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Hagos Konferencija Skilo,
Rusai neduoda užtikrinimų
NEŽINODAMI KĄ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ RU

SAI GAUS, APLEIDO KONFERENCIJĄ 
NEDARYDAMI SAVO GARANTIJŲ.

Vokietijoj Apsireiškęs Neramumas Sudrebino 
tų Šalių Valdžias — Gręsia Bolševizmų

Ki-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Konferencija Pertraukta
Haga, liepos 12 d. — Kon

ferencija su sovietų Rusijos 
atstovais, truko šiandien nuo 
1 vai. po pietų be vilties to
liau susirinkti.

M. Litvinov, Rusų delegaci
jos narys, apleisdamas salę 
pareiškė jog vargu bus gali
ma toliau susirinkimus laiky
ti, nes iš Rusų reikalaujama 
prižadėti atlyginimus už nuo
savybę ir duoti garantijas ko
kių negalima iki Rusai neži
no kokie kreditai ir paskolos 
bus jiems suteikta.

Airiai Respublikonai Ap
silpo Kovose

Dublinas. — Paskiausia su
rašąs pastarų dienų mušiu 
Dubline nuostolių yra 84 už
mušti, jų tarpe 19 kareivių, 
ir 391 sužeista.
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METAI VII (VOL. VII)

Rūpinasi angliakasių streiku. 
Daugis didžiųjų industrijų įvai
riose šalies dalyse jau baigia sa
vo turimą anglį ir negali dau
giau gauti streiko pasekmėje. 
Dėlei to prezidentas ir kabineto 
nariai žada greituoju daryti rei
kalingus žygius kad butų gali-Į 
ma pradėti kasyklose darbą, i 

Norima .priversti darbininkų i 
uniją ir operatorius padaryti ko- j 
kią nors sutartį užbaigti strei
ką.

Kaip pereitą savaitę buvo su- j 
šaukta linijų ir operatorių kon
ferencija, iš jos nieks neišėjo.'- _ __ _
Nei viena pusė nenorėjo dalyką kietijos politiškame'streike žu- 
nšti nusileidžiant.

Pradėjus naują konferencijai 
kada .prezidentas sugryžo į Wa-| sužeista, 
shingtoną, abiem pusėm buvo kta “apgynimui respublikos”, 
pareikšta persergėjimas kad jei-1 
gu nebus priimta valdžios iš-1 
dirbtas taikymo planas, valdžia 
stengsis užimti 'kasyklas savo 
kontrolėn kolei streikas pasi
baigs. Valdžios norima kad iki 
dalykas galutinai bus išrišta 
darbininkai butų paimta atgal 
senomis algomis.

___ Liepos JLO_do.s.treikęrių atsto
vai ir kasyklų operatoriai iš- puolus .ant kalėjimo ir norėjus 
klausę prezidento programo su- paliuosuoti, kalinius; .policija į 
taikymui streiko, ėmėsi svars-'mjnją pradėjo šaudyt.

• tymo savo pasiūlymų prieš val
džios pasiūlymus, vietoj skubin
tis juos priimti;

Uniontown, Pa. — Kasyklų 
operatoriai išleido įsakymus vi-

Kruvinas Politiškas
Streikas Vokietijoj

Berlinas. — Liepos 4 d. Vo-I

vo 22 žmonės ir dauvybė buvo 
Streikas buvo apšau-

Penkiolika užmušta ir 38 su- 
i žeista Zwikau mieste, kur minia I 
bandė pulti ant policijos bara
kų. Penki užmušta Magdebur-j 
ge, kur minia buvo užpuolus pa- 
locius grafo Gneisenau. Du už
mušta ir keliolika sužeista Wal- 
denburge, Silezijoj, miniai už-

Neprigu'lmingų Socialistų par- 
Itija išleido savo nariams mani-' 
Ifestą pareiškiant} jog akivaiz
doj militaristų iir monarchist© 

siems streikuojantiems darbi-'reakcijos reikalinga proletariato 
ninkams Connellsville koksų sri- vienybė kuodidžiausia ir Nepri
ėję jog nuo liepos 12 d. bus iš-' gulmingi Socialistai turi būti 
metama darbininkai iš kompani- pasjrengę ineiti į kabinėta, 
jų namų kuriuose jie1 gyvena, o . , „ i * • 
jeigu negryš į darbą toj dienoj. ' Social . Demokratai sumaflė 

Toj srityj pereitą savaitę jau pakeisti įvairius dinastiškus ga
iš 278 stubų išmėtyta streike-! tvių vardus į respubliškus var
nai. Bet ir prie tokių grasini-' dus Luebeeke. Gale savo posė- 
dirbti.^ tenuėjo džio, komunistai pagriebę su-

ir • I daužė stovylas Von Moltkes ir
Madisonville, Ky. — Dunlap Bismarko

S-U- 100 i Frankforte respublikonų de- streiklaužių, bijant riaušių ir1 x .. . . . . . r
muštynių prašoma gubemato- m°nstracijoje krautuvių langai 
riaus atsiųsti kariumenę. ir iškabos 'buvo daužoma, į poli- 

Streikuojanti ir jiems šimpa- ei ją buvo šaudoma iš langų, ir 
tizuojanti darbininkai vaikščio- 1 Polici j a atsakė. Dusseldorf e ir- 
ja po kasyklas ir ragina darbi-Į j buvo susirėmimu, keletas su- 
niūkus prisidėt prie unijos. , . .>1 žeista. i

Clinton, 111. — šiame mieste- .Ludendorff gatvė ir Hinden- 
lmLaP,Sabkta ka5eS St°V1S pn’ burgo aikštė pakeista į vardus , 
sioijant kati nekiltų panašios; B 1
žuaynes Kaip tarp angliakasių I 
pora savaičių 'argai buvo neirto,1 
ui. Prisiųsta ouns vaisajoš! 
kariumenes kuri saugoja geiž-l 
kelio dirooivę prie kurios antį-I 
buvo susirėmimas ir kur sužei- i 
sta vienas s tremens ir nušau
ta jo sūnūs, 14 m. amžiaus vai- ' 
kas. StfeiKenai uzpuoie .vieną1 jos negu kas kita.

ir iškabos buvo daužoma, j poli

Erzbergero ir Rathenau.
Nužudžius D-rą Rathenau vi

soj Vokietijoj apsireiškė nera- 
murai. Jeigu dabartinė valdžia 
bulių nuversta Vokietija liktų 
bolševikiška. Tas labiau atsi
lieptų ant Francuzijos ir Angli- 

Francuzai 
krautuvę, uzgrooe šautuvus ir| kurie slėgė Vokietija pajustų 
Šiaip.paakius ir ų,o anc “^“-.bolševikus sau pašonėj. Jeigu 
nušovė ir sužeiue jo tėvą. Bar- j Vokietija bankrutytų, mokėji
mas 'liko areštuotas, ir vedant jį mas mokesnių butų užtraukta, 
kalėjimant paskui sekančių mi-lbet jeigu komunistai užgrobtų 
nia uiuejo, ael ko persigandęs. valdžią’ ir imliu konfiskuot pri- 
šerifas žmogžudį išsiuntė į Klt4: vatinę nuosavybę, kaip buvo 
miesteli Rusijoj, Francuzija atsidurs pa- 

New Orleans, La; — Riaušėse Vojuje, nes ir jos komunistai ne- 
tarp streikerių, policijos ir SKe‘|rjmsta 
Dų sužeista septyni žmones gei-l „ , ... .... .

, ŽKeuo LaioininKų streike. Vokietijos valdžia pasiuntė j
Vienas pietinių valst. gelžke- Paryžių pasiuntinius prašyti kad 

lis sumažino ant savo kelio 47. Francuzai leistų užtraukti su 
trukius del streiko. I mokėjimu.

Londonas. — Paskiausi prane
šimai iš Airijos rodo jog respu
blikoniška valdžia visur .nustoja 
galės išskyrus Cork distrikte, 
kur dar tikima svarbių apsireiš
kimų. Kur dingo ar randasi 
De Valera nėra žinoma, nors 
kalbos eina jį esant ir šian ir 
ten.

Liepos 6 d. buvo paskelbta jog 
De Valera liko sužeistas ir pa
imtas Laisvos Valstijos kariu
menės nelaisvėn.

Dubline visur beveik respubli
konų armijos tvirtovės pasida
vė.

Nuo prasidėjimo mušiu pora 
.savaičių atgal, apie 60 užmušta 
ir į 300 sužeista.

Renagh srityje kovose užmuš
ta dviejų dienų bėgyje 20 ir su
žeista virš'100 žmonių.

De Valera liepos 4 d. išleido 
i atsišaukimą į Ameriką, kame jis 
įkaitina Anglijos politikierius su- 
gundžiusius Airius tarp save 

I kovoti.
Liepo's 10 d. palaidota žuvęs ' 

.mūšiuose respublikonu vadas,*’ 1 artima De IValeros ranka kovo
se prieš Laisvos Valstijos kariu- j 
menę, leitenantas Cathal 
ha, buvęs!*Airių kabineto 
apsaugos ministeris.

Brug- 
krašto

Pri-Chinų Prezidentas 
verstas Pasišalint

Pekinas. — Dr. Sun Yat Sen, 
nuverstas pietinės Chinijos pre
zidentas, galutinai pabėgo iš 
Kantono, po mušiu liepos 9 d.,‘ 
kame jo kariumenė liko sumuš
ta. Sun pasišalino upe nuplauk
damas laivu link jūrių su trimis 
laivais kurie dar liko jam.ištiki
mi. Čen Ming, vadovaująs prie
šingą Sun armiją, diena prieš tai 
susprogdino jo amunicijos san
dėlį.

'Liepos 7 d. buvo sukilimai pa
čioj Gen. Wu Pei Fu armijoj, 
■kuri po to puolėsi plėšti Pao 
Tink Fu miesto gyventojus. Iš
tikimi kareiviai atakavo suki
lėlius, ir po nakties kovos suki
limą nuslopino.

Pačiai Chinijai neįstengiant 
sukontroliuoti naminės tvarkos,! 
menama reikės kitoms valsty
bėms įsimaišyti.

Nuteista 11 už Gynimą 
Bažnyčios Turtų

Maskva. — Vienufolika ypatų 
nuteista mirtįn Petrogrado re
voliucinio tribunalo už pasiprie
šinimą užleisti bažnytinių tur
tų bolševikų valdžiai. Penkias
dešimts itrįs kiti nuteista kalė
jimam

Iš Rygos ateina žinia jog nu
teistųjų nužudymas laikinai ati
dėta.

RUSAI VAGRU GAUS 
KĄ IR HAGOJ

Haga. — Rusų delegatai kon
ferencijoje pasiryžę daryti ki
tų šalių kapitalistams koncesi
jas — užleisti jiems pradėti Ru
sijoje išdirbystes išnaudojimui 
gamtinių turtų. Bet Rusai nori 
kad visokiuose atsitikimuose už- 
rubežiniai kapitalistai eitų su 
Maskva į pusininlms, svetimi in
dės savo pinigus, Maskva .tik 
savo gerus norus.

Už tokį pavelijimą sovietai 
nori užbaigti atsilyginimą priva
tinės nuosavybės’svetimiems už 
kokius §4,000,000j000', prieš-ka- 
rinių skolų iš' §8,000,000,000 ir 
gauti kreditų sekantiems trims 
metams §1,600,0000,000.

Bet kitų valstybių nelabai pa
trankė ant tolau (siūlymų sutik
ti diena prieš tai išrodytas Ru
sijos finansinis stovis. Nuo 
Genoos konferencijos, kurioje 
čičerin tikrino jog Rusija priei
na tvarkos, pasirodo jog popie- ’ 
rinių pinigų skaičius beveik pa- 
sidvigubino.

Iš 280,000,000,000,000 esančių 
cirkuliacijoj popierinių rublių 
180,000,000,000,000 rub. atspau
sdinta balandžio, gegužio ir bir
želio mėnesiuose, o liepos mėn. 
dar 100,000,000,000,000 rub. iš
eisią. Ne tik tos skaitlinės pa
rodo blogą dalykų stovį, bet jos 
įrodo 'Rusų melagystę kuomet 
jie 'tikrina kad 80 nuoš. visų ša
lies išlaidų padengia savo inei- 
gomis, o ti’k 20 nuoš. išleidžiama 
popieriniais pinigais. Bet išeina i 
skaitlinės visai iš kito galo.

Jeigu 'Rusai turėtų dabar po
ra šimtų milijonų dolarių jie ga
lėtų išpirkti popierinius savo iš
leistus rublius ir turėti gerus 
pinigus. Tečiau nereikia užmir
šti kad jie užimdami valdžią pa
ėmė visus gerus Rusijos pinigus 
su metalo rezervu dešimts sykių 
didesniu negu jie dabar drysta 
prašyti. Kas su-jais atsitiko? 
Kuo jie gali užgarantuot kad il
su paskolintu auksu taip neatsi- 

s tiks? Taip einant, Rusai toli 
nuo laimėjimo Hagoje. Jie sto- 

' vi toliau nuo gavimo finansinės 
paramos negu buvo Genooj.

Lloyd George stengiasi kiek 
galėdamas konferenciją išvesti 
prie pasekmingo galo. Jis sako 
jog Rusija neatsitaisys būdama 
atskirta nuo viso pasaulio, ne
galės taip atsilygint su kitomis 
šalimis.

Rusai dar, savo diplomatišku 
išrokavimū, nori susitarimus da
ryti su kiekviena valstybe paski
rai, o ne bendrai su visomis, 
kad kilus mž ką nors nesusipra
timui jį galima butų išrišti su 
ta valstybe kurią dalykas palie
čia, o ne nuolat turė.i reikalą su 
visomis trisdešimčia

Litvinov sako kad 
sija negaus kreditų 1 
parduos savo šalyje 
kad tik gavus pinigų.

Krassin, pribuvęs iš Maskvos 
su nurodymais kokius 'dalykus 
gali užleisti svetimiems kapita
lams, pareiškė jog Rusija gata
va leisti būdavot! naujas gelž- 
kęlių linijas "ir pavesti 4 mili
jonus hektarų (9,880,000 akrų) 
žemės agrikultūrai.

Jo atsakymai ant klausimų 
kam bus sunaudota paskolos la
bai buvo .patenkinanti, ir net 
Francuzų delegatai nusiramino.

tautų.
jeigu Ru- 
tiesiog jie 
koncesijas

Liepos mėn. reikia
Slater, Mo.— Streikuojantie-1 mokėti 50,0000,000 aukso mar- 

jį gęižkelio dirbtuvės darbinin- kių. 
kai, apie 7u nuos. to miestelio! 
gyventojų, sykiu ir miesto val
dininkai, užėmė vieną geižkelio 
reikmenų dirbtuvę, išvijo iš mie-! 
sto streiklaužius, ir per naatį ‘ 
saugojo apstoję dirbtuvę ir mie
sto. kėlius. Visus traukinius at
važiuojančius į Slater sireike- 
fiąi krėtė žiūrėdami ar neatga
benta' skebų. t . . . i

Dabar ten atsiųsta kariumenė vaikas pasigriebęs šautuvą nu- row, is i 
tvarkos užžiurėjimui. dėjo tą žmogų. | tolimesni

Anglijos manoma jog 
kietijos valdžios griuvimas 
išvengiamas.

Vo- 
ne-

Gelbėdamas šunį nušovė žmo
gų. Houston, Tex. — Miesto šu
nų gaudytojas sugavo tūlo 14 
m. amžiaus vaiko šunį ir vežėsi, 

i Norėdamas savo šunį išgelbėt

Ledai Amundseną Truk
do nuo Šiaurės

Seattle, Wash. — Iškeliavęs 
į šiaurės sritis Kapt. Amundsen, 
Norvegas tyrinėtojas, kuris su 
orlaiviu rengėsi aplakstyti ki
taip neprieinamas šiaurės sritis, 
šiose dienose ledų sutrukdytas 
Beringo jūrėse kuriąs jis plau
kia laivu. 'Be liepos 20 d. jo 
laivas gal nepasieks Point Bar- 

iš kur su orlaiviu leisis į 
ius tyrinėjimus.

Anglas lakūnas su savo drau
gu, kuriedu skrenda orlaiviu ap
link pasaulį, šiose dienose pa
siekė Egiptą. Pirmiau jiedu nu
puolė su savo orlaiviu Prancū
zijoje, susižeidė, kas juos laiki
nai sutrukdė. Dabar vėl. pasi
leido kelionėn ir atsidūrė Egipte.

Mirė seniausias baltas žmo
gus. Louisville, Ky. — čia pa
simirė tūlas Jonas Shell, 134 m. 
amžiaus. Buvo vedęs su dviem 
žmonom, vyriausias jo sūnūs 'tu
ri 90 m. amžiaus; jauniausias 
tik 7 metus,' kurio susilaukė su 
antra savo žmona, visai jaunaj <XllvA<* O <3 
moteria.

AMERIKONAI DIRBA 
UŽ LIETUVĄ

Liepos 1 d. 'Lietuvių prietelius 
Prof. H. H. (Bender, iš Princeton

■ Universiteto, išsiuntė Valstybės
■ Sekretoriui Charles Evans Hu

ghes peticiją del Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos pripažinimo. 
Po policija seka parašai trisde
šimties žymiausių Amerikos 
moksiavyrių ir pedagogų.

Su parašais ir peticija Prof. 
Bender pridėjo Valstybės Sek
retoriui ir laišką išrodantį ko
dėl Lietuvą Hr kitas Baltijos 
valstijas reiktų pripažinti, ir 
kad jas pripažino jau visas pa
saulis išskyrus Sųv. Valstijų.

Šitas Amerikos mokslo vyrų 
reikalavimas Lietuvą pripažinti 
be abejonės atneš didelius vai
sius, gal kiek toliau jei ne dabar, 
tik musų klerikalai turėtų būti 
atsargus, pagaliaus, neprisisa
vinti tos garbės kokia priklau
sys Amerikonams. Jei kas pa
kenkė Lietuvos pripažinimo ga
vimui iš Amerikos tai tik musų 
klerikalai su savo naujuoju at
stovu, lies po Vileišio išvažiavi
mo su Atstovybe niekas nesi
skaitė. Pagaliaus pripažinimo 
reikalauti ėmė 'tokie žmonės kaip 
Prof. Bender ir 'jo įdraugų-pro- 
fesorių buris.

Negirdėti Mūšiai

'Birželio 24 d. iš Klaipėdos te
legrafuojama žinia į Amerikos 
laikraščius kad ant Lietuvos 
sienos einanti tikra kova tarp 
Lietuvių kariumenės ir bolševi
kų banditų, kurie siaučia po 
Lietuvos šalį (?). Milicija ne
galėjusi jų įveikti, prireikę ka
riumenės-. Po reguliario mūšio 
pusė banditų buvę suimta, gi 
kita pusė perėjusi Latvijos sie
ną.

ši žinutė bene tik bus planuo
tas žygis, paeinąs iš Lenkų kon
sulo biuro. Musų žiniomis, Len
kų konsulas Klaipėdoj esąs vie
nas iš gabiausių Lenkų diploma
tų. Ar nepradedama vėl ruošti 
pasaulio opinija apie reikalingu
mą i užimti visą Lietuvą neva 
‘nuraminimui’ ir ‘sutvarkymui’ 
to krašto. Buvo žinių iš Var
šuvos jog Pilsudskis pareikala
vęs iš Varšuvos seimo '40 mili
jardų markių vedimui karės. 
Kokios — nesiteikęs pasakyti. 
Lietuviams atsargumas ne pro 
šalį. (L.I-B.)

150 Sužeista New Yorke
New York. — Požeminiame 

traukinyj kilus gaisrui nuo elek
tros vielos, apie 50,0 žmonių va
žiavusių dešimtyje vagonų pa
sijuto pavojuje. Kilo sumiši
mas. Daugelis sužeista bėgant 
iš vagonų gelbėtis, kiti nuo dū
mų aptroško, viso sužeista į 150 
pašažierių. Trūkis ėjo 65 pėdų 
gilumoje žemėj-

Turkai Slapta Žudo 
Amerikonus

Londonas. — Pribuvęs Į Lon
doną vienas Amerikonas inžinie
rius iš Konstantinopolio skelbia 
jog Turkai Maž. Azijoje slaptai 
žudo Amerikonus ir paskui 
leidžia gandus jog jie mirę 
vienokių ar kitokių ligų.

pa-
nuo

po

Brazilijos Sukilėliai 
Nugalėti

Rio Janeiro. — Sukilėliai 
vadovyste Kapt. Fonseko laikė
užėmę Brazilijos tvirtovę Copa- 
rabana; valdžios kariumenė iš
ėjo prieš sukilėlius ir po ilgų 
bombardavimų privertė sukilė
lius pasiduoti. Sumišimas pra
sidėjęs liepos 5 d. antrytojaus 
liko užbaigtas. Vadas 
nelaisvėn.

paimta

-icoe untvekarių 
ninkai, į 13,000 žmonių, 
si streikuoti delei kompanijos 
sumanymo numažinti jiems al
gas 25 nuošimčiais.

darbi- 
rengia-

PASKOLOS STOČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
MANOMA PADARYT DAUGREIKŠMIU

Busimasis paskolos stočių su
važiavimas liepos 19-20 d. Wa
shingtone, D. C., bus gal i 
iš svarbiausių Amerikos i 
vių suvažiavimų. Viena 
kad tasai suvažiavimas į 
ir turėtų daug nusverti i 
vos pripažinimo ■ reikalais.

Pastaraisiais laikais pastebė
ta ženklų kad Suv. Valstijų vy
riausybės keičiama pažiūros į 
Rusiją ir į atskilusias nuo jos 
tautas. Tokiais ženklais yra 
paleidimas Kerenskio valdžios 
atstovo Bachmetjevo, ir ypač 
nuolat didėjantis upas Ameri
kos kapitalistų užmegsti preky
bos santikių su Rusija. Iš Eu
ropos pareina žinių kad ir patįs i 
Amerikos biznieriai veda dery-1 
bas su bolševikais, ir, ; 
glijai tarpininkaujant, 
masi įvesdinti Rusijon didelių 
kapitalų. Visam tam darbui 
Lietuva bus pakeliui, taigi ga
lingosios Amerikos sferos be 
abejo ims labiau ir Lietuva in
teresuotis. Be to, vykus alian- 
tų pripažinimui ir Amerikos 
pripažinimas galės būti lengviau 
pasiekiama. Prie to prisidės ir 
besiartinanti rinkimai, j-ieškoji- 
mas balsų, ir Jt.

Labai butų svarbu kad pasko
los stočių delegatai Washingto- 
nan atvykę pasirūpintų pasima
tyt su savo valstijų kongresma- 
nais ir senatoriais. Jų pakalbi- 
nimas šiuo momentu turėtų be 
abejo didelės svarbos. Tik rei
kėtų išaųksto susinešti laiškais, 
pranešant jiems apie atsilanky
mo dieną. Butų taip pat nau
dinga susitarti su savo miestų 
didžiųjų-partijų .komitetais, gau
ti iš jų reikiamų rekomendaci
jų, ir tt.

Pripažinimo reikalu turime 
dirbti visi, nes visų musų yra 
lygi čia priedermė.

vienas
Lietu- 
aišku 

galėtų 
Lietu-

Vajaus Laikas Prailginta

Pagerbkime Atmintį , 
Žuvusio Draugo

Liepos 20 d., antrą Lietuvių 
suvažiavimo dieną Washingtone, 
Amerikos Lietuviai turės pro
gos išpildyti gražų aktą žmonių 
draugingumo ir brolybės srityje.

Palyginamai nesenai dar pra
dėjo eiti į artimesnę pažintį dvi 
tautos: Lietuva ir Amerika; o
štai jau 1920-tais metais jaunas 

(Amerikietis, Leitenantas S. Kar
vį ris, savo gyvastį padėjo už savo 

brolius iš Lietuvos, tuo budu sa
vo krauju ir gyvastimi sutvir
tindamas visatines žmonių bro- 

I lybės idealą. Ta savo brangiau
sia auka Leit. S. Harris pririšo 

_ ,-r arčiau Lietuviu tautos širdis ypač An- ... prie Amerikos išsaukdamas mfci- , ruošia- ..... . ru les mdekingumo jausmą. Tasai 
j dėkingumas apsireiškia musų 

draugijų aukomis, kurios viena 
po kitos skubinasi prisidėti prie 
pastatymo paminklo ant žuvu
sio Kaune Leitenanto Harris ka
po.

Tasai paminklas jau užsakys 
■ta ir dirbama. Jį puoš Ameri
kos ir Lietuvos ženklai, be to 

Į ir ornamentai pritaikinti Lietu- 
|vių garsaus dailininko, gerb. A. 
Žmuidzinavičiaus. Liepos 20 d. 
įvyks iškilmingas to paminklo 
atidengimas Arlington Kapinėse, 
Washington, D. C.

Taigi, kviečiame visas drau
gijas paskirti iš savo iždo tam 
paminklui pastatyti Auką ir antį 
paskirtos dienos atsiųsti savo 
atstovus kurie vardu savo drau
gijų uždėtų vainikus ant pamin
klo a. a. Leitenanto S. Harriso.

Visos aukos turi būti siun
čiama komiteto iždininkei, p-lei 
E. Feleskai'tei, 1925 F St., N. W. 
Washington, D. C.

Harris’© Paminklo Fondo 
Komitetas

Kapt. I. B. Bronušas, pirm.
J. S. Vasiliauskas, sekr.

Daugeliui kolonijų reikalai!-į 
jant, ir Atstovybei pritarus,! 
AukSo-Sidabro vajus pratęsia-; 

jma iki liepos 15 d. Taigi gerb. 
veikėjai turės galimybės dar 
kiek 'padirbėti' kad .tas gražusis 
sumanymas tikrai gražiai butų 
ir vykinta. Neparodytume pa
žangos, nesuteiktume Lietuvai 
tikrai žymios paramos jeigu 
šiame vajuje nepadidėtų žymiai 
Lietuvos rėmėjų skaičius.

Lietuvą mylinčių • Lietuvių

Latviai Sveikina su 
Pripažinimu

Washington, liepos 5 d. (El
ta). — Sąryšyje su Ambasado- 

rrių Tarybos nutarimu pripažin
ti Lietuvą de jure, liepos 4 d. 
atsilankė pas (Lietuvos Atstovą 
su oficialiu vizitu- Latvių atsto
vas C. L. Seya su savo sekreto
rium, reikšdami Lietuvos At
stovui savo pasveikinimo del 
Lietuvos sulaukto pripažinimo.

skailius yra didelis. Tik dange-■ Jau Nuošimčiai už Bonus 
lis tų mylėtojų Inėra dar nusi-Į 
kratę jierangumo. Jie laukia 
pnkalbinimo, paraginimo. Kaip 
bus nemalonu musų veikėjams 
išgirsti paskui kalbą kad, girdi, 
butų ir tas ar ta davę gabalėlį 
aukso ar sidabro, bet niekas jų 
neprašė. Negi atsakysi tokiems 
Tai kodėl gi neatnešei? — nes 
juk gali atrėžti: Kam reikia tas 
ateina ir pats pasiima. Lietu
vai ištiktųjų paramos reikia. 
Ir jei mes prie savo stalų nega
lime sulaukti visų Lietuvos my
lėtojų tai pasielgkime taip kaip 
jau elgiasi kai kurių kolonijų 
Lietuviai — eikime jieškoti tų 
Lietuvos mylėtojų jų gyvenamo
se vietose.

Tai darbas bus tikro pasišven
timo, ypač vasaros (karščiuose. 
Bet juk Lietuvos gyvybė, laisvėj 
jos stiprėjimas, pajiegų augi-i 
mas yra tai ne kas kita kaip| 
pasišventimo vaisius. Verta pa
sišvęsti, ir reikia pasišvęsti nors 
jau del to vien kad ateityje ga
lėtume pasidžiaugti savo darbu 
ir pasišventimo vaisiais, ir pa- . _

i j t •• m 1 ' Bėrimas.— 30 žmonių uzmuš- sididziuoti kad Lidtuvių Tautos fa nu0 ekspi0Zijo^ Groden amu- 
nanais esame. L.LB. nicjjOs stotyj, Vokietijoj.

Išmokama
šiuomi pranešama kad 1922 

metų nuošimčiai už Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus, nuo lie
pos 1 dienos yra išmokami Lie
tuvos Respublikos Finansų Misi
jos Raštinėje, 38 Park Row, 
New.York. Nuošimčiai gauna
ma prisiunčiant šių metų kupo
ną virš nurodytu adresu.

Siunčiant kuponą, prašome 
visuomet nurodyti kam prisiun
čiama, t. y. nuošimčiams gauti, 
ar tik aukaujama kokiam nors 
reikalui.

Atsiimdami 1921 metų nuo
šimčius, dauguma žmonių intei- 
kdavo savo kuponus bile kuriam 
savo miesto bankui, o pastara- 
sai gavęs pinigus per New Yor- 

- ko bankus, juos kupono savinin- 
L kui išmokėdavo.

Siunčiant kuponus visuomet 
! reikia adresuoti:
I Representative of the Republic 

of Lithuania
38 Park Row New York City;

PATARNAVIMUI SAVO SKAITYTO
JAMS)'DIRVA’ ISTE1GE AGENTŪRĄ 
PINIGŲ SIUNTIMUI.

Siųsdami pinigus į Lietuvą kreipkitės pas mus.
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Iš Lietuvių Gyvenimo f
ir šaukiančiu streikerius stoti
i eiles. Streikeris.-

PITTSBURG, PA.
Natkevičiaus Prakalbos. Lie

pos 2 d. L. M. D. salėj buvo pa
rengta -gerb. Kapt. Natkevičiui 
prakalbos. Nors dabar vidurva
saryje neparanku rengti prakal
bas kadangi karštas oras į sa
les žmonėms susirinkti, bet ka
dangi gerb. Natkevičius važia
vo per Pittsburgą tai ir susto- 

' jo dar kantą atsisveikint su 
Pittspurgiečiais. Vietinė San
daros 361 kuopa pasinaudodama 
■proga antgreitųjų surengė jam 
prakalbas. Birutės Choras, po 
Vadovyste J. L. Senulio, sudai
navo pirmiausia Lietuvos Him
ną, paskui dar keturias daine
lės.

Po to gerb. svečias papasako
jo gana plačiai apie dabartinę!jos draugę pargabeno namon, 
padėtį Lietuvoj ir kas reikalin- ' 
ga kad Lietuva butų laisva. Jo 
kalba visiems labai patiko, iš
skyrus Rusų agentėlius, -kurie 
pasirodė visai jau prote nusi- 
bankrutiję statydami tokius 
klausimus kad net moterėlės tu
rėjo pragos iš jų pasijuokti. Bu
vo paklausta:" Kodėl- Lietuvos 
kariumenė nesumuša Francuzus 
ir Lenkus? Kodėl kviečią par- 
gryžusius Sandariečius dėtis į 
Valstiečių sąjungą, kodėl juos 
nekviečia? Su blaivu protu tur
būt 'klausimų davėjai gėdijosi 
pasirodyti, taigi atėjo prisitrau
kę kad vos ant kojų stovėjo. 
Visai, matyt, baigia nusibankru- 
tyt musų išgamos.

Pertraukoj buvo renkama au
kos į Politinį Iždą, aukavo šie:

Po $1: B. Papeika, A. Iva
nauskas, F. Maisiejus, J. Ven
cius, V. Gutauskas, F. Pikšris, 
Jieva Gurevičienė, Ona Virbic- 
kienė, Marijona Butkaitė. Ma
žesnių 'surinkta $8.81. Viso la
bo $17.81. Nors tai gana ma
ža auka, bet reikia nepamiršti 
kad Pittsburgiečiai yra sudėję 
į $600 kada pirmu kartu buvo 
gerb. V. Natkevičius ir B. žy
gelis atsilankę. Taip pat dar 
nekurie siuntė pasveikinimus į 
SLA. Seimą ir ten dėjo aukų į 
L. P. Iždą, kaip tai: J. Kazlaus
kas $5, J. Virbickas $1, E. Pau- 
razas $1, V. Plaušinis $1. Tai
gi Pittsburgiečiai tam reikalui 
gana atjaučia ir remia ir visi 
pilnai pasitiki kad Lietuva turės 
Įnerti į geras vėžes.

_ šiose prakalbose pora prisira
šė prie Sandaros> daugelis už-' 
prenumeravo savo giminėms 
Lietuvoje “Liet. Ūkininką”.

Gale, J. Skuliukas sudainavo 
solo keturias daineles, akompa
nuojant pianu Senuliui. Taip 
vakaras ir užsibaigė. Svečią iš
lydėjom stotin, kadangi jis sku
binosi į Bostoną.

Pittsburgietis.

I Dukterįs bėga nuo tėvų. Bir
želio 20 d. Ona Kaupiniu tė, 16 
metų amžiaus, pabėgo iš savoj 
namų kuomet motina eidama iš 
namų paliko jai vaikus prižiū
rėti.
tė, žinodama kur mama pinigė
lius slepia, iš po grindų užtie
salo išsitraukus $110 ir palikus 
vaikučius ir namus Dievui da
boti, susiradus kitą draugę, 17 
m. amžiaus, atsidūrė net New 
Yorke. Bet matyt abi buvo pu
sėtinai žioplos, nes New Yorko 
policija jas sučiupo, išklausinė
jo, paskui,davė žinią Lawrence 
policijai, iš kur tapo pasiųstą 
moteris policistė, kuri Onutę ir

Kada motina išėjo, Onu-

Onutė sugryžo, bet paimta iš 
namų šimtinė pasiliko New Yor
ke. Onutė dabar džiaugiasi — 
šimtinės tuščia jos, tėvas už
dirbs kitą, bet ji apturėjo gerus 
laikus.

‘Lawrenci'etis.

■s—t

pasaulio valstybių Lietuvos Rest 
publiką pripažino de jure. San
tarvė taipgi yra nutarus pripą-j 
žint Lietuvą de jure. Suprantį-3 
ma, del to daug pasidarbuotą., 
Keno? Gal “Keleivio”, "NauV 
j ienų” ir kitų panašių sukautoji! 
prieš Tautišką judėjimą Lietui 
je? Ne! Tie ir jų šalininkai 
visuomet dirba Lietuvių tautą! 
sugriauti, pardutot! Tikri Lie-i 
tuviai ne tam dirba. Jie Lietu-1 
vių tautą stato. Jeigu ilgai Lie-S^ra™/' 
tuva buvo (skaitoma abejotinai! 
valdytis nepriklausomai didžių
jų pasaulio valstybių akyse tai- 
ant tų dėmė puola kurie arba 
Lenkai yra, arba pro-Lenkai, j|' 
kurie trukdė ir trukdo Lietuvailjl 
valdytis savarankiškai.

Pseudo-nepriklausomos ir lai
svos Lietuvos delei “darbuoto
jų” visuomet pastangos-priešin
gos atgimimui Lietuvių .tautos 
nueina veltui! Šį kartą irgi au
kų Politiniam Iždui surinkta 
daugiau du šimtu dolarių. Tas 
ir parodo jog Lietuvių tautiškas 
upas gana, ypatingas; niekas ne
sulaikys juos kovoje už Nepri
klausomybę, Laisvą Lietuvą!

Kunigo žentas.

Šaulių Padėka ir Sveiki- Dėdė Šernas Visiškau 
f nimas Amerikiečiams

Birželio 29 d. prasidėjo Kau- ĮH_______ ______T________
ne Lietuvos Šaulių burių visuo- redaktorius Chicagoj prie Olšev- 
tinašai suvažiavimais, šis susi-iskio, pastarais laikais sunkiai 

i rinkimas turintis Lietuvos Šau- susirgęs, tebesiranda ligonbuty- 
įlių Sąjungos gyvavime didelę je. “Naujienos” liepos 10 d. se- 
jreikšmę, atsiuntė su parašu su-l kančiai paduoda Dr. S. Naike- 
Ivažiavimo pirmininko Rapolo lio pranešimą apie Dėdės šerno 
Skipičio ('buvusio Vidaus Rei
kalų Ministerio) sekantį ratiio-

Jau Serga
Dėdė šernas, buvęs ‘Lietuvos1
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S GERB.
PRAGILO KAMPELIO

I Lietuvos šaulių burių Vi* 
\ suotinasai Suvažiavimas Kau- 
| ne, reikšdamas giliausią pa- 

I j dėką už medeginę ir moralę 
paramą, nuoširdžiai sveikina 
Brolius Amerikiečius.

Rapolas Skipitis, 
Suvažiavimo Pirmininkas.

Šitą radiogramą su didžiu pri- 
■ arimu ir. džiaugsmu šiuomi ger
iamiems Amerikos Lietuviams 
>a!skdbiu.

A. Žmuidzinavičius, 
Lietuvos šaulių Sąjungos

Atstovas Amerikoje.

stovį-
Per pastarąsias dvi dienas Dė

dės Šerno sveikata truputį pasi
gerino. Valgio priima daugiau 
ir nuryja geriau, bet protas veik 
nepagerėjęs; kartais atrodo triv 
pūtį aiškesnis, bet praslinkus 
keliolikai valąpdų vėl tampa la
bai silpnas.

Pereitą subatą Dėdė pasisakė 
slaugytojai kad jis sapne aplan
kęs savo gimtąjį kaimą. Va-1 
kar gi ryte Dėdė man pasisakė 
kad jam nusibodo gulėti ir kad Į 
jis nori važiuoti namon. Aš Pa-| WASHINGTONE • ISTEIG- 
prašiau slaugės pasodinti ligo- j — - -------------------m------
nį kėdėj pas langą. Dėdė sėdė
damas po' langu buvo labai pa
tenkintas, matydamas žmpnes 
gatve vaikštant. Pasėdėjęs pu
sę valandos pasisakė slaugyto
jai kad yra labai nuilsęs ir nu-

(El- šilpnėjęs. Slaugytoja patarė jam

LAWRENCE, MASS.
Streikerių demonstracija. Bir

želio 26 d. virš 10,000 streike
rių buvo išėję prie audinyčių 
vartų ir apstoję .visas ineigas 
žiurėjo kad streiklaužiai neitų 
darbti. Streikuoja prieš nurau
simą algų 20 nuoš. Streiką va
dovauja One Big Union organi
zacija/ Ji smarkiai auga, dar
bininkai prie jos dedasi, kiti iš
eina iš kitų unijų ir eina prie 
šitos.

Birželio 26 d., ant penkių vai. 
ryte streikeriams sustojus prie 
dirbtuvių, miesto valdyba jautė 
ką tokio nesmagaus, nes nebuvo 
užtikrinimo kad viskas gali ra
miai apsieiti. Visokia galima 
policija b.uyo suriktuota iškilus 
reikalui pasiųsti prieš darbinin
kus. Bet streikerių armija tik 
saugojo dirbtuvių vartus ir at
kalbinėjo'streiklaužius, bet ne 
kariaut buvo nuėjus. Darbinin
kai tiktai dainavo.

Nuo to kaip streikas prasidė
jo tarp darbininkų nebuvo to
kio entuziazmo ir susipratimo 
laikytis vienybėj kaip dabar, ir 
visi išvien, kaip unijistai taip ir 
nepasirašę prie unijos streike- 
riai atmetė Pacific Audinyčios 
savininkų užkvietimą gryžti at
gal dirbti ant senų algų iki bus 
galutinai susitarta.

Paskui atsibuvo demonstraci
ja su dainavimais.

Ryte anksti automobilius pra
važiavo pro darbininkų gyvena
mas vietas su vyru triubijančiu

SO. BOSTON, MASS.
Gerb. žygelio prakalbos. Bir

želio 26 d., (Lietuvių Salėje, A. 
L. T. Sandaros- 7-ta 'kuopa su
rengė prakalbas, žmonių atėjo 
prakalbų klausytis gana daug 

. esant tokiam nepaprastam kar- 
, ščiui oro. Tas parodo So. Bos- 
. tono Lietuvių entuziazmą Lietu

vos darbuotojams. Pirmiausia 
kalbėjo Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos pirmininkas B. 
Žygelis, Prakalba,buvo be gar
sių frazių, nes gerb. kalbėtojas 
rimtai įstengė išaiškint klausi- 

, mus ir praeities ir dabarties 
Lietuvos politinę padėtį. Ypa
tingai drąsiai ir aiškiai faktais 
darodė piktus darbus Romos at
stovų Lietuvoje, kurie, apleidę 
bažnyčias, dirba išsijuosę nau
dai klerikalizmo nepriklausomoj 
ir laisvoj' Lietuvoj, ypač dabar 
prieš visuotinus rinkimus į bu
dintį Lietuvos .žmonių parlia- 
mentą. \ Anęt kalbėtojo, busian
tieji rinkimai atstovų į parlia- 
mentą bus gana.ęyarbųs. Todėl 
būtina pasidarbuot kad į tą par- 
liamentą daugiau atstovų įve
dus vardan Lietuvos Valstiečių 
ir Liaudininkų Demokratų par
tijos;

Pil. žygelis papasakojo iš ke- 
■ Lionės po Amerikos 'Lietuvių ko
lonijas įspūdžių. Sako, Chica- 
goj “dvasiški tėveliai” net baž
nyčiose parapi jonus agitavo 
prieš jį, — tiek daug iš kunigų 
visai nesitikėjęs. Klerikalų spau
da it iš rago bliovė prieš jį kai
po “bedievį”, bažnyčių “griovi
ką”. žodžiu tariant, klerikalai 
pil. žygelį- apsivartydami plie
kė kadvsukursčius parapijonus, 
nuo kurių ne vienas yra gavę į 
skūrą Ghicagoje. žygelis lai
mingai išliko iš Chicagos kleri
kalų.

Kalbėjo ir kiti du vietos kal
bėtojai : Rastenis ir Bagočius. 
Rastenio kalba buvo rimta. Ji
sai irgi plačiai ir aiškiai nušvie
tė perdidelį “dvasiškų tėvelių” 
viešpatavimą 'Lietuvoje. Liepė 
visiems dėt didžiausias atmušt 
eeee1 ėėSjėjJSėąsųE, ;az—u 
juodą spėką. Paskui kalbęjo 
Bostono Bagočius. Kaipo advo
katas, daug galėjo pasakyt apie 
politiškus Lietuvių reikalus, te- 
čiau neatsiekė to. Visoj savo 
kalboj ujo klerikalus, davatkas, 
bet naujo nedavė. Papiktinan
čiu buvo kuomet Bagočius visą 
Lietuvos valdžią išvadino šmu- 
gelninke, o veikiančius Lietuvos 
diplomatus šmugelninkais. Gir
di, užtai pasaulis Lietuvos ir ne
pripažįsta nes esant nuo kuko- 
riaus iki prezidentui visi šmu
gelninkai. Rimtų ir gabių di
plomatų Lietuva neturinti, to
dėl sunku Lietuvai atsiekt ką 
ąors. Tas parodo kad už Bago- 
čių nei Lenkas nemeluotų apie 
Lietuvą geriau.

Regis Adv. Bagočius supran
ta tiek kiek mato politinę Lie
tuvos situaciją iš "Keleivio” 
(kuris dabar pasirodė pro-Len- 
kas), "Naujienų” ir kitų atgal- 
eiviškų raštų. Plačiau protau
janti žmonės visgi dabartinėj 
Lietuvos valdžioj, diplomatijoj 
mato ir randa ir tikrų ir gabių 
darbuotojų Lietuvių tautai, nes 
daug kas nuveikta. Daugelis

Lietuva Pripažinta
Vyriausioji Santarvės Taryba, 

po ilgo sviravimo, galų gale pri
pažino Lietuvą de jure; Kaip 
bus su Vilnium ir Klaipėda tuo 
tarpu dar nežinia.

Komercijos sutartis tarp Lie
tuvos ir Anglijos, galima spręs
ti, nebuvo bevaisė; reikia many
ti kad neužilgo išduos ir kitokių 
vaisių.

Kažin kaip Jungtinių Valstijų 
valdžia atsineš -Lietuvos klausi-, 
mu, bet ir josios kaleina jau at
ėjo.

Visapusiai dalyką apsvars
čius, nepaisant visų nedateklįų 
Lietuvos surėdyme, reikia atvi
rai pasakyti kad -taip Santarvė 
kaip ir Jungtinių Valstijų val
džia savo užsispyrimu Lietuvos 
nepripažinti jos žmones net per
daug prikirkino. Kaip ten ne
būtų, Seimo ir Lietuvoje negali- šeimynų, 
ma kasdien rinkti kad pritaikius 'r!~~ ” 
Lietuvos valdžią nusistovėjusių 
valstybių reikalavimams. Juk 
Lietuvoje, nebuvo ir nėra iš ko 
atatinkamų, ypač prityrusių vai
dininkų nuolat rinkti; už kele
to metų ir čia viskas pasitaisys, 
ypatingai kuomet nusikratys 
nuo kunigų vadovavimo.

Kazys Pilėnas, j

Lietuvos Šaulių Suvažia
vimas 

"Washington, liepos 5 d. (
ta). — Birželio pabaigoj ir lie-1 gryžti lovon, bet Dėdė atsisakė 

I pos pradžioj Kaune įvyko visuo- tai padaryti ir daugiau su ja 
tinas šaulių burių suvažiavimas, nebekalbėjo. Taip prasėdėjęs 
Nuo paskutinojo Šaulių suvažia-1 palei langą dvi valandas papra- 
vimo per pastaruosius dvejus I šė slaugytojos nunešti jį lovon, 
metus organizacija žymiai išau- kadangi esąs labai silpnas.
go ir sustiprėjo. Abelna Dėdės .Šerno sveikata

Lietuvos Šaulių vyriausiu ka- yra žymiai pagerėjusi, palyginus 
riniu instruktorium Krašto Ap- su tuo kokia ji buvo jam esant 
saugos Ministerio yra paskinta Oak Fore&t ligonbutyje,—sakb 
Generolas Leitenantas Jurgis Dr. Naikelis.
Kubilius, didelis patriotas ir or- Dėdė Šernas yra. pagaminęs 
ganizatorius pirmo Lietuvių pul- daug svarbių mokslo veikalų ęa- 
ko Rusijoje. vu laiku. Pastarais metais T.

Lawrencio Streikeriai I 
Prašo Aukų

Jau trįs mėnesiai streikuoda
mi Lawrence, Mass., budėjai at
sikreipia į visus darbininkus — 
pavienius ir organizacijas — ir 
prašo kad kiek galint paaukautų 
sušelpimui streikuojančių ir jų

M. D. dikčiai juomi pasirūpino 
surinkdama daug aukų, šernas 
yra apie 70 m. amžiaus.

Virš 20,000 darbininkų strei
kuoja jau 16-ta savaitė.

Kas siųstų aukas meldžiame 
siųsti komitetui:

J. Yerusevicus,
One Big Union Komiteto narys, 

Bert Emsley ' 
(Streiko komiteto narys.

Box 68 arba 180 Essex St. 
Lawrence, Mass.

Lietuvių Teatro. B-vė 
Vyksta Lietuvon

Washington, liepos 5 d. (El
ta). — šiomis dienomis išvažia
vo Lietuvon Amerikos Lietuvių 
“Teatro Bendroves” atstovai iš- 
siveždami su savim nemaža pa
veikslų iš Amerikos Lietuvių 
gyvenimo. * Gryždami Amerikon 
jie žada parvežti Lietuvos 'vaiz
dų; kuriuos paskui demonstruos 
įvairiose Lietuvių kolonijose.

“DIRVA” siunčia pinigus į 
Lietuvą pigiausiu, kursu — 

naudokitės proga.
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Neužmirškit Saviškių Lietuvoje
JŲS čia perpilnai turėdami laikraščių ir neįgivaizdinat 

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

Užrašykit saviškiams Lietuvoje “ARTOJĄ” ir “DIR
VA” — už $1.25 metuose pralinksminsit visą kaimą.

Ilgidaiškai ateina nuo “ARTOJO” ir “DIRVOS” skai
tytojų Lietuvoje kurie vieni gauna nuo saviškių užrašy
tus iš čia, kiti tik iš pašalies matę, — visi neatsigerėja 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 paslaptįs, mok
slo galybė 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 $3.00.
“ARTOJO” kaina metams $1.2’5.

Išrašyti savo giminėms tuos du laikraščiu labai lengva. 
Prisiųskit 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.

Visais reikalais rašydami adresuokit:

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

“DIRVA” arba
7907 Superior Ave.

“ARTOJAS 
Cleveland, O.

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje — užrašykit Laikraščių’
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TA ŠMUGELNINKŲ 
AGENTŪRA

ššš! Visi kaip pradėjo 
barškėt apie gerb. Fabijono 
užėmimą atstovybėj dženi- 
toriaus vietos ir užmiršo vi
sus svarbiausius Lietuvos 
reikalus: Bonų pirkimą, at
vadavimą Vilniaus, važiavi
mą į Lietuvą, pinigų siunti
mą, rėmimą šaulių, našlai
čių, katalikiškų universite
tų, kartuvių vajų ’ir svar
biausia apie kun. Purickį, 
arba įkūrėją Lietuvoj šmu
gelio laisvės. Tokie menk
niekiai kaip gerb. Fabilono 
dženitorystės vieta tiek už
ėmė musų laiko ant kalbėji
mo ir ginčų! O užmiršta 
tuščias tautos puodas, bež
džionių kultūrinimo vajus iri 
naujai pradėta šmugelystė.

Gerb. Fabijonas pasakė 
kad jis neužėmė dženito- 
riaus vietos — to ir turėjo 
užtekti. Dabar visi užiam 
be paliovos.- Jeigu jis dže- 
nitoriaus darbą atlieka ir už 
tai gauna algą tai jo daly
kas. Mes turim/rupintis di
desniais dalykais — kad bu
tų iš ko jam ir kitiems glav- 
no-dženitoriams algas mokė
ti. Ba pasirodė, kolei tenai 
Fabijono nebuvo tolei nie
kas apie atstovybę nežinojo 
ir nežinojo ar ji ten yra ir 
kiek algų tie ponai sau ima. 
Gerai kad jis /ten įsimaišė 
ir paskelbė, ir parodė kurie 
žmonės kokioj_vietoj yra že
miau jų kompetencijos, ku
rie yra augščiau.

To užtenka, užsidarykit 
burnas, užsikimškit ausis ir 
ištempkit akis, o pamatysit 
kas dabar dėsis.

Nereikia užmiršt šmuge
lio laisvės, ba dabar ji tik
rai įsiviešpataus. Kun. Pu
rickis pirma šmugeliavo tik 
su Rusija ir Vokietija, ku
rios jam yra pašonėje. Ka
da sugavo, jo kompaniją jį 
išsiuntė Į Karaliaučių išda- 
ryt rinkas darbui varyti pla
čiau. Pasakė kad jis bepro
tis, smegenų suskydimą ga
vęs iš išgąsčio kada pagavo. 
Bet jis išėjo pasimokint, o 
žinot kad mažą vagį grei
čiau sugauna negu didelį. 
Varant šmugelį siaurai jį 
greitai suseki, ale dabar pra
sidės šmugelis plačiai — net 
su Amerika.

Kada ‘Fabijonas sutvėrė 
slaptą kunigų organizaciją 
buvo nutarta nepasitikėt nei 
kam su neatsuktu kalnie- 
rium. Atstovybėj1 dar ne
buvo vieno tokio kuriam ga
li šmugelninkai pasitikėt, 
tuoj pastorota vieta, ir štai 
laukiam atsidarant naujos 
bendrovės į kurią Šerų ne
reiks dėt, ba joje biznis pel
no daug neša.

Dabar priplauks daug vi
sokių auksinių, sidabrinių ir 
pazalatintų daiktų, vaje tail 
bus darbo!

Šmugelninkų kompanija 
nutarė storotis kad visose 
žemėse visose Lietuvos at
stovybėse butų nors po vie
ną jų šmogų, kuriam galėtų 
pasitikėt ir kad' taip -neatsi
tiktų 'kaip Londone kur gra
fas Tiškus visai nežinojo 
apie Kun. Purickio šmugelį 
ir htsisakė uždėt pečėtį ant 
Purickio gaspadinės valizos. 
Dabar šmugelis bus varoma 
per patikėtinus žmones. Jei 
reikės, atstovybėse bus pa
statyta ir visi .‘patikėtini” iš 
šmugelninkų organizacijos.

Tada pečėčių nepritruks nie
kur, nei Washingtone nei ki
tur, ir darbas eis geriau ir 
pasekmingiau.

Penkiolika minutų į dieną 
mišioms, o visas kitas laikas 
šmugelystei yra daug pel
ningiau, ir tik šmugelninkai 
gali šmugelį varyt, kiti ne
turi laiko užsiimt tuo, ba jie 
visada prie darbo pririšti.

Laimingas musų atstovas 
ir Lietuvos ambasadorius 
sulaukęs pas save tokio gar
bingo šmugelninkų atstovo. 
Dabar turi kam už jį kalbė
ti, turi kam rašyti, turi kam 
pasirašyti. Iki šiolei miego-. 
davo iki 11 vai. ryto, dabar 
galės miegot iki 3 po pietų.

Kaip imi galvot, mislyt, 
rodos norėtum kad vėl Die
vulis sumaišytų visų liežu
vius, susuktų protus ir už
kimštų ausis — nebūtų kas 
zaunija tokius niekus, nebū
tų ką zaunyti ir nebūtų kaili 
klausyti. Ar tai žertas tau: 
Štai vienas beveik trūksta iš 
noro gaut atstovybėj dženi- 
toriaus vietą, o kada įsigau
na žiūrėk jau prieš jį kiti 
zurza, o dar kiti klauso ir 
piktinasi.

Ale gerb. Spragilas suma
no štai kokį dalyką Lietuvos 
valdžiai: jei nori kad žmo
nės ant bonų dolarius duotų, 
tegul prašalina iš musų at
stovybes visus šmugelnin- 
kus, arba — tegul dženi- 
toriams ir jų viršininkams 
moka tik po tiek auksinų al
gų kiek dabar moka dolarių, 
pamatys kaip neliks nei vie
no geradario kurie daug ge
ro pridirbo tautos puodui, ir 
tas nabagas dabar tuščias 
kiukso.

Šmugelninkų visada yra 
kur yra pinigų. Šie musų 
šmugelninkai po visas pa
kampes išsitranke, ant galo 
ištuštinę tautos puo'dą subi- 
zėjo į Atstovybę.

Bet o nelaimė! Štai ir at
stovybės iždas tuštėja: 'bo
nų niekas neperka, aukso ir 
sidabro nesiunčia.

Kas iš visko to išeis? kas 
bus? Kur Plušų našlaičiai 
paskui pasidės?

y 6

Teatrališki Veikalai
Balon 'Kritęs Sausas nesikelsi— 

trijų atidengimų komedija, 
moterįs ir 4 vyrai, 
visų scena ta .pati. 
Kama 35c.

54 pusi.
Lošia 3

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

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

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 

Pusi. 35. Kaina ......... 30c.
Tremtinis — drama iš krik

ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

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

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

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

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

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

"ARTOJAS” mylimiausias 
Lietuvos jaunimo žurnalas. 
Užrašykit jį. $1.25 met.
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Planas Amžių — Se- 
Išguldymas šventojo 

'Laida 5,232,000, Bib-

Del įvairių streikų Suv. Val
stijose 1,250,000 darbininkų sto
vi be darbo.

Didelio .formato^ žurnalas su 
braižiniais namų ir šiaip budin- 
kų statymui. Gana, naudingas 
dalykas Lietuvos žmonėrps.

Jis tokiu

Nuo Redakcijos
MUSV ATSTOVYBĖ PRIEŠ KITU PAŽIŪRAS | darbas reikalauja didelio atsi- 

rtasis Atstovas Vielišis keldavo 
ir ateidavo raštinėn nuo 7 ryte, 
Čarneckis nuo pietų tepasirodo.

Po pietų, žinoma, ką veiks — 
reikia važiuot su Mostowskiu ir 
Kemešiu kur į pavandenį ant 
“gerų laikų’?.

Paprastai išvažiuoja apie ket- 
, vergą, sugryžta panedėlyje po 
, pietų. Bet atstovybės pinigais, 

važinėja, ne savo.
Kažin ar ir dabar suvažiavi

mą sušaukus Washingtone visų 
kolonijų atstovų musų gerb. At
stovas su Mostowskiu po viena 
ranka, su Kemešiu po kita, ne
išvažiuos sau zuikių gaudyt, o 
atstovams bus pranešta jog iš
važiavo "su labai svarbiais val

stybės reikalais”....
I Tokie atstovybėje krečiami 
juokai iturėtų' užsibaigti. Musų 
.“■pabažnas” atstovas ir jo tokis 
pat štabas (-šlikas, Mastauskas, 
Kemėšis) Lietuvos reikalais ne
gali niekur dalyvauti nedėldie- 
niais nes negali mišių praleist, 
bet kaip zuikių gaudyt išvažiuo-

I ja tai ir nedėldieniai praeina- be 
Kaip buvo nebuvo, bet Atsto-^ bažiurėjimo net į tą šoną kur 

vas vis iki pietų miega. Kada bažnytėlė stogso.

gomis sutverta ir palai
koma Lietuvių Piliečių Są
junga liko musų klerikalų 
Atstovybės tik pajuokos da
lyku. Negana kad ją smer
kia ir paniekina klerikalų

Pripažinimo Bejieškant
Iš Atstovybės prisiųstame pa- 

raginimie (kolonijų paskolos sto
tims siųsti atstovus j Washing- 
toną ant liepos 19-20 d. randa
me primenant ir >bai jog tokiems

spauda, bet štai pasipylė po atstovams reiktų stengtis pasi
rišus klerikalų laikraščius ir matyti su savo valstijų kongres- 
Atstovybės nario J. B. ša-(manais ir .gražiuoju ar kitaip 
liūno neva aprašymas Liet.| reikalauti jų kad prisidėtų prie

Tas labai reikalinga. Bet ko
kį atsinešimą .tokie kolonijų at-

Piliečių Sąjungos suvažiavi- Lietuvos pripažinimo išgavimo, 
mo laikyto New Yorke bir- ,"K": 
želio 17 d.

Lietuvių Piliečių Sąjunga j stovai sutinka musų Atstovybė- 
buvo sutverta — ir egzistuo-[ie- Pernai vienas žymus Chica- 
ja — pirmaeiliai rėmimui' rietis veikėjas lankėsi Washing- 
Lietuvos, aiškiau .pasakius, i tone ir matėsi su savo valstijos 
surinkimui dalies lėšų Lietu-1 senatorium. Jam pakalbėjus ir 
vos valdžios palaikymui. Iš pasirodavijus, tada daug pada- 
tų pinigų dalis be abejo te- ryta klausimo pajudinimui, 
ko (nors ir ne tiesioginiu Bet tas musų veikėjas užsino- 
keliu) dabartinei Atstovy-! vėjo ir su Atstovu pasimatyti, 
bei- Bet ką už tai tikrieji (šaukia telefonu Atstovybę, pra- 
tėvynainiai iŠ Atstovybės — j šo norįs pasikalbėt su Čarnec- 
kaipo tiesioginių Lietuvos kiu. Vienuolikta valanda ryto, 
valdžios narių Amerikoje—(Atstovas dar miega, atsako iš 
gauna? Nagi panieką ir pa-1 raštinės. Veikėjas šaukia už 
Šiepimą. I pusvalandžio vėliau — irgi At-!

Štai Kemėšis, 'būdamas Į stovas miega. Tuoj atsikels. 
Atstovybės nariu, viešai ir 
slaptai niekina Piliečių Są
jungą, išeina su tokiais sa
vo “straipsniais”, prieš kitų 
pažiūrų žmones kaip “Me
lams Sugriauti”, štai dabar 
Šaliunaš, irgi Lietuvos pa
siuntinybės narys-klerikalų

BAŽNYTINIAI 
SKARBAI

siuniunyoeb ndiyb-Kieiinciiu | „ ekVIZAVIMAS bažnytinių 
OTlaB, jputojas1 aprašydamas. skarbl} Sovietų Valdžios
Piliečių Sąjungos suvažiavi-1 *
mą ir įvairiai iškoneveikia 
žmones kurie dirba kitose 
partijose. Jei jis nebūtų At
stovybės nariu nieko butų, 
lai sau putojasi.

Čarneckis buvo išleidęs 
įsakymą visiems Atstovybės 
nariams nerašinėti nieko į 
laikraščius; jeigu bi koks 
valdininkas išeis spaudon su 
kokiu nors straipsniu be At
stovo leidimo toks bus ant

i: Syk paliuosuotas iš vietos... . „ ., . . , ,
Rimkų prašalinta del to kad(moje a?s0 ir Sldabr°.ir bra"’ 
jis buvo nužiūrėta (neteisiu- akmenų, suplaukė j ma d- 
gai) rašąs bedievių” laik^namlus /f ^nycias, vienuoly- 
raščiama Ką dabar su Ša- ™,s ?r kltas rel,fiakas »stalgas: 
liunu ir SU Kemešiu Atsto- B,le kuname periode H- didumoj 
vas darys? Ai’ jiems leidi-1 pasaull° dallu-.taf’ 
mus davė? O gal ir davė,(Pastaruosius dešimtmečius V_ , 
nes jie katalikai....

Jeigu tokie dalykai iš mu
sų Atstovybės išeina, o pas
kui iš, kitos pusės atsisukus 
prašoma per ją paramos 
Lietuvai — ar galima pakęs
ti tokia veidmainystė? 
. Mes Lietuvą remsim, bet 

nė per tokią nešvarią gaują 
kokia dabar Atstovybėj su
sispietė. i

I įsakymu, (kaip pranešimai iš Ru
sijos skelbia, pakelia klausimą 
kaslink turtingumo įvairių reli
giškų Įstaigų pasaulyje.

“Nuo pat istorijos aušros 
žmonės buvb labai duosnųs savo 
aukomis religiškiems -tikslams, 
ar jie garbino stabus ar nema
tomą Dievą’\ sako buletinas iš 
Washington, D. C., National 
Geographic Society raštinės.

“To pasekmė yra kad visais 
amžiais skarbai, paprastai for-

Imperialistų Neatsar
gumas

Vokietijoj tūli imperialistai 
didžiūnai, grafai ir tam panašus, 
ant savo palocių tebelailo iškėlę 
kaizerišką vėliavą. Vienam to
kiam minia norėjo seną vėliavą 
nutraukti. Jo tarnai pradėjo į 
žmones šaudyt.

Tas parodo kad didžiūnai 'lė
tai mokinasi ir su dalykais su
sipažįsta. Francuzijos revoliu
cijos laikais vienas didžiūnas, 
sužinojęs kad žmonės reikalau
ja duonos, suriko: “Lai jie ėda 
žolę”. Paskiau žmonės jo galvą 
nešiojo po Paryžių ant smaigo 
iškėlę, prikišta žole burna.

Imperialistams lengva butų iš
vengti negerovių paskaičius tik 
istorijos lapus.

NAUJI LEIDINIAI
Ką Sako Biblija apie Peklą — 

Intemacionalės Biblijos Stu
dentų Draugijos leidinis — 
“Ištyrimas kiekvieno teksto 
Šventojo Rašto, kuriame ran
das žodis ‘Pekla’ arba ‘Praga
ras’.” Pusi. 96.
šis veikalukas yra varžytinė 

tarp senųjų biblijos stulpų ir 
dabar kilusių naujųjų. Bet kad 
senieji (krikščionįs-katalikai) iš 
jos gero neišskaitė ir padarė ke
lią naujiems (biblijos studen
tams) juos kritikuoti, aišku kad 
galės būti 
kritikuos.

tame amžiuose ir prasiplėtė an
ksti viduramžiuose į Francuzi- 
ją ir į kitas vakarines šalis. Ne 
tik kad bažnyčios įsigijo auksi
nius kielikus, patenus, liktorius, 
ir kitus mažus dalykus, bet dau
gybę dideliu užtiesalu ir aukso | 
ir sidabro, lygiai ir kitokius pai šus- Pavadinamas
dargus bei stovylas. Keletui 
'tik bažnyčių tepadovanota alto
riai iš gryno aukso, bet vėliau 

.bažnyčios įstatymai nurodė ak
menį ir medį kaipo vienatinius 

įgalimus altoriams daryti mate- 
riolus. Brangakmeniai taipgi 

i pradėta vartoti pagražinimui 
(šventųjų arba kaipo dovanos 
i prie jų. Taip Palaimintas Kudi-į 
kelis Arą Coeli Bažnyčios Ro
moje liko apdovanotas per eilę, 
metų dideliu brangakmenių tur-| 
tu.-

“Surinkimas skarbų maldna
mių ir bažnyčių ir vienuolynų 
nebuvo pertraukta. Laiks nuo 

5 Va-1 laiko tos patogios brangiesiems 
Ikaruose, žymi, dalis vaikščiojau- metalams ir brangiesiems akme- 
| čių pasaulio skarbų buvo šven- nams sankrovos 'buvo karininkų 
tose rankose. Tiktai skarbai užgriebtos. Pagonis apiplėšė 

[svietiškų kunigaikščių tepervir- dievnamius kitų pagonų. Moha- 
jšijo religiškų įstaigų skarbus, ojmetonai apipiešė Romos bažny- 
nekuriuose atsitikimuose, 1 

[Tibete, vienuolynai ir dievna-(metais, ir Konstantinopolio baž-j 
miai laikė beveik visą šalies

I turtą.
“Archėologistai randa jog pa- 

(gonų dievnamiai civilizacijų mi
rusių tūkstančiai metų buvo iš
dailinta brangiųjų metalų tur
tais. Indijos maldnamiai kelio

likos jų paskirų tikybų turėjo 
. Hagos konferencijoj bolševi- savo didelius skarbus ir savo 

kiškos Rusijos atstovai stengia-1 ornamentus iš aukso ir sidabro 
si nuduoti kupgeriausiais kad Į per šimtmečius-; jie taipgi pasi
tik išprašius iš kitų valstybių i naudojo žibančia įvairianybe 
sau paskolų. Tuo tarpu namie Į deimantų, rubinų, safirų ir kitų i 
einą dalykai neparodo nei kiek 
pasikeitusio dalykų stovio. Bu
vo vartojama žiaurumas iš pat 
pradžių, tas tęsiasi ir po šiai die
nai.

štai paskiausia žinios skelbia 
jog Petrograde vienuolika žmo
nių (ar pčpų) nuteista miriin 
už pasipriešinimą sovietų komi
sarams atiduoti -bažnytinius tur
tus; (Apie bažnyčių- Skarbus 
skaityk čia 'pat straipsnį iš Na
tional Geographic Society). Pen
kiasdešimts trįs kiti nuteistai 
įvairiems terminams kalėjiman. [ 

Nesvarbu apginti tų bažnyčių j 
turtus, nesvarbu kad tie žmonės. 
gina, bet svarbu kam mirtimi 
baudžiama žmonės kurie savo | 
Įsitikinimu, -gina tai ką jie laiko i 
sau švenčiausiu. | _

Bažnyčių turtus sovietų vai-1 dalų ir reikmenų apeigose. Kon- 
džia nutarė atimti ir naudoti istantinas, pirmas

Atėmimas 'Bažnytinių I 
Turtų Rusijoje

Dieviškas 
rija 1. 
Rašto.
lajos Tyrinėtojų Susivienijimo,
Detroit, Mich. 142 pusi.
Antras viršuje minėtam pana- 

5 "Rankvedis 
del Biblijos Tyrinėtojų”.

Milijonai Dabar Gyvenančiųjų 
Nebemirs — “Šita knyga pa
švęsta žmonėms dabar gyve
nantiems -ant žemės, kurie 
trokšta gyvenimo, laisvės ir 
laimės”, Tarptautinio Bibli
jos Studentų Susivienijimo 
leidinis, 128 pusi. Kaina 25c.
Trečias veikalukas paskirtas 

nagrinėjimams biblijos ir aiški
nimams dalykų savotiškai pagal 
jos.

Bakterijos — arba ■ nematomi 
žmonių draugai ir priešai. — 
Parašė Dr. A. J. Karalius, lei- 
idnis “žinių” B-vės, Chicago, 
Ill., 1922, 32 pusi., -kaina 25c.
Aprašymas įvairių ligų bakte- 

rijį, ligų priežasčių, ir budai 
BsL i,. , kaip blėdingas bakterijas nai-kaip cias, tarpe jų -is sv. Petro 845 , . o n°, , ... .p . . . „ , .. ,. , . kinti. Su keletu iliustracijų.

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

(rodo į užpakalį): — O, tik- 
koks kelias, tiesiai per skar-

ant augščiausių kalnų, kur esanti šviesa ir 
saulės spinduliai matosi be pabaigos.,

Ulfheim : — Tai jis buvo kalnėnas — 
tas vyras, ar ne ?

Maja : — Taip, jis buvo tulu žvilgsniu.
Ulfheim : — Ar jis nusivedė tą mer

gaitę su savimi į augštumas?
Maja (tampydama galvą): — Gražiai 

pasiėmė ją su savimi, gali būti tikras! Bet 
ne! jis uždarė ją šalton, lipnion klėtkon, 
kur, kaip jai atrodė, nebuvo nei saulės spin
dulių, nei tyro oro, bet (tik auskarai ir su
akmenėjusios žmonių dvasios aplink sienas.

Ulfheim : — Velnias tegriebia mane, 
bet tas buvo jai gerai!

Maja : — Taip, bet visgi ar tai neužtek- 
| tinai komiška pasaka?

Ulfheim (valandėlę jon žiuri): — Da
bar klausyk manęs, mano gera medžioklės 
drauge....

Maja: — Nagi kas yra?
Ulfheim: — Ar nepritiktų mums 

abiems vilkti kartu savo gyvenimo skudu
rus?

Maja: — Ar jo Malonybė palinkęs likti 
lopų siuvinėtoju?

U1 f h h i m : — Taip, ištiesų. Argi ne
galėtume mes kartu valkioti savo skudu
rus šian ir ten-, taip kad pasidarytų kokia 
nors žmogiška esybė iš jų?

Maja: — O kuomet tie biedni skudurai 
nusidėvės, kas tuomet?

U1 f h e im (su dideliu žvilgsniu): — Ta
da mudu busime laisvi ir švarus, kaip vy
ras ir moteris, kokiais mudu tikrai esame.

Maja (juokiasi) : — Tu su ožkos ko
jom, taip.

U1 h f e i m : — O tu su savo.... Na, 
lai tas sau nueina.

Maja: — Taip, tegul, einame tolyn. •
Ulfheim: — Palauk! Kur linkui, 

drauguže?
Maja: — Į viešbutį, suprantama.
Ulfheim: — O paskui?
M aj a : — Paskui mudu mandagiąi per- 

siskirsim, su • pasiačiavimais už malonų 
draugiškumą.

Ulfheim : — Ar galime mudu persi
skirti? Ar manai, kad mes galime?

Maja’: — Taip, juk tu neįstengei manęs 
surišti, žinai.

Ulfheim: — Aš noriu tau palocius 
pasiūlyti už tai....

Maja (rodo į bakūžę): 
kaip šis?

Ulfheim : — Jisai dar nesugriuvo.
Maja: — Ir gal .visą pasaulio garbę? 
Ulfheim: — Palocius, sakau tau....

(Tąsa iš pereito num.)
Ulfheim: — O, pora žmonių gali joje 

gana patogiai praleisti vasaros naktį. Ar
ba ir visą vasarą, jei taip prisieitų!

Maja: — Ačiū! Reiktų turėti labai 
stiprų skonį ant tokio dalyko. (Nekantriai) 
Bet man atsibodo ir tu ir tavo medžioklės 
ekspedicija. Dabar aš einu riešbutin, pir
ma negu ten žmonės sukils.

Ulfheim: — Kaip tu manai nueiti iš 
Čionai?

Maja: — Tai tavo dalykas. Turi būti 
kur nors kelias, man rodos,

Ulfheim 
rai! Yra ten 
dą, tenai... -.

Maja: — 
ro noro....

Ulfheim: — .... bet tik tu pamėgink, 
ar išdrįsi per čia eiti?

Maja (abejingai): — Manai kad aš ne
galėsiu?

U'l f h e i m . — Niekados šiame pasauly
je, jei nesiduosi man tau pagelbėti.

Maja (nenoriai): — Nagi tai eikš ir 
pagelbėk! Del ko gi tu daugiau čia ir bu-

' tumi?
Ulfheim: — Ar nenorėtum kad aš 

tave paimčiau nešti ant savo pečių?....
Ma'ja : — Niekus kalbi!
Ulfheim : —- .... arba, kad panėšėčiau 

ant savo rankų?
Maja: — Liaukis tokius niekus kalbė

jęs!
Ulfheim (su piktumu): — Sykį aš pa

ėmiau jauną fnergaitę, ištraukiau ją iš gat
vių purvo ir nešiau savo rankose. Arti 
prie savo širdies ją nešiau. Bučiau ją taip 
nešiojęs visą gyvenimą.... Kitaip jinai 
butų kojas nusidaužius į akmenis. Nes jos 
čeverykai buvo labai nudėvėti kada aš ją 
atradau....

Maja: — O vienok tu pakėlei ją ir ne
šei arti prie savo širdies.

Ulfheim : —; Paėmiau ją iš purvo ir 
nešiau taip augštai ir taip saugiai kaip tik 
aš galėjau. (Su urzgiančiu juoku.) O ar 
tu žiliai kokį aš atlyginimą gavau?

Maja: — Ne. Kąxgi gayai?
U 1 f h'e i m (žiuri į ją, šypsosi ir linguo- 

jasi): — Gavau ragus! Ragus kuriuos tu 
sakai tai ryškiai matai. Ar tai ne komiška 
pasaka, madame lokių medžiotoja?

Maja: — O taip, gana komiška! Bet 
aš žinau kitą pasaką kuri yra dar komiš- 
kesnė.

Ulfheim: — Kaip toji pasaka skam
ba?

Maja: — Šitaip ji skamba. Sykį buvo Maja: — Ačiū! Pakankamai palocių 
žiopla mergaitė kuri turėjo tėvą ir motiną, I turėįau.
bet vargų prispaustus namus. Paskui-at-- x
ėjo augalotas ir galingas karžygis vidurin 
viso to vargo. Ir jis paėmė mergaitę; į sa
vo rankas, kaip kad tu, ir iškeliavo su ja to
li,'toli.....

Ulfheim : — Ar ji jau taip labai gei
dė su juo būti?

Maja: — Taip, nes, matai, jinai 
žiopla.

Ulfheim: — Gi jis, be abejo, 
buklus ir dailus vyras?

Maja: — O ne, jis nebuvo taip 
gražus.

nyčia 1453 metais. Sanota So
fija, po skilimo 4arp Vakarų ir 
Rytų bažnyčių, buvo užpulta ir 
apiplėšta Vakarų Krikščionių 
bėgyje Ketvirtosios Krucijados; 
taipgi bažnyčių indai buvo pa
imta arba sunaikinta daugelyje 
atsitikimų Reformacijai pradė
jus plėstis.

“Rusų bažnyčių skarbai buvo : 
tarp didžiausių kokie tik rado
si .pastarais metais'. Kuomet Ru- [ nas raštas neturį bendro su ki
šų pasiuntiniai buvo išleista tuo-1 tu, apkalbąs tolimus vienas nuo 
laikinis pusiau-civilizuotos val
stybės 987 metais parinkti’ tau
tinę tikybę, juos labiausia pa- 
intekmėjo turtingumas ir dide
lė gražybė apeigų, Sąncta Sofija 
bažnyčioje. Nuo to laiko Rusi
jos bažnyčios ir žymėjosi savo 
išgražinimo turtingumu. Geres
nėse bažnyčiose radosi įvairiau
sių dalykų iš pačių brangiųjų 
metalų. Nekuriose iš turtinges
nių įstaigų ištisos sienos apie 
altorius buvo iš sidabro ir kaip 
kur grindis iš jaspero. Daugy
bės ikonų buvo iškaišyta brang
akmeniais ir nekurie buvo be
veik visiškai padengta įvairiais 
brangiais akmenėliais. Neku
rie prie altorių naudojami ru
bai buvo išsiųta beveik vienų

Socialdemokratijos Žlugimas ir 
' Revoliucinės Kovos Vokietijoj 
—įvairių revoliucinio bruzdė
jimo ir jo vadų raštų ripkinis. 
A. L. D. L. D. leidinis 9, 1922. 
288 pusi., apdaryta $1.25.
Knyga daryta didelė iš' maž- 

niekių, sutalpinta paskirų -auto
rių ir paskirų vertėjų trumpi ir. 
menkos -vertės rašiniai, nei vie- 
nnc rfi.atfia npfnri hpndrn su Iri-

bragakmenių. Daugybė stabų 
ir šiandien, išz tamsių vidurių In
dijos maldnamių,' žiuri į lauką 
per akis didelių žibančių, bran
gių akmenų, ir apsagioti .kito
kiais brangumynais kuriais gali
mą butų išpirkti imperatorius. 

“Krikščionybė turėjo kovoti 
už savo gyvenimą per pirmus 
tris šimčps savo egzistavimo 
metų, ir jos,apeigos buvo veda
ma paprastume kokius slapty
bėj užsilaikymas reikalavo. Bet 

įsu jos oficialiu pripažinimu pa- 
I kilo ir tendencijos kurios nu- 
I žymėjo daugumą atvirai priim- 
įtų religijų jau dingusių pirma 
jos: darymui aukų ir dovanų ba
žnyčioms atsidavusių pasekėjų 

lir galingų rėmėjų, ir prie nau- 
Idojimo išdidžių ir brangių parė- žemčiūgų.

“Turbut turtingiausia iš visų 
Krikščionis religiškų įstaigų- Rušijoje buvo 

juos šelpimui badaujančių. Tuo Į Imperatorius Romos, gausiai da- Lavra arba vyriausias monasti- 
laiku didžiausias sumas išlei- vė dovanas šv. Petro bažnyčiai rius Kijeve. Pirm Pasaulinės 
-ūžiama milžiniškos armijos už- [Romoje ir šventos Sofijos baž-(Karės jis turėjo metinių ineigų 
laikymui, kuri -ne tik kad nieko (nyčiai naujoje savo sostinėje, apie pusę milijono dolarių ir di

dėlę daugybę sudėtų skarbų. 
Antra svarbiausioji įstaiga, Lav
ra šv. Sergijaus, netoli Maskvos, 
turėjo skarbų su pirm-karine 
kaina apie $325,000,000. šv. 
Izaoko Katedroj, Peterburge, 
buvo suvirš tono sidabro įvai
rių bažnytinių indų pavidale,' ir 
prie to daugybė aukso.”

neproduktuoja -bet dar suėda Konstantinopolyje.
tik kad pusė badautojų butų ga- budu prisidėjo prie praturtini- 
lima išmaitinti. mo tų dviejų garsiausių, ir ki-

Musų raudonoji spauda matojtados buvusių dviejų turtingiau- 
krislą Lietuvos valdžioje, bet .siu, maldnamių Krikščionijoje, 
užsimerkus šaukia kad Rusijoj “Pažymus skarbais apkrovi- 
“tikras rojus” ir “laisvė”. Bet' mas Krikščioniškų bažnyčių pra- 
ta "laisvė” tėra tik netikėtai bu- sidėjo pilnoj toj prasmėj Itali- 
ti,sušaudytu arba pakartu. (joje ir Rytuose penktame ir šeš-

kito prietikius.
A L D L D. nors užsivadinusi 

.“darbininkų” literatūroj draugi
ja, bet darbininkams mažai iš 
tokias literatūros naudos. To
kios visos kovos- ir revoliucijos 
neatvaizdina daugiau nieko ša
lip tam tikrais tarpais tam tik
rų žmonių pasikėsinimą carais 
tapti, vieniems šiepiantis už ka
pitalistų nugarų, kitiems — jo
jant ant darbininkų pečių ir ža
dant jiems viską duoti, kad tik 
darbininkai jiems rojų iškovotų.

Lietuvos Byla su Lenkija Tautų 
Sąjungoje ir paskutinis Tau
tų Sąjungos nutarimas—Lie
tuvos Užsienių Reikalų Mini
sterijos leidinis, su trumpa 
is! ori ja ir išlygų punktais.

Statybos Menas ir Technika — 
Mėnesinis Leidinis Lietuvos 
Statybai. 'Leidžia Vidaus Rei
kalų Ministerijos Lietuvos At
statymo Komisariatas Kaune. 
Kaina 10 auks.

labai
Bet jis prižadėjo jai nusivesti ją

Ulfheim: — .... su puikiais medžio
klės laukais nueinančiais per mylias aplin
kui.

Maja: — Ar tuose palociuose yra ir 
dailos dalykų?'

Ulfheim (pamaži): — Na, 
kad juose nesiranda jokių dailos 
Bet....

Maja (pasiliuosavus): — A! 
naš geras dalykas, kaip ten nebūtų!

ne, tiesa 
tvarinių.

Tai vie-

A "R. T T A C? šTAI knyga kurios lx A1N U1D Ą D lzenekS .
/^ARSAUS filosofo-istoriko Voltaire vei- 

kalas (Lietuvių kalbon vertė Karolis 
Vairas). Žingeįdžiausia knyga kokios dar 
nesat skaitę. Dalykas apima jauno Kandi- 
do benkartišką pakilimą garsaus grafo pa- 
lociuose, apie jo meilę prie grafo dukters, 
už tai išvarymą iš palocių, dalyvavimą ka
rėse, keliavimą po Amerikos aukso žemę, 
kova su kunigais-jezuitais, atradimą savo 
mylimosios, netekimą jos, paskui vėl sura
dimą, kelionę po kitas šalis sugryžus iš 
Amerikos. Knyga pilna neapsakomo Įvai
rumo, gražumo, patraukiamumo, ir kiek
vienas puslapis' traukia tolyn skaityti no
rint sužinoti kas toliau su Kandidu dėsis.

Knyga turi 170 puslapių Kaina tik $1. 
(Drūtuose apdaruose $1.75.)

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio



D I B V A

Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome ▼ Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
Ta “žvaigždė ant žvaigždžių” tame už

raše, sako Maunder, be abejonės yra Capel- 
la, ir taip nužymėtas nusileidimu Capellos 
ir mėnulio metas galėjo prasidėti abelnai 
su pavasariniu susilyginimu apie 2000 m. 
prieš Kristų. Akkadų buvimo laikas yra 
apie 4000 metų atgal.

Allen sako jog Capellos vieta ant Zo
diako Denderoj yra užimta mumijuota ka
te ištiestoje rankoje vyriško pavidalo ap
vainikuoto plunksnomis. Kadangi visada 
buvo svarbi maldnamio žvaigždė garbinime 
didžiojo Egipto dievo Ptaho, Atidarytojo, 
ji yra manoma turėjus tos dievystės vardą, 
ir turbut buvo tėmijama laike jos nusilei
dimo apie 1700 m. prieš Kristų iš dievna- 
mio, pagarsėjusios budavonės Kamake, ne
toli Thebes. Kita nesenai atrasta Ptaho 
šventinyčia Memphise, taipgi buvo suben
drinta su Capella. Lockyear mano kad ma
žiausia penki dievnamiai buvo subendrin
ta su garbinimais laike Capellos nusileidi
mo;

Kapeliai buvo priskirta audringas po
būdis, ir todėl ji kartais buna vadinama 
“lietinga ožka^žvaigždė”, dėlto 'kad jos at
ėjimu užeina ruduo. Aratos taip atsiliepia 
apie jos audringą intekmę: “Kapellos kelią 
atidžiai sausumų žmonės seka, bet jūrei
viai nekenčia jos blogą žadančio veido.”

Panašiai rašė poetas Kallimachus ku
ris gyveno apie 240 m. prieš Kristų:>“Ne
sikėsink vėjais apreiškiančiais artimą pa
vojų kuomet ožiukai spingsi vakarų dan
guje.”

Ožiukai yra perstatoma trimis ketvir
to didumo žvaigždėmis kurios sudaro ly
giais šonais trikampį netoli Kapellos ir pa
gelbsti surasti pačią Itą žvaigždę. Jos kar
tais buvo vadinamos “Audringos Haedi”, 
ir buvo labai bijoma jų atėjimo kaipo už
vedančių audringą laiką ant 'Viduržeminių 
jūrių, ir jų tekėjimas anksti spalio mėnesio 
vakarais buyo ženklu pertraukimo naviga
cijos ant žiemos.

Visi klasiškieji autoriai kurie tas žvai
gždes apipiešė įvairiais gražiais žodžiais, 
sako Allen, atsiliepia į blėdingą Kapellos 
intekmę, ir būdavo laikoma apeigos, “Na
talis Navigationis”, kuomet tos intekmės 
dienos praeina.

Astrologiškai Kapella reiškė viešuome
nės ir militarį garbingumą ir turtus.

•Nekurie astronomiški faktai apie Ka- 
pellą bus laibai žingeidus; Kapella žiūrint 
per spektroskopą yra 'beveik tokia kaip mu
sų saulė. Ji yra spektroskopiška dvilypė 
žvaigždė, ir tas dvi vienoj krūvoj esančias 
žvaigždes parodo tiktai spektroskopas. Jos 
apsisukimo periodas yra 104 dienos, ir jos 
nematomasis sandraugas turi spektrą pa
našų žvaigždei Procyon, kuri yra toliau 
pažangėjus išsivystyme negu Kapella (tai 
yra pasenėjus).

Skaistume Capella stovi trečia paeiliui 
iš visų žvaigždžių kokias musų ruožte ma
tome, ir penkta iš visų didžiųjų žvaigždžių 
esančių dangaus skliaute matomame pie
tuose ar šiaurėje. Jos masė yra aštuonio
lika sykių didesnė negu musų saulės.-

Dr. Elkins paduoda jos tolumą nuo že
mės apie trisdešimts keturių šviesos metų.

Kapella tolinasi nuo žemės greitumu 
apie penkiolika mylių į sekundą, ir už apie 
trijų milijonų metų ji išrodys tik antro ^di
dumo žvaigždė.

Ptolemius, EI Fergani (10 šimtmety
je) ir Riffioli visi vadino Kapėllą raudona.

Jeigu žemė rastųsi vidurkelyje tarp 
šaulės ir Kapellos, nuo Kapellos mes gau
tume 250 sykių daugiau šviesos kaip nuo 
savo mažos saulinės žvaigždės.. Sųlyg New- 
combo, Kapella, yra 120 sykių šviesesnė už 
saulę, gi saulė būdama nuo musų tokiame 
tolume kaip* Kapella išrodytų tik kaip 5.5 
didumo žvaigždė: Persisvėrimo (kulmina
cijos) punktą ji pasiekia sausio 19 d„ 9 vai. 
vakare.

Beta. Aurigae manomai yra labai arti
mai susibūrus dvilypė žvaigždė su kita. 
Dvi beveik lygaus didumo žvaigždės kurios 
sudaro tą porą apskaitliuojama esančios 
apie septyni'ir pusė milijonų mylių atstu 
viena nuo kitos. Sukasi viena apie kitą 
apie keturių dienų ilgumo periodu su lygi
namu greitupu pilnai po 150 mylių į sekun
dą, kaipo sako Prof. Pickering. Ji tolina
si nuo žemės greitumu po apie 17 mylių į

sekundą.
Gamma Aurigae, Arabų vadinta “Al- 

Na'th”, yra bendra Tauro ir Aurigos kon
steliacijoms ir ji pažymi Buliaus dešiniojo 
rago smailgalį.

Likusios tos konsteliacijos žvaigždės 
neturi ypatingo indomumo, vienok Auriga 
yra turtinga žvaigždžių spiečiais, iš kurių 
M. 37 ypatingai yra pažymus. Smith tą 
pavadina “gražiausias dalykas, visas plo
tas išbarstyta, lyg taip butų, spindančio- 
mis aukso dulkelėmis; visas tas buris išsi- 
skirstęs i apie 500 žvaigždžių. Net maža
me teleskope šis spiečius yra neapsakomai 
gražus, vienas iš puikiausių savo rūšies.”

ANDROMEDA
| Š kur kilo legenda apie mums gerai žino

mą tikybiniu žvilgsniu “šventą paną ka
ralaitę” kuri buvus atiduota smakui ant 
prarijimo bei kurią Šventas Jurgis, atjojęs' 
ant žirgo ir perduręs iš jūrių išeinantį sma
ką, išgelbėjo nuo mirties?

Ta legenda daugeliui, kaip ir visi kiti 
nesuprantami dalykai, išrodo tik “išmislų” 
sudarytu musų 1‘už'bovijimui”. Tečiaus, 
kaip ir kitas kas, ir šios legendos pradžia 
siekia tolimos praeities, ji sudėta žmonėse 
iš atskirų dalykų, paimta iš kokios nors 
reikšmės, tik gatava pasiekusi mus, kiek 
laiko reikalavimu perdirbta.

Tokia šiurkšti ir 'baisi “šventosios ka
ralaitės” tragedija, Švento Jurgio karžygiš- 
kumas ir jojo žirgas dabar turi vietą žvaig
ždynuose. Dabar yra žinoma iš senų laikų 
sužymėtos gretimos grupės žvaigždėse šiais 
vardais: Toji “pana” — Andromeda; Šv. 
Jurgis Persėjus; ir žirgas — sparnuotas 
Pegasas. Šalimais jų randasi ir kiti tos 
šeimynos nariai: “Panos” tėvas Kephejus 
ir motina Kassiopeja.

Dar tebesančios legendos ir mitai at
neša mums iš tolimos praeities indomių ži
nių apie tos šeimynos prietikius bei prie
žastis delei kurių galėjo,tokia graži pasa
ka susidaryti,. kurią net panaudojo musų 
dienų tikėjimai. Tai buvo pasekmėj vieno 
iš jų šeimynos nepatinkamo dievams pasi
elgimo.

Buvo šitaip. .Etiopijos (Afrikoj, da
bar jau išnykusios tautos buvusios į vaka
rus nuo Raudonųjų jūrių) karaliaus pati 
Kassiopeja, būdama tų laikų “pasaulio” 
gražiausia moteriškė, labai didžiavosi savo 
gražumu, ir manė esanti gražesnė net už 
Nereidas, jūrių nymfas. Ir Nereidos iš to 
įsižeidė ir apsipylė pavydu, ir delei to per- 
pyko vandenų dievas Neptūnas. Būdamas 
neužganėdintu taja žemės moteriške delei 
jos’didžiavimosi ir pasikėlimo gražume virš 
nymfų, Neptūnas pasiuntė jūrių Smaką 
keršyt ir kankint visos tos šalies pakraščių 
gyventojus. Sujudinta ir pergandintą to
kio prietikio, Kassiopeja pradėjo melsti vi
sagalio Zeuso pagalbos; Zeus nusprendė 
kad jos duktė Andromeda turi būti paau
kauta tam Smakui, apmalšinimui vandenų 
dievo Neptūno piktumo. 7 Taip Andromeda, 
nežiūrint jos karčių ašarų ir verkimo, liko
si prirakinta prie vandens nuplautos uolos 
jūrių pakraštyje ir laukė išlendant Smako 
ją praryti.

(Bus daugiau)

Lietuviškai-AngUSkan ir Anglifikai-Lietavitkaa

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .........
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .........

žmonės

$10.00
$11.00

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00

507. 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................... 5(V-

3212 Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 50 
49 Darbas — gražus romanas .......... p. 219 75
35 Badas — Dailus vaizdelis ................ p. 260 1.00

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

GARSIAUSI ŽEMES |bet didžiausia iš visu yra Sha-Įnuo dabar negu Linkolnas ir 
. ŽMONES ............................................ ---

čia kalbama apie protiškai di
džiausius ant žemės žmones 'bu
vusius praeityje ant kiek tik ži-I-- " • 
noma- Shakespearas. _  _____ D

H. G. Wells, garsus Anglas Na bet kodel nesjran(]a j0- vo ka geidė, praplėtė savo ka- 
rašytojas pasirenka sekančius kio Amerikono teme tarpe? — 'ralystę nuo Afganistano iki Ma- 
didžiausias žmonėmis. Budda,v-oiaac a<■_IAraaz. na«lrni sudarė relitriia 
Asoka, Aristotelis, Kristus, Ba
con, Abraomas Linkoln.

Arthur Brisbane, žymiausias 
Amerikos rašytojas-kritįkas, sa
ko jog Wells parinko labai ne
atsargiai. Didžiųjų žmonių su
rašė neturi būti įskaityta tokių 
kuriuos žmonės garbino ar gar
bina. Taigi išėmus Buddą ir 
Kristų lieka tik keturi Wells’o 
parinkti didžiausi. O iš tų ke
turių, toliau sako Brisbane, tik 
vienas Aristotelis gali būti tei
singai įskaitytas į surašą šešių 
didžiausių pasaulio žmonių.

Kas ištiesų yra didybė? Tas 
reiškia ko nors atlikimą, pada
rymą. Būti didžiu reikia kuo 
nors pasižymėti ar pasirodyti.

Parinkimui šešių pasaulio žy
miausių žmonių, pirmiausia rei-1 
kia parinkti šešias svarbiausias 
pasižymėjimo sritis, paskui įvar-i 
dinti po žmogų žymiausį toje 
srityje. Nebūdami mes barba
rais išlenksime karę, kaip pada
rė Wells.

Surašąs sričių kuriose žmoni
jos didybė išreiškiama, yra vie
nas panašiai: Filosofija, arba 
meilė išminties ar žinijos, moks
las,, daila, tapyba ir skulptūra, 
raštija, muzika, ir viršiausia 
visko, tyrinėjimas visatos, ku
riai ši mažutė planeta, su jos 
taip vadinamais “didžiais žmo
nėmis”, yra tik bereikšmis grū
delis smėlio.

Susižymėjus didybės sritis, 
šeši žymiausi žmonės apsireiš
kia automatiškai.

1— Aristotelis, didžiausias fi
losofas.

2— Archimedas, didžiausias iš 
mokslo minčių-,

3— Michael Angelo, didžiau
sias piešėjas ir skulptorius.

4— Shakespeare, nesulygina
mai didžiausias rašyboje.'

5— Beethoven, didžiausias mu
zikoje.

6— Newton, atradėjas1 gravi
tacijos tiesų kurios valdo visa
tą, didžiausia matematišką gal
va kokia kada ant žemės gimė 
ir tik paprastas kūdikis šalip 
matematikos:

Aristotelis, Archimedas, Mi
chael Angelo,' Shakespeare, Bee
thoven, Newton — šeši žymiau
si šešiose žymiausiose mokslo- 
žinijos šakosi civilizacijai rei
kalingose. Ką kitą į jų vietas 
butų galima pastatyti be apsilp- 
ninimo surašo?

Verta taipgi peržvelgti nors 
mintimis ir didžius ir galingus 
žmones. Jie yra po tris.

Trįs didžiausi karininkai >— 
Aleksandras, Cezaris, Napoleo
nas. ■

Ferrero, istorikas, sako jog 
Lucillus .buvo didesnis karinin
kas negu Cezaris, kuris nužygik- 
vo j Gauliją tik pamėgdžioda
mas Lucillo ekspediciją į Aziją.

Wells, kitas pažymus istori
kas, sako Brisbane, mini jog Pi-1 
lypas buvo garsesnis karininkas 
negu Aleksandras, jo sūnūs. Te- 
čiau nuosprendis visada bus jog 
Aleksandras, Cezaris ir Napoleo
nas buvo .trįs žymiausi kariau
tojai. Niekas prie jų surašo nie
kad nebus dadęta. Pasaulis jau 
praėjo 'Už talpinimo kariaunin
kų tarp' didžių žmonių.

Iš religiškų mokytojų žymiau
si yra paeiliui savo gimimu ’Bud
da, Kristus ir Mohamedas.

Budda turi didžiausį skaičių 
pasekėjų ant žemės. Mohame
das buvo didis kariautojas, kaip 
lygiai ir pranašas. Jis taip su- 
intekmėjo savo žmones kad jie 
ko neužkariavo pasaulį.

Tarp kitų religiškų mokyto
jų, neskaitant tikėjimą į virš- 
gam-tiškumą, Kristus perviršija 
visus be jokios abejonės. Bud
da vaido didžiausį skaičių. Mo
hamedas sukelia žiauriausi ka
rinį ūpą. Kristaus mokymai 
valdo -tuos kurie valdo pasaulį, 
— sako toliau Brisbane.

Trįs didžiausi muzikai yra 
Bach, Beethoven ir Wagner, vi
si trįs Vokiečiai.

Trįs didžiausi artistai, 
chael Angelo, Leonardo ir 
phaelis, yra Italai. Gal but 
phaelį reiktų išimt ir indėt Phi
dią, Greką, jo vieton.

Tris garsiausi rašytojai yra __________________________________________
Homeras, Dante ir Shakespeare, Į

i kespeare. Vokiečiai norėtų ta- Washingtonas sudėjus į vieną, 
{me surašė turėti Goethe, Ispa- Na o kas buvo Asoka? Aso- 
jnai Cervantezą, Francuzai Mo- ka buvo Indijos monarchas, gy- 
llierą arba Corneillą. Bet pašau-1 venęs trumpai tarpe 264 ir 227 
lis vis sakys, Homeras, Dante, m. prieš Kristų ir gerai užsilai- 
Shakespearas. | ke. Buvo tik vienoj karėj, ga-

i kio Amerikono tame tarpe ? — ralystę nuo Afganistano iki Ma- 
paklaus patriotiškas balsas. At-[draso, paskui sudarė religiją 
sakymas bus: Negalima jokio Buddos rūšies ir paliovė karia- 

I priskaityti. ■ Žmonės dirbo per vęs. Užsiginė gerais darpais, 
j suvirš šimtą tūkstančių metų, stengėsi duos mokslo moterims, 
I Suv. Valstijos, savo trumpu gy-' bet su tuo toli nenuėjo. Jeigu 
vavimu, neišdavė nei vieno iš parinkti žmogų kuris darė ir 
tų pirmų šešių. įsakė gražius dalykus vietoj ka-

Wells pasirinko Linkolną, ge-' rių ir užmušėjysčių, kodėl nė
ra ir prakilnų žmogų. Bet jei- parinkti Marcą Aurelių? da-

1 gu statyti Amerikoną geriau pa-{ deda Brisbane. Jis buvo pavyz- 
rinkti Washingtoną, kuris įstei- dingas monarchas.
gė tą tautą kurią Linkolnas iš-1 Mes apsireiškiame šio gyveni- 
saugojo. Imo aikštėj ant valandos arba

Istorikai už dešimts tukstan-j sekundos, paskui dingstame ir 
čių metų nuo dabar vadins mu-, būname 
su revoliuciją, - "
toliau, — musų civilę karę • ir su istorijos bėgiu nyks ir nyks,

I žmones tame buvusius jsimai-1 Už tūkstančių metų nuo dabar, 
šiušius, pažymės tik dvejetu ei-į ko mes negalim nei įsivaizdinti, 

| lučių, po užvardinimu “Kova už žmonija žiūrės į Michael Angelo, 
I laisvę”.

Fultonas .tikrai, Edisonas gal mums
but, turės daugiau vietos isto-; Akmens Gadynėje. 

. rijoje .penki tūkstančiai metų muzika pasikeis visiškai.

užmiršti kaip musės.
— rašo Brisbane ■ Musų 'žymimi didžiausi žmonės

arba Phidią kaip mes žiūrime į 
nežinomus dailininkus 

Kalba ir 
Sha-

Mi-
Ra-
Ra-

kespearas ir Beėthovenas pra
dings nežinėje kaip ir tie muzi
kantai ką senovės amžiuose mu
šė ritmingai j kailinius bubnus.

Už šimto tūkstančių metų nuo- 
dabar vaikai žinos daugiau ne
gu Archimedas ir Aristotelis ži
nojo gale savo ilgų gyvenimų.

Iš šešių, tada liks tik vienas^ 
Newtonas, kuris davė žmogui 
mierą matavimui visatos, kiti 
penki išdils, filosofija, daila, mu
zika, literatūra, vienok vardas 
Newtono, kuris atsižymėjo visa
tos moksle, tęsės iki žemė laiky
sis.

Kosmiškas mokslas "amžinai 
bus geras.

Vertė Prometėjus.

LIGONIAI KURIE
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 šeimynoje turi, nuo didžiausios 
ligos iki mažiausiai, galite duoti ant
rašą, o gausit rodąs ir receptus dy
kai. Indėk už 2c štampą ir gerą ant
rašą. Dabar geras laikas, tiktai šia
me laike jus pats save namie pagydy- 
sit. Bandykit naminio gydymo—pate 
sau. čia turit progą su gvaranta- 
vimu, bile tik jus tą darysit—pasvei- 
ksit. Rašykit pas:

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

Kiek Jusu Dolaris Jums Pelno Neša?
THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO-

3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Inkorporuota pagal Ohio Valstijos teisių ant $250,000.00, pa
siūlo Lietuviams progą įsigyti pastovių ir ištraukiamų Šerų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau), nešančių nuo 7% 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 didelese 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.
f]I Kompanija turi keliolika dar neparduotų Pastovių ir 
Ištraukiamų akcijų, kurių abiejų kaina yra po $100:00. 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narinės mokesties, taip kad 
akcija atsieina po $105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šios Kompanijos akcijos yra daug pri
einamesnes, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
4J[Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
•JIštraukiamos (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, 
CJ 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 akcijohierius 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—PASIDEJIMĄ PINIGU
<JJUž padedamus čia taupymui pinigus mokama 5%, ar
ba kelis sykius daugiau negu nekuriuose bankuose kitose 
valstijose. Kam daryti sau skriaudą? Čia taipgi moka
ma nuošimtis nuo padėjimo iki ištraukimo dienai.

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

Prireikus pinigų, tik parašot laišką ir pareikalaujat da
lies arba visų, ir tuoj be atidėliojimo jie jums prisiunčia
ma priskaitant ir išpuolamą nuošimtį.
ę Pasinaudokit šia proga duodama jums taip patikėtinos 
ir saugios įstaigos. Kam dalį savo pelno atiduoti sveti
miems kada jūsų pinigai čia jums atneš nuo 25% ir dau
giau naudos. Penktas nuošimtis yra 25 nuošimčiais di
desnis už ketvirtą nuošimtį mokamą jums kitur. O neku
rtose vietose mokama tik 2 ar 3 nuošimčius. Per metą- 
kitą jūsų pinigai nustoja keliolika dolarįų naudos.

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



DIRVA 5

dlauiūinaa

VARPAS
SKIRIU PIRMIESIEMS LIETUVOS 

KALINIAMS.
Ant.-Ferd. Max.

kur grobio bejieškodamas vanagas ore ka
bo, kartais kiškiukas per žalias pieveles, 
per žydinčias gėleles prašokuoja; žmogaus 
niekur nei balso neišgirsi, nei pėdsako ne-i 
pastebėsi.

Jonui nejauku pasidarė.... Paėjėjo į 
vieną šalį, Į kitą, pradėjo žiūrėti į saulę, 
norėdamas iš jos atspėti į kurią pusę yra. jo 
gimtinis miestas. Bet veltui, miesto nie
kur nebuvo matyti.... Ti'k tarp senų pa- 
kripusių pušių pastebėjo mažą namelį, prie 
kurio ant apipuvusio suolelio sėdėjo senas 
žilabarzdis vienuolis (pustelninkas). Pri
siartinęs Jonas prie jo užklausė į kurią šalį 
žmonės gyvena, į kurią šalį jo gimtinis mie
stas. Vienuolis Į jį meiliai žiurėjo, kaip 
tikras tėvas.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

ra

VIENAME dideliame mieste gyveno ma
žytis našlaitis, vardu Jonukas. Abiem 

jo tėveliam persiskyrus su šiuomi pasauliu, 
jį dar mažą paėmė viena gailestinga šeimy
na ir auklėjo kaip tikrą savo sūnų. Vaikas 
buvo geros širdies, ramaus budo, paklau
sus vyresniesiems ir labai dėkingas savo 
auklėtojams. Viskas buvo kuogeriausia, 
tik gaila kad šeimininko sūnūs buvo kieta
širdis; savimeilis, ir kiek tik galėdamas jis 
persekiojo našlaitį, pripasakodamas tėvams 
visokių nebūtų dalykų apie jį. Nors tėvai 
buvo ir geros širdies žmonės, bet kartais 
paklausydavo nedorėlio savo sunaus ir nie
kuo nekaltą vargšą Jonuką tankiai nubau
sdavo.

Jonukas ištiktas tokios neteisėtos bau
smės, eidavo už miesto į lygius laukus, į 
žaliuojančias gireles savo sujudintos šir
dies nuraminti, paukščių balseliais pasilin
ksminti. Nueis už vargais paskendusio 
miesto, sėsis ant akmenėlio, ir drėkina juo
dą žemelę savo graudžiomis ašarėlėmis. Ir 
taip beverkdamas, besvajodamas, nei ne
jusdavo kaip šviesioji saulutė gailestauda
ma vargstančių pasaulio žmonių pasislėp
davo už tamsių miškų, už augštų kalnelių. 
Saulutei pasislėpus, dangui nušvitus sidab
ro mėnuliu, milijonais žvaigždelių, Jonukui 
dar liūdniau pasidarydavo, nes turėdavo 
ramiąją gamtą atsisveikint ir su liūdesio 
širdžia, su ašarotais blakstienais žengti'at
gal į vargų kamuojamą miestą. Vos jam 
atsistojus nuo sierojo akmenėlio, nužengus 
porą žingsnių, vėjas nurimdavo.... ir jis 
išgirsdavo toli-toli skambantį varpą. 'Var
po balsas toks švelnutis, graudžiai skam
bantis, verždavosi per pritemusią erdvę, ir 
meiliai-meiliai kutendavo našlaičio ausį.

Jonukas išgirdęs varpo skambantį bal
są, nustodavo verkęs, sėsdavo ant akmens 
ir vėl ilgas valandas prasėdėdavo, paslap
tingų garsų beklausydamas, savo vargus 
apgalvodamas. O varpas juo ilgiau tuo 
aiškiau ir 'garsiau veržėsi per klaikias oro 
bangas ir rodosi pe žalvario šonais, bet 
žmogaus lupom Jonuką šaukė, prie savęs 
vadino. Ilgai Jonukas klausydavo, svajo
davo apie tą paslaptingą balsą, ir tik vėlai 
naktį, kaip juodas šešėlis, praslinkdavo į 
miegu paskendusį miestą'. Jo nieks gryž- 
tančio nemanydavo, tik suniurusios, apsa
manojusios miešto sienos, ir juodi, kaip ske
leto akįs, langai....

III
pAKLAUSĘS kelio, jau buvo beeinąs, bet 

kiek pagalvojęs, sumanė paklausti pas 
senutį apie tą stebuklingą varpo balsą kurį 
jis taip dažnai girdi. Taigi sugryžęs už
klausė :

— Tėveli, gal tu žinai ką tai reiškia pa
slaptingas balsas, kurį aš nuo jaunystės 
dienų tebegirdžiu?

Užklaustasai senelis susimąstė, nulei
do ant indubusios krutinės savo simpatin
gą, žilą kaip obelį galvą, ir ilgai-ilgai tylė
jo. Paskui jo veidas nušvito kokia neregė
ta šviesa, linksmai pažvelgė į bestovintį Jo
ną, ir maloniai tarė:

— Tai yra varpas kurį ne visi gali gir
dėti. ... Laimingas esi, jaunikaiti,.kad Die
vas suteikė tau tokią laimę — jo balsą iš
girsti. Keliauki teisybės ir doros keliu, ne
sibijoki sunkios, erškėčių dygliais išpintos 
kelionės, o rasi didelę laimę ir džiaugsmą.

Padėkojo Jonas vienuoliui už paaiški
nimą ir negryžo atgal Į gimtinį miestą, tik 
leidosi kitu keliu — laimės jieškoti.

Keliavo jis ir galvojo apie pranašau
jančius vienuolio žodžius. Nusirito nuo jo 
širdies skausmo ir liūdesio Slegiantis ak
muo, ramiau atsiduso, pirmą kartą jo vei
das nušvito, 
tas, draugai, 
jo jau nieks 
tą šalį kur 
šauksmą.. ..

Oras atvėso, artinosi vakaras; sustojo

Nors prisiminė gimtasai mies- 
pažįstamų žmonių veidai, bet 
nesulaikė.... Skubėjo jis į 

girdėdavo paslaptingo varpo 
vadinimą prie-savęs....

NETEKUS DRAUGĖS
Negirdėti dainų tavo 
Laukuose daugiau, 
Dabar aidai tik kartoja:

Nėr, nėra jos jau....
Jau užžėlę tie takeliai
Ką tave vedžiau,
Lauko žolės tyliai šnabžda:

Nėr, nėra jos jau....
Laimės dienas sau užeinant
Mieloji, skaičiau,
Bet dabar kur tik einu vis

Girdžiu: Nėr jos jau....
Nedaug laiko laukt tebuvo, 
Jį einant jaučiau,
Tik dabar sulaukus jojo —

Nėr tavęs, nėr jau....
Saulė skaisčiai man žibėjo 
Kai tave mačiau,
Silpnas vėjas man tik sako:

Nėr, nėra jos jau....
Klausinėju apie tave
Ką tik pamatau,
Bet trumpai atsako kožnas: 

Nėr, nėra jos jau....
Meilės ugnį aš sukuriau, 
Kursčiau ją smarkiau, 
Bet dabar jinai išgęso, •

Nes tavęs nėr jau....

Akįs ašarose plusta,
Širdį skaust labiau, 
Liūdnas balsas ausys’ eina:

Nėr, nėra jos jau....
Eit į dangų ar į peklą
Jieškot ■— nežinau,
Bet norėčiau ją surasti,

Nes čia nėr jos jau....
Berželis.
Nesupras- 
ji mirė ar 
sau rado,

ir pažvelgė: Ir ištiesų ji paskui T................
jį ėjo! Bet ji tuoj .pranyko — vienatinis dalykas kurs be pa-j galvą suko, lipo ant kaktos ir 
atsitolino atgal nuo jo, niekad mato gali išsilaikyti ilgą laiką, vargino mus nežiūrint kaip sten

gėmės ją nuvyti.
Tada manė sau: Stebėtina ko

dėl ir <tokius nereikalingus ir 
užmaudžius daiktus gamta yra. 
sutverus.

Per "DIRVĄ” jūsų pinigai 
pasieks Lietuvoje jūsų gi
mines trumpiausiu 'laiku.

Pletkai, sako M. Valionis, yra musų; ji nepaliaujančiai aplink 
onnfinia dolulroc Viivc ho mtlvo onbn onf Volr+rvo iv

II
DRASLINKO keletas metų, Jonukas išau

go į dailų ir stiprų jaunikaitį, pradėjo 
jį visi vadinti Jonu. Jis buvo ramaus bu
do, visuomet užsisvajojęs. Visuomet steng
davosi, kiek tik galint, intikti savo, auklė
tojams; bet šeimininko ‘sūnūs vis neper
stojo prieš tėvus neteisingai jo apskundinė- 
jęs. Taip vargšas Jonas buvo dažnai var
ginamas kad net ir jam kantrybės pritru
ko: sumanė, žut-but, su tais namais amži
nai atsisveikinti ir keliauti kur akįs veda, 
vėjelis pučia.

Vieną kartą tapo vargšas neteisingai 
sunkiai nubaustas; širdį skausmai suspau
dė kaip kietasai granitas.... nebeatlaikė 
— atsisveikino savo gimtinį miestą, ir su 
ašarotom akim, su perverta skausmo šir
dimi, ėjo laimės arba didesnio vargo jieš- 
koti. Visas buvo paskendęs minčių chaose, 
kad nei nepajuto kaip iškrypo iš viešojo ke
lio ir paklydo. Apsidairęs aplink save, iš
vydo tuščius laukus, beribes tyrumas; dau
giau nieko niekur nesimato tik jei kur ži
bą saulės spindulių apšviesta vandeninga 
pelkė, tai vėl vienas-kitas krūmokšlis, me
delis. Augštai, padangėse, iškilę pavasa
rio svečiai-vyturiąi linksmai gieda, tai vėl

do dLVCoU) dl WlUol VdAdldCj olloLUJU 

Jonas Našlaitis, mato kad laikas butų at
ilsėti. Išsirinko puikią vietelę ant upelio 
kranto, atsisėdo, apsidairė — visur, kaip 
akim užmatai, tyrumos ir tyrumos. Nieko 
gyvo po jas nesimato nei žmonių, nei gyvu
lių, nei ganyklos. Tik vien giraitės, ten vėl 
lygumos-tyrumos, laukai, ir kur-ne-kur vin
giais vingiuoja upelis. O priešais jo kelią 
rūkais pridengtas mėlynuoja baisus amži
nas miškas.

Saulutė nusileido, pradėjo temti. Ant 
dangaus pasirodė šviesus sidabriniai mėnu
lio ragučiai, sižibo milijonai žvaigždelių. 
Miške nutilo dienos giesmininkai, raibieji 
paukšteliai.... Sapnų angelai skraidė po 
vargų prislėgtą pasaulį ir siuntė žmonėms 
gražius, žavėjančius sapnus, laisvąsias min
tis. Jonas buvo labai nuvargęs, taigi pa
šlijo ant žaliuojančio krantelio, padėjo gal
vą ant kietos žemelės; norėjo užmigti, ža
vinančiais sapnais širdį nuraminti. Bet vos 
tik pradėjo akis merkti, dar nesuskubo sap
nų angelas prisiartint, kaip staiga užgavo 
jo ausis paslaptingo varpo balsas. Ir juo 
tolyn tuo aiškyn skambėjo, šaukė Joną 
tamsųjį mišką, arčiau prie savęs.

(Bus daugiau)

PUIKUS RYTAS

Nuo Juokų Red.: 
darni iš šių eilių ar 
tik jį pametus kitą 
dedame jas į šį skyrių. Kitaip
jos butų vertos geresnės vietos. 
Išrodytų jums kad tai yra eilės 
gerb. Cirineušo, bet ne: jos yra 
iš Lietuvos mums prisiųstos.

Paskutinės * keturios eilutės 
liudytų kad ji bus mirus, nes 
kalba apie jieškojimą jos dan
guje ar pekloje. Tenai jieškojo 
savo mylimosios Beatricos poe
tas Dante; tenai jieškojo savo 
mylimosios Euridykos muzikas 
Arpius (Orpheus). Tenai pasi
ryžęs eit jieškot ir gerb. Berže
lis (tik jos vardo nežinome).

Skaitant šias jo eiles rodos 
imtum žmogus ir verktum sy
kiu su juo. Kaip Arpius jieško
jo savo mylimosios ir ją buvo 
iš Tamsybių Karalystės išgavęs, 
tik neįstengė parsivesti, ir gerb. 
Berželis norėtų ją' dar parsives
ti atgal pas save.

Baisią meilę ir prisirišimą 
mylimųjų vienas prie kitos jau 
iš senovės poetai atvaizdina la
bai gražiais paveikslais. Arpiaus 
jieškojimas Euridykos po atkla- 
nęs ir suradimas jos sekančiai 
atvaizdinama.

Arpius, .garsiausias Trakijos 
kanklininkas, prieš kurio gražią 
muziką medžiai linkdavo klau
syti, akmenjs sekdavo paskui, ir 
upeliai paliaudavo tekėję kad iš
girsti jo malonių muzikos gar
sų, įsimylėjo į gražią Euridyką 
ir ji jį taipgi labai pamylėjo. 
Jų vestuvių dienoj, jai bėgant 
per žolę, įkando jai į koją gyva
tė, nuo to ji ir mirė, 
gailestis buvo čia mes 
savo šaltais jausmais 
bet jis taip gražiai ir
skambindamas dievų išprašė kad 
leistų jam ją iš mirties karalys
tės parsivesti. Nei vienas iki 
tolei ir po to nėra tokio leidimo 
gavęs. Ėjo Arpius, savo kankles 
nešinas, ir skambino taip malo
niai kad visos sunkenybės ir di
dieji baisus mirties karalystės 
sargai, kurie niekad nieko ne
buvo praleidę gyvo ten ineiti, 
nuo jo muzikos sušvelnėjo ir 
praleido. Inėjo jis į mirties ka
ralystę, ir vis skambino, visus 
tenai kankinamus pralinksmin
damas, ir suminkštindamas šir
dį paties dvasių valdovo, ir jis 
sutiko Euridyką su juo leisti 
grvžti. Bet pastatė tą išlygą: 
Einant tau atgal į gyvųjų pa
saulį, ji seks paskui tave, bet 
tu neturi atsižiūrėt atgal iki vi
sai neišeisi. Kitaip jos neišsi- 
vesi. Ainius ėjo, džiaugėsi, ir 
laikėsi nuo pagundos žiūrėti už
pakalin savęs. Jau buvo netoli

Nematytai puikus rytas, 
Puikiom’s varsom’s nudažytas, 
Rugių laukas kaip žaliuoja, 
O paukšteliai ten dainuoja. 
Saulė teka iš už šilo, 
Pašilyje ūkai kįla, 
Kukuoj gegutė krumelyj, 
Čiulba vyturis laukelyj. 
Kas tą grožę apsakytų, 
Gamtos veikmę išskaitytų; 
Kokios gražios tos dienelės, 
Žiba deimantais žolelės. 
Tie vaizdai Tėvynę puošia, 
Mano sielą glosto, guodžia.

J. Gogelis.
Gerkanis.

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdiirių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vienų 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.

Kokis jo 
negalime 
išreikšti, 
maloniai

daugiau nesugryždama, ir jis! 
negavo leidimo daugiau į miru
siųjų karalystę ineiti.

Sugryžo jis vienas, baisiai nu-| 
siminęs. Nematys jos daugiau 
— tą aiškiai žinojo. Paliovė jis 
toliau kankliavęs, sudžiūvo, su
nyko, ir vis jos gailėjos. Tuo| 
■tarpu pamatę jį dailiosios Bak- 
ko (vyno dievaičio) garbintojos 
nymfos subėgę jį sudraskė, su
plėšė jo kūną į šmotelius ir iš
mėtė, iš keršto kam jis jų nei 
vieną nemylėjo, nors jos plyšo iš I 
meilės prie jo, tokio gražaus ir| ' 
taip puikiai kankliuojančio.

Šita pasaka parodo kad niekas 
kas yra miręs tarp gyvųjų ne- 
sugryžta. Gudrus senovės poe
tai ęugal-vojo tokį būdą kaip pa
velijimas išsivesti iš mirties -ka
ralystės, del baisios meilės, mi
rusią ypatą, bet prie to priker-l 
gė žmogaus nekantrumą: nežiū
rėti atgal. Pažiūrėjimas čia bū
tinai reikalinga buvo, nės kitaip 
butų ji likus parvesta, ko nie
kad negali atsitikti.,

Taigi, mirus ar gyva kur din
gus, šia pasaka einant, jau ne- 
gryžta, neatgyja meilė, neatsi
naujina viskas tas kas buvo.

Patartume gerb. Berželiui nu
pjauti nuo tako žoles, kurios 
sužėlė su šia nevaikščiojant, ir 
pradėti tais takais vedžiotis ki
tą.

Mes sėdėjome vienas -ramiam 
name prie ežero kranto ir žiūrė
jome per langą į tolį. Vanduo 

įėjo tolyn, tolyn, iki gabaus pra
dingo, iki dangus susilietė su 
vandeniu, kur nieko dangiau ne
simatė tik vanduo ir dangus. 
Tokia vandens daugybė atvai
zdino mums jurę, ir mes svajo
jome apie gamtos galybę, žemės 
ypatingą surėdymą, ir jieškojo- 
me minčių tai visa aprašyt, poe
zijoj ar proza, nors.'

Ir į tolį bežiūrint, ant lango 
stiklo pamatėme musę, ir pra
dėjome sau įsitikrinėti kaip mes 
labai mylime visus gamtos su
tvėrimėlius, nuo. didžiausio ir 
mažiausio: juk ištiesų jie taipi 
pat sutverti kaip ir mes, turi tą 
pačią gyvybę kaip ir mes, lygiai 

I musės, uodai, kirmėlės, vabalai, 
sliekai, varlės, ir viskas -kitas 
kas tik po saule gyvena ir turi 
gyvybę. Mes visi gamtoje esam 
lygus ir geri.

Tuo -tarpu viena musė pakilo 
nuo stiklo ir pasileido linkui

CU NAR
X*. r«u <= n O f*

LIETUVON PER 12 DIENŲ 
Greičiausia iš visų vandenine kelione. 
STATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu į kitą laivą Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
i Danzigą, Piliavą, Klaipėdą ir Liepo
ją vienu iš trijų greičiausių jūrių mil
žinų išplaukiančių iš New Yorko kas 

UTARNINKAS.
Visi trečios klešos pasažieriai tūri 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA ' AQUITANIA 

BERENGARlA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
SCYTHIA - - - - Liepos 20 
COLUMBIA - - - Liepos 22 
LACONIA - - - - Rugp. 3

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.

Iš Saliamono gudrybių. Širdis 
išmintingųjų yra namuose vai
tojimo, o širdis durnųjų namuo
se linksmybės.

Pranas Barzdaitis pasakojosi 
sapnavo vieną naktį ką tai tokio 
lyg pažįstamo, bet negalėjo ge
rai įmatyt, nebuvo aišku.

Sako, turbut reikės gulėt su 
akiniais.

Kadangi Marsas dabar taip 
arti prie žemėls, neiškenčiame ir 
mes čia apie jį užsiminę. Bet 
prašome savo bendradarbių apie 
jį nieko nerašyti, jei bent butų 
kas rašyti.
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Vadovaujama Gabių Biznierių
The Municipal Savings & Loan Company įsteigta Spalio mėnesyj 1913 metais 
per Mr. S. Peskind, dabartinį Kompanijos hekretorių. Jis suprato jog viena
tinis būdas subudavoti saugią įstaigą, ir tokią kuri augs ir pataps viena iš žy
miausių Tautymo ir Paskolos Kompanijų Clevelande, yra tai parenkant gru
pę tikrų biznio žmonių pagelbėjimui jam tos Kompanijos vedime.

Sekantis surašąs gerai žinomų biznierių sudaro dabartinę Direktorių Tarybą 
šios greitai augančios Taupymų Įstaigos:—

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

CARL FALLER

OTTO FELLINGER - 
HERMAN H. FINKLE 
EDWARD K. FISCHER

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

JAMES J. HEIDLER

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

A. KELLER - - - - 
A. S. KLEIN - - - 
SAMUElJ 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 1 ■ ' ’
- Gydytojas ir Chirurgas, 2999 West 25th Street
- Atsitraukęs iš biznio Drapanų Prekiautojas
- Maisto/ provizijų pristatytojas, 1999 Columbus Rd.
- Rea) Estate ir Investments -r 1
- Investments
- Advokatas, Peskind, Perris, Leddon & Ettinger, 2nd floor,

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

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

—ir— Direktorius, The Municipal Mortgage Co.
-. Garber 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.
i Ved. Miles Avenue Skyriaus The Municapal Savings & Loan Co. 

12301 Miles Ave.
- Prez. Igd., The Jaffa Co., Išdirbėjai dažų.
- Manufaktorius J
- Vice Prez., The Representative Realty Company — ir —

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

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

—ir— Mfg., The Miller Landry Machine Mgf. Co.
- Vedėjas, St. Clair Skyriaus The Municipal Savings & Loan Co.

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

Direktorius, The Representative Construction Co.
- 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 Rick'ersberg Brass Co., 3700 Perkins Ave.
- Real Estate ir Investments
- Prez., Standard Knitting Mills, 2202 Superior Ave.
- Prez., Schwenger-Klein Co., 511 Woodland Ave. —ir—

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

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

Wilson Co., Schoefield Bldg.

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

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

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

ši įstaiga moka 5% už padėtus Taupymui pinigus.
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6 DIRVA

CARISTŲ AGENTAI VEIKIA

Pavasarį jaunus medelius, vos! 
pradėjusius žaliuoti, ( ’ 
įvairus kirminai, ėda jų lape-1 
liūs, žiedus, naikina gyvybę. Di-1 
dieji medžiai dažnai mažiau nu
kenčia” nuo piktų kirminų, nes 

' jie Stipresni, netaip lengva-gar- 
du įkąsti juos.

Panašumas yra ir žmonijos’ 
gyvenime, ypatingai valstybių 
tyėrimosi-tvarkymosi 
Pavyzdžiu paimkime kadir mu
sų Tėvynes Lietuvos, kaipo jau
nutės , respublikos, atgimimą. 
Lietuvos valstybė, it pavasarį 
gėlė, pradėjo augti-bujoti, kaip 
štai piktkirminų pulkai gula ant 
jauno jos žiedo, nori jį pakirst, 
sunaikint jo gyvybę....

Kuomet Lietuvos liaudis ka
riavo ginklu rankose dėdama 
spėkas prieš įvairius užpuolikus 
kurie tikrai buvo pasiryžę už
grobt Lietuvos žemę, pavergt 
jos sūnūs 
nelaisvėn 
smarkiai 
Mūsiškiai 
tiems budeliams kruvinus žygius 
prieš Lietuvos gynėjus daryti, 
bet slaptai.... Viešai jie gėdi
josi pasirodyt esant savo gim
tinės kraugeriais norinčiais par- 
siduot svetimiems. Vienok šitų 
musų gaivalų tikslai, geidimai 
ir simpatijos itarnavo-padėjo 
Lietauvių nevidonams tada ir 
viešai, — tas aiškiai buvo per
matoma.

Lietuvos slaptais priešais bu
vo ir yra Lietuviški socialistai, 
kurie pirmiau laukė ir-manė jog 
Lietuvą 
vergs jos 
užbaigta, 
amžinai 
žmones kurie bandė, bet neįs
tengė, apgint Lietuvių tautą. O 
•kad taip butų įvykę’— Lietuva 
nebūtų išgelbėta nuo budelių -— 
socialistai labai saldžiai laižėsi 

. (ir dabar taip dabo) ir laukė 
kaip greit išsipildys jų norai. 
Bet veltui! Nors šitie gaivalai 
visaip stengėsi ir padėjo sveti
miems pult Lietuvą, žudyt jos 
žmones, geri; kraują, ašaras, di- 
dint savo brolių vargus* kančias, 
badą, ir tt., vienok galų gale pa
sijuto turinti sapne radinį. Da
bar socialistai be abejonės ma
to: Lietuvos valstybės’pamatai 
išgriaut negalima, kovotojus už ją.

nepriklausomybę-laisvę
Užpuola i galima kardu nugalėt,

aparate.

ir dukteris amžinon 
— tuomet viešai ir 
veikė-puolė svetimi, 
išgamos irgi padėjo

užgrobs svetimi, pa- 
žmones, ir viskas bus 
... O socialistai bus 
keikt tuos Lietuvos

O

<>

iUKES PARDAVIMUI
Dabar geriausias laikas pirkti. At

važiavęs galima matyt viską kokie 
javai, kokia žemė ir kas ant jos au
ga. Čionai yra labai gera žeme, vis- 
aks auga, taipgi arti miestą. Aš gy
vendamas ant ūkių per 25 metus ir 
viską patyręs noriu patarti kur ge
riau pirkti ukes. 
nai, pamatysit kaip 
ūkininkai kurie jau 
Visi gerai gyvena, 
ukes pardavimui. 1 
ir pigios.
apie jas lai kreipiasi, duosiu atsaky
mą kiekvienam.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich. R. 2.

; dirbo — nėrė ant Lietuvių tau-
• tos kalcio svetimą ’kilpą, — kuo-
■ mi pateisinami gali būti nauji 
i judošiai, kurie nesi
• Lietuvos liaudies Stato Lietuvą 

kaipo prekę ant badu mirštan
čios Rusijos?! Juk šiandien Lie-

■ tuvą valdo žmonės per žmones, 
nežiūrint kokia partija turi di-

. durną atstovų Seime. Tai visa 
priklauso nuo Lietuvos žmonių, 
kuriems buvo duota pasisakyt 
ar’ verta Lietuvai dėtis su Rusi
ja, ar ne. Vienu ištarimu visas 
Lietuvos Steigiamasis 
kurį išrinko visuotinu 
mu Lietuvos žmonės, 
jog Lietuva gali ir turi 
priklausoma, ląisva respublika. 
Tas parodo kad Lietuvos liaudis 
savimi pasitiki, ji nenori priete- 
lių, ypač 'tokių kokius turėjo 
praeityje.

Rusų tauta, arba liaudis, kaip 
socialistams saldžiau ištart, per 
amžius buvo ir bus despotijos 
raugo prisigėrus, trokštanti sve
timų pavergimo, išnaudojimo, ir 
'tt. Carams valdant tą šalį žmo
nių vergija viešpatavo, mokslas 
buvo uapečkyj, taip dabar bol
ševikams viešpatanjant, kurie 
bando komunistiškai valdyt Ru
sų tamsią liaudį, dar didesnė ne
laisvė toj šalyj. Prie caro (ne
manykit kad už carą stoju) vis
gi buvo ir kitų minčių žmonių 
organizacijos, laikraščiai, ypač 
paskutiniame laike, legalizuota, 
o prie bolševikų valdžios ne tik 
negali apart bolševikų partijos 
gyvuot jokia kita organizacija 
ir laikraščiai ne komunistiškos 
pakraipos, bet be jokios kaltės 
ne bolševikiškos minties žmonės 
šaudoma, kariama, kalėjimuose 
pūdoma. Tas parodo jog Rusų 
tautos valdovai, nežiūrint kuo 
jie pasivadina, valdo liaudį vie
nodai, išskiriant mažas del įvai
rumo smulkmenas. Mat Rusų 
iš senovės toks išsidirbimas: ka- 
nuolėmis, kalėjimais ir krauju 
negyvų valdyt gyvus! Reiškia 
tamsių žmonių valdymo priemo
nė.

Lietuviški socialistai ir bolše
vikai tegul atmena ir pažįsta 
Rusus geriau, tuomet jiems ne 
taip saldu bus bliaut apie Ru
sijos “rojų”.

Jeigu .bolševikų valdžia su
griūtų, užgriebtų Rusiną kita 
kokia partija valdyt, klausimas: 
ar persimainytų žmonių vargai, 
kentėjimai, ar pergalėtų duona 
badą, ar pasiliautų šaudymas 
nekaltų žmonių, ir tt.? Vei
kiausia mirties šmėkla pasilik
tų Rusuose, kadangi jie prie to- 
pripratę — gentkarčių gentkar- 
;ėms mirties mašinas perduoda 
istorijoj.

Lietuvos žmonės, susijungę 
su Rusija, prisiimtų dalį Rusų 
liaudies vargų, bado, kartuvių, 
'kalėjimų, kanuolių, kuriomis 
nekaltai žmonės šaudoma. Pa-, 
galios liktume amžini vergai, ne
sekę laisvės, 
kokią dabar 
gų valdžios.

Lietuviai 
duos keno nors “globai”,’ nes pa
tįs jie pilnai gali tvarkytis be 
svetimų pagalbos. Jie sumušė 
išgamų giriamus Rusus, išvijo 
iš Lietuvos Vokiečius, Bermon
tininkus, sumušė 'Lenkų bandi
tą Želigovskį kuris kėsinosi už
grobt Lietuvą. Todėl Lietuviai 
galingi, ir juos pergalėt, par
duot Lietuviški Socialistai ne
įstengs, tik pasirodo jog yra iš
gamos — kaip Kauno vyskupi
jos galva Karevičius, Kun. Pu
rickis ir kiti kurie bandė tai Vo
kiečiams, tai Lenkams, tai Ru
sams parduot Lietuvą. Dabar; 
tie agentai suvaldyta, jų vietas 
užėmė Lietuviški socialistai, ku
rie pirmiau ant savo pirmtaku- 
nų šunis karstė.... manomai iš 
pavydo....

Laimingos kelionės iš Lietu- 
viškį socialistų tarpo naujiems 
išgamoms, šmugelninkams Lie
tuvių tautos gyvybe, bet žino
kit jog jus; agitacijos yra dar
bai lygus darbams anų Lietu
vos išgamų kurie sulaikyti. Ži
nokit tai jog ir jūsų valandos 
suskaityta!....

žaibas Pirmasis.

Lietuvos Atstovybes 
Pajieškojimai

Rusija bus priversta permainyt 
savo sąstatą, sistemą, ar žūt gy
venime. Todėl Lietuviški ca
ristų agentai visai aiškiai kalba 
ir siūlo Lietuvai dėtis su Kolča- 
kine Rusija, kurios dar ant svie
to nėra....

■Tas faktas ir parodo iš kur ir 
ko laukia Lietuvos išgamos! 
Lietuvių visuomenė turi tai ži
noti ir neužmiršt ateityje, ne 
tik dabar.' Juk caristai ir jų 
agentai visuomet stojo ir stoja 
už tai kad Lietuva butų caristi- 
nės Rusijos dalis. Taip nori 
Lenkai, Francuzai ir kiti Lie
tuvos priešai — kad Lietuva 
nuo keno nors priklausytų, jei
gu ne nuo jų "malonės”.

"Keleivio” uzurpatoriai aiš
kiausia pasirodė esą caristų 
agentais o Lietuvos priešais da
bar kuomet padarė su Lenkų 
laikraščio “Kuryer Codzienny” 
prošepanais uniją prieš Lietu
vius ; todėl ir veikia ’dabar hž 
prijungimą Lietuvių arba prie 
cariškos Rusijos arba'prie bu
deliškos Lenkijos!

Begėdiški veidmainiai ir žmo
nių mulkintojai! Kada pirmiau 
Kauno vyskupijos galva Kare
vičius važiavo į Berliną — Vot 
kietijos kaizeriui siūlė Lietuvą 
— sujungt “stipriais” ir “nesu
traukomais” ryšiais su kaizeriš- 
ka Vokietija, jieškojo tasai vys
kupas svetimo “kraujo” kara
liaus 'Lietuvai; kada buvo ibe- 
kviečią kaizerio Urachą su kai- 
zerišku kardu ‘‘valdyt” Lietu
vius; kada Yčas ir 'kiti biuro
kratai siūlė caro agentams Lie
tuvą* siuntė Kolčakui ir kitiems 
juodašimliams sveikinimo tele
gramas, veikė' parduot Lietuvą, 
tuomet iš “Keleivio”, “Naujie- ' 
nu”, ir kitų pakampių Lietu.viš- 
gi caristų agentai bliovė liežu- '■ 
vius iškišę kad kunigai ir jiems 1 
panašus agentai, nesiklausę Lie- 1 
tuvos proletariato, parduoda 1 
Lietuvą despotijai! Esą Lietu- ’

irgi ne- 
todel tie 

dvasios ubagai jau pradeda vie
šai pasirodyt ką jie manė ir ma
no, kam dirbo ir dirba; kam ir 
už kiek siūlosi parsiduot, ir tt. I 
Štai 'Lenkų burdingbosių orga
nas “Keleivis” rašo:

“Jei jau tokios valstybės 
kaip Anglija nori su Rusi
ja susiartinti tai Lietuvai, ku
ri neturi nei anglių, nei gele
žies kasyklų, ir kuriai nuola
tos gręsia užpuolimo ir paver
gimo pavojus, toks susiarti
nimas (reikėjo parašyt “susi
jungimas”! Aut.) yra būtinas 
reikalas. Kas bus jeigu jie 
spėka musų šalį užims? O juk 
tai labai galimas daiktas, nes : 
Rusijai kelias prie jūrių būti
nai reikalinga. Ar nebus ta- I 
da daug blogiau-?”
Kodėl Anglija trokšta su Ru- • 

sija “susiartinimo”, kuris tik ] 
Anglijai naudingas, visi žino. Gi' i 
“čyp” Rusijos agentas, ar tai del < 
proto ar tai dėl, teisybę sakant, 
mulkinimo Lietuvių, lygina An- i 
gliją su Lietuva, kuri 
kūdikis prieš Angliją 
me Rusijos!

Anglija gali Rusiją 
o ne Rusija Angliją.

Pasakyta jog Lietuvą gali 
“apgint”, nepriklausomybę, lai
svę “duot” Lietuvos žmonėms— 
Rusija.... Kokia ta Rusija? 
Lietuvės išgamų organas nepa
sako, bet žinia apie kokią Rusi
ją jis mano', kokiai Rusijai siū
losi. Tie žmonės mano sujungt 
“amžinais”, ir “nesutraukomais” 
ryšiais Lietuvą su bolševikiška 
Rusija, kuri valstybė tikru pra
garu [pasaulyje virto! Kurios 
valstybės armija davė “nepri
klausomybę”, “laisvę” Gruzijai 
ir 'kitoms tautelėms' kurios ban
dė pasiliuosuot iš Rusijos despo
tizmo. Kurioj valstybėj nekal
tų žmonių pilni kapai ir kalėj i-1 vos darbo klesą tokiems žygiams 
mai. Kurioj valstybėj nei jo-(griežtai priešinga. Tik darbo 
kia organizacija negali užgimt | armija gali pasakyt kur, su kuo 
apart bolševikų; laisvos minties ir kaip tvarkyt šalies gyvenimą, 
žmonių spauda uždrausta. Kar- Taip šaukdavo veidmainiai per

šalis tik 
ątsigyni-

pavergt,

tuvės, kanuolės muša žmonių 
gyvastis!

Faktas jog Lenkų burdingbo- 
siąi — Kotčakęi.ir kitų caristų 
agentai — kalbėdami apie Ru
siją turi mintyje kitokią Rusi-

. Nes jie žino kad dabartinė

savo organus ir nuo estramų j 
žmones. Šiandien tie žmonijos 
pastumdėliai, užmiršę ką valgė, 
k:-!ą bliauja, kas visai priešinga.

Jeigu pirmieji Lietuvos išga
mos už tai buvo prakeikti jog 
nesiklausę Lietuvos proletariato

BAILEY’S BASEMENT
Naudokitės šiais Atpigintais Pirkiniais $
Moteriški Žemi

Ceverykal
Moteriški $3.00 Vertes 

Žemi Čeverykąi
$1.99

Rudi ir juodi .su vienu dirželiu susegami 
čeverykai, padaryti pagal naujausių madų, 
.su išmargintais galais. Taipgi yra su šniu- 
reriais suveriamų su penkiom akutėm če- 
verykų; Lanksčios odos padai ir Kuban kul
nai. ' Visokių mierų.

Moteriški Balti Žemi Čeverykai
Geros rūšies balti iš užpelio dirželiais su-, 

segami priešakiu čeverykai ir taipgi abelnai 
nešiojami augštesni čeverykai gražiose ma
dose su išmargintais galais. Balti palivuoti 
padai. Pora po

$1.73
Moteriški Naminiai Sliperiai

Gražus, patogus namuose vaikščioti slipe
riai ir storo audimo. Paprastai pasiūti arba 
su nulenktais kraštais—rušavais ar mėlynais 
"apvadais ir pumpurais. Pora

43c

V Mergaičių ir Vaikų $2 Čeverykai
V Iš geros rūšies patent žibančios odos. Pa- 

daryti gražiausiuose pavyzdžiuose. Apsiu- 
lėti tam tikrais kraštais. Mieros 8įĄ iki 2.

V Specialiai nupiginta pora iki
Z $1.55
X Bailey’s—Skiepe

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių
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Seimas, 
balsavi- 
pareiškė 
būti ne-

sekančių ypatų inteikimui svar
bių žinių nuo 'giminių iš Lietu
vos:
Simas Sautela, gyvenęs Adam

son; Okla.
Kazys Rusteika, gyv.

Mass.
Kazys Dubri’ka, gyv.

Rocks, Pa.
Antanas Abromavičius,

Baltimore, Md.
Povilas ir Ona Doveikis, gyve

nę Seattle, Wash.
Adomas Norauskas, gyv. Scran

ton, Pa;
Katrina

kių.
Francis

doah,
Nina Kostiukevič, gyv. New 

Yorke.
Kazimiera Norvaiša, gyv. Balti

more, Md.
Karolis štenderis, gyv. Wauke-j

gan’, Dl.
Pranciškus Uzemblo, gyv. Chi

cago, IM;
Juozas Mikaila. _ _________________________
Petras Leonavičius, gyv. Spring-

field (?). - Z ]
Bernard A. arba Jadviga Malev-1 sfm-] Geležinių Daiktų, Pečių,5 

skiai. 'J ”■ ’ ” ’ 31
Jonas ir Vaclavas Zigmuntavi-i

čiai, 'gyvenę Detroit, Mich.
Boleslavas ir Tadas Rutkows-| 

kiai, gyvenę Trenton, N. J.
Mikas J. Mikuličia, gyv. Det-i 

roit, Mich.
Jonas Šilingis, gyv. Baltimore, i

Md. '
Pranas Tauzas, gyv. Worcester, 

Mass.
Jurgis Tauzas, gyv. Minersville, 

ta.
Andrius Rygas, Juozas Anuške-'

vičia, G.’ir M. Anuškevičai-, 
tės.

A. Survilo, gyv. Southbridge, j 
Mass.

Juozas Bagdonavičius.
B. Lingelis, iš Viekšnių
Igna's Leskovskis, gyv.

ton; Pa;
Kazimieras A. Bukantis

tras A. čapas, gyv. Chicago j. |
Zigmontas Lukšis, gyv. New|

Yorke.
Vincas Smilgis, iš Viekšnių vai. Į
Juozas jBoreiša (Breazer); gyv.'

Buffalo, N. Y.
Jonas Antanavičia-žilinskis, gy-l

venęs Vandergrift, Pa.
Jonas Kaupen.
Jonas Vinskus, gyv. Chicago j.
Jonas -Milošis, paeinąs i

ko vals.
Juozas Bikauskas.
Martynas 'Bačiulis.

Boston,

McKees

gyvenęs

Šidlauskienė, iš Virbic-

Bogdon, gyv. Shenan- 
Pa.

vals.
Scran-

ir Pe-

iš Puns-Į

arba jei

Atvažiuokit čio- 
gyvena Lietuviai 

i pirko 368 ukes. 
Čionai yra 28 

Patogiose vietose 
Kas nori daugiau žinoti

Vyrams ir Vaikinams | 
Tviri Kasdieniniai o

spaudos nei tokios 
turime prie kuni-

Siutai niekuomet nepasi-

Puikiai ir tvirtai pasiūti, ilgam nešiojimui 
siutai gražiuose tamsiuose pavyzdžiuose. 
Išmušti geros rūšies, alpaca pamušalu. Vi
sose mierose nuo 34 iki 42.

Vyriškos $1.98 Kasdien Dėvėti 
Kelinės

Geros, tvirtos .materijos-; tamsių spalvų; 
Su plačiais diržui įnerti kilpais. Kišeniai 
įrengta, pagal naujausiai vartojamų mados. 
Pilno iškirpimo. Mieros 28 iki 50.

$1.59

Vyriki $1.00 Mėlyni Overalls
Unijos darbo, 

kišenij. Mieros 
pardavime po

Pilnai iškirptos; užtektinai 
nuo 36 iki 46. šiame iš-

77c
Bailey’s—Skiepe

Prašoma atsišaukti, 
■kas turi žinių apie minėtas ypa- j 
tas prašoma pranešti šiuo adr.: 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje | 
1925 F St., N. W.

Washington, D. C.

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

o o <► o o o o <► o <>
Duodama 

Merchants 
Trading• 
Štampai

<►
.<►

„ <►

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
I DANTISTAS t=l!

Ofiso valandos: Nuo 8 
. iki 7 valandai vakaro

1805 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

ryto

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofise valandos: 1—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD 

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekos

Kampas Superior Avenue

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

WESTERN CHEMICAL CO. 
Box 336 Wilkes Barre, Pa.

QLOIQ

■ ■ ■ ■ ■ ■ B B. Bg
Kur seniausia,
Ten geriausia.

LOUIS EISENBERG 5

Kvaibų, Varnišių, Činuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

SENIAUSIA-

flgenlurfl
VIENYBE

IEJXXXX______________________ __ _____________ _

■ Gydytojas ir Chirurgas H 
: DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI | 
J 982 E. 79 St., Cleveland. O. B 
“• — Telefonai — R
J Rosedale 5758, Princeton 431 B

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Parduoda laivakor
tes aj.t visų pa
rankiausių Lini

jų i Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur Ifi- 
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių b- ki
tus portus i Eidkū- 
nus ir j patį Kauiią, 
taip pat ir iš Lietuvos.

a

’M,
r žm»inu. 
nei varto I.

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

Pinigus j Lietuvą 
biunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S C S
, ’’VIENYBĖS”

Visokius .-pandos dar
bus atlieka greitai,

pleiskaną mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo pal
vos <>dą kasdien per kokią 
savaitę l;iiko ir pleiskanos s 
tuojaus pranvks. Naudokite | 
Ruffles nuolatos ir po to, ir į 
tuo budu užlaikykite savo gal- ‘ 
vos -odą švaria ir sveika ir Į 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina. G5c. aptiokose, arba priaiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. BICHTER & GO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Spausdina konstitucijas, 
knyvas. laiškams popicras, 
plakatus, v’-itinas kerteles, 
baliams tikietus ir tt.

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

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei vaikų.

A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
1197 East 79th Street Cleveland, Ohio.
Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 5 va.

’’VIENYBĖ”
EINA EU-KAKT 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius 
tus, volir.nsias žinias 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
/’TARKA”

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

s b n
Pirkite ,,Vjenybė«M Ben
dravęs serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
S B §

Užlaiko dideij knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

raš- 
iš

vi-

AP-
Iš- 

PA-

LAIVAKORTES i
I LIETUVĄ PARDUODAM VI- j 
SOM LINIJOMIS. VISKĄ ~ 
RUPINAM PRADEDANT 
GAVIMU PASPORTO IKI 
SODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKIS Į MUS. 

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU ( feš)
136 EAST 42nr STREET, NEW YORK, N. Y.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES Iš, LIETU- 

I VOS. NOTARIALIŠKA KAN- 
I CELIARIJA.

Reikalaukite platesniu 
formacijų apie viską, 
Syk i to mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

in- 
ra-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės š;uo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL 60.
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

IRIBHSIRIl'

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

guli nuo to ką darysit dabar. I
Mano praparsėjimas tapo subudavota ant 22 metų pastebėtinų pasekmių kokias 

aš gavau tūkstančiuose atsitikimų kada k:ti visi gydymo budai negelbėjo. Mano 
metodai yra skirtingi. Aš visada vartoju naujaus ua moksliškus aparatus ir medicinas kokias tik ga
lima gauti Aš gydau žmogų tiktai nuo tos priežasties kuri jį kankina. Aš nepaisau kaip jau esi 

B gydęsi, arba kokia tavo liga butų, jeigu jūsų liga nepagydoma aš tą tiesiog pasakysiu, o jeigu išgy
doma aš priimsiu tave kaipo pacientą. Mano stiprus X-Spinduliai tankiai pasako tikrą jūsų ligos 
padėtį. Nėra jokių spėjimų, Aš egzaminuoju jūsų Šlapumą ir Kraujo ir galiu pasakyti ar esi tin
kamas apsi vedimui. Aš gydau Užsisenėjusias Kraujo Ligas su 606 ir 914 ir kitais vėliausiais vaistais.

•Aš turiu įrengęs savą pilniausią Laboratoriją kur mano pacientai gauna vaistus be ėjimo į vais- 
I tines. Aš noriu kad jus žinotumėt jog mano gydymas yra geriausias, mano vaistai vėliausi, mano 

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

I mane gydysitės. Ateikit pas mane su pasitikėjimu ir pasakykit man savo bėdas savoje kalboje ir
; aš parodysiu ką galiu padaryt jums, kaip padariau tūkstančiams ktų žmonių. Aš esu gatavas su

teikti jums jūsų norimas pasekmes už tokią kainą kokią jus galit mokėti. Mes kalbam Lietuviškai.
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I DR. BAILEY “SPECIALISTAS”
I Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 7 vakare. ;; Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų. R
• 5511 EUCLID AVE. Netoli E. 55th St. ROOM 222, Antros Grindis į
» CLEVELAND, OHIO



DIRVA ' i’W'T ill įĮ-1 51
I motivuodamas tuo kad, girdi, I 
vaikų užėsis ardysiąs jam ramu
mą, bet praėjus kuriam laikui 
jis atidavė tuos namus restau- 
rantui. Tat gal pil. M. patin- 

. . ,. ka “gyvybės vandenėlis”, nes ir uz laidotuves ir kitas baznyti- .. , , , , , . ,i „„ „ . jis tenka matyt restauranto lan-nes pareigas. . . 1TZ.-4. j- —iii) kytoju būryj. Tat atostogų nje-Kitą diena po pamokslo kle- ; . . _ . .u ■ , • v - j , . tu, atvažiavę vieset jo vaikai:bonas atsiprasęs kad visa tai , . . „X „ ., j . .... I kunigas ir Saules progimnazi-nebuvo padaryta anksčiau, iri. , . . .
paskelbė nustatvtas dvasiškos Jos “Rytoją gales pasigerėti 

,- ■ „ . , . girtųjų koncertais, kurių resitau-vynausybes pajamų taksas: uz • - , . . /.i •><.• :k.- on i ■ rante net perdaznai esti .skaitytines misiąs 30 auk., gie- 
dotines 45 lauk., ekzekvijos 80
auk., laidotuvės 150 auk., jung- ADOMYNĖ, Šimonių vai.
tuvės 150 auk., ir tt.

; Už nepąskelbimą atsiprašė, 
Kon- bef. vjs.gj neatsiprašė kad iki šiol 

! taip nekrikščioniškai kirpo ave- 
įles.

Reikėtų ir kitus įsivyravusius 
j klebonus paprašyti 
skelbti nustatytas už 

ima taksas-.

ŽINIOS IS LIETUVOS
IŠ NELAISVĖS I NELAISVĘ

Naujas Vilniaus Lietuviu 
Spaudos Pogromas

Birželio 1 d. gryžo iš Varša- 
vos Lenkų vyriausybės delega
tas-Romanas. Naktį iš 1 į 2 
birželio -Lietuvių leidžiamų laik
raščių redakcijose ir “Švyturio” | 
bei “Žaibo” spaustuvėse, kurio-1 
se tie laikraščiai, policija ir šni-1 
pai studentai baltomis “baroti- j 
nčmis” kepurėmis padarė kra-j 
tą, kuri tęsėsi visą naktį. 1 
fiskuota daug numerių laikraš
čių “Litwa”, “Vilniečio”, “Na- 
sza Ziemia”, “Vilniaus Garso”.) 
Spaustuvėse be įto išbarstyta vi
sos raidės, įdarant didžiausių 
nuostolių, paimta antgalvių kli
šės. Leidėjai, redaktoriai ir 
spaustuvių vedėjai buvo priver- p^-LANGA 
sti pasirašyti jog daugiau nebe- T. , .. , t, . , ... .. , , Lietuvos Mokytojuleis laikraščiu. Jiems parodyta „ . _ / .., . ., „. . Sąjungos Sanatorija.Šitoks rastas Lenku kalba: Api- L J , _ „ _, j ™ ‘ Mok. Prof. S-ga šiamgaruos Teismo ūkio Taryba po- ,- _ ■ • . . • . „„- • I samdė Palangoj sanatorija ir 22 sedyje birz. 1 d. nusprendė Lie--. . , , , ,. .." , .■ . ... . . . ' kambariu kad duoti galimybestuviu dienrascius, o -taipgi sa- t . , . . _..... ., , savo nariams mokytojams ture-vaitrascius, uždaryti, is redak- .. . ... ,. . ,. , .... . . .. ti gera poilsio vieta. Sanaton-tonu ir leidėjų paimt pasizade- ..... - , , . ,.. * , . .. . ... . ha pasinaudoti norėdamas kiek-juną neleisti laikraščiu, ir pa- . , , . , ,, . . . I . vienas mokytojas paduoda rastutraukti juos teismo atsakomy- ... . . , , ,.... pareiškimą, nurodant data, nuoben < • • • i •kada iki kada nori būti sanato- 

Jaų senai Lenkų laikraščių re
daktoriai, negalėdami atsispirti 
Lietuvių spaudos priekaištams, 
spyrė prokuratūrą uždaryti pa
vojingus ginčuose draugus, bot 
pati svarbiausia priežastis tai 
"yrą nfegirdėtas-neregėtas Lietu
vių sodiečių suėjimas Vilniun) 
šv. Kazimiero sukaktuvėms kuo
met -Lietuvių minios užviešpata
vo baziliką. Lietuvių spaudoje 
penkiuose straipsniuose tai iš
kelta, 'ir bijota kad ji dar labiau | trumpos (VALANDOS 
šio Vilniaus “Lenkybės” fakto 
nenaudotų.

Vietinis klebonas Vilėniškis 
valdo bene 30 ha. geros žemės, 
už kurią Šimonių valsčiaus Ta
ryba teisėtai paskyrė atsakan
tį kiekį rekvizicijos. Už tokią 
“malonę” klebonas Tarybą 'ko 
ne prakeikia.

paiarnavi- Kaip jie, girdi, cicilikai-bedie- 
viai dryso katalikų kunigui, tik
riau 'bažnyčiai, uždėti rekvizi
ciją; kur jų bolševikų (suprask 

Profesinės Tarybos) protas ir sąžinė, ir bt. 
Lietuvos Pagalios ramiai sau “įsakė” pa- 

metui nu- rapiijonams, pravardžiuojamiems 
jo bolševikais-bedieviais, suvež
ti tąją “bažnyčiai” užkrautą 
rekviziciją, idant atiduotų ją 
Tarybai; bet -nelaimė, niekas 
kolei kas nesiskubina, už ką vėl 
'keiksmai, plūdimas.

Dabar tikrai teko girdėti jog 
nuo Adomynės ponų, kaip kle-

viešai pa- 
patarnavi-

rijoj ir -kelios jam reikalinga lo- Į bono taip J° giminaičio 
vos. Nariai moka už lovą 
penkis auksinus parai.

po

i ATSTOVAS VOKIETIJAI
'Lietuvos atstovu Vokietijoje 

paskirtas V. Sidzikauskas bir
želio 9 d. persikėlė Berlinan iš 
Šveicarijos, kame buvo iki tol 
Lietuvos atstovu prie Šveicari
jos vyriausybės.

Antano Vilėniškio, nutarta gru
dai išvežti kareiviams prievar
ta.

Dori žmonės tokių minėtų po- 
I nu elgesiu labai nepatenkinti ir 
užsirūstinę, nes, girdi, musų 
daug tiesesnė žemė ir tai šių 
metų rekviziciją išpylėme, o čia, 
pirmos -rūšies žemė ir tiek 
šokių grudų turint, nenori 
geruoju pildyti.

vi
jos

ŠVENTEŽERIS.
Parapijonų susirinkime baž

nyčios taisymo reikalams aptar
ti, vienas ūkininkas nurodė kad 
nėra atskaitos surinktų parapi
jos reikalams lėšų; kad klebonas 
perdaug neprieinamas, nes. no
rint jį pamaltyti su reikalu rei
kia pirmiau nusilenkti gaspadi- 
nei; vėl paskui, sako, kad jei ka
pinės yra .parapijos nuosavybė 
tai kodėl taip brangiai imama

KAUNO DARBININKAMS
Miesto valdybos 

darbas Miesto Valdybos įstaigo- j 
se vasaros metu (nuo birž. 
iki rugsėjo 1 d.) prasidės 8 
ryto ir baigsis 14 vai. (tai 
iki 2 vai. po pietų.)

DUSETOS, Ežerėlių apsk.
Perskaičius žinią kad Baltriš

kių klebonas mano įsteigs “kro- 
mą” ir prie jo traktierių, negali
ma nepasigirt didesne pažanga.
Vietos pil. M. nesutiko užleist I atstovui, gyvenančiam Rygoje! 
negyvenamų namų mokyklai, I

VAIKŲ AMBULATORIJA 
nutarimu, KAUNE

Kaune tapo iškilmingai atida-: 
1 d. ryta Centralinė ambulatorija su
vai. specialistais. Ši ambulatorija 
yra i tapo įsiteigta Amerikos Raudo

nojo Kryžiaus rupesniu.
Iškilmėse visi kalbėtojai savo 

praaklbose pabrėžė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus nuopelnus 
vaikų sveikatai pagerinti, ir dė- 
Vnin f n in nhipm Rpsplpm i.r Pulkkojo taip abiem seselėm ir Pulk. 
Ryan, Amerikos Raudonojo Kr.

(‘‘Liet. Ukin.”)

Rengia Didžiausią Ekskursiją Lietuvon
Vytauto Bendroves Pirmininkas ir Seniausias 

Lietuviškas Laivakorčip Agentas Geo. Bartašius.
GREIČIAUSIU WHITE STAR LINIJOS LAIVU

OLYMPIC
12 dieną

Rugpjūčio-Aug

j “Krikščioniški” Mela
giai

Krikščionįs demokratai taip'
nusipliotkavo kad niekur nebe-i svetimą priespaudos jungą, betjnizuota darbo žmonių minia ga-1 k]erįka]ų arba kaip ji 
randa sau pritarimo; plačiose [dar skaudžiau yra kada jauti Ii pergalėti klerikalinę politiką L- 
darbo žmonių eilėse vis daugiau savųjų priespaudą. Musų Tėvy-Įir’savo balsais priversti klerika- 
girdi aiškaus nepasitenkinimo jų j nė Lietuva, išsiliuosavus iš vie- lūs nusilenkti prieš šventą tei- 
darbais St. Seime ir jų pasta
tyta valdžia. Tai dabar jie mė
gina grynu melu ir šmeižtu.pla- 

. čiausį Lietuvos gyventojų sluog- 
snį — ūkininkus — atbaidyti 
nuo kitų (ne krikšč.-demokra- 
tiškų) partijų, o ypač taip jiems 
pavojingos Valstiečių Sąjungos.
Pačių gi prasimanytais 
nais stengiasi patraukti 
kus prie savęs. Štai ką 
šo “vienybėje” No. 23. 
darni apie valdžios įneštąjį Sei
man sumanymą padidinti žemės 
mokesnį keturis sykius, ir šauk
dami kad už jo priėmimą balsa
vę- socialistai ir Žydai, apie Val
stiečių Sąjungą taip išsitaria:

“Kuomet socialistai ir žydai 
Seime balsavo kad uždėti ant 
ūkininkų tokius didžius mokes
nius, pažiūrėkite ką darė socia- 
listiškai laisvamaniškos valstie
čių sąjungos atstovai. Gal mis- 
lijate- kad valstiečių sąjungos 
atstovai kaip levai puolė ginti 
ūkininkų reikalus. Taip jie puo
la kaip levai Seime, bet vien tik 
tuomet -kada reikia tikėjimą 
griauti, bedievybę paremti. O 
kada čia reikėjo ginti ūkininkų 
reikalus <tai valstiečių sąjungos 
atstovai Seime nei piršto nepa
judino.

“O vienok yra tokių avinų ne
išmanėlių ūkininkų kurie balsa
vo už socialistus ir valstiečių 
sąjungos atstovus, ir juos išrin
ko į Seimą ant savo pačių spran
do, ir palaiko jų laikraščius. Oi 
mulkiai, mulkiai, kada atsidarys 
jūsų akįs”. Ir toliau rašo kad 
tik krikščionįs demokratai už
stojo ūkininkų, reikalus, kad tik 
jie vieni “paliuosavo ūkininkus 
nuo tų baisių mokesnių”.

Bet pažiūrėkime kaip ištikrų- 
jų buvo. Sumanymą uždėt tuos 
“baisius mokesčius”. Įnešė Sei
man Ministerių Kabinetas, tų 
pačių krikščionių demokratų pa
statytas. Valstiečių sąjungos 
atstovas Kuzminskas tuojau, 
dar pirma krikš.-dem., užprotes
tavo prieš Uokį niekuom nepa
teisinamą žemės mokesnio pa
didinimą ir nurodė šaltinius iš 
kur valdžia dar galėtų paimti 
sau lėšų. Sekančiame posėdyje 
atstovas Matulevičius plačiai iš- 
rodinėjo kad ūkininkams bus 
nepakeliamas taip padidintas 
mokesnis. Patįs gi kr.-demokra- 
tai šitą sumanymą ne atmetė, o 
įtik atidėjo kol jų ministerial ne
išaiškins ar nėra kitų pajamų 
šaltinių. Labai gi galimas dai
ktas kad ponai ministerial pasa
kys: “Daugiau nėra iš kur pa
jamų imti, reikia dar užkrauti 
ant hektarų.” Ar neprisieis kr.- 
demokratams su tuo 
Nes 
riai 
met 
taip 
vargo kol sulipdė dabartinį Ka
binėtą“.

Taigi kaip matote žemės mo
kesnio reikalavimas ir Valstie
čių Sąjungos elgėsis Seime tuo 
klausimu stovi visai kitaip negu 
apie tai rašo “Vienybė”, Kun. 
Maliausko redaguojamas, o ki
tų kunigų platinamas laikraštis. 
Su melais netoli važiuosite, ger
biamieji kr.-demokratai!

Mes gi su melagiais, nors jie 
butų ir kunigų rūbuose, -kovojo
me ir kovosime, 
tojai supras kad 
lagiais tai dar 
griovimas.

nuopel- 
ukinin- 
jie ra- 
Kalbė-

sutikti ? 
ministe- 

0 tuo- 
Juk ir

jeigu nesutiks tai 
gali atsistatydinti, 
kur gausi kitus? 
kr-demokratai turėjo daug

Musų škaity- 
kovoti au me- 
nėra tikėjimo

ir

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

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

Iš Piliavos iki Kauno keliauninkams bus parengta specialiai trau
kiniai. i

KAINOS: Trečia Klesa ______ $106.50
Antra Klesa $152.50

Norintieji keliauti Lietuvon ant laivo OLYMPIC ir turėt greitą
smagią vasaros kelionę tuojau visais keliones reikalais atsišaukite 
pas seną ir prityrusį laivakorčių AGENTĄ GEO. J. BARTAŠIUS.

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

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

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

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

OFISO VALANDOS: NUO 8 V. RYTE IKI 9 V. VAKARE. 
NEDĖLIOMIS NUO 10 V.’ RYTE IKI 3 V. PO PIETŲ.

Rausvys.
(“Liet. Ukin.”)

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 

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

I

Laivakortes Atpigo t 
i I I Klaipėdą ir Liepoją $107.00 - 
; Į Piliavą-Karaliaučių $106.50 
;; War Tax $5.00.
• > Pinigų siuntimas Lietuvon že-

: minusiu kursu. Pinigus gauna >
.. Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- I!
• • ke- 25—30 dienų. ..

:: P. MIKOLAINIS ::
” 53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

mui. ^Klerikalinė politika nieko 
nežada geresnio Lietuvos liau- 

__ . , , džiai kaip tik verguvę ir nuo-
Kaip tai skaudu yra kęsti į singus reikalavimus. Tik orga-| lankuma aUgštesniam luomui> ir 

| jie save va- 
“krikščionių-demokratų” 

politika vedama tam kad pras
čiokėlius palaikius tamsoj bei 

I priespaudoj. Liaud.-demokratai 
j ir Sandariečiai turi tikslą mo- 
Įkyti žmones tamsuolius pažan- 

Kur gi dėtis Lietuviams dar- j gurno, progreso, demokratinės 
bininkams ir prie kokių politi-' idėjos.
nių organizacijų prisiglausti? Liaud.-demokratai ir San- 
Juk prie bolševikų-komunistų dariečiai yra nusistatę ei.ti sau 
tas pats kaip ir pas klerikalus, i įjesju keiju bį jokių sukinėji- 
tik komunistai eina į kitą pusę, mųsi> prie plačiausiu demokrati- 
ir vėl gryžtą atgal — patįs jie jos principUj ^turiniu evoliu- 
nežino savo kelio gyvenimo re-|cijos keliu> 0 ne Evoliucijos 

Todelei, man rodos, ]kaip komunistai arba jiems pa_ 
valstiečiams darbo našųs daro. Kardo vartojimas

1 pravedimui reformų yra lygiai 
' i brutališka kaip užpuolimas ir 

1 pavergimas žmonių priešingai 
nusistačiusių politiniame ir eko
nominiame gyvenime. Dabarti
nis Lietuvių valstybės gyveni
mas — politinis ir ekonominis— 
galima sutvarkyti rimtu šalies 
■piliečių nusistatymu. Lietuvos 
valstybės reformos galima taip
gi ramiu ne-revoliucijiniu budu 
pertvarkyti, bet turime tam or
ganizuotis, nes tik' organizuotu

nų žabangų pateko į kitus. Tiek singą liaudies reikalavimą. Ki- 
daug metų Lietuvos liaudis bu- tokios išeigos nėra apgynimui I 
vo vergiama Lenkų ponijos, slė- savo teisių.

• giama, persekiojimą Rusų žan
darų, ir an-tgalo tapo persekio
jama savų vientaučių-Lietuvių. 
Tai labai skaudi "žaizda atnaujin
ta Lietuvos liaudies kūne.

Atgimus Lietuvai kaipo savi- 
stovei valstybei manėme kad 
jau nusikratysime svetimos ver
guvės, o juk iš savųjų varžymo-1 formose, 
ir priespaudos nelaukėme; ma- Lietuvos valstiečiams darbo 
nėme kad dabar Lietuvos liau-1 žmonėms reikia stoti -Lietuvos 
dis, biednuomenė turės politinę Valstielių Sąjungon, miestų dar- 
laisvę, ir galės organizuoti sau bininkams prie liaudininkų de- 
ėkonominę gerovę, bet apsivilė- mokratų; nes tik ten gludi Lie- 
me taip manydami. Musų ma-, tuvos dąrbo žmonių, biednuome- 
nymai, viltįs, troškimai yra vėl- nes geresnė ateitis! Amerikos I 
fui.... Kaip buvo darbo žmo- Lietuviai, -kurie taipgi turi būti 
nės-valstiečiai persekiojami ir | organizuoti idant galėtų geriau 
skriaudžiami seniau prie Rusų 
taip jie yra persekiojami ir da
bar, tik jau musų pačių Lietu
vių',

Kas įgi tie Lietuviai laisvės 
naikintojai ir skriaudėjai Lietu
vos liaudies ? Tai yra mušu kle
rikalai —- Rymo trusto agentai! 
Šie žmonės yra musų vientau
čiai, ir prispaudėjai musų -tau
tos vidujinės laisvės, amžini ap
gavikai musų liaudies.

Lietuvai pradėjus gyventi sa
vitu gyvenimu, nepriklausomoj 
šalyj organizuoti klerikalai — 
su pagalba savo sėbrų išeivijoj, 
pasidavę vieni kitiems ranką — 
pradėjo reakciją naujai atgimu
sioj valstybėj. Amerikos Lie
tuviai klerikalai daug

suprasti Lietuvos valstybės bei 
Liaudies gyvenimo padėtį — nes 
anksčiau ar vėliau daugumai iš 
Amerikiečių prisieis gryžti sa
vo gimtinėn gyventi — taipgi I 
turi bu-ti organizuoti. Amerikos susipratimu tą galėsime atsiek- 
Lietuviai darbininkai, organiza-1 y 
tiviai, bendromis pajiegomis, 
gali daug kuomi prisidėti prave
dimui geresnės reformos Lietu
voje. Amerikos Lietuviai pri
valo stoti į eiles A.' Liet. Tauti
nės Sandaros. Sandara yra tai 
vienatinė Amerikos Lietuvių or
ganizacija kuri atatinka kiek
vienam Lietuviui, paprastam šviesesnė ateitis.
vargo žmogui, trokštančiam ge- stosime griežtai į frontą tada 
resnės ateities. Sandara tai vie- nei Rymas, nei Varšava, nei jų 
natinė Lietuvių progresivės po- diktuojama klerikalinė politika

_ kuomi i liti-kos partija. Sandariecių po- neįstengs padaryti mus savo' 
prisidėjo prie sustiprinimo kle- litinis nusistatymas yra lygus) ergais, -nepersekios mus (celių 
rikalinės reakcijos Lietuvoje liaudininkų-demokratų, ir mesiįmOnių asmeninis užsispyrimas; 
per Amerikoj įsteigtą “tautos bendrai, jei norime kad klerika- tada tik sutikimas ir meilė ra- 
fondą”, kuris finansavo kleri- Ii*1® politika Lietuvoje neužval- sįs tarpe žmonių, sužibės šviesi 
kalinės partijos agitaciją pra- norime kad musų tau- ateitis vargo žmoneliams, įvyks
vedimui -klerikalinės politikos.] la pažengus progrese, ir Į demokratinė -tvarka tarpe mu-
“Tautos
tuviai sudėjo šimtus tūkstančių | demokratiška šalis kurioj vi-1 Todėl broliai Lietuviai darbi- 
dolarių ne klerikalų politikai, siems Lietuvos šunams butų | nįnkaj organizuokimes, ir kovo- 
bet Tėvynės gerovei, abelniems malonu ir gera gyventi be jokių -inm ,tol kol Lietuva bus mums 
tautos reikalams. Bet išėjo vi- persekiojimų, — privalome bu-1 iaisva demokratiška valstybė, 
sai kitaip: Klerikalai užgrobė Į t* Sandariečiais. Butinas reika- Į Meškučių Vaikas,
tojo fondo pinigus ir panaudojo 
juos savo, politikai, o su ta po
litika griebėsi Lietuvos valsty
bės vairo — ir jį pagriebę su
ka dešinėn, t. y. Lenkų bei Ry
mo pusėn. Jie j ieško sau asme
ninės naudos, laikosi Rymo bei: 
Varšavos įsakymų, ruošia Lietu
vai tamsią verginę, ateitį.

Lietuvos ir Amerikos klerika
lų prasižengimų prieš Lietuvos 
pilįečius-liaudį' ir jų gyvenimą 
yra jau visa eilė. Lietuvos že
mės reformos reikalu klerikalai 
pasirūpino tik del savęs, t. y. 
kunigai, vienuolynai, ir Lenko- 
manai-dvariokai tapo (aprūpinti 
žeme; .to vargšo -kaimiečio ma
žažemio ir bežemio dalį, kuriam 
žemė priklauso, kunigai sau pa
siskyrė, o tu vargše kaimieti 
kaip seniau buvai taip ir dabar 
busi kunigo ar pon-bajorio ber
nu. Kunigai-ponai lėbavos, o 
tu .vargše artojau pasidžiaugsi 
Savo sunkiu darbu, pūslėtomis 
rankomis.

Dar negana to, musų klerika
lai stengiasi suvaržyti Lietuvos 
piliečių laisvę žodžio, spaudos, 
ir švietimo įstaigas.. Jie nori 
pagrobti savo kontrolėm liaudies 
mokyklas idant jose išauklėjus 
sau nuolankius vergus. Tas tai 
yra svarbiausia jų tikslas.... 
šiandien Lietuvoje eina didžiau
sias persekiojimas progresivės 
Lietuvių visuomenės, kurią su
daro laisvos minties žmonės. Juk 
mes Amerikos Lietuviai tankiai 
girdime nusiskundimų nuo savo 
brolių gyvenančių Tėvynėje; 
tankiai gauname žinių kad Lie
tuvos klerikalinė valdžia ir jos 
milicija elgiasi taip pat kaip el
gdavosi caro žandarai. To fak
to niekas negali užginčyti, tai 
vis pasekmė klerikalų politikos.

Kas dabar lieka daryti idant 
prašalinus iš Lietuvos klerikalų 
politiką? Yra tik vienas būdas 
kuriupmi galima butų apsivaly
ti tos bjaurios klerikalų politi
kos, tai stiprus organizavimasi 
Lietuvių kaip Lietuvoje taip čia 
Amerikoje. Kada musų liaudis- 
darbo žmonės bus organizuoti 
tada tik bus galima tvirtai atsi
spirti bei pasipriešinti klerika
lų varomai politikai. Tik orga
nizuotu budu, bendromis spėko
mis vargo žmonės galės pakelti 
savo balsą ir pastatyti savo tei-

Jeigu Lietuviai darbininkai 
■žmonės nesiorganizuos, lauks kol 
klerikalai visai užviešpataus — 
bus blogai.. Dabar yra laikas 
tų jų daromų pinklių apsisau
goti, bet tik mes turime stoti į 
bendrą fror-Jtą visi kuriems ru
pi musų pačių ir musų Tėvynės 
______________ Jeigu mes iš-

sis tarpe žmonių, sužibės šviesi

fondui” Amerikos Lie-1 musų Tėvynė butų tikrai laisva. Sy 
..... (demokratiška šalis 'kurioj vi-

Butinas reika-l
i las tapti organizuotais, ir tik - 
organizuotoj formoj vesti kovą| 
prieš tą negeistiną klerikalizmą, 
Lenkiškumu dvokiantį. Kleri-1 
kalizmas yra tai palaikai luo-i 
mų ir turčių pozicijos apgyni-1

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

“GYDYTOJAS”
3310 S. Halsted St., Chicago, Ill.

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Vaisbažanklis Reg. S. V. Pat Biuro

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaiis.”

Taip,, motinos 1 Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinime vidui-iij 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjpmo. J is 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį 1 Jie prašo daugiau !
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

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

Prospect-2420 Central 1766

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE .
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

DR. .SMEDLEY, SPECIALISTAI
Eikite pas' tikrą Specialistą, o ne 

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

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

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

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

Nedeldieniais nuo 10 iki 1. j
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese | ‘“t°m<,blll?» užmašta -2 tm'
5 , Orlaiviai išlėkė. Clevelando-
. /wi'nXa Ii, ” ' *Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153 į, Detroito orinės linijos trįs or- 
,į Jaiviai subatoj pirmu kartu iš-

t

g

Aukso-Sidabro Vajus, Atsto-'spaudė gaiduką 
vybės pranešimu, pailginta dar ’ 
iki liepos 15 d., šios subatos.

Iš visų kolonijų, kiek pasiekia 
žinios, abelnai mažai tesusida- 
rė aukso-sidabro per paskirtas 
dienas nuo birželio 24 iki liepos 
4, taigi prisiėjo laiką pratęst dar 
dešimčiai dienų.

Nežinia ar tas ką daugiau pa-’ 
gelbėjo, nes kurie turėjo ką ir 
norėjo duot atidavė pirmose die
nose.

mergaitės Šitoj vietoj pereitą subatą bu- 
liko suplaišinta, ir ji ant vo muštynės streikerių su ske- 
mirė. V..11_ _ __ 1
kad šautuvas buvo uštai- 
to nežinojo ir dideli matę 
šautuvą turint. Žuvus

galva 
vietos 
tikėjo 
sytas, 
vaiką ______._ ...... ____
mergaitė yra 10 m., o vaikas 14 
m. amžiaus.

skrido į Detroitą. Jie veža 
sažierius. Šios savaitės gale 
sidarys reguliaris pasažierių

pa- 
at-
ve-

H
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Didelis Kudirkinės piknikas. 
Liepos 9 d., ant Kostelic farmos, 
buvo gražus Dr. V. Kudirkos 
Draugystės išvažiavimas. Žmo
nių dalyvavo labai daug — su
važiavo beveik visi biznieriai au
tomobiliais, ir šiaip privažiavo 
daugelis gatvekariais.

Visi smagiai praleido dieną..
Tik apie pabaigą, vienas gir

tas Mirtietis bolševikas pradėjo 
kabinėtis prie svetimtaučių atė
jusių piknikan merginų. Jis va
dino jas šokti, bet nei viena ne
sutiko su juo eiti, tada jis už
pyko ir net vieną ėmė tempti 
šokt. Matydami taip jų mergi
nas tampant, svečiai vaikinai už 
jas užstojo. Iš to kilo mažos 
muštynės, nes jdraugutį užtarė 
kiti jo “draugai” bolševikai. No
sis apsikruvinus prieita prie ga
lo vaidų.

Vaikas visai nesi- bais kame vienas streikeris žu- žiojimas tarp tų dviejų miestų, 
vo. Nelaimė šiam sargui atsi-1 Tie orlaiviai yra didžiausi ko- 
tiko šitaip. Jis atsisėdo ant Į ~~ 
trepu pasistatydamas šautuvą 
tarpkojyj ant žemesnio trepo. 
Šautuvui nuslydus dar ant že
mesnio trepo, pjudinfa gaidukas 

lir šautuvas iššovė; kulka perėjo 
Į jam per pilvą.

Antras sargas, kurį policistas 
nušovė, sutiko mirtį šitaip. Mo
teriai einant pro tą vietą kur 
streiklaužių sargas stovėjo su 
kitais vyrais, jie pradėjo ją įvai
riai pašiepti ir negražiai kalbin
ti. Įžeista moteris paskui atėjo 
su policistų ir parodė du vyru 
labiausia ją įžeidinėjo. Suimti 
du streiklaužiai buvo gabenama 
policijon, tuo tarpu vienas pasi- 
liuosavo ir leidosi bėgti. Policis- 
to kulka jį pasivijo.

Seredos ryte Collinwood gelž
kelio dirbtuvėje susirinkę šimto 
minia vyrų ir moterų mėtė ak- 
menais ir kitkuo į einančius dar
ban streiklaužius.

Policija pribuvus žmones 
vaikė, kelis areštavo.

Utar- 
amž.,

| Kita mirtina tragedija, 
ninke tūlas vyras, 26 m. 
1764 E. 32 st., nušovė savo pa
čią, persiskyrusią su juo, jos tė
vą, ir pats save persišovė.

I Po persiskyrimo, teismo nuo- 
I sprendžiu, vyras turėjo mokėti 
savo moteriai jų mergaitės už
laikymui. Utarninko vakare jis 
atnešė buvusiai savo žmonai pi
nigus, $30, duodamas juos sy
kiu atstatė jon revolverį ir pa
leido šūvį, nuo ko ji mirė. At
sisukęs paskui paleido šūvį į jos 
tėvą, kuris prie namo šlavinė- 
josi. Ant to viso subėgo kaimy
nai, bet nei vienas nemato ir 
negirdėjo kaip jis pats save per
sišovė. Jam bešaudant, iš na
mų išbėgo pora senio sūnų, vie
nas žmogžudį pasigavo, bet ir 
jis keno tai liko sužeistas, su
muštas per galvą. Vaikinas at
ėmė iš žmogžudžio šautuvą, ir 
taip 'jis liko nugalėtas.

žmogžudis paimta ligonbutin. 
Jis vadinasi Mittermueller, jo 
nušautas uošvis Fr. Blasius — 
gal Lietuvis.
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kie yra įrengta tokiai trumpai galima suvažinėt į pusę dienos, nuoja 75 dolariai. Didžiausias 
Kainuoja $125,000. atlikt reikalą, ir but namie vėl, iš tų trijų yra Santa Maria, 14 
igj.-i.- m—>—j*!>.=—n .i j.." Kelionė kai- 'pasažierių orlaivis.

kelionei. 1
Tarp Detroito ir Clevelando I bėgyje 6 valandų.

H

KŪDIKIO VEŽIMĖLIS parsiduoda, 
mažai vartotas, beveik kaip nau- j 

jas. $20. Kreipkitės 9311 Ames
bury Ave., N. E. (Važiuoti reikia 
Payne avė. karu.)

NAMAS parsiduoda; 6 kambarių su 
maudyne, didelis skiepas, visas bu- 

dinkas gerame stovyje. Lotas 40x 
146 pėdos. Kaina $6,800. Netoli Su
perior. Klausk “Dirvoj". (29)

PRASIDUODA
GROSERNĖ IR MėSINYčIA 

Garantuojama biznio virš $900 ant 
savaitės. Apie $3,700 reikia jmokėt 
antsyk. Kreipkitės 5809 White avė. 
Telefonas Randolph 5879.

PAJIEŠKAU GEROS MERGINOS 
kuri mėgsta ant ūkės gyventi. Jei 

kuri norėtų gerų vyrų gauti tegul 
rašo šiuo adresu:
P. MIKNUS FRANCITAS, TEX.

Skausmus ir gėlimus nutildo

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, liepos 16 d., 
Goodrich Name, nuo 2 vai. po 
pietų. Nariai malonės atsilan
kyti. Vald.

Prasidėjus vasaros karščiams, 
ežeras kasdien paima po kele
tą gyvasčių.

Panedėlio ir utarninko dieno
se prigėrė pehketas ypatų.

Nelaimės atsitinka iš netyčių 
ir iš neatsargumo ar paikumo.

Utarninke 'buvo šitoks daly
kas. Du vaikai, 14 ir 15 m. am
žiaus, maudėsi ežere prie E. 145 
st. Prie jų priplaukė valtelyj 
kitas, didesnis, ir pasivadino pa- 
sivažinėt su juo. Išplaukęs toli 
nuo krašto jis tuodu vaiku pasi
ryžo išmesti iš valties ir lai jie 
sau plaukia į kraštą. Pirmutinį 
išmetus, nemokėjusį plaukti, jis 
tuoj ir skendo. Persigandęs ta
da didesnysis šoko gelbėt, bet 
neišgelbėjo, tada antrojo neme
tė.

Ohio valstijos industrijų per
žvalgoje pasirodo jog laukų pa
dėtis yra tokia kokios tik gali
ma pageidauti. Javai ir kitoki 
produktai auga gerai.

Plieno ir geležies j išdirbinių 
reikalavimai didėja.

Puodininkystės darbuose ei
na nesusipratimai tarp darbi
ninkų ir darbdavių už algas; 
puodų dirbėjų unijos metiniame 
suvažiavime svarstoma kaip da
lyką galutinai nustatyti.

Nežiūrint unijistų angliaka
sių streiko, gelžkeliai dar vis tu
ri vežiojimui anglies, iš ne-uni- 
jinių kasyklų.

Akrono gumo darbai eina ge
rai. Goodyear ir Firestono kom
panijos skelbia išdarą kokius tai 
naujus automobilių ratams gu
rnus, kad patraukė visų atidą.

Mechaniškų išdirbinių depart
mental guminėse irgi patėmijo 
žymų prekių reikalavimą.

Miesto sąšlavų nurankiotojų 
streikas gana kruvinas. Mies
to majoras nelabai nori skaity
tis su unijistais išvežiotojais.

Tankiai užpuldinėjama streik
laužiai išvežioja sąšlavas, ir jie 
nukenčia pusėtinai. Vietomis 
apdaužoma, kitur peršaunama. 
Automobiliais streikeriai ir jų 
simpatizatoriai pasiveja streik
laužį arkliais važiuojantį, ir ap
daužo pagaliais, akmenias, ar 
net apšaudo.

PAIN-EXPELLER
Vaiibaienklia uireg. S. V. Pat. Ofisą

DRAUGAS REIKALE

Reikalaukit
Eagle Štampų

Ohio Didžiausia ir
Geriausia Krautuvė

Atdara
Visą Dieną Panedelyje 

Begyje
Liepos ir Rugpjūčio

Uždaryta
Visą Dieną Panedelyje 

Bėgyje
Liepos ir Rugpjūčio

Greičiausia ir Tikriausia
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šaudo į dirbtuvę. Steubenvil
le, O., šerifas paskyrė dešimts 
specialių policistų saugojimui 
Ohio upės pakraščių ties War
renton, O., kur iš kitos pusės 
upės nakties 'laiku šaudoma į 
geležies liejyklą kuri pastarose 
dienose atsidarė ir priima dar- 
ban visus nesiskaitydama su 
unija. Šaudytojai leidžia kulkas 
į dirbtuvės langus, namų langus 
kur darbininkai gyvena, ir su
šaudė intaisytą kompanijos dide
lį elektrišką žibintuvą apšvie
čiantį tolimas apielinkes.

c

Jusi] Pinigai Pasieks Gimines Lietuvėje
PER

Dirvos” Agentūrą
Nori intaisyt vaikams maudy

mąsi dykai; Miesto majoras ir 
parkų direktorius tariasi įreng
ti dykai maudynes vaikams1 vie
šuose parkuose, kur jie .galėtų 

■sykiu su dideliais maudytis ir 
nepatektų į nelaimę ar net ne- 
prigertų kaip atsitinka dabar.

Vaikai biednų tėvų, neturė
dami maudymosi drapanų, tan
kiai eina į atokias nuo žmonių 
vietas, bile kur prisitaikę sulen
da į vandenį, na o nelaimei iš
tikus ir prigeria—nėra kam pa
galbos paduoti. Jei pasisektų 
surinkti dykai kokius 500 vai
kams maudymosi drapanų, tos 
bus duodama dykai vaikams iki 

' 15 m.- amžiaus.
Prašoma miesto gyventojų 

kurie turi atliekamas- maudymo
si drapanas- savo išaugusių vai
kių padovanoti jas miesto parkų 
direkcijai, kuri laikys juos Gor
don ir Edgewater parkuose ir 
duos vaikams neturintiems iš 
ko užsimokėti dykai, kurie ne
turės savo. Taipgi jiems bus 
tam tikromis valandomis leidžia
ma dykai naudotis butais drapa
nų pasidėjimui.

Pinigus siųsdami į Lietuvą at- 
silankykit į “Dirvos” Agentūrą. 
Čia .bus jums tinkamai patar
naujama, nes “Dirva'” užvėrė 
geriausius susinešimus su Lie
tuva ir tik tada ėmėsi pinigus 
Siuntinėti.

Vokietijoj neramumams ei
nant, auksino kursas nupuolė — 
dabar geriausia Siųsti, nes už 
auksinus Teik mažiau ‘mokėti.

Užmušta keturios ypatos. Ne
dalioj netikėtai sutiko mirtį vie
nas vyras ir trįs merginos, bu
vę išvažiavę į laukus. Bay kai
lelyje ties Stop 24, jie visi va- 
Jcare, gryždami miešto linkui, 
ėjo per 'tiltą kuriuomi tik tarp
miestiniai tramvajai vaikščioja, 
žmonėms nepadaryta kelio.- Vi
duryj tilto esant, iš vieno galo 
visu smarkumu atlėkė tramva
jus, jie matyt gelbėdamiesi per
ėjo ant kitų relių, bet tuo tarpu 
nematė kad iš kito galo irgi at
ūžia kitas tramvajus. Čia juos 
..penkis ir. sugavo, keturi iš nu
muštų nuo 40 pėdų augščio til
to rasta tuoj negyvi, viena 
mergina mirtinai -sužeista.

Vaikąs nušovė mergaitę. Ne- 
dėlioj ant ūkės nuvažiavo pas 
gimines iš miesto mergaitė su 
savo tėvu ir linksmai leido die
ną. Ūkininko vaikąs radęs dvi
vamzdį šautuvą, pasiėmęs pra
dėjo taikyt iš vidaus į lauke sto
vinčią mergaitę. Mergaitė žiu
rėjo į jį ir juokėsi. Vaikas pa-

Važiuojantieji j Lietuvą, ir to
liau gali gauti paliudymus ant 
savo aplikacijų pas Dr. J. Šemo- 
Įiuįią, kuriam iš Atstovybės pri
siųsta įgaliavimai.

Kuriems reikalinga išpildyti 
aplikacijas, Dr. šemoliunas po 
senovei pasitarnauja

Toledo, O., viena mergina per
šovė savo buvusį vaikiną kada 
jis apsivedė su kita, ir pati save 
nusišovė.

Siųskit Kolei Kursas Dar Žemas

Du gelžkelių sargybiniai tar
naują sąryšyje su streiku žuvo 
utarninke Clevelando teritorijoj. 
Vieną nušovė policistas, kitas 
pats savo šautuvu netikėtai nu
sišovė. šis pastarasis žuvo Linn
dale gelžkelio dirbtuvės kieme. I

DR. V. KUDIRKOS DR-STĖS 
VALDYBA

Pirmininkas — Ą. 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.

1

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

i
 PRANEŠIMAS 3

ŠIUOMI TURIME GARBĖS PRANEŠTI JOG ’ 5

ATIDARĖME'NAUJĄ STUDIJĄ į

1289 E. 79TH ST., prie Superior ' 5 
Ir čia stengsimės patarnauti kiekvienam ?

paveikslų traukime kuotinkamiausia. į

Traukiame paveikslus pagal kiekvieno norą — dide- J

liūs ir mažus. Iš mažų padidinam ir iš didelių į 
padarom mažesnius paveikslus. S

PADAROME RĖMUS PRIE VISOKIŲ PAVEIK- 5

SLŲ IR ATLIžKAM KITOKIUS PRIE į

TO REIKALINGUS DARBUS. įWIENER PHOTO STUDIO į
į 1289 East 7 9 th Street Cleveland į
^V.V.W.W.VA.’AV.’.WA'.W.V.’.W.VAV.W.V.VJ'AW.*.".
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ISTORINIS DOKUMENTAS apie LENKUS
“SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį dokumentą 

Lenkus — tai yra LIUBLINO SEIMO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, parodoma kaip 

Ijai apgavo Lietuvius, kaip prievarta ir žulikyste antmetė ant
tuvos Liublino Uniją, kuria ir dabar jie bando atsiremti, užpuldi- 
nedami Lietuvą.

KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSIPAŽINTI SU TUO 
DOKUMENTU, todėl skubinai užsirašykite savaitinį laikraštį 
“SANDARA”.

Prenumerata metams $2.50; pusei metų $1.25.
Lietuvon metams

Laiškus su užsakymais reikia
$3.00.
siųsti šiuo adresu:

h

“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass. 
Pastaba: Kas užsirašys “SANDARĄ”, prisiųsdamas iškirpęs šį 
paskelbimų gaus dovanų Fausto Kiršos eilių knygų “Aidų Aidužės”, 

Kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

XXX

Molrinkitės taisyt ir važinėt 

Automobiliais musų 

Mokykloje.
NAUJOS VASARINĖS DIENINĖS IR VAKARINĖS 

KLESOS PRASIDEDA DABAR.
Mes kalbame ir mokiname jūsų kalboje. 

The Cleveland Automobile School Co.
1815 East 24th Street
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“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 artinjiausiame prie jo esančiame 
mieste ar miestelyje per pačtą arba bankiniuose skyriuose.

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

PINIGAI eina j 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 į Lietuvą ir ant kurių pinigai išmokama.

NORĖDAMI pasiųsti pinigus saviškiams Lietuvoje kreipkitės 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 iššiųsta 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, numerį ir miestą. v

SIUNČIANT MUMS pinigus geriausia siųsti Money Orderiais arbe regis
truotuose laiškuose1, nes taip išduodami jums kvitai apsaugos pinigus 
nuo pražuvimo, kas kartais pasitaiko pąčtuose 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 kares betvarkių ir neužtikrintų su 
Lietuva susinėsimų nesiėmė siuntinėti iš ko kartais butų buvę nesmagumų.-

PINIGŲ PERSIUNTIMO REIKALU KRE1PDAM1ES RAŠYKIT ŠITAIP:“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Ave Cleveland, Ohio
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Šiose 
kė jog k 
bą pilna 
laužiais, 
duoda v 
meilė.

Hardi 
taikymo 
ninku s 
atmesta, 
viršininl 
mojnis.

Tas p 
tokių ši 
niekam, 
streikai 
prieis ko 

Kaslini 
zidentas 
kai išėjo 
paklausy 
ryboš. I 
Darbo F 
Gompers, 
104 tos 
nutarimų 
prasižiojc

Gelžkel 
sisako ka 
400,000 į 
bininkų a 
ko klaus: 
valdžios 
nesiprieši

Darbin: 
jog šis s'l 
liūs' į skj 

Nuo p: 
išleista įs 
gelžkelių 
riams ir

Traukli 
gelyj linr; 
lis trauki' 
suvėluoja

Valdžia 
jimo pačti 
s ai nebus 
doti.

90,000 
gelžkelių ] 
streiką.

Laukiau 
kitų gelžk 
į streiką.

Oroville, 
žiu ir jų 
žeista’, bu 
užvažiavus 
ir pradėjus 
tuvė apga<

Saginaw 
tuvių darbi 
straciją u 
gelžkelių k 
vo dirbtu' 
gelžkelio d 
streiklaužii
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