 

, .. J ilgumo kurios kimba prie bile 
’ j ko; ir taipgi yra Brooks Van- 
jdenpuolis kur taipgi šokinėja 
kitokios žuvįs.

Prezidentas Wilson laikinai 
atmetęs į šalį karės laikų rupes
nius padarė tą sritį tautiniu 
monumentu. Kada nors ji bus 
nacionaliu parku — antra savo 
didumu po Yellowstone. Dau
gybė mažesnių nuostabumų nu
žymėję tą apiėlinkę. Tenai yra 
griūvantis kainas, pavyzdžiui, 
kuriam nereikia judančių pavei
kslų kameros, bet fonografo ar 
radio užrekordavimui jo perkū
niško griuvimo. Milžiniškos gi
rios užlaiko daugybę laukinių 
gyvulių. Novarupta, netolimas 
vulkanas, dabar apgaubęs savo 
■kraterą besisukančiais garo de
besiais.

Taip tolimi yra šitie vaizdai 
jog tik National Geographic 
Society ekspedicijos nariai buvo 
vienatiniai balti žmonės kurie 

I tas sritis ištyrinėjo; bet jos nė- 
I ra neprieniamos. Platus, gilus 
Įuostas leidžia laivais privažiuo-

Kad vulkanai daug žmonijai 
reiškia liko plačiau pripažinta 
iš pastarųjų tyrinėjimų. Prie
šingai abelnam tikėjimui jogei 
vulkanai yra priešai jie yra vie
ni iš geriausių žmonijos draugų. 
Be vulkanų dabar tikima jog ne
būtų okeanų; ir jiems mes tu
rime būti dėkingi už angliada- 
rj dioksidą, be kurio žmogiška 
gyvybė negalėtų laikytis.

Viena iš baisiausių vulkaniš- 
kų eksplozijų kokia tik istori
jai žinoma, Kalno Katmai, Alas- 
kojė, buvo apipiešta ir jos pasek
mės parodyta krutančiuose pa
veiksluose Goegnafijos Konfe
rencijoje Nacionalės Apšvietos 
Draugijos kuri atsibuvo Bosto
ne liepos 3 d.

Dr. Robert F. Griggs, vado
vas National Geographic Society 
ekspedicijos tyrinėjimui Katmai 
ir atradėjas to kalno kaimynys
tėj gamtinių stebuklų, Dešimts 
Tūkstančių Kaminų Klonio, ap
sakė savo ekspedicijos atradi-i 
mus.-

Nors nežinojo apie tą galingą j ti, ir penkiasdešimts mylių ke- 
žemės vidurių išsiveržimą, vie-Įlio įrengus išstatytų tą gamtinį 
nok kiekvienas Suv. Valstijų gy-|

stėbuklą taip kad dienos laiku 
automobiliu galima butų apva
žiuoti iš uosto, užvardinto Geo
graphic Harbor, pagerbimui Na
tional Geographic Society kuri

atrado ir ištyrinėjo tą sritį.
(Apie šitą dalyką plačiau ap

rašyta knygoj-e “Kas Slepiasi 
už Žmonių Pasakų”, “Dirvos” 
leidinys. Red.)
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laiku apleistas kadangi 
gyventojai buvo išvykę 
sulyg jų vasarinio pa-

kalno baisi eksplozi- 
patėmyta delei jo di-

Jei tas butų įvy-

tokių išsiveržimų 
ant žemės kitą ledų

kėms prasisklaidžius po orą ir Į S 
užkirtus saulės spinduliams ke- g 
lią prie žemės, nes.po tai eksplo- į 
zijai dulkės buvo smarkiai iš- ę 
nešiota aplink visą žemės skri- K 
tūlį. Net Saharoj kur debesų j 
niekad nėra dangus buvo paden
gtas ; pertai tikima kad pasi
kartojimas 
užtrauktų 
gadynę.

Katmai 
ja nebuvo
delio tolumo, 
kę New Yorko mieste sierinės 
dujos butų apgaubę orą visur 
į rytus nuo Rocky Kalnynų; 
garsas butų atsimušęs 'kaip ar
tilerijos duelius per centralines 
valstijas; ir žemutinė Hudsono 
paupio dalis butų likus milžiniš
ku kapu tik su keletu griuvėsių 
'dar apsakymui tos baisios pa
sakos.

Ant laimės Katmai vulkano 
išsiveržimas davė geografams 
vieną iš didžiausių jiems progų 
studijavimui vulkaniškų feno
menų be jokio baisaus žmonijai 
nuostolio. Katmai kaimas, dvi
dešimts mylių nuo kratero, bu
vo tuo 
visi jo 
žuvaut, 
proČio.

Kodiak, artimiausia gyvena
ma vieta po to, ir pats svarbiau
sias miestelis plote didesniame 
kaip Ohio valstiją, yra snūdūs 
kaimas is 400 žmonių, kur mos- 
kai panaši Rusų bažnyčia yra 
dar liekana kitad buvusios Ru
siškos Amerikos.

Plotas apie Katmai, pusantro 
sykio didesnis už Delaware val
stiją, buvo padengtas pėdos ar 
daugiau (storumo pelenais, ku
rių užteko sunaikinimui net pa
čių kiečiausių šakninių augalų. 
Pirm eksplozijos per plyšius to 
klonio išsiveržė lyg koks uždan- Į 
galas troškinančių dulkių ir pa-Į 
kilo į orą. Kuomet eksplozija 
įvyko dviejų kubiškų mylių di
dumo medegos nuversta nuo vir
šūnės vulkano, o kur ji dabar 
randasi, kaip policijos tyrinėji
muose butų pasakyta, dar ir da
bar lieka mokslininkams paslap
tis.

Dabar po to išsiveržimo išro
do tenai busiant viena iš bran
giausių paveldėjimų. Už Kat
mai guli labai didelis klonis ku
rio paskirose dalyse nuolatos 
matosi kįią milijonai stulpų ga
rų. Tie dideli raičiojasi debesįs 
garų besišvaistančių po klonį, 
kartais prasitęsiančių per my
lią ar daugiau paskui vėjų, su
daro pastebėtinai puikius vaiz
dus.

Garų skylės per kurias ver
žiasi balti garai, parodo savai- 
mi didžiausį gražumą, įvairumą 
ir spalvų gausumą. Tenai yra 
daugybė skaisčios geltonos sie
ros, šmotai suspaustų pelenų 
pavirtusių raudonais ir mėly
nais, ir tyra balta titnago me- 
dega.

Galima virti pietus virš tų 
šnypščiančių garo skylių, nors 
sdearvadą ar puodą reikia laiky
ti gerai prispaudus 'žemyn kad 
garai neišverstų. Tenai taipgi 
yra naturalės maudynės, vienam 1 
gale karšto kitame šalto van- '

Kiek Jūsų Doleris Jums Pelno Neša?
THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO-

3352 SUPERIOR AVEz CLEVELAND, OHIO

Inkorporuota pagal Ohio Valstijos teisių ant $250,000.00, pa
siūlo Lietuviams progą įsigyti pastovių ir ištraukiamų serų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau), nešančių nuo 1% iki 8%, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

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

žinomų Lietuvių iki šiolei pasekmingai veikusių ir vei
kiančių kitose didelėse finansinėse įstaigose.
Visa valdyba, A. B. Bartoševičius, "Dirvos” leidėjas, pre
zidentas; Jonas Tidd, vice-prezidentas; K.. S. Karpavičius, 

Dirvos redaktorius, sekretorius;. S. Batoševičius, sekr.
pagelb.; V. Bartoševičius—ižd., kviečia visų kolonijų Lie
tuvius pasinaudoti užtikrintu saugumu ir pelningumu 
jūsų pinigams. Pelnas yra dvejopas, kaip liekant nariu 
The A. B. Savings and Loan Kompanijos taip ir paside- 
dant čia savo pinigus ant knygelių, taupymui.
•ĮĮ Kompanija turi keliolika dar neparduotų Pastovių ir 
Ištraukiamų akcijų, kurių abiejų kaina yra po $ 100.00. 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykių šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narines 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.
•JĮ 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.
•J 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—PASIDĖJIMĄ PINIGŲ
•JĮ Už 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 dieneli.
•JĮ Pasidejimui pinigus siųskit per pačtą. Gavę jušų pini
gus prisiųsim jums taupymo knygelę..
•JPrireikus pinigų, tik parašot laišką ir pareikalaujat da
lies arba visų, ir tuoj be atidėliojimo jie jums prisiunčia-, 
ma prįskaitant ir išpuolamą nuošimtį.
•ĮJ Pasihaudokit 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- 
riose vietose mokama tik 2 ar 3 nuošimčius. Per metą- 
kitą jūsų pinigai nustoja keliolika dolarių naudos.

THE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA s

OLEGO MIRTIS
(Puškino — Vertė Ant.-Ferd. Max.)
Kad kartą sumanė galingas Oleg’s 

Sumušti Hozarus piktuosius, 
Jų dirvas ir kaimus išnaikint visai, 
Išdegint turtus jų didžiuosius.
Ant žirgo jis joja su aštriais ginklais, 
Su savo kareiviais ir visais tarnais.

Iš tamsiųjų girių išeina kas tai,
Tai kunig’s aukuro šventojo,
Kurisai Perkūnui tikėjo šventai,
Ir daugį slaptybių žinojo,
Nes daugį jau metų praleido ant to.
Olegas pamatęs prijojo prie jo.

“Sakyk man, seneli ir tarne dievų,
Kas laukia gyvenimo mano?
Ar džiaugsmas nuo<priešų kaimynų piktų, j 
Sulaukus mirimo jau mano?
Sakyki teisybę, nebijok manęs;
Dovanoms paliksiu žirgą del tavęs.”.

“Tarnautojams dievo nėra ko bijot, 
Ir dovanų tavo nereikia;
O musų liežuvis tur viską bylot, 
Ko žmonėms saviesiems tik reikia! 
Jau ilgąjį amžių apsupę migla, 
Tik ateitį rodo raukšlėta kakta....

Ilgai dar gyvensi, kariausi drąsiai; .
Atminki tik žodžius tu mano:
Tu greit pagarsėsi, iškilsi augštai, 
Ant priešų sostinės herb’s tavo....
Ir žemė su jurėm’s vien tavęs klausys;
O priešų nei vieno tavų nebeliks.

Ir mėlynos jūrės Olegą godos, 
Ir griausmai Perkūnų baisieji; 
O priešai tavieji kaip tėvą saugos, 
Ir jųjų kinžalai aštrieji.
Nors daugelį kartų reiks mušyj išbūt, 
Bet juose neskirta tau mirti, pražūt.

O tavasis žirgas nebijo vargų, 
Supranta ką ponas jo daro, 
Užpuolus gi priešams, iš visų jiegų 
Jų sielą iš kūno išvaro;
Kaip linksma ir gera tau joti ant jo, 
Tik gaila kad mirti-turėsi nuo jo...

Olegas šypsojos — nenori tikėt, 
Ir glostė tik kaklą žirgelio;
Paskui susiraukęs murmėti pradėj: 
Nuo žirgo nusėdo ant kelio, 
Paėmęs už kaklo pradėj glamonėt, 
Net ašaros graudžios pradėjo riedėt.

“Atleiski,'žirgeli, tikrasai tarne, 
Jau skirtis atėjo mums laikas, 
Keliauki, ilsėkis į savo stones, 
Ir ten pasiliki sau sveikas.
O, gaila ir liūdna apleisti tave....
Brangusai žirgeli, nepamiršk manęs....!

Jus tarnai, dvariškiai, veskit jį atgal 
Ir prauskit, šukuokit, pašerkit, 
Neimkit į darbą, nemūškite jo ' * 
Ir piktaisiais 'žodžiais nebarkit!....” 
Dvariškiai jo žirgą grąžino pilin. 
Olegas patraukė Hozarų šalin, 

t ♦
Puotauja Olegas ‘gryžęs atgalios, 

Tik skamba stikleliai nuo vyno. 
Plaukai jau pražilę ant senio galvos, 
Užpuolant ant savo kaimyno: 
Jie daug yra matę Olego darbų, 
Pražilo nuo karių, nuo sunkių darbų.

“O kur mano draugas?” kalbėjo Oleg’s, 
“Baltasai žirgelis, kaip sniegas;
Jau mirti nuo jojo gal man nepris’eis, 
Nes likau pasenęs, tik vienas?” 
Atsako jam tarnas su žodžiu vienu: 
“Už miesto jau miega amžinu miegu.”

Tik raukos Olegas, pradėjo galvot: 
“Tai kunig’s prakeiktas, melavo, 
Dar galima 'buvo ilgai ant jo jot, 
Tik kunigas piktai prigavo.
Sakykit, dvariškiai, neslėpkit visai, 
Aš noriu matyti kur guli jisai!” 

Štai eina Olegas žirgo pažiūrėt,
Jį lydi kareiviai kaip taurai;
Už Dniepro, ant kalno, aiškiai jau regėt 
Kad žirgo jau guli tik kaulai, 
Juos sniegas ir lietus plauja iš viršaus. 
Pamatęs Olegas prieina arčiaus.

Ant kaukolės Ynina su koja'ramiai

O tavo valdovas dar gyvas, čionai, 
Bet jau paskutinės dienužės.
Tu mano jau kūno užmušt negali, 
Nes pats jau negyvas, supuvęs guli.

Štai šičia gi slėpės mano pražūtis, 
Kaip kunig’s melagis taunojo....” 
Gyvatė išlindo pro skyles-akis 
Ir sukas Olegui ant kojos. 
Įkando į koją. Skaudėti pradėj’, 
Nuo skausmo Olegas numirti turėj’....

O draugai, dvariškiai dar nieko nežin, 
Tik kalba vien laimes jo karo, 
Ir geria sau midų, linksmi jie pilyj, 
Nežino kad nėra jau caro.
Tik tarnams sugryžus atgal iš laukų, 
Ašaros pas’liejo net mažų vaikų.

W
IŠ MANO DIENYNO 

(Atsiminimai)
Atsistojau, pažiurėjau.... '
Štai, ant kryžkelės atėjęs, 
Savo naštą pasidėjęs — 
Atsistojau, pažiurėjau.

Gimęs gryčioje medinėj;
Man pravirkus — avįs bliovė, 
Paršai žviegė ten palovyj — 
Gimęs gryčioje medinėj.

Atvažiavo giminėlės,
Krikšto tėvas, dėdė senas, 
Sakė: vardas jo — Antanas! — 
Atvažiavo giminėlės.

Mane vežė į bažnyčią.
Pamačiau dangaus mėlynę, 
Jaučiau paukščių sutartinę — 
Mane vežė į bažnyčią.

Močė supo, dainą audė:
— Liuliu, liuliu, mažutėli, 
Migk, vaikeli, Antanėli.... — 
Močė supo, dainę audė.

Liūdna mano kūdikystė.
Purvinas žeme' rėpliojau, 
O pavojaus nežinojau — 
Liūdna mano kūdikystę.

Bėgo dienos, bėgo metai.
Vietoj leisti į mokyklą, 
Mane varė į ganyklą — 
Bėgo dienos, bėgo metai.

Ir pramokau aš skaityti.
Kai mišių maldas žinojau^
Vėl kitas slebizavojau__  — į;
Ir pramokau aš skaityti.

Ganiau bandą, šalant lyjant, 
Kiti į mokyklą eina, w
O aš giedu liūdną dainą....
Ganiau bandą šalant, lyjant,

Kai paaugau, art pradėjau — 
Arklius mušti aš gailėjau, 
Tai užart daug negalėjau — „
Kai paaugau, art pradėjau.

Sunki mano jaunystėje.
Dirbau, dirbau kiek galėjau, 
Net rašyti nemokėjau —■ ■
Sunki mano jaunystėlė....

Man nyku ir liūdna buvo..
Stengiaus aš knygas skaityti, 
Kad bent kiek nusiraminti — 
Man nyku ir liūdna buvo....

Ir sutvėriau sau dalelę.
O krutinėję lyg degė 
Ir į naują kelią rengė — 
Ir sutvėriau sau dalelę.

Ak, ta Lietuvos gamtužė! .
Ak, tie kalnai, girios pievos,
Kai sužydi vyšnios, jievos! —
Ak, ta Lietuvos gamtužė!

Pamylėjau aš dainelę, 
Ne tik vieną dainužėlę, į 
Bet ir savo dalužėlę — 
Pamylėjau aš dainelę.

Atsitraukiau, atsiskyriau, 
Kai kas juokės, kas raudojo.
Kur einu nieks nežinojo — 
Atsitraukiau, atsiskyriau.

Ėmiau irtis okeanu.
Tiek vargau, kenčiau, kovojau. 
Mat, laimužės aš jieškojau — 
Ėmiau irtis okeanu....

A. Vaičiūnas.

1147 Apie žemę ir Kitus Svietus.............p. 256 1.25
Ta pati drūtais apdarais ...........  2.00

3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25 
.. 24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25 
3002 Aritmetika ....................  p. 104 40

Ir taria: “Miegoki, drauguži,

3201 Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 25
5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60

Reikalaukit- “Dirvoje”

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdintą, — 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.

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

ILGĖSIS BERNELIO
Saulės skaistumas,
Ryto gražumas,
Paukštelių čiulbėjimas 
Negal suteikti
Širdžiai ramumo,
Spaudž’ baisus ilgėjimas.
Ta tai pievelė 

j Ir tie takeliai 
Kur abu vaikščiojova;
Tos tai gėlelės, 
Gražios kvietkelės
Ką drauge rankiojova.
Gražum’s gėlelių, 
Linksmum’s paukštelių 
Nenuramins širdelę.
Širdelė džiūsta,
Ašaros plusta,
Nebėr mano Jonelio....

Audra.
Nuo Juokų Red.: Turbut nie

ko sviete nėra baisesnio už ilgė
si, už ilgesį bernelio, kaip šia
me atsitikime gerb. Audra sa
ko iš savo pusės. Pasaulis ta
da, nors pilnas visko — ir kitų 
bernelių, — lieka tuščias, šal
tas, liūdnas ir tamsus, nors sau
lė kaip visada kaitina ir šviečia; 
pasidaro niekas nemiela nors 
viskas yra toks pat gražus ir 
geras kaip pirmiau.

Tik kodėl gerb. Audra pradė
jo tokiais žodžiais čionai lanky
tis, kuri kitados tik pamokini
mus teikė?.... Matyt kožnas 
ir kožna kada nors buna apim
tą tuo džiaugsmu kuris paskui 
nusiminimą palieka, kuris užri
ša akis 'nuo visų pasaulio gra
žybių, užkemša ausis nuo visų 
linksminančių garsų, suriša ko
jas ir nedaleidžia eiti prie kitų 
žmonių, ir suežidžia širdį kurią 
tik vienas laikas gali išgydyt. 
Kiekvienas ir kiekviena, netekę 
(kaip gerb. Audra Jonelio) ga
lėtų eiti prie kito, prie kitos, ir 
vėl susitverti sau tokį smagu
mą ir džiaugsmą kaip turėjo pir
ma. Bet kaž kas tokio laiko ir 
neleidžia.

Dar vis .niekas neišriša musų 
klausimo kas tai yra meilė ku
ri iš linksmo žmogaus padaro 
liūdną, iš sveiko ligonį, ir skai
staus aptemusį, iš gyvo numi
rėlį. Ir tt. Taip 'buvo senovėje, 
tai yra dabar. Taip anose die
nose įdainavo Diana apgailauda
ma savo Endymiono, taip verkė 
Venus (kuriai neskirta buvo nu
siminimo) netekusi savo Ado
nio, taip gailėjos ir graudžiai 
dainavo Arpius netekęs savo Eu- 
ridikos, ir taip šiose dienose ver
kė gerb. Cirineušas, gerb. Mu- 
čelninkas, taip verkia gerb. Au
dra, ir taip verks dar daugybės 
kitų kurie gali eiles rašyti, ir 
lies ašaras tie kurie nemoka 
svietui savo širdies žaizdų paro
dyt.

duoda jiems vietos.
Štai- vienas pavyzdis tokios lu

natikų namo “poezijos”:
Mamyt, mamyte,
Kas dabar daryti, 
Ketina mane pavaryti. 
Apkarpytas šiupinys — • 
Iš' padangių gludesys, 
Man jo pirma bučinys, 
čiūčia liūlia, 
Mažų gražų 
Liulynėlį.
Palauk, bjaurybe, sustok!
Gib a svistok!

Kibą uždušinių dienoj mes ap
šauksime kontestą šiame skyriu
je ir skirsime dovaną didžiau
siam Lietuvos bepročiui-poetųi, 
o kai visi savo eiles susius žino
sime kas jie tokie ir 'kaip daug 
jų yra!....

Apie stebuklingiausius Lietu
voje daiktus. Juozapas Tūbelis, 
Gičiunų kaimo, prisiuntė šitokį 
raštą: Dabar pranešiu apie Mel
nikų kaipo paneles ir apie Kaz
liškio miestelio paneles.

Trįs pasaulyje riebiausi daik
tai : Melnikų kaimo panelės, 
Kazliškio miestelio panelės, ir 
Valkšnų pievos yra riebiausi pa
saulyje daiktai.

Trįs pasaulio dailiausi daik
tai: Paliepio kaimo yiadislovas 
Giulis, Paliepio dvaro Murma 
ramusis, ir Kazliškio vargonai 
yra pasaulio dailiausi daiktai.

Kas daugiau žinot?

Kalbant apie politikieriavimą, 
gerb. Bartoševičius sako: Jeigu 
Rimkus atstovybėje buvo tik 
dženitoriUs, dabar jo vietą už
ėmęs Kemėšis vistiek daugiau 
gauna algos, nes jis prie darbo 
stojo su 'nauja šluota, o Rim
kaus šluota jau buvo nubriz- 
gus.

Šėtonas ne įtik žmones į pa
gundą veda bet ir Dievą yra in- 
traukęs. šėtonas sugundė Die
vą prieš ištikimą tarną Jobą, ir 
Dievas atėmė nuo Jobo visus jo 
turtus ir gerą, užleido jam var
gus ir bėdas. Bet kad Jobas vis 
buvo Dievui geras, kitą .sykį

Dievas sutikęs gerb. Šėtoną ba- 
rė: “Bet tu mane prikusinai 
kad jį be jokios priežasties taip 

I labai vargintau.”

A. Praškevičius (vietinis), 
buvęs delegatu TMD. ir SLA. 
seimuose Detroite, sugryžęs sa- 

|ko: Seimus reikia visai panai
kint del to kad į juos suvažia
vus nieko negalima nuveikti: 
“Augšto” stono delegatai, kurie 
gali ką nors nuveikti, atvažia
vę tik flirtuojąs! ir su panelė
mis (irgi delegatėmis) ir visai į 
sesijas neateinąs o mažesni, ku
rie su atsidavimu nori veikt, tie 
vieni nieko neįstengia.

Kaip lietaus lašai suranda 
upeliukus ir maži upeliai į upes 
kelius atranta nors jiems nie
kas neparodo, taip ir vaikai su
randa suaugusių papročius.; ir 
senų žmonių 'apsiėjimus, nors 
nuo jų yra slepiama ir draudžia
ma. I

Kurie skaito Pilėno detektiviš- 
kus pranešimus labai susižin- 
geidavę kaip jis gauna visus 
dokumentus kurie yra visiems 
svarbus ir slepiami, ir kodėl itie 
kurie savo paslaptis neiškenčia 
išlaikyti, išduoda jas tiktai de- 
teketivui .nors visai jo nepažįs
ta? j.

M
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IR KREDITO LAIŠKAI 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ

Society for Savings turi užrubc- 
žinių reikalų skyrių, vedamą pa
tyrusiu žmonių, per kuriuos jus 
galit apturėt greitą patarnavi
mą persiuntime pinigų į kitas 
šalis tuolaikinėmis kainomis.
Tiems kurie rengiasi keliauti už- 
rubežin mes pasiūlome musų 
Kredito Laiškus (Letters of 
Credit) kuriais galima pasiimti 
sau reikalingų pinigų visuose 
žymiuose miestuose užrubežyj.
Mes randamės patogioj vietoj— 
šiaur-rytiniam kampe nuo On
tario ir Publik Skvero.

incorporated 1819 

tfociety for^atriągs 
ta the City of Cleveland
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Praėjus šio skyriaus poetų 
varžytinėms viskas kas liko tik 
laukti kitų metų kada vėl galė
sime kontestą apšaukti.

Kaip ypatinga kad kožnas da
lykais ateina, praeina ir lieka is
torija". Nežiūrint kokia prakilni 
ateitis bus ir kokie garsus žmo
nės ateityje ateis, mes vis pra
eitį garbinam ir džiaugiamės ja. 
Ir štai mums rodos gerb. Biru- 
ta, kuri laimėjo kontestą, lieka 
šio skyriaus atmintyje ant ilgų, 
ilgų laikų.

4/
Niekas po saule nenusiduoda 

naujo, — pasakė protingasis Sa
liamonas (tik ne vietinis kores
pondentas). Ir tas tiesa, štai 
mums žinoma kokia senovėj ne- 
tvarki poezija buvo; atsirado 
jos patobulintojai, išsidirbo tam 
taisyklės, ir viskas ėjo gražiai.

Buvo amžiai kada dainuota 
apie dievus, paskui apie demo
nus ir kipšus, paskui apie kar
žygius, o antgalo apie bėgantį 
gyvenimą. Bėgančiojo gyveni
mo poezija yra tai dabartinė 
poezija. Bet štai vėl mes gau
nam eilių apie biesukus maišan
čius! tarp žmonių — štai pasi
suka čia-Suks su “Gužynėmis”, 
kurio eiles matėme pereitame 
hum. Jaunimo skyriuje. Tokia 
poezija iš musų tarpo jau buvo 
pranykus. Ji vėl atgema.

Ir geriau kad ji pasiskubintų 
atgimti negu spės Lietuvoj pri- 
visti visokių bepročių kurie no-1(g) 
ri būti Jpoetais, o 1 —
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Vadovaujama Gabių Biznierių
The Municipal Savings & Loan Company įsteigta Spalio mėnesyj 1913 metais 
per Mr. S. Peskind, dabartinį Kompanijos hekretorią. Jis suprato jog viena
tinis būdas subudavoti saugią įstaigą, ir tokią kuri augs ir pataps viena iš žy
miausią Tautymo ir Paskolos Kompaniją Clevelande, yra tai parenkant gru
pę tikrą biznio žmonią pagelbėjimui jam tos Kompanijos vedime.

Sekantis surašąs gerai žinomą biznierią sudaro dabartinę Direktorią Tarybą 
šios greitai augančios Taupymą 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

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

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

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

—ir— Direktorius, The Municipal Mortgage Co.
Garber Insurance Agency, The Arcade
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.
Manufaktorijis
Vice Prėz., 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 Sch^enger-KIein 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 Go.
Pardavimų Ved., The Representative Realty Co. —ir— Direk

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., Schwengcr-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 Blag.

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

Taipgi yra keturi 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 MILES AVENUE •

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

ši įstaiga moka 5% už padėtus Taupymui .pinigus.

tris*

©
©
© 
© 
© 
©

©

© 
©( 
©

© 
© 
© 
© 
©
©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
©
© 
© 
©
© 
© 
©
©
©
© 
© 
© 
© 
© 
® 
® 
® 
©

į Kurie no- @ ©
redaktoriai' @@®®®©©®®©®©©©@®©©®©©@©®©®@©©®©®@®®®@@©j§



DIRVA

m

.vjž.s

cunapd
LIETUVON PER 1'2 DIENŲ 

Greičiausia iš visu vandeninė kelionė. 
YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu j kitą laivą Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
j Danzigą, Piliavą, Klaipėdą ir’Liepo- 
ju vienu iš triją greičiausią, jurią mil
žiną išplaukiančią is New Yorko kas 

UTARNINKAS.
Visi trečios klesos pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA ' AQUITANIA 

BERENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
CARMANIA - - - Liepos 13
ALGERIA - - - - Liepos 15
SCYTHIA - - - - Liepos 20

SO. BOSTON, MASS. , kaip vargino taip vargina — 
Iš Sandariečių darbuotės. ši- 1 ,nuversti kaPital’z^' 

toj Lietuvių kolonijoj buvo lai-,kltų turtus ne*a,lma- 
kai klerikalams ir socialistams, j Kadangi po didžiosios karės 
Tie žmonės apgaudinėdavo Lie- v’sos tautos labiau virto politiš-

• -j kai patriotiškos, tai ir vienį Lie-
— “ • .'-tuviai nieko naujo negali nu

gi antri monijo tamsius ve*kt visam pasauliui kaip tik 
irgi stot už Lietuvių tautą, likt 
patriotiškais, duot aukų tam tik
slui, ir tt. Todėl ir ’buvo pra
dėta veikimas del nepriklauso
mos ir laisvos Lietuvių tautos, 
pirmvadovyste A. L. T. Sanda
ros organizacijos, kuri — ir tik
tai ji — viešai kovon stojo prieš 
nevidonus Lietuvos žmonelių. 
Taip pradėjus Sandariečiams 
darbuotis ’it perkūnas spyrė į so
cialistų, bolševikų ir klerikalų

.. Ir ve kas pasidarė: 
“Keleivis” kuris giriasi gina

I Lietuvių darbininkų reikalus, į 
.pagalbą parsikvietė Lenkus pro- 
šepanus, bolševikai pasislėpė 
skiepuose, o klerikalų organas 
“Dar-kas”, gavęs į uodegą skur- 
džiu-ką, spaustuvę sukraustė į 
skiepą, o geresniam bute šin-

tuvius vigokiais budais: vieni 
jų per Romą rodė “rojų” po mir
ties, L ___  _____  H_____
Lietuvius buk netoli tie laikai 
kuomet įvyks socializmas — už- 
griebsim kapitalistų. turtus, bus 
rojus ant žemės, bet pirmiau i 
duokit gausiai dolarių jeigu no
rit laimingi būti.

Skurdžių masės, kaip visur 
taip ir čia, apgavikų melams ti
kėjo: davė kai kurie ir pasku
tinius marškinius nuo kupros 
kad pasigerint .tiems kurie ža
da rojų. Toki pavyzdžiui atsi
tikimai įvykdavo ypatingai di- ,^y^na‘ 
džiosios karės pradžioj, kuomet 
valdžios daugiau buvo veikia- 
ma į visokį šalies viduje bruz-, 
Sėjimą. Tuomet gudrus apga
vikai mokėjo išnaudoti tamsius 
Lietuvius sakydami buk valdžia 
ant vištos kojos stovi, užtai 
griebiasi visokių priemonių prieš

kuoja sodę kad atsigynus pra-
Bet ir tas negelbsti.

darbininkų masę. Taip apgau
dinėdavo Lietuvius-darbininkus žūties.
čia Bostone socialistai, bolševi- ®tai ką editorialų rašėjas tame 
kai, ir kiti' panašus gaivalai, laikraštyj rašo: ‘Be perdėjimo 
Klerikalai, kurie apie pomirtinį pasakome kad Darbininko pa
gyvenimą daug meluoja • patįs dėtis nekokia . Taigi be perdė- 
apie aną svietą nieko nežinoda-1 j>mo galima pasakyt kad prie
mi, taipgi turėjo progos, pasi
remdami karės baisenybėmis, 
pasinaudoti iš tamsių parapi-

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės i Jonų, vyčių, davatkų. Šitie dva- 
pric artimiausio agento jūsų mieste sjos ubagai

ar kaimynystėje. .. . , , .. - .
VWWWWWWWWWWWWV ypatingai melstis, pirkt is kuni-
LIGONIAI KURIE 'gų mišias ir tt” už kunigų iš‘

SERGATE
Reumatizmu, Dusuliu (Asthma), Ner
vų liga, širdies liga, nuomariu, vene- 
riškomis ligomis, ir tt. Visų ligų ne
miniu, bet bile ligą turi, ar kas kitas 
tavo 
ligos 
rašą, 
kai. 
rašą. I 
me laike jus pats save namie pagydy- 
sit. Bandykit-naminio gydymo—pats 
sau. Čia turit progą su gvaranta- 
vimū, bile tik jus tą darysit—pasvei- 
ksit. Rašykit pas:

ALEX R. SALVIS
P. O. Box 96 Dalias, Pa.

šeimynoje turi, nuo didžiausios 
iki mažiausiai, galite duoti ant- 
o gausit rodąs ir receptus dy- 
Indėk už 2c štampą ir gerą ant- 
Dabar geras laikas, tiktai šia-

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlęn
tSt DANTISTAS t=l!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Straet 
Ckveland. Ohio.

karštai ragindavo

. tokios katastrofos privadė "Dar
ką”, "Keleivį”, ir visus kurie 

. skriaudė ir skriaudžia Lietuvius 
, darbininkus savo piktiems tik- 
i slams o ne darbininkų pagalbai, 
. jų pačių bjaurus darbai. Tei
singi Lietuviai Sandariečiai, pa- 

I siremdami teisybe, Bostono Lie
tuviams atidengė tų ponų veidą, 

I parodė kam ir už ką jie darbuo
jasi, bet ne kad jiems rupi Lie
tuvos ir Lietuvos žmonių rei
kalai.

Tai šitaip socialistai, bolševi-

mislytus melus atiduot/dolarius, 
už kuriuos buk bus išmelsta am- Į 
žinąs 'atilsis toms dūšioms ku-l 
rios kenčia karės lauke, o ypa-l 
tingai Lietuvių dūšios, kurioms 
reikalinga pagalba, šitaip mo- 
nydami Bostonoi [Lietuvius Ro- ( 
mos kunigai, socialistai, bolše-lkai ir klerikalai supuolė j savo 
vikai ir 'kiti, nepaprastai prasi- duobę kurią buvo Sandariečiams 
gyveno:-“Keleivio” leidėjai įsi- iškasę.
gijo šimto tūkstančių vertės na
mą, bolševikai sušelpė Maskvos I Bostone gana skaitlinga nariais, 
komisarus, o L. D.- S. organas Į ir dar vis naujų jon įstoja. Mat, 
“Darbininkas” irgi pusėtinai pa-1 turi labai darbščių organizato- 
kilp už “mišiaunus” dolarius. I rių kurie daugiausia pasidarba- 
Pagalios Lietuviai suprato kas vę ir darbuojasi Sandaroje: tai 
ir kam juos išnaudoja, paliovė “Sandaros” adm.-sekretorius J. 
remt apgaudinėtojus. Jie suži- K. Paulauskas, Jankauskas, Mo- 
nojo kad jų aukos, kurias duo- ckus, Jokubauskas, Matulis, ir 
da socialistams, bolševikams ir kiti Sandariečiai. Šitie Sanda- 
klerikalams, nyksta it kampa-1 riečiai, kiek teko sužinot, uždavė 
ras, gi nedateklius, skurdas juosi Sandaros priešams didžiausi

A. L. T. Sandaros kuopa So.

BAILEY’S
x Pusmetinis

Išpardavimas
Vyriškų

Nuo $1.25 iki $2.25

Marškinių
Po 88c.

VISI ŠVARUS, GRYNAI JAUJI MARŠKI
NIAI, SPECIALIAI PAGAMINTI/ŠIAM IŠPAR
DAVIMUI, PILNAI IŠKIRPTOS INTALPOS, 
REGULIARIO ILGUMO RANKOVĖM, KAK
LAJUOSTĖMIS IR PRISIŪTU KALNIERIUM 
MADŲ. DAUGYBĖ NAUJŲ PAVYZDŽIŲ IR 
YRA IŠ KO PASIRINKTI.

Reguliarūs mieros 
• nuo 15 iki 17%

BAILEY’S-ŽEMES GRINDYS

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių
Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai

<►

smūgį. Dabar, gavę skaudų ant- rezoliuciją, ir kadangi piliečiai 
ausį, nepajiėgia krikdyt Ameri- nenorėjo suktybių naudoti už jų 
kos Lietuvių Tautinės Sandaros I rezoliuciją teko mažiau balsų, 
organizacijos, tik čiaudi — lau-! Draugijos pamatę tokią neteisy-
kia kada užbaigs! Nūn Sanda
riečiai vis atakuoja — laužo so
cialistams, bolševikams ir kleri
kalams nugarkaulius. Kova bus 
nepertrauta tol pakol tie Lie
tuvių tautos didžiausi priešai 
nebus palaidota!

Žaibas Pirmasis.

■ bę ir per gvoltą raudonųjų už- 
• lindimą, tuoj ant vietos atšaukė
■ savo atstovus. Na Bimbiečiai 

ir liko vieni, ir jiems reik ap
mokėt visos lėšos, nes draugijos 
jau su jais nesiskaito. Jie mat 
norėjo piliečiams šposą iškirst, 
jie norėjo užlyst už piliečių nu
garų, valdžią pakeikt ir savo 
paikas rezoliucijas pravaryt — 
bet nesisekė.

Šį Amerikos piliečių susirin
kimą musų kamunistams pasi
sekė suardyti kaip aną sykį Lie
tuvos piliečių susirinkimą suar
dė klerikalai. Jono Vileišio su
manyta suregistruot visus Ame
rikoj gyvenančius Lietuvius pi
liečius ir su jų pagalba duoti 
Lietuvai paramą. Bet kunigai 
pajuto kad tas Vileišio darbas • 
labai sekas, ir jiems ėmė kojos ' 
drebėti, nutarė suardyt. 
ką jie laimėjo? Nieko.

BROOKLYN, N. Y.
Vėl piliečiai nušvilpta. Nema

nau kad pamiršo Lietuviai gruo
džio 1 d. 1921 m., kada mus Lie
tuvos piliečius klerikalai nušvil
pė ir nukaukė. Kokią gi jie iš 
to sau laimę turi, ar nepasida
rė sau gėdos prieš Lietuvos 
žmones ir prieš kitus? Bet vis
ko galima tikėti iš neapšviestų 
gaivalų — nekuriu musų kuni
gų kurie neturi nei mažiausio 
krislelio žmogiškumo ir apšvie- 
tos, tik paskendę fantizme. Ta
da, tai Kun. Jakaitis (iš Wor- Mes, tikri Lietuviai, bukim 
poatar Maas ) su savo davat-* protingi, dirbkim savo gražius

Bet

cester, Mass.) 
kom užgirdęs 
ėmė švilpti ir 
nepatiko kam 
o ne Romos pilietis minima. Ja
kaitis tada apsiėmė “pagimdyt” 
ne pilietį; Lietuvės motinos gim
do tik Lietuvius piliečius, o ku
nigai nenori jų, jie nori kad vi
si butų tik Romos internaciona
lo ir paklusnus papos piliečiai.

Mes Lietuviai tik juokėmės 
iš tokių neišmanėlių kunigų. No
rėtųsi paklausti jų kas juos už
laiko, ar Romos papa, ar Lietu
vos žmonės, ir kokios gi jie tau
tos jei ne Lietuviai? Tai kam 
gi niekinat ir švilpiant Lietuvio 
piliečio vardą išgirdę? Jei mes 
kunigus užlaikom rodos turim 
teisę ir pasakyti jiems ką jie 
negerai daro musų tautai.

Štai ir antrą pasikėsinimą ant 
Lietuvių piliečių darė žydelio 
Markso pasekėjai. Kadangi yra ; 
sumanyta Washingtone bilius ’ 
apsunkinantis ateivius, Brookly- , 
no Lietuviai sumanė atsišauk- ; 
ti į visas vietos Lietuvių drau
gijas kad jos suėję tinkamai iš
neštų protestą prieš bilių. Na 
ir atsišaukė ant pakvietimo tie 
musų klajūnai.kurie neturi savo 
pastoges ir landžioja po sveti
mas palėpes. Kadangi tas klau
simas ir juos kliudo ir ėmė bai
mė, jie atsišaukė. Pradėjom iš- j 
bandymus ar galima su jais ei
ti sykiu dirbti. Bet kitokių or- t 
ganizacijų atstovų nebuvo, net ■ 
ir Sandaros kuopa neatsiuntė • 
savo atstovo. Taip esant, pil. ■ 
Kundrotas klausė kitų ar verta j 
mums su kairiaisiais susidėti. ■ 
Kiti patarė bandyti. Po kelių ; 
konferencijų verkimo, ir vis tuš
čio, birželio 20 d. pavyko išrink
ti penkis narius pagamint rezo
liuciją. Birželio 22 d. šaukta 
viešas susirinkimas New Plaza 
salėj. Nuėjus salėn ji jau bu
vo* pilna žmonių, J. O. Sirvydas 
laikė prakalbą, 
žiai nurodinėjo 
ninkus patenka žmonės ne iš 
musų ir jie nesupranta ko gero 
darbo žmonėms sumanyti, tik 
sumano blogus dalykus. Dėlto, 
sako, reikia mums Lietuviams 
pasistengt kuogreičiausia pasi
rūpinti gauti pilietiškas popie- 
ras ir palikti šio 'krašto pilie
čiais, sekti šalies politiką, o nu
žiūrėjus žmogų kuris supran
ta demokratiją o ne visokius 
varžymus, ir balsuoti už tą — 
musų piliečių kovos įrankis yra 
balsas.

Bet šita prakalba musų sveti
mų palėpių žmonėms nepatiko. 
Jie. pašaukė' kalbėti Siurhą ir 
po jo garsų Bimbą, ir sviete tu 
mano, kaip jiedu kožnas savo 
kalbose ėmė keikti, dantimis 
griežti, net baugu pasidarė. Tas 
priminė Rusus kokiame jie pa
dėjime yra prie pamišėlių val
džios. Gink Dievuliau jei Bim- 
biečiai gautų valdžią į savo ran
kas! — -kas tik jiems netiktų tai 
ir siųstų pas Abraomą.

Bimba visas sušilo berėkda
mas, bekeikdamas, bet galiau.s 
užbaigė. Pirmininkas paskui 
perskaito Pilietiškų\ Draugijų 
pagamintą rezoliuciją. Bet Bim- 
biečiams ji netiko, Bimba išlin
do su savo rezoliucija, perskai
tė, ir ji žinoma patiko, visi pa- 
lėpiai šaukė priimt Bimbos re
zoliuciją. Balsus skaitant, kaip 
visada musų kamunistai sukty
bėmis elgias, ir dabartie toj 35 
jie suskaitė 95 balsus. Paskui 
leidžiant balsavimui draugijų

minint “pilietį” 
kaukti, nes jam 
Lietuvos pilietis,

Jis labai gra- 
kad j valdi-

Lietuviškas Koncertas ir malonaus įspūdžio tarp Ame- 
lrikonų ir pačių Lietuvių. 

Atstovybės tarnautojui

darbus ir toliau kad musų var
das žibėtų kaip auksas ateities 
istorijoj, ir kad musu jauna 
karta semtų sau medegą kaip 
mes šėmiam iš savo tautos did
vyrių. Mdkinkimės valstybinio 
gyvenimo ten kur gyvenam kad 
priėjus užimti vietą valstybės

Washingtone
Washington, D. C. — Gegu-i, ... .. , . , .. ,.. . T. . kui išvažiuojant, inteiktazio 27 d., vienam Lietuvos At- ,I Oli.lzaivtA An 111-n Lro-v><a Vlntronn 

stovybės raštininkui, Pr. Rim
kui, apleidžiant Washingtonu, 
drauge ir 'Lietuvos Atstovybę, 
buvo surengta vakarėlis. Paren
gė tą j'o Washingtonieciai drau
gai bei iš Atstovybės darbinin
kai.

Vakaras įvyko Dailės Klube 
(Arts Club of Washington), šis 
klubas turi apie 700 narių? Pri
klauso jame tiktai žymesni ar
tistai, dailininkai, muzikai, tt.

Vakarėlio programas buvo tai 
rinkinis Lietuviškų liaudies dai
nų, k-urias sudainavo pil. Pra
nas Rimkus. Lietuviškos dainos 
su švelniai skambančiais žo
džiais suindomino Amerikonus, 
kurie Lietuviškų dainų melodi
jų prisiklausę pradėjo ir vienas 
ir kitas įprašyti paaiškinimų tai 
apie muziką, tai dainos turinį, 
tai apdainuojamą laiką, reikš
mę, ir tt. Pagalios ir apie patį 
dabartinį Lietuvos gyvenimą .bei 
politišką padėtį buvo užikvieti- 
mų kad kas pakalbėtų.

Po prakalbą pasakyti prisiėjo 
Adv. De Wolf jr M. 'J. Vinikui, 
Lietuvos Atstovybės Sekreto
riui. Kalbėjo taipgi. Dr. 
ston, Klubo pirmininkas, 
kšdamas savus įspūdžius

Rim- 
jam

i auksinė {plunksna dovanų nuo
Atstovybės darbininkų.

Taip tai p. Rimkaus atsisvei
kinta su Washingtonu.

Atvykęs Svečias.
(Nuo Red.: Korespondenci

ja yra labai užvėluota, nes ma
tyt Atvykęs Svečias nesirengė 
visai rašyti, tik po to kaip kleri
kalų spauda pradėjo Rimkų že
mint ir jo vardą šmeižt, parašy
ta parodymui jog P. Rimkus ne
buvo toks kokiu klerikalai jį 
piešia, bet kad jis užėmė žymią 
vietą dailininkų tarpe Washing
tone, šalip savo užsiėmimo. Ga
lime tikrint jog jo vietą užėmęs 
Atstovybėje “dženitorius” Ke
mėšis visgi neįstengs užimti jo 
vietos dailininkų tarpe.)

111 
cigaretai 

€5 -X

John- 
parei- 
ir kil-

darbe nedarytume klaidų kokias tas ™ntis aPie Lietuvi« muzi-
dabar daro nekurie musų val
dininkai.

Sena Mergelė.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje 
Užrašykit jiems ‘‘Dirvą” '

Laivakortes Atpigo
I Klaipėdą ir Liepoją $107.00
I Piliavą-Karaliaučiy $106.50

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

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

ką, dainas, bei įkalbą.
Kompozitoriui Wm. Newman 

labiausia patiko daina "Tykiai 
Nemunėlis tėkš”, ir jis būtinai 
išprašė, palikti jam šios dainos 
gaidas.

Prieš koncertą, turėjo 
, rienę, kurioje dalyvavo 
: vos Atstovybės štabo nariai, iš- 
‘ skiriant Atstovo Čarneckio ir 

B. Mastausko. Dalyvavo dar 
Latvijos Atstovybės Sekretorius 
A. L. Kundzin; advokatai De 
Wolf ir Burkenshow ir kelioli- 

ika Washingtoniečių Lietuvių.
Vakarėlis ipaliko gana rimto

1O«
jie yra GERI!

vaka-
Lietu-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gydytojas ir Chirurgas -
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI ■

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

Rosedale 5758, Princeton 431 J

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

DR. J. ŠEMOLIUNAS | 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos
10 ryte iki 12 

ręįfflfcŽRSsiaE 2 iki 5 po piet
Nedaliomis 

nuo 10 iki 12 
Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
935 E. 79 St. . Garfield Bank Big.

PLAUKAI
Plauku šipimas, niežėjimas, pleis
kanos, slinkimas, žilimas, retumas 
ir tt. šašai, ekzenia ir kitos visos 
ligos plauką pasekmingai išgydo
ma ir sutaisoma. Klauskite infor
maciją ir dėkite už 2c štampą.

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

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1286 NORWOOD ROAD
Kampas-Superior prie E. 65

Virš Aptiekos
Kampas Superior Avenue
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Į LOUIS EISENBERG S 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,? 
! Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, ? 
; Lieja ir Stogams dangalų < 
• 1169 East 79th St. N. E. į 
I Princeton 1337-K ?

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Vnisbažonklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

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

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiame tiesiai iš labara- 

i A i P*:.,
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St.
Brooklyn, N. Y.

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

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei taikų.

A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
1197 East 791 h Street Cleveland, Ohio.
Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 5 va

P A S I S K U B I N K I T
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys jr Sekretorius Kapitonas 

Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie šiuos dalykus: 1) Stei
giamojo Seimo darbuotė; 2) Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstie
čių Sąjunga atšaukė savo narius iš Ministerių Kabineto? 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 
medegos kuri jokiame laikraštyje dar nebuvo naudota. Todėl pa- 
siskubinkit užsiprenumeruoti “Sandarą”, tie straipsniai tilps tik
tai “Sandaroje”. Prenumerata metams $2.50. Pusei metų $1.25. 
Pinigus siųsdami adresuokite šitaip:

“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass.

LAIVAKORTES i
I LIETUVA PARDUODAM VI
SOM LINIJOMIS. VISKĄ AP
RŪPIMAM PRADEDANT IŠ
GAVIMU PASPORTO IKI PA- 
SODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKIS Į MUS.

LITHUANIAN ’TRAVEL BUREAU t )
136 EAST 42nr STREET, NEW YORK, N. Y.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVQN GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 

I KIAM GIMINĖS IŠ LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN- 

I CELIARIJA.

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

guli nuo to ką darysit dabar.
Mano pragarsejimas tapo subudavota ant 22 metą pastebėtiną pasekmių kokias 

■aš gavau tūkstančiuose atsitikimą kada kiti visi gydymo budai negelbėjo. Mano 
metodai yra skirtingi. Aš visada vartoju naujausius moksliškus aparatus ir medicinas kokias tik ga
lima gauti. Aš gydau žmogą tiktai nuo tos priežasties kuri ji kankina. Aš nepaisau kaip jau esi 
gydęsi, arba kokia tavo liga butą, jeigu jusą liga nepagydoma aš tą tiesiog pasakysiu, o jeigu išgy
doma aš priimsiu tave kaipo pacientą. Mano stiprus X-Spinduliai tankiai pasako tikrą jusą ligos 
padėtį. Nėra jokią spėjimą. Aš egzaminuoju jusą 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 kur1 mano pacientai gauna vaistus be ėjimo į vais
tines. Aš noriu kad jąs žinotumėt jog mano gydymas yra geriausias, mano vaistai vėliausi, mano 

' egzaminavimas atsargiausias ir pertikrniantis _ jus jog aš suprasiu jusą ligą.
Aš nieko nerokuosiu už egzaminavimą, pasitarimą ir patarimus, sykiu ir X-Spindulius jeigu pas 

mane gydysitės. Ateikit pas mane su pasitikėjimu ir pasakykit man savo bėdas savoje kalboje ir 
aš parodysiu ką galiu padaryt jums, kaip padariau tūkstančiams ktą žmonią. Aš esu gatavas* su
teikti jums jūsų norimas pasekmes už tokią kainą kokią jus galit mokėti. Mes kalbam Lietuviškai.

D R. BAILEY “SPECIALISTAS”
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 7 vakare. :: Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietą.

5511 EUCLID AVE. Netoli E. 55th St. ROOM 222, Antros GrindisNetoli E, 55th St.
CLEVELAND, OHIO BBaBSSSS

ves
N. J

Iš
kiriic

• smag 
pas s

Ai
Bi
Ne
Ki

ta an 
Tu 

laidų
Km

498

p



ŽINIOS IS LIETUVOS
Linų Monopolis

Seniau Lietuva buvo garsi li
nais. Linus gabendavo Rygon, 
Liepojun, Klaipėdon ir kt. Val
džia dabar įvedė linų monopolį; 
ji viena tegali linus pirkti. Kra
štas iš to turi daug nuostolių.

vienas ūkis teparduoda tiktai po | 
penkis pudus linų metams, tai 
išeis arti putketvirto milijono 
pūdų. Skaitant kad valdžia pir
kdama nustatyta kaina nedamo- 
ka ūkininkui tiktai po 400 auks. 
pudui, pasidaro kraštui nuosto-

I skaitai “Liet. Ūkininką” tai ir l kų. \ Bearklius iki-6 dešimtinių 
I eik sau nieko nepešęs. Musų I nuo pastočių paliuosuoja, o tu- 
klebonas taip įsikarščiavęs prieš' rinčius virš 6 deš. pastotin va- 
“bedievius” kad reikalauja iš jų ryti lygiai su turinčiais arklius.

.atsakyti ir už krikšč.-demokra- Ne'atvykusį pirmą kartą nubau
stų nuomonės. Taip Velykų an-|džia 100—3^0 auks., o toliau 
trą dieną per pamokslą šaukė 1 brangiau. Žmonės tokios val- 

1 kad nerinkti j ateinantį Seimą Į džios neapkenčia, nes patįs tary- 
” socialistų ir valstiečių-sąjungie- bininkai save, nežiūrint arklių

Ičių, nes jie platinę girtuoklybę, skaičiaus, nuo važinėjimo 'pasi-

ANTRA LIUBLINO UNUA

□ tu tuii uau{^ nuuotviiu, -

kurių jokiu bud u negali paden-jį*r41.v.*r‘\v*e"1°.1I?!^^ar^?.^u^n^' 
gti nedidelis valdžios pelnas iš, 
linų monopolio, nors už pusdy
kę- nustatyta kaina iš ūkininkųj 
valdžios agentų perkami. Pel
nas iš to, be abejo,

Milijardas (bilijonas) ištarti ne
sunku, bet gauti jis tai ne juo
kas! Vieną milijardą padalinus 
visiems dabartiniams Lietuvos 

nas iš to, be abejo, turėtų būtį I gyventojams, Skaitant jų tik du 
labai didelis, nes už pūdą fe'milijonu tai kiekvienam žmogui 
mokant iki 400 auksinų kada tekt« P° 500 auksinų. Dabar, 
rinkos kainos užsienyj siekia vietoje valstybės, vietoj liau- 
800—1100 auksinų. Bet deja,! 
vietoj pelno valstybė ir visi kra-1 
što gyventojai turi nemažų nuo
stolių, nes pelnas lieka pėrkup- 
čiams ir spekuliantams.
. Iš pat pradžios buvo numa
toma kad linų monopolis tėra

I pristeigę bravorų, traktierių, 
žmones apkrovę mokesniais. Bet 
■klebonas gal užmiršo kad dabar
tiniam Seime 'krikšč.-demokratų 
dauguma ir valdžia jų pastaty
ta, tai nuo jų ir visa tvarka, ša- išrinktoms ■'galvoms yra nepri- 
lyj priklauso.

liuosuoja ir dar kai kur ima iš 
piliečių sau pastotiš važinėti, o 
prastus žmones jomis kankina.

Dabar klausimas: nejau ben
dri Lietuvos įstatymai Obelių

Įdies, tą milijardą auksinų pel
inei spekuliantai.

Pagaliau, jei nebūtų to mo
nopolio,, valdžia išleisdama linus 
užsienin galėtų imti muitą bent 
po 100 auks. už pūdą, ir taip 
turėtų pelno 300 milijonų auk- 

naudingas spekuliantams ir tos|a’.n^’ 0 i*e tuos septyniolika mi- 
rušies valdininkams. ■■ ___
musų valdžios ir dabar tebesi
tęsia aklai pradėtas darbas ir 
visiškai nepaisoma nei šaliai da
romų nuostolių, nei liaudies kri
tikos; tarsi laukiama kol patįs 
spekuliantai atsisakys nuo pro
gos gauti pelno.

Kuo gali valdžios atstovai pa
teisinti tai kad jų įgalioti pirk
liai, pirkdami valdžiai, moka du- 
tris kartus brangiau kaip yra 
nustatyta kainos? Aišku kad 
tie linai į valdžios sandėlius ne
patenka.

Jei paimti skaitlines kad vals
tybė iš linų monopolio teuždir
ba septyniolika milijonų aštuo
nis šimtus tūkstančių (17,800,- 
000) auksinų, kaip matyt iš 
1921jnetų biudžeto, ir palygin
ti kiek kraštas turi nuostolių 
dėl tokios prekybos, pasirodo 
kad valdžia nepelno nei pusės 
nuošimčio iš tų didelių nuosto
lių daromų valstybei del linų 

'monopolio. Paimkime kad ūkiai 
iki 10 hektarų visai linų nepar- ' 
duoda ir kad pardavimui linus 
gamina įtik ūkiai virš 10 hek
tarų, priskaitant čia ir ūkius 
net kelių tūkstančių hektarų.

Tokių ūkių Lietuvoje priskai- 
toma apier698,498. - .. i

Jeigu skaityti kad toks kiek- i

VienoklUjonų, kaip dabar yra, esanti 
į. monopolizuotai linų s prekybai. 
,. Taigi, reikia panaikinti linų mo

nopolis !
Iš to aišku kad gamintojams 

. ūkininkams reikia visiems spie
stis į ūkio draugijas ir Valstie-Į 

|čių Sąjungos kuopas ir supras- 
visiems gerai sek- 

net valstybės prekybą. Kol 
nedarys, tol kitų išnaudoja-1 
bus. >

cių sąjungos ki 
| ti kad reikia vi 
ti 
to 
mi

ILGAKIEMIS, Garliavos vai.
Kaip rūpinasi mokyklomis. 

Supratę ūkininkai vargais nega
lais įsteigė mokyklą. Butas mo
kyklai sveikatos žvilgsniu nepa
kenčiamas. *

Po vasaros atostogų vaikams 
susirinkus į mokyklą, ima dau
guma sirgti.
sveikatą baigia.
sai mokytojas šelpiama nete
kus sveikatos ?
stebėję nepakenčiamą savo vai
kų ir mdkytojaus gyvenimą 
kreipėsi su prašymais į tam tik
rą -valdžios įstaigą norėdami iš
gauti mokyklai pastatyti žemės. 
Lankėsi žemei apžiūrėti valdi
ninkai, bet jau bus metai laiko 
laukiama atsakymo valdininkus 
išleidus.

Jau butų laikas mokyklas ap
rūpinti žeme! Bet ką mes pa
darysime : žydelis, yra turtinges- 

Inis už mus. Jau girdėti kad 
Šiaulių apsk. [žydelis kelias dešimtis tukstan- 
krikščionims de- čių yra indavęs rankpinigių dv.

Šiaulėnuose būti- Tiškevičiui. Ar -turi teisę Žy- 
iaisvi kapai, nes delis, turėdamas šimtą margų 

ku- nuosavos žemės, pirkti daugiau ?

valomi, ir tokio valsčiaus ponų 
darbai ar' neturi priešvalstybi
nio pobūdžio?.__

Mokytojas savo
O ar bus tok-

Ūkininkai pa-

ŠIAULĖNAI,
Dangūs tik 

mokta tams, 
nai reikalingi 
klebonas sakosi ‘‘bedievių”, _ 
rie skaito ne krikšč.-demokratų ▼, ▼ ▼
laikraščius, nei vieno mirusio | OBELIAI, Rokiškio apsk. 
nepriimsiąs į kapus ir bažny‘i-1 Obelių valsčiaus'piliečiai nu- 
nių apeigų neatliksiąs už juos. įsiskundžia spekuliantais, girtuo- 
Taip nesenai mirusio Pluščiaus-1 kliais, visų labiausia valsčiaus 
kio nenorėjo priimti laidoti į ka- ponais. Obelių vai. Taryba lei
pus ! tai kur gi dėti nabašninką ? do steigti 7 traktierius, ir da- 
Nors P. nepriklausė jokiai par- bar tenka matyti ne vienas mu- 
tijai ir laikraščių neskaitė, nes šų ponas juose Lietuvišku bal- 
'ir skaityti nemokėjo, bet ir nie
ko nepavogė, neužmušė ir-'ty
čia nieko blogo nepadarė r— kle
bonas visgi rado priežastį — 
išpažinties, sako, nėjęs.

Bet pas musų kleboną ir nu
ėjęs išpažinties nevisuomet..išri
šimą gausi — prisipažinsi jog

zamu besigydant. Apart to, 
Obelių Taryba, pirm Steigiamo
jo Seimo, yra išleidusi “žemės 
reformos įstatymą, sulyg kurio 
visi Obelių valsčiaus piliečiai 
turi išsidalinti žemę valakais 
po 15 dešimtinių, kiekvienas ir 
pastočių važiuoti tik nuo vala-

. ŠIMONYS, Panevėžio apsk.
Kova su girtybę. Miestelis 

. nedidelis, bet degtinėlės daug 
išgerta, ir naminės ir “kauniš
kės”. Turėjome tris traktie
rius. Vienas iš 'jų buvo prieš 
valsčiaus valdybos namo duris 
ir prieš pat mokyklos langus. 
Mat išėjus iš raštinės įvairiems 
ponams nei kojos sušlapti—tie
siai atsiduria pas “krikštamo
tę”' (taip vadina traktieriaus 
savininkę). Pasipiktinę tokia 
įstaiga Šimonių mokyklos vai
kučiai ėmė protestuoti ir visgi 
jų balsas buvo išgirsta: traktie
riai Šimonyse išnyko. Bet ne
ilgam. Atsirado vėl' žmogus ku
ris panorėjo platint degtinę, ir 
jis prašo valsčiaus 'leisti įsteig
ti smuklę. Ką gi valsčiaus ta
ryba daro? Susirinkusi nutaria 
balsuoti. Valsčių sąjungos na
riai reikalavo kad butų balsuo
jama atvirai, bet “krikš.čionįs” 
nariai griežtai priešinosi, maty-l 
ti gėdinosi viešai ranką pakel
ti “už”.

Ir štai 7 balsais (prieš 5) nu
tarta leisti įsteigti vienas trak
tierius. Taip tai valsčiaus po
nai patenkinti: vietoj buvusios 
“krikštamotės” turi naują prie- 
telių, ii, kur buvę nebuvę, susi
renka ramion vietelėn ir kaktas 
atlošę gaivina savo sielą "Ižo-, 
po vandenėliu”.

(“Liet. Ukin.”)

I atims be ginklo. O juk ginklu 
bandyt prieš didelę tautą kaip 
Lenkai reikia didelės drąsos, i“ 

l'tai nebus pasekmių, Bet Lietu- 
| viski chlopai ir nebandys ka
riaut prieš Lenkų tautą dau-j 

Igiau, nes jie žino jog silpni ka
riaut su galinga tauta. Maty
si, išpalengvo Lietuviškai chlo- 

krizį pergyvenot praeityj. Mie- Pa* a^šals nuo Vilniaus, tuomet ■ 
lai sutinka visame kame, ir ga-|.viskas bus. «erai- ,Kad greičiau . 
lime įverti antrą Lietuvių-Len-1 Įvyktų . tai, reikalinga, bet ne-

• kų Liublino Uniją jūsų name, [jučiomis, per musų ir jūsų spau- ] 
Pagaliaus pareiškite kokius įs
tatus dėsime unijai, maž-daug. 
Didumoj priimsim pirmos unijos 
kai kurius paragrafus, apie juos 
čia nėra reikalo kalbėti, tik apie 
naujus tarkite....

Tėvo Maikis: 1 Nuo pirmos 
birželio, 1922 m., kad butumete 
mano name su visu štabu; 2) 
Kad unijos posėdžiuose arba 
ypatiškuose 
butų tariama Lenkų kalba; 3) 
Kuomet ofisuose, musų ar jūsų, 
bus Lietuviškas chlopas nežiū
rint kokių pažiūrų asmuo, su 
tokiu žmogum kalbama Lenkiš
kai ; 4) Nežiūrint, Lenkai ar Lie
tuviai chlopai perka “Kuryer 
Codzienny” ar “Keleivį” už pen
kis centus, su tokiais žmonėmis 
kalbėti visai'uždrausta; 5) Ofi
sas turi būti pertverta kad lai
ke susirėipimų, kurie gali įvyk
ti prošepanu su Lietuviškais I 
chlopais, -butų kur pasislėpt iki 
pribus policijos vyrai; 6) Ofi
suose nei peilių, nei ylų, nei ša
kių, nei šautuvų, nei revolverių 
ir nieko panašaus kad nebūtų 
matoma, nes 'laike susirėmimų 
gali atsitikt kraujo praliejimas 
iš vienos ar kitos broliškos gi-1 
minės; 7) Ofisai visuomet bus 
po vienu stogu, durįs vienos; ant | 
langų abiejų 
viai, tai yra 
bus parašas 
dešiniojo —

(Tėvo Maikjo su Prošepanu 
Pasikalbėjimas)

(Užbaiga iš pereito num.)
Prošepanas: Supratau iš ju-j’1 

su kalbos jogei visai nesibijot I 
Lietuviškų chlopų kurie, kaip Į 
sakot, pasidalino į partijas, o 
kurie liko prie jūsų laikraščio 
tai kaip prikalti, nes sunkiausią |

pasikalbę j imuose

Nesiveluokite!
Norintieji saugiai ir greitai 

perkeliauti Lietuvon po globa 
ir priežiūra BALTIC STATES 
BANKO pasiuntinio p. Rapolo Liublino Unijai iki Dievo sudui 

.nln « A A + Win 1 » rtTV, ■

Rengia Didžiausią Ekskursiją Lietuvon
Vytauto Bendrovės Pirmininkas ir Seniausias 

Lietuviškas Laivakorčiy Agentas, Geo. Bartašius.
GREIČIAUSIU WHITE STAR LINIJOS LAIVU

Rugpjūčio-Aug

OLYMPIC
12 dieną

IŠ NEW YORKO I KAUNĄ PER 9 DIENAS
Keliauninkus iš New Yorko iki Kauno palydės Vytauto Bendro

vės palydovas plačiai žinomas visiems Lietuviams Amerikoje, Kun. 
N. J. PETKUS iš Brooklyn, N. Y.

Iš Piliavos iki Kauno 
kiniai.

KAINOS: Trečia
Antra

keliauninkams bus' parengta specialiai trau-

Klesa _ _ _ _ _ T $106.50 
Klesa ______ $152.50

-Norintieji keliauti Lietuvon ant laivo OLYMPIC ir turėt greitą ir 
■smagią vasaros kelionę tuojau visais kelionės reikalais atsišaukite 
pas seną ir prityrus} laivakorčių AGENTĄ GEO. J. BARTAŠIUS.

Ant laivo OLYMPIC bus gaminama tikras Lietuviškas valgis.
Bus traukiama keliauninkų paveikslai.
Nakvynes keleiviai atvykę į New Yorką gaus už žemas kainas.
Kitų miestų keleiviai bus patikta ant stočių New Yorke ir palydė

tą ant laivo.
Turint ryšius su Lietuvos Ūkio Banku išduodam draftus ant per

laidų dolariais.
g Kviečiam visus kreiptis per laiškus ar ypatiškai po adresu:

Geo. J. Bartašius
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N.

OFISO VALANDOS: NUO 8 V. RYTE IKI 9 y. VAKARE. 
NEDALIOMIS NUO 10 V. RYTE IKI 3 V. PO PIETŲ.

Kručo, privalo greitai užsisaky
ti vietas kąd patilpti į

EKSKURSIJĄ LIETUVON

didžiausiu sviete White Star li
nijos laivu MAJESTIC, išplau
kiančiu iš New Yorko Liepos 
(July) 29 dieną.

Kas dar neturi pasporto lai 
tuoj kreipiasi, laišku į BALTIC 
STATES BANK, 294 Eighth 
Ave., New York, N. Y., kuris 
viską aprūpins ir užsakys vietą 
laive.

Banko pasiuntinis lydės ke
leivius visu keliu, prižiūrės jų 
bagažus, tvarkys visą kelionę 
ir kitais reikalais patarnaus.

Kadangi šis laivas yra di
džiausiu pasaulyje tai keleiviai 
šioje ekskursijoje turės ne tik 
visus patogumus ir linksmumus, 
bet dar nejaus 
supimo ir jūrių 
tinka keliaujant 
vais.

Tai puikiausi 
doti šia puikia 
rengta specialiai
džiausiu greitlaiviu, 
ypatingą patarnavimą ir globą.

Taigi naudokitės taja proga! 
Nesivėluokite, nes nedaug laiko 
jau beliko! 
kuosite už 
tą kelionę.

Rašykite

Baltic
2.94 Eighth Avenue

New York, N. Y.

to nemalonaus 
ligos, kas atsi- 
mažesniais lai-

proga pasinau- 
ekskursija pa- 
Lietuviams di- 

gaunant

Džiaugsitės ir dė- 
tokią puikią ir grei-

tuoj šiuo adresu:

States Bank

Darbininko Draugas

PfilN-EXPELLER
Vaizbožcnklls užreg. S. V. Pat. Ofise.

Ganos per daugiau kaip 
50 metų.

rfimyk Įkaro (Anchor) YaizbaženkJ’

Prošepanas: Pagalios, ką ta
mista manot, gyvuojant musų 
antrai Liublino Unijai, apie so
cializmą apie kurį nors ir tyčia 
nuduoda! tamsunams? Ar ir 

ir toliau karštai nuduosit remian
tis tą idėją, kovojantįs prieš 

. kapitalizmą, ar kitaip pradėsit 
monyt ?

Tėvo Maikis: Nėra-kito ge
resnio principo musų siekiams 
prie turto kaip skelbimas socia- 

jlizmo po priedanga — padaryt 
proletarų masei rojų ant žemės. 
Nuduosi tautininku ar klerika
lu, visa nueis vėjais, kadangi tie 
žmonės mus pažįsta — nedasi- 
leis pasinaudot. Dabar mes moj 
nijam visus ir išnaudojam kai- 
kuriuos. Apsimesi bolševikuo- 
jantis, atiduok pirmiausia tur
tą — pabaiga gyvenimo... .

Prošepanas: Panie, su jūsų 
planais sutinku. Dabar pavyz
džiu jūsų planų taikysim .ir vi
sa gyveniman..

Tėvo Maikis:

, [ dą drūčiai spaust prie to. Jau 
dabar kai kurie atvėso nuo Vil- 

I niaus; o kuomet paspausime an- 
I ksčiau tuomet visai pasiduos, ir 

. galima bus susikalbėt. j
Prošepanas: Indomu žinot ko

kie žmonės ypatingai jūsų vi
suomenę kursto prieš Lenkų 

| tąutos žmones ? Stebėtinas įvy
kis kokis kada nors galėjo iš
tikti, kad, kiek man teko pa- Tėvo Maikis: Tarpe musų 
stebėti, kai kurie jūsų tautos antra Liublino Unija gyvuoja, 
nariai paskutinius marškinius bet dar turiu pareikšti tai ką 
atiduotų kovai prieš Lenkų' tau- turėsime daryt jeigu busime ūž
tą. ' pulti nežiūrint iš kur ir keno

Tėvo Maikis: Pagiežos jaus- spėka? Šitas klausimas svar
inu užsikrėtė, vienas nuo kito ‘bus, jis paliečia visą musų uni- 
beveik visa Lietuviškų chlopų ją. Tokiam atsitikime kaip per 
tauta, išskyrus bolševikuojan- spaudą ar žodžiu, ypatiškai, 
čius gaivalus, kurie, prakeikę Į desperatiški atakai, intarimai, 
Lietuvių tautą, nori parsiduot kurie griautų musų uniją, at- 
svetimai Rusijai. Bet pradžią remsime rezoliucijomis aštriau- 

I patriotiškų nuodų sėklų pasėjo šioj mintyj tol pakol musų prie- 
l tautininkų elementas, šita or- šai nutils. Rezoliucijos kurias 
ganizuotoji spėka nors ir ne- pirmiausia skelbsime spaudoj 
skaitlinga pirmiau buvo bet sti- 'bus išsiuntinėta Varšavon, Kau- 
pri, ir ji įstengė įkunyt tarp Įnan, Vilniun, Paryžiun, Washin- 
Lietuvių ir Lenkų tautų skirtu-1 gtonan ir į kitas pasaulio vais
iną, kurio pasekmėj 1 išpalengvo, tybių sostines kurios užintere- 
nors be spaudos ypatingų raštų suotos musų unijos reikalais. 
Lietuvių kalba, nyko ir sunyko j Apie slaptą antros musų Liub- 
Liublino Lietuvių-Lenkų Unija, j lino Unijos sutartį griežtai už- 
o galų gale užsidegė kruvinos j drausime viešai kalbėti, 
kovos gaisras. Dabar, kuomet i Sekantis susirinkimas ir 
mes pradėjom -(vert antrą Liub
lino Lietuvių-Lenkų uniją, tau
tininkai šaukia desperacijos mu
sų tikslams, idėjai. Jie nenori 
nors ir mielaširdingiausiai mu-

laikraščių antgal- 
ant kairiojo lango 
"Keleivis”, o ant 
“Kuryer Codzien

ny” — auksinėmis raidėmis; 8)
“Kuryer Codvienny” dienraštis | sų unijai bendro gyvenimo. Di- 
bus liuosai platinama tarpe Lie1 džiausiąs pastangas deda prieš 
tuvių chlopų nežiūrint ar “Ke- uniją — sugriaut ją. Žinoma, 
leivio” ar ne toki asmenįs butų laikinai sukurstyt prieš musų 
skaitytojai; 9) “Keleivį” tarpe I antrą Liublino Uniją visuomenę 
Lenkų nėra reikalo pratint, nes 
retas tų žmonių moka Lietuvių 
kalbą, ypač patobulintą kalbą;
10) Šitie įstatymai musų antrai

.gali, bet su laiku apsipras ir 
parems musų vienybės -idealą. I

pasi- 
Uni- 
kuo-

kalbėjimas antros Liublino 
jos reikalais įvyks tuomet 
met Judošius antras pasikars!

Prošepanas: Tegul taip bu
na; ■...

žaibas Pirmasis.

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

"GYDYTOJAS”
3310 S. Halsted St., Chicago, III.

neatmainomi.
Prošepanas: Panie, su 

visais dešimts paragrafų 
kų. Tai auksinis pamatas ant
rai Lenkų-Lietuvių Liublino U- 
nijai. į Be abejonės turiu viltį 
jog musų tikslai, idealai ir troš
kiniai išsipildys. Mes, kaipo di
delė ir galinga tauta, stengsimės 
kiek galint Lietuvius chlopus 
sukulturint, apšviest, supažin
dint su Lenkų tauta prieš kurią 
dabar Litvomanai atkakliai nu
sistatę.

Tėvo Maikis: Mes despera
cijos nedarėm ir nedarysim mu
sų laikraštyj, kaip kad iki šio
lei taikėmės prie jūsų tautos 
kultūros ir stengėmės nors ne- 
čiomis gesint gaisrą kuris šian
dien tarpe jūsų ir musų tautie
čių Europoj dega.. ..

Prošegpnas: Tarp musų an
troji 
Bet 
apie 
poj?
musų viengenčius kurie dar gu
li apkasuose apsiginklavę prieš 
vieni kitus? Ar galės įvykti 
tarp jų taika ir antra Liublino 
Unija kaip kad tarp musų, jei
gu už Vilnių dar neužbaigta gin
čai, nors mano broliai ginklu lai 
ko jūsų sostinę, Vilnių, ir kitus 
kraštus jūsų giminės? Jeigu 
jie pripažintų musų antrą Liub
lino Uniją tai Dievui dėkui, bet 
jeigu priešingai, tuomet gal ir 
mums butų aitru šitame name. 
Kažin ar spėtume dėt langus 
drukarnėms.

Tėvo Maikis: Žinoma, apie 
tai galima pasakyt tiek: Euro
poj, arba, kaip tamista vadini, 
gimtinėj, jeigu antra Liublino 
Unija glebus - atgaivinta tarpe 
musų brolių tuomet mums ne 
pavojus: Panie Prošepane ir 
jūsų tautai nieko baisaus. Su
prask tiktai, Lietuviškų chlopų 
penki milijonai kažin ar yna, o 
Lenkų tautos narių dvidešimts : 
penki milijonai, ar gal ir dau- '■ 
giau, taigi penkis kartus skait- : 
lingesnė Lenkų tauta, ir Lietu- > 
viškų chlopų nebijo. Vilnius ! 
tavo brolių rankose, ir nėra bai- • 
mės jog Lietuviški chlopai jį

Įstatų 
sutin-

Liublino Unija gyvuoja, 
ką tamista gali pasakyt 
likimą musų brolių Euro- 

Ką tamista manai apie

i1

Prospect 2420 Central 176

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

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

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Syki 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 pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS .
xn ' n|Q\'' Eikite pas tikrą Specialistą, o ne

Ztl it-1 prie kokių neišlavintų daktarų. Tik-
JįL. —V w V ras Specialistas arba profesorius ne- 

7~~‘—siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
P° išegzaminavimo. Daugybė dakta- 
’V užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 

ĮmyaįUj F-r—Įil j>Lr. neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pą-
įSĮL| iSesM tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.
KYĮkr yTį H |r4J| _ Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X-
KlBT Bu - Ir™ t Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte-
niSW JI riologiškas egzaminavimas kraujo ati-
Ifflu Jo 11 Visi dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
Hf ii lig- tlff/'l *r Įe’SU aš paimsiu jus gydyt, jums
HĮį wVW?// tuoj sugryž senoji jūsų sveikatą ir

IJU tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjūsius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

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

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Cleveland
4- iiki 8 vakare. .

Rum Degtine Borovicska j
Kimmel 'Slivovitz Torkoly ii

Stebėtinas kvapsnis ir skonis kuris padarė * * 
senovinius gėralus taip populiariais dabar ! 
padirbama šiuo MUTUAL Budu.

Siuskit savo užsakymą DABAR ir gaukit į 
GERIAUSI ir TYRIAUSI Skonio Mišinį. • ■

H 1—Bonka užtektinai del 2 galionų $1.35 • >
ĮBBP^Įįį toji —Bonkos bile norimo skonio ........... 5.50 ‘ •
K?, Th iff 1—Bonka bile norimo skonio .... 10.50 < >

Apdraudimas už pakelį 15 centų ekstra.
I Jei norima pasiunčiam C.O.D. ir priėmėjas • • 

y Į gavęs užsmoka. Siųskit pinigus money or- * *
H deriu pašto arba Ekspreso, į ..

L I MUTUAL FLAVOR COMPANY
Įį— Į P. O. BOX 997 DEPT. D. V. J!
BąglMg‘<WBflEaS& PITTSBURGH, PENNA.



8 DIRVA

Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Kent, Ohio, į streikuojančių 
gelžkelio dirbtuvės ’darbininkų 
vietą atgabenta 100 streiklau
žių, Paskirta dirbtuvei specia
le sargyba ir bijoma riaušių.

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Aukso-Sidabro Fondo vajus 
Clevelande užbaigta. Pasekmės 
visgi mažos, -nors tikėta daug 
ko... žmonės su kokiu, tai nepa
sitikėjimu ateina, pasiklauso 
kalbų, raginimų, bėt išeina ne
daug ' kas atkreipdami domos j 
tai.. Nedaug tokių buvo -kurie 
nusimovė nuo pirštų deimantus 
ir.ąuksus arba išsiėmę iš kišenių 
auksinius laikrodėlius dovanojo. 
Radosi dovanotojų pinigais, di
delė dalis popieriniais, kuriuos 
bus galima pakeist į auksą ar 
sidabrą.

Nežinia ar iš Clevelando bus 
galima pasiųst žmogų su tomis 
■dovanomis į Washingtoną kur 
Atstovybė kviečia liepos 19-20 
dienomis. Lėšų tam specialiai 
sudėtų nesiranda, o už važinė
jimus ir kitas bilas jau nuo se
nai vietos paskolos stotis turi 
daug skolų, nebus iš kur paimti 
pinigų šitai kelionei.

miausion Kūdikių Gerovės Što-Į 
tin paskirtą dieną kaip parodo
ma apačioj, ir bile laiku bus 
čiepai įleista.

Stotįs bus iki galo šių- metų 
sekančiose vietose pradedant:

Panedėlyje, liepos 17 d., 9206 
Woodland, ir kas panedėlį po to.

Utarninke, liepas 18 d., 1510 
East 49th St., ir kas utarninkas 
po to.

Seredoj, liepos 19 d., 2573 E.
55th St., ir -kas sereda po to.

Ketverge, liepos 20 d., 2810 
Seymour Ave., ir kas ketver- 
gas po to.

Pėtnyčioj, liepos 21 d., Sara
nac Rd. E. 152 St., ir kas pėt- 
nyčia po to.

Subaitoj,’ Qiepos 22 d., 6100 
Pear Ave., ir kas subata po to.-

Ohio valstijos angliakasyklų 
srityse pradėjo apsireiškti riau
šės ir užpuldinėjimai ant ske- 
bų. Valstijos kariumenės val
dyba įsakė turėti gatavai rei
kalingą kariumenę didesniems 
sumišimams kilus.

Nori suorganizuot geležies ir 
plieno darbininkus. Cincinnati, 
O. — Pirmu (žingsniu Amerikos 
Darbo Federacijos bus po atlai
kytos metinės konvencijos su
organizavimas geležies ir plie
no industrijos darbininkų, ir pir
miausia darbas bus pradėta su
rašymui į uniją su-virš 250,000 
metalo kasyklų ir rudies krovė
jų kurie pagamina pamatinę ge
ležies ir plieno industrijai me- 
degą.

SLA. 14 kuopos piknikas. Lie
pos 4 d. Chestnut Grove darže 
SLA. 14 kuopa turėjo savo iš
važiavimą. Nors oras buvo vi
sai vėsus, žmonių buvo priva
žiavę gana daug. -Tenai atsibu
vo šiokių-tokių pamarginimų, 
virvės traukimas, lenktynės, ir 
kt.

Tarp Clevelando ir Detroito 
pradedama orinė pasažierių ve
žiojimo linija. Pirmiausia pra
dedama vežioti pačtas. Kelio
nė atliekama į valandą ir 15 mi- 
nutų laiko.

Šiose dienose daryta bandy
mai. Jei viskas gerai bus, dar
ban stos penki orlaiviai.

Ateinančioj nedėlioj, liepos 9 
d., atsibus didelis piknikas Dr. 
V. Kudirkos Draugystes, šis 
piknikas bus kitoj miesto dalyj, 
važiuojant į rytus, St. Clair Not
tingham karu iki linijos galo, 
paskui dar pavažiavus kitu -ma
žesniu karu iki Kostelic farmos. 
Prasidės nuo 9:30 ' ryte.

Ta vieta yra graži, ir nėra 
tiek’ daug vargo dayažiavimui 
kaip j kitas vietas.

Liepos 4 d. Clęvelande iškil
mingai išduota pilietybės popie- 
ros 2,000 ateivių pareiškusių no
rą likti Š. V. piliečiais. Apei
gos atsibuvo Luna parke.

Sandaros 18 kuopos susirin
kimas atsibus nedėlioj, liepos 9 
d,, nuo 1 vai. po pietų, Goodrich 
salėj. Visi nariai kviečiama su
sirinkti. Norintieji prisirašyti 
į Sandarą taipgi .kviečiama atsi
lankyti. Vald.

A. Žukas, veiklus tautininkas 
ir Sandaros kuopos pirmininkas, 
liepos 1 d. išvažiavo porai sa
vaičių vakacijoms į Pennsylya- 
niją, Scrantono apielinkėn.

Ketvirta liepos yra Suv. Val
stijų neprigulmybės pasiskelbi- 
mo diena, kaip Lietuviams va
sario 16 diena. 1776 metais, 
liepos 4 d., Philadelphijoj buvo 
Amerikos valstijų kongresas ir 
jame paskelbta deklaracija at
skirianti Amerikos valstijos nuo 
Anglijos globos. Išsykio pasi
rašė po deklaracija 13 valstijų. 
Su laiku prisidėjo kitos, kitos 
vėliau dar įsisteigė toliau vaka
ruose. Dabar Amerikos Valsti
jų Unijoj yra 48 valstijos.

Iš Clevelando ■ gelžkelių kom
panijos sugedusius gelžkelių lo- 
komotivus siunčia į kitur taisy
ti delei čia kilusio streiko.

Apsaugoki! savo vaikus nuo 
difterijos. Kūdikių Dispensa- 
rijos ir Ligonbučiai praneša apie 
savo pasiryžimą patarnauti tė
vams dovanai kurie neišgali ap
simokėti už medikalį gydymą 
vaikų sergančių difterija arba 
apsaugojimui nuo užsikrėtimo.

Jau yra atidaryta šešios sto
tis kur vaikai galima čiepyti 
apsaugojimui nuo dikterijos, ir 
tos stotįs atdaros kožna vienai 
dienai savaitėje.

Taip esant, daugelis vaikų ir 
kūdikių kreipdamiesi galės gau
ti apsaugą.

Tas patarnavimas .prieinama 
visiems miesto vaikams tarpe 
šešių mėnesių ir šešių metų am
žiaus.

Tėvams tik reikia atsinešti Į 
arba atsivesti savo vaiką arti-

Mergaitėms pavojinga vėlai 
vaikščioti. Liepos ) d. gryžtant 
vėlai vakare Marei Ulickiutei su 
pora savo draugų (visi 15—16 
m. amž.), juos atokioj vietoj' 
užpuolė ti’įs niekdariai, vaiki- 
nuę-nuvijo šalin, o mergaitę bu
vo besirengią iškoneveikti, tik 
ant jų visų šauksmo subėgo 
daugiau žmonių gryžtąnčių iš 
parko, ir užpuolikai nieko .nepe
šę leidosi įbėgti; vieną jų žmo
nės sugavo.

DR. V. KUDIRKOS DR-STĖS 
VALDYBA

Pirmininkas — A. Praškevičius 
907 E. 130th Street

■ Pagelbininkas — K. Petraitis 
11504 Moulton Ave.

Užr. Sekretorius — J. Ruszkis 
3101 Church Av. Tel. Lincoln 4646-J 
Fin. Sekretorius — V. K. Yurgilas 

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

8205 Euclid Ave;

ŠIS PUIKUS SETAS STOTKŲ MUSŲ KOSTUMERIAMS
Jeigu jus naudojat Belle Vernon Pieną jus galit gaut šitą puikų 

Martha Washington stalinių torielių setą iš keturiasdešimts dviejų 
šmotų už jų išdirbinio kainą.

Jeigu jus esat viepas musų pirkėjų, tik atsineškit paskiausią už
mokėtą bilą už trisdešimts dienų pieną, sykiu su vardais trijų pažįs
tamų kurie dabar neperka Belle Vernon Pieno, į musų Belle Vernon 
įstaigą 3825 Cedar Avenue, arba musų „Cloverdale' įstaigą 7800 De
troit Ave., ir mes atiduosime jums šiuos stotkus speciale kaina kiek 
jos yra vertos‘už $4.50.

Jeigu jus perkat pieną iš krautuvės ten jums duos kuponą su kož- 
nu pirkimu Belle Vernon pieno. Kuomet turėsit šešiasdešimts ku
ponų sugrąžinkit juos savo krautuvninkui su $4.50 ir jis duos jums 
tą stotkų setą.

Jus didžiuosites iš tų gražių, artistiškų stotkų. Mums bus labai 
malonu jums parodyti jas bile kada. Jūsų krautuvninkas taipgi tu
ri jas išstatęs parodymui.

RANDOLPH 3212 ERIE 190 CENTRAL 8070

BELLE VERNON MILK
“The Best-“

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip leg va visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. -Tik kelis kartus panau
dojus

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos, oda užlaiko plaukus 
pleiskanos tuojans sunaikina juos.
Kuri pirki t o bntikn Rtijlb'S savo aplinkoj*) šiandie už G5c.,''arba prisiųskite 75c. 
paSto žoi:k!e!i:u s !ii-si-.i j Inb^mtoi'h.

F. AP. RlGHTESį <f: cn.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

ATEINANTIS ŠILTAS OKAS KŪ
DIKIAMS YRA TIKRU 

NEPATOGUMU
Šiltas oras atneša daug įvairių ru

pesnių kaip užžiurėti ir kaip maitin
ti kūdikius. Vienok augimui ir vys
tymuisi kūdikio niekuomet nepakenks 
ir šiltame ore jeigu motina supras 
ir pasinaudos budais kurie reikalin
ga prie kūdikių auginimo žinoti.

"Gal but vienas iš svarbiausių šil
tame ore klausimų yra maitinimo 
klausimas”, yra tai žodžiai nuolat 
naudojami gydytojų patariant moti
noms kaip užžiurėti kūdikius vasa
ros karščiuose.

Tyras, maistingas valgis, tinkami 
budai maitinimo ir švarios aplinky
bes yra geriausia apsauga’ nuo vasa
ros negerovių, ir yra geriausias už
tikrinimas kūdikio sveikatai.

Aštrios vidurių ligos vasarų, su 
dideliu kūdikių mirtingumu, išstato 
vienų iš didžiausių darbavimosi pro
gų apsaugojimui gyvasčių. Kiekvie
nos motinos pareiga yra ■ imtis tuoj 
visų galimų kelių išvengimui tų bai
sių kūdikių ligų.

Laimingos tos motinos kurios tu
ri Gamtos maistų savo kūdikiams, 
nes nėra geresnio maisto kaip krūtų 
pienas. Bet tankiai motinos neat
sargios pasirinkime sau maisto, del I 
ko atsitinka kūdikių vidurių suiri
mas ir kitos negeroves. Taigi lygiai 
svarbu ir žindančiai motinai kuoat- 
sargiausia prisilaikyti visų taisyklių 
švarumo kaip ir toms kurios žindo 
savo kūdikius iš bonkos.

Vėinimai arba diarrhea, arba net 
žali nesuvirškinti viduriavimai, apsi
reiškiu kūdikiams neturintiems aš
tuoniolikos menesių amžiaus, turi bū
ti laikoma pavojingais ar reikalau
jančiais greitos užžiuros.

Su iš bonkos maitinamais kūdikiais 
didžiausias pavojus yra nuo nešva
raus pieno ir neatsargių maitinimo 
būdų, švarus pienas yra labai svar
bu’, ir turi būti užlaikytas švariai už-

1 tikrinimui geriausių pasekmių. 'Vi
si dalykai, bonkos, šaukštai, žindu
kai, etc., vartojami prirengimui kū
dikiui maišto turi būti Sterilizuota 
karštame vandenyje pirm naudojimo 
Vanduo naudojamas atmiežimui mai
što, arba duodamas gerti, turi būti 
virintas ir paskui atvėsintas iki rei
kalingos temperatūros. Geriausia'' iš- 
sivirinti šviežio kasdien.

Laike karščių rėdykit kūdikį kuo- 
lengviausia, ir du ar tris sykius per 
dieną nuplaukit kūdikį vandeniu bis- 
kj vėsesniu negu jo kūnas. Nelaiky
ki! kūdikio ant saulės. Muses ir uo
dus baidykit ’šalin nuo kūdikio ir jo 
maisto.

Kūdikio maistą nereik mainyt -kar
štame ore jei bent tik būtinai reika
linga. Visai karštame ore geriau 
duoti maisto biskelį mažiau negu pa
prastai vėsesniam ore. Neduokit vi
sai nieko kito kaip tik tyrų virintą 
vanden (atvėsintą bet ne su ledais) 
ir paprastų maistų. Joki kiti mais
tai nereikia kūdikiui duoti neturin
čiam 11 menesių amžiaus, ypač lai-Į 
ke karšto oro. , Trijų ir keturių mė- i 
nėšių -kūdikiui galima duoti šaukštu
ką nukošto orandžio skystimo su tiek 
pat vandens, sykį į dieną pirm mai- , 
tinimo, palengva didinant tą daugį. 
iki jau kūdikis -pales imti skystimų, 
pusės orandžio, nemaišyto, sykį die
noje, prieš valgydinsiant.

Tankiai tyro pieno sunku gauti, 
arba nėra stuboj ledo užlaikymui jo 
saldžiu, taigi naudinga žinoti jog 
kondensuotas (išgaruotas) pienas yra 
visiškai* sveikas kūdikiui naudoti. Ja
me yra visi kaulus ir raumenis bu- 
davoją elementai, ir jis yra liuosas 
nuo pavojingų bakterijų: Borden’s 
Eagle Brand pienas yra iš geriausio 
nilno grietinės, tyro, šviežio pieno, 
tiktai iš sveikų karvių, šis pienas 
vra artimiausias inotinos pienui negu 
koks kitas, nes jis lengvai susivirš
kina ir išsidalina. Jį lengvai galima 
pritaisyti tik dadėjus virinto vande
nio. Tyras cukrus kondensuotam pie
ne palaiko jį saldžiu ir'tyru per tūlą 
laiką po atidarymo blešinės. Visada 
uždengkit prapjautą blešinę ir laiky
kit švarioj, vėsioj vietoj. Atminkit 
kad švarus, geras rąųistas, švarus 
vanduo, švarius aplinkybės, švarus ir 
atsargus priatisymas maisto ir at
sargumas su maitinimu, yra saugiau
si budai apsaugojimui, kudikib nuo 
vasaros ligų.

Nelaukit iki rytojaus—padėkit da
bar. Vasara jau čia. Jeigu jūsų kū
dikis apsirgs su diarrhea, vėmimu 
arba turi tankius nevirškinimus vi
durių, tuoj pasitarki! su gydytoju.

Kūdikių maitinimui nurodymai jū
sų kalba galima gauti Baby Welfare 
Department, The Borden Building, 
359 Madison avenue, New York City.

PARSIDUODA: Du namai 
ant vieno loto. Prieinama 
kaina perkant už pinigus iš 
kalno mokant. Kreipkitės 
1588 E. 49th Street.

NAMAS PARSIDUODA. Bus priim- 
ta prieinamas pasiūlymas. Trijų 

kambarių namelis ant dviejų lotų su 
tvartu, taipgi daug vynuogių, vištų 
ir žąsų. Kreipkitės prie savininko 
4383 W. 52nd St., netoli Woburn Av., 
Brooklyn. (27)

PARSIDUODA NAMAS; 6 kamba-i 
riai žemai, 5 viršuj, gerai intaisy- 

tas; daržas su vynuogėmis ir kito
kiais vaismedžiais bei šiaip medžiais. 
Stuba su visokiais rakandais ir įran
kiais prie visokio darbo. Pardavimo 
priežastis — savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Ateikit ir pamatykit: 1541 
E 31 St. V. J. Genutis. (27)

Sustreikavo sąšlavų nurankio- i 
tojai. Pereitoj subatoj sustrei- 

I kavo miesto darbininkai sąšla- 
| vų nuo namų surankiotojai.

Nurankiojimui sąšlavų paim- 
I ta darbininkai iš kitų depart- 
mentų, o jų-apsaugojimui pa
statyta policija. ’

Pirmos riaušės šito streiko 
atsibuvo utarninke. Ant Cen
trai avė. du detektivai pamatė 

I keletą žmonių ’besivejančių vie- 
| ną vyrą menamą streiklaužį, o 
tie kurie vijosi buvo streikeriai. 
Detektivai leidosi vytis paskui. 
Pasiviję jie užpuolikus sulaikė 
ir ’liepė pasiduoti, čia subėgo 
daugiau žmonių, o kad viskas 
dėjosi netoli sąšlavų rarrkiotojų 
unijos' raštinės, iš tenai pribu- 

I vo daugiau strerkerių ir prasidė
jo muštynės. Detektivai išsi
traukė revolverius, bet žmonėms 
ant jų suspitus, vieno revolve-

I ris iššovė sužeisdamas jam pa- 
Ičiam ranką; šaudamas revolve
ris ir pats į šmotus subirėjo. 
(Tas parodo kokius puikius gin
klus Clevelando policija turi ko
vai su plėšikais.) Paskiau pri
buvo daugiau policijos ir net 
rengtasi šaudyt iš kulkosvaidžių 
jei minia neišsiskirstys. Keturi 
vyrai areštuota. Žmogus kurį 
streikeriai vijosi sakėsi visai ne
sąs streiklaužis.

Kitoj vietoj du streikeriai va- | 
žiuodami automobiliu paskui ve
žantį sąšlavas streiklaužį užpuo
lę jį geležimi sudaužė galvą ir 
pabėgo,

&

8

O

Ohio valstijos industrijos ei- kų, neužilgo prasidės abelnas ki
ną neblogiausia. Plieno ir gete-:Timas darbininkų algų.
žies darbai Youngstowne pasi-j Automobilių išdirbystės -eina 
laiko ant 75 nuoš. normalio. Ati
daroma dar kitos dirbtuvės sto
vėjusios nuo pereitų metų.

A’krono ‘gurno dirbtuvės turi 
užsakymų jau visam 
iškalno.

Kadangi įvairiuose
jau apsireiškia stoka

su tokiu smarkumu kaip niekad 
kitados; pirkėjų yra daugybės 
kad nespėjama net pridirbti au
tomobilių.

mėnesiui I Barberton, O., degtukų išdir- 
bystėj kilus eksplozijai vienas 

darbuose darbininkas užmušta, 14 sužei- 
darbinin-1 sta.

Užeinant šventėms, Clevelan
de ir apielinkėse, užsipildžius 
■keliams automobiliais išvažiuo
jančių į laukus, daugybės susi
mušimuose sužeista ir keletas 
užmušta.

Miles, O., automobiliui su ke
turiais žmonėmis važiuojant per 
gelžkelio reles, ant jo užlėkė 
trūkis ir visus užmušė.

Iš NEW YORKO | MA PER 9 DIENAS
SIUNČIAM EKSKURSIJĄ DIDŽIAUSIU PASAULYJE LAIVU

SLAVONIC IMMIGRANT BANK
New York, N. YWest 23 St436

Kreipkitės 
šykite šiuo

Partraukiame Gimines iš Lietuvos Geriausiais Laivais
pas Jums žinomą1 pili. Juozą Geležiūną,. kuris: visiems užtikrina geriausį patarnavimą. Ra- 
adresu:

LIEPOS 29 DIENĄ
IR BUS: LIETUVOJE 7 DIENĄ RUGPJŪČIO.

Visus musų keleivius lydės tam tikras palydovas^ kuris suteiks reikalingjis patarimus kelionė
je. Bus traukiama krutami paveikslai. Del nesuspėjusių ant to laivo, jau rengiame kitas panašias 
ekskursijas.

RAŠYKITE MUMS REIKALAUDAMI INFORMACIJŲ.

Nepamirškit kad mes Siunčiam Pinigus Pigiau negu Kiti
Išmokame Lietuvoje auksinais arba* doleriais;. Siuntėjas greit gauna pakvitavimą su parašu pri
ėmėjo.

Greičiausia ir Tikriausia
Jusi! Pinigai Pasieks Gimines Lietuvoje

PER

“Dirvos” Agentūrą
Siųskit Kolei Kuršas Dar Žemas

PATARNAVIMUI SAVO SKAITYTOJAMS IR ABELNAI LIETUVIU 
VISUOMENEI ŠIOJE SUV. VALSTIJŲ DALYJE PERSIUNTIME PINI
GŲ Į LIETUVĄ “DIRVA” ĮVEDA SAVO OFISE PINIGŲ PERSIUNTI
MO SKYRIŲ — FOREIGN EXCHANGE.

“DIRVA” siunčia pinigus į Lietuvą žemiausiu prieinamu kursu ir*greičiau
siais budais. Persiuntimas atliekama Orderiais, Draftais, Kabeliu.

PER “DIRVOS” Ofisą galima siųsti pinigus Lietuvos Auksinais, Amerikos 
Dolariais, Vokiškomis arba Lenkiškomis Markėmis.

PINIGAI BUNA IŠMOKAMI priėmėjui artimiausiame prie jo esančiame 
mieste ar miestelyje per pačtą arba bankiniuose skyriuose.

PINIGAI sumokėti persiuntimui musų Ofise nelaikoma bet tuoj siunčiama 
į Lietuvą, todėl nereikia laukti kurie turi pinigus gauti.

PINIGAI eina į visas Lietuvos dalis — Didžiąją Lietuvą, Prūsų Lietuvą ir po 
Lenkais užimtas Lietuvos dalis.

SIŲSTI GALI VIETINIAI ypatiškai atsilankydami, ir taipgi iš kitų kolonijų 
Lietuviai — prisiunčiant savo pinigus kiek norima išsiųsti į Lietuvą, o 
tuoj pinigai buna paleidžiama ir siuntėjui prisiunčiama paliudymai ir 
kvitos kurias reik nusiųsti i Lietuvą ir ant kurių pinigai išmokama.

NORĖDAMI pasiųsti pinigus saviškiams Lietuvoje kreipiatės į “DIRVOS” 
AGENTŪRĄ klausdami kainų. Bet kad kursas kasdien mainosi, ko
lei laiškai suvaikščios vėl kursas pasikeis, geriausia apsispręsti kiek 
norit pasiųsti Dolarių, ir tuoj bus išsiųsta tiek Auksinų kiek tos dienos 
kursu išpuls.

PERSIUNČIANT pinigus reikia priduoti mums aiškius adresus to kam pi
nigai siunčiama, kaip tai pilną vardą, pavardę, kaimą, valsčių, apskri
tį, arba pačtą, gatvę ir numerį. Ir sykiu parašyti pilnai aiškų savo var
dą, pavardę, gatvę, baksą, numeri ir miestą.

SIUNČIANT MUMS pinigus geriausia siųsti Money Orderiais arbe regis
truotuose laiškuose, nes taip išduodami jums'kvitai apsaugos pinigus 
nuo pražuvimo, kas kartais pasitaiko pačtuose ar kitur.

VISOKIAS INFORMACIJAS suteikime laiškais kiekvienam pareikalavus.

GERBIAMI “DIRVOS” SKAITYTOJAI

Siųsdami pinigus į Lietuvą per “DIRVOS” AGENTŪRĄ galit pilniausia 
pasitikėti, nes žmonės kurie tuo darbu užsiima yra nuo senai patyrę pinigų 
siuntime ir laivakorčių pardavime, tik po karės betvarkių ir neužtikrintų su 
Lietuva susinešimų nesiėmė siuntinėti iš ko kartais butų buvę nesmagumų.

PINIGŲ PERSIUNTIMO REIKALU KRE1PDAMIES RAŠYKIT ŠITAIP:DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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