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Lenkai Banditai Kankina
Vilnijos Žydus

JAU KELI MENESIAI PRADĖTU SAVO PLE-’ 
ŠIMU LENKAI NORI APKALTINT LIETU

VIUS PASAULIO AKYSE.
Andai Terorizavo Žydus Vilniuje, Dabar Dare 

Užpuolimus ant Rodunes Gyventojų.

Žydų Pogromas Vilniuje
Washington, liepos 10 d. (El

ta). — Iš Kauno gauta kable- 
ęramas pranešantis kad Vil
niuje liepos 2 ir 3 d. padaryta 
Žydų pogromas. Nukentėjo 48

I Lenkai Banditai Kankina asmenįs. Išplėšta milijoninis 
Žydus I ^ur^as- Lenkų valdžia nieko ne-

. .. , _ , įį darė to sustabdymui.Vilnius, liepos 15 d. — Ro- | _____ -
dunėj apie šimtas raitų gink
luotų vyrų terorizavo Žydus 
ir jie perimti baimės leidosi 
bėgti į visas puses. Su kulko- 

[ svaidžiais užpuolikai suvarė 
žydus į sinagogos kiemą ir te
nai juos kankino, daužė, nu
plėšė jų drapanas ir atėmė ki
tokius turėtus daiktus.

Neaplenkta net senelių po 
aštuoniasdešimta mėtų, o stu
dentai Talmudiškoj instituci
joj buvo banditų žiauriai kan
kinta.

Rabino namus užpuolus jį 
sergantį banditai ištempė iš 
lovos, išplėšė visus vertesnius 
jo namų daiktus.

Po to banditai apiplėšė dau
gelį žydiškų krautuvių.

(Anglų spauda minėdama už
puolikus savo sekančiai: “mena-Į 
mai Lietuviai”. Bet tai yra di-i 

| džiausią neteisybė, pačių Lenkų 
(paleista išteisinimui savo žvėriš- 

*sępasakyt kompanijoms"kad! kų darbų' Prie to, kaip matysi- 
jos irgi nusileistų. •’ , te žiniose iš Lietuvos, pusi. 7,

Šiose dienose valdžia pareis- ] Lenke i jau senai tose srityse 
kė jog kasyklos gali pradėti dar- žvėriškus darbus varo.) 
bą pilnai kiek įstengia su streik-____________
laužiais, o ju apsaugojimui bus 
duoda valstijų ir federalė kariu- Ruįai G žfca
iriEii i

Hardingo pasiūlymai, pradėti Saratov, Rusija. — Būreliai 
taikymosi tarybas kasyklų savi-1 išbadėjusių ir nuvargusių žmo- 
ninkų su darbininkais- vėl liko .kurie pereita meta bėgo iš 
atmesta, nes angliakasių Unijos ’ . 7 .. .. .
viršininkai nemaltė ju priima-:bado aPimt1 sncl1 slmet Jau at" 
mcnnis. gryžta palengva atgal į savo že-

Tas privertė prezidentą imtis mes, išgirdę žinių jog jau busią 
tokių šiurkščių, bet neblėdingų šįmet duonos, 
niekam; kelių, ir kiek matosi 1 
streikai tęsis savu keliu iki ne
prieis kokio nors galo.

Kaslink gelžkelių streiko, pre----- ------ -- - . ~ ■
zidentas pareiškė jog darbiniu- ] blogiau negu 'kad iškeliavo, nes 
kai išėjo prieš savo valdžią ne- kitur 'buvodami rado nepriimnių 
paklausydami valdžios darbo ta- žmonių ir visur stoką maisto, 
rybos. Bet, 'kaip sako Amerikos i Daugelį sugryžtančių maitina

104 tos valdžios darbo .tarybos c*Ja- Kiti stengiasi patįs issuai- 
nutarimų ir niekas valdžioje ne- kyt iki rugiapjūtės, 
prasižiojo prieš kompanijas.----------------------

GelžkeJių kompanijos visai at- Chinai Nori Steigt Naują 
sisako kalbėti su streikuojančių I * . iih .
400,000 gelžkelių dirbtuvių dar-1 Naują Respubliką 
bininkų atstovais, ir jeigu strei- Pekinas. — Tūlų provincijų 
ko klausimas busią išrišta per| b t iai atsisako klau ti 
valdžios darbo tarybą tam.j-jiejfa 
nesipriešina.

Darbininkų atstovai -------- .
jog šis sĮtreikas “suvarė gelžke- gti savo autonominę valdžią su 
liūs'į Skylę”.

Nuo panedėlio, liepos 17 d., 
išleista įsakymai paliauti darbą 
gelžkelių pėčkuriams , inžinie
riams ir aliejuotojams.

Traukinių vaikščiojimas dau- 
gelyj linijų sulaikyta didelė da
lis traukinių, pačto išvežiojimai 
suvėluoja po kelias dienas.

Valdžia ruošiasi prie išvežio- 
jimo pačto trekais jeigu jau vi
sai nebus galimą traukinių nau
doti.

99,000 vakarinėse valstijose 
gelžkelių prekių krovėjų išėjo į 
streiką.

Laukiamą iššaukiant streikan 
kitų gelžkelių šakų darbininkus 
į streiką.

Oroville, Cal., daug streiklau
žiu ir jų sargų sumušta, ir su
žeista, buriui iš 75 streikerių 
užvažiavus ant jų automobiliais 
ir pradėjus atakuoti. Pati dirb
tuvė apgadinta.

Saginaw, Mich., nekuriu dirb
tuvių darbininkai padarė demon- ' 
Straciją užprotestavimui prieš 
gelžkelių kompanijų ėmimą į sa- 1 
yo dirbtuves streiklaužių. Iš i 
gelžkelio dirbtuvės išvyta buris L 
streiklaužiu.’ į *■'(*" y

(Daugiau ant pusi. 8-to) '

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Streikų padėjimas Suv. Vals
tijose yra blogesnis negu visuo
menė žino. Jis gręsia šiai ša
liai labai rimtai. Prezidentas iš
leido proklamaciją grasinančią 
visiems darbininkams kasyklų ir 
gelžkelių jog busią priversti dir
bti arba kitiems kurie dirbs ne
turės streikeriai tiesos 'kištis iri 
periškadyti.

Šitokia prezidento praklama- 
cija išstatė jį ant juoko net jo 
paties partijos laikraščių. Visi 
įrodo kad niekas neturi galės 
priversti žmogų dirbti, arba pa
skirti kad jis turi tą ar tą vie
tą užimti, išskyrus karės laiku.

Gelžkeliai sako jog jie nepri
ims atgal darbininkų dabar su
streikavusių. Prezidentas galė
jo ką nors panašaus išleist ir 
kasyklų bei gelžkelių kompani
joms pagrasindamas kad jos im
tųsi dalyko rimčiau. Juk žmo
nės palaiko gelžkelius ir tie gel-Į 
žkeliai iš valdžios ir iš žmonių 
pinigų minta... Prezidentas, ku-l 
ris irgi yra žmonių tarnas, tu- 
.rėtų istyrinėt ir darbininkų pu-i

Kasdien suplaukia jų Sarato
vo, Samaros, Kazaniaus ir 'kito
se stotyse, ir dauguma jų išrodo

Pekind valdžios ir kviečia' kitas 
■tikrina provincijas dėtis į vieną ir įstei-

Kantone išvytu prezidentu Dr. 
Sun Yat Sen.

Sun Yat Sen, po išbėgimo iš 
Kantono, savo sostinės pietinėj 
Chinijoj, už poros dienų vėl su- 
gryžo įr naujai bombardavo Ma- 
kao fortus. Sun nuolat laukia 
naujiį pulkų ateinant jam į pa
galbą kurie nesutinka su prieši
ninkais išvien eiti.

Išvažiavę i_ iš Amerikos 
Lietuviai Birželyj 

Washington, liepos 11 d. (El
ta). — Per birželio mėnesį Lie
tuvon išvažiavo:

Vyrų 241
Moterų 83
Berniukų 57
Mergaičių 58
Išviso 439

Hagos Konferencija gal 
vėl Atsinaujins

Haga. — Rusijos delegacijos 
pirmininkui Litvinovui išreiškus 
jog Rusijos atstovų tarimaisi su 
kitų šalių atstovais užbaigta, lie
pos 13 d. konferencija pertrauk- 

I ta. Rusai smerkė kitų šalių at- 
I stovų griežtą, sovietams nepriei
namą konferencijoj nusistatymą 
delei kurio toliau negalima kalbų 
vęsti. Taipgi pasisakė jog jie 
'tikėjosi biskį daugiau ceremoni
jų konferencijos užbaigimui, o 
dabar įvyko tik jų paprastu pa
reiškimu jog jie daugiau negali 
dalyvauti.

Po Rusų atsisakymo, visos ko
misijos nutarė pertraukti savo 
svarstymus. Pareikšta Rusams 
kad jeigu jie nieko naujo iš sa
vo -pusės neturi pasiūlyti, konfe- 

I rencija lieka užbaigta.
Paskiau pradėjo paaiškėti kad 

Rusai bandys nusileisiti ir dary
ti kitus siūlymus. Belt Litvino
vas tą užginčino.

Visi suvažiavę Hagon atstovai 
apsiliko dar savaitę laiko tenai 

| pagaminimui raportų savo val
džioms.

Litvinovas yra vienrankis su 
Trockiu, kuriedu vadovauja visą 
kairįjį raudonųjų Rusų sparną.

Liepos 16 d. pranešimai atei
na jog visų konferencijoj daly
vaujančių valstybių atstovai ta
riasi pasikvies! Rusus pakarto
ti savo dalyką. Ar tas atgai
vins konferenciją sunku spėti.. 
Ką ant to pasakys Maskva tik 
tada ,b.us žinia kaip toliau ■ eisis.

Delegatai, paskutinė žinia sa
ko, ne visi turi vilties dalykų 
pagerėjimui, bet dar nenori ap- : 
leis'! i Hagos iki nepersitikrins . 
kad si? Rusais nieko neišeis.

Liepos 17 d. nuosavybės ko- į 
misija nusprendė ant liepos 18 d. 
vėl susieiti su Rusais.

Litvinovas, sako žinia, pasi- ■ 
kvietė visų tęijų komisijų pir- . 
mininkus perkalbėjimui klausi- | 
mų ir 'būdų kaip butų galima at- ' 
naujini tarybas.

ŠAUTA Į PRANCŪZŲ NELAIMES IR JOSE 
PREZIDENTĄ 1

Paryžius. — Tūlas Paryžiaus 
anarchistų draugijos narys ir 
tos draugijos sekretorius, 23 m. 
amžiaus, liepos 14 d., kėsinosi 
nušauti Francuzijos prezidentą 
Millerand ir premjerą Poincare. 
Paleido tris šūvius, nei vienas 
taikytų žmonių neužgavo, bet 
tuoj arti buvę žmonės jį sičiu- 
po ir baisiai sumušė. Tą dieną, 
po apvaikščiojimo Francuzijos 
revoliucijos ir bastilijos puoli
mo, prezidentas ir premjeras iš 
parodos įgryžo namon, ir juos' 
užpuolikas tam tikroj vietoj lau
kė. Kulka lėkdama į šalį tik 
sužeidė vieną moterį.

ŽUVUSIEJI
Kansas City, Mo. -— Penke

tas žmonių užmušta ir 40 
žeista pasažieriniam trūkiui 
simušus su. prekiniu trukiu.

KUN. FAB. KEMEŠIUI
su-
su-

Vokietija Sumokėjo 50 
Milijonų Aukso Markių

Paryžius. — Vokietija prista
tė 50,000,000 aukso markių rei
kalingos karės atlyginimo mO- 

Ikesties ant liepos 15 d. Pirm 
to Vokietijos valdžia savo notoj i 
pareiškė Francuzijai jog ji mo
kėdama apsunkintų savo finan
sinį padėjimą išsivysčiusį pas
tarose krizio dienose, vienok at
sakė Prancūzai jog nežiūrint ko
kios pasekmės bus Vokiečiai tu
ri mokėti.

1 4 Užmučįta Bažnyčioj
Kairo, Egiptas..'— Abu Eleta 

Mahomdtoniško maldnamio sto
gui įlužus užmušta 14 ir sužeis
ta virš 20 žmonių. Daug šiaip 
nuostolių padaryta. Tan mald- 
namin buvo suėję ant meti
nių švenčių savo tikybos įkūrė
jo Mahometonai iš visų šalių:

Airiai Nepadeda Ginglų 
iš Rankų

, Dublinas. — Limericke mūšy
je respublikonų su Laisvos Val
stijos kareiviais liepos 15 d. žu
vo -keturi ir daugelis sužeista. 
Respublikonai dar vis laikė bu- 
dinką kurį jie užsibarikadavo.

Bėgyje pereitos savaitės val
stijos kariumenė suėmė į 500 ne
laisvėn Airių respublikonų ka
reivių.

Liepos 17 d. Cork miestas bu
vo apgultas respublikonų sukilė
liais, kurie visą miestą turėjo 
savo kontrolėj. Laivų įvažiavi
mas į Cork uostą uždaryta. Vi
same mieste bedarbė, nes dirb
tuvės užgrobta kareivių susta
tymui. ...

Tullamore miestas, kurį laikę 
Airiai respublikonai, buvo bom
barduojama sunkiomis kanuolė- 
mis.-

Watertown, N. Y. — Astuoni 
vaikai, nuo 11 iki 16 metų am
žiaus, suplaišyta į šmotus nuo 
eksplozijos 75-milimetrų grana
tos prie namo žmogaus kuris tą 
granatą turėjo. Jis granatą lai
kė sau karės atminčiai, bet pilną, 
ir buvo pakabinęs kaipo svorį 
durims uždaryti. Vaikai prie Į 
namo ant žolės lošė. Jie grana-l 
tą nusikabino ir pasiėmė į žais
lų skaičių. Turbrit kuris vaikas 
smalkiau ją užgavo nuo ko ji] Klausinėju viename ir kitame 
eksplodavo ir sudraskė visus ap- knygų Store ar 
link ją buvusius vaikus. T— •- ■ 
gai nuo sprogimo plačioj 
linkėj visi išbirėjo.

sos tautos didžiuojasi ir remia
si savo istorija, papročiais, kas 
butų labai svarbu ir mums, ka
talikams,, žinoti apie savo tiky
bos praeitį. Pagal “Gyvenimus 
šventųjų“ žinome tiktai vieną 
pusę •— antroji pusė yra paslap
tis, toji gadynė kada Papa su 
kunigais valdė pasaulį.

Man labiausia patiko Voltaire

(ATVIRAS LAIŠKAS)
KUNIGE: Perskaitęs kunigo 

straipsnį “Melams Sugriauti”, 
gale radau paminėta Volterio 
plati šeimyna, žingeidumas ma
ne pagavo dažinoti kas per pau
kštis tas Volteris buvo? Pir- 
miaus vis tikėjau kad tai musų 
Edvardas Volteris, profesorius, 
Petraburke, o dabar Kaune. Bet
klydau. Kunigo minėtas Volte- litanija visokių atlaidų-atpuskų, 
ris gyveno ir mirė Paryžiuje, ir kur už paskirtą sumą galima bu- 
katalikų kunigai minės jį iki gy-, vo atsipirkti per 'kunigą nuo di- 
vi bus. O kad Dievas duotų kad džiausiu griekų, kaip ana net 
ir musų Edvardas Volteris iš, tėvažudystės. Šiandien atlaidai

Į Kauno taip amžinai minavojapiu rodos yra visai iš mados išėję, 
■taptų. ir juos galima gauti tiktai už

Seattle, Wash. — Per durnus 
ir miglą susiėjus dviem laivam 
vienas-ant kito, didelis mažesnį] 
sudaužė ir su juo nuskendę ke
turi jūreiviai.

* * *
Greenville, Pa.— Visa šeimy

na iš penkių žmonių, jauniau
sio 4 m., seniausio 89 m., liko 
išnaikinta trūkiui užlėkus ant jų 
automobiliaus užvažiavus ant re
lių. Visa šeimyna važiavo pas 
gimines į vestuves.

Los Angeles, Cal. — Užside
gus ir nukritus orlaiviui, žuvo 
lakūnas ir du pasažieriai.

Niagara Falls, N. Y. — Lie
pos 17 d., Niagaros vandenpuo- 
lin, tiek 290 pėdų augščio, įšoko 
ar netyčia įkrito moteris, ir visu 
smarkumu ją vanduo nunešė že
myn ant prapulties. Nekurie 
iš toliau matę ją sakė jog ji tu
rėjus rankose ir kūdikį.

Kokia kita moteris iš Buffalo 
telefonavo-Niagarą Foils polici
jai jog iš tenai vykstanti mote
ris į vandenpuolį nusižudyti.

ir juos galima gauti tiktai už 
atsidūsėjimą 100 dienų, 300 die- 

I nų, 500 dienų iki 7 metų ir 7 
kvadragenų. ,Bet tikro supra
timo neturiu kokią naudą iš tų 
atlaidų turėti galima? Sykį pas 

i žydą radau ant stalo katalikiš
kai laikraštį “The Faith”, kuria
me ibuvo paaiškinimas jog daik
tai pašventinti su atlaidais tū
lam laikui, o pametus, ar pa-

Vokiečiai Beveik Visi už 
Respubliką

Berlinas. — Politiškam krizini 
užėjus, Vokietijos reichstage iš
leistą antru skaitymu bilius ap
saugojimui respublikos. Didelė 
dauguma atstovų balsavo už tą 
bilių, kuriuomi visos šalies jie-, 
gos lluri būti sudėta atsitikime 
jei respublikos valdžiai gręstų 
pavojus.

, . ----- —' neturi Volterio?
Lan-) Nežinom, atsako. Žydukas tą 
apie- girdėdamas 'atnešė už ‘Iris cen

tus knygelikę nuo 8 lapų Vik-
1Į toro Hugo kalbą,- sakyta kada 

i Voterio kaulus su didele pagar
ba sudėjo į Panteoną, Paryžiu
je. Iš Hugo kalbos sužinojau 
Volterio didybę ir drąsą atsi
kreipti prieš kunigiją ir parody-Į vogus juos, atlaidus gauna tu- 
ti svietui tokia kokia ji yra, už! rintis kryželį, medalį ar ražan- 
ką kunigai nedovanos Volteriui čių.
'sudnos dienos. Bet paties Vol- Bet bėda man nemokant tos 
torio negavau, ir žydas pasakė nabašninkų Lotynų kalbos, ku- 
'kad jį galiu miesto 'knygyne gau- rios rodosi nei Voltaire nemokė
ti. Einu į ‘knygyną ir prašau jo, ir dėlto .paduodu čionai visą 
Volterio. Knygius paakina ma- straipsnelį originališkai, ir tikiu 
ne kad tai Voltaire, o ne Volte- kad atsiras to'kis gal kuris išgul- 
ris, ir atneša Voltaire’o Filozofiš-Į dys jį Lietuviškai ant naudos 
ką žodyną dviejose knygose.
Dievuliau tu mano, 'ko tame žo
dyne nėra’. Jei tiktai butų jame 
ir Lietuvos kunigai, tai butų pil
nutėlė knyga.

Gal kas ir papildys, nes mu
sų kunigai šiandien negyvena 
šios gadynės dvasia-laiku, be'. 
Voltare’o rašyta ja gadyne, be
ne 15—16 amžiaus gadyne, kada 
viskas prigulėjo Papai ir kuni
gams — turtai, dūšia ir kūnas, I 
ko užsimanė ir musų kunigai 
šiandien.

Tame žodyne radau ir šventą 
Domininką, rožančiaus pirmąjį 
pravadnyką, gyvenusį pradžioje 
13-to šimtmečio, kuris išrado 
šventą Inkviziciją ir buvo jos 
viršaičiu, taip kad po jo akių 
vienoje dienoje tapo nukirsta 80 
galvų, o gyvų žmonių sudeginta 
400. ' Z1

Gyvenime šventųjų apie šv.
Domininką skaičiau {Liktai kaipo 
labai pabažną žmogų ir gynėją 
vieroš šventos nuo eretikų. Apie 
deginimą gyvų žmonių ten nieko 
■neminėta, kas butų labai svar-( 

zuis katalikams žinoti Į 
Domininkas su savo ar-

ROMANO PONTIFICI 
HUMANAE CREATU- 

DECLARAMUS, DICI- 
DEFINIMUS, ET PRO-

visų katalikų, nes yra parašytas 
Papos Bonifaco VIII, 1303 me
tuose, gadynėje augščiausios pa
pos valdžios:

“Uterąue ėst potesta'te eccle- 
siae, ąpiritualis scillicet gladius 
et materialis. Sėd is quidem pro 
ecclesia, ille vero ab ecclesia 
exercendus; ille sacerdotis, įs 
manu regum ac militum, SĖD 
AD NUTUM ET PATENTIAM 
SACERDOTIS. Oportet autem 
gladium esse sub gladio, eit tem- 
poralem audtoritatem spiritual! 
subjici potestati. PORRO SUB- 
ESSE 
OMNI 
RAE 
MUS,
NUNCIAMUS OMNINO ESSE 
DE NECESSITATE FIDEI.”

Katalikai nepažindami savo ti
kėjimo istorijos yra vaikai.

Man rodos kad musų pažanga 
į demokratiją susiduria su nesu
kalbamu priešu autokratija ir 
demagogija kurios reiškėjais yra 
musų dvasiškieji vadai, o jų tar
pe ir kunigas Fabijonas Kemė
šis. Brolis da Fe.

(Voltaire’o 'knyga ‘Kandidas’, 
su plačia istorija iš inkvizicijos, 

Užpuolikai priversta pasi- britų didis nuopelnas' Kunigui F. yra išleista “Dirvos”. — žiur. 
Kemešiui už paaiškinimą. Vi-j skelbimą pusi. 3. — Red.)

Uskube, Jugoslavijoj, pol’.ci- i_______ ,
jos mūšiuose su ginkluotais ban-; bu visiems 
ditais atėjusiais per Bulgarijos kiek šv. 1 
rubežių, užmušta dešimts žmo- mija gyvų žmonių sudegino. Čia 
nių. 
traukti.Nevalia Moterims Keli-- 

niu Dčvėt
Ziop City, Illinois. — Mieste 

pranašo Volivos, kuris -skelbia 
jog žemė yra plokšti ir kad sau
lė prikabinta ant. dangaus, iš
leista dictum jog moterims ne
valia rodytis gatvėse su kelinė
mis, kaip dabar prasidė|jo apsi
reikšti mada. Kožnas policis- 
tasj Volivos įsakymu, turės pa
rankioj vietoj paklodę, ir pama
čius kelinėse einančią moterį ap
sups paklode ir atgabens į poli
cijos stotį.

Nesenai dar Volivos įstotus 
dabojanti ranka nubaudė vieną 
moterį ėjusią gatve apsivilkusią 
tokia jake per kurią galima bu
vo lengvai matyti kas po apačia 
radosi.

Iš Bjblijos Voliva išrašo žo
džius prie ineigų į vasarines jo 
miesto maudynes: “Moteris ne
turi dėvėti kas priguli vyrams, 
ir vyrai neturi apsidėti moteriš
kus rubus: nes kas -taip pasielg
tų prasižengtų prieš Jehovą, sa
vo Dievą.”
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Neužmirškit Saviškių Lietuvoje
JUS čia perpilnai turėdami laikraščių ir neįsivaizdinat

Francuzija Visai Prie ’
Bankruto

Paryžius. — Francuzai nieku 
budu negali išsisukti iš savo pi
niginių bėdų, norėdami būti pil- joj Zwestene, Prūsijoj, kur per- 
noj militarėj užpuolimo tvarkoj. 
Taksus kelia kas metai, ir ant 
sekančių metų rengiama pakel
ti gyventojams mokesnis.

Nekuriuos viešuomenės dar
bus valdžia mano pavesti Vokie
čiams apdirbti Francuzijoj.

Anglijai pradėjus reikalauti 
kad Francuzija mokėtų nuošim
čius už paskolintus kairei pini- Vokietijoj, netoli Kossano, su
gils, šiose dienose Francuzų pi- sekti užmušėjai Dro Ralthenau, 
nigai nupuolė žemiausia negu pžrubežių miniritorio, abudu nu-

. . . , sisove kada policija apspito ju.
siais metais yra buvę nupuolę. Inamą ir norėjo juos suimti. j miestų darbininkų unijų.

10 Žuvo Ekeplozijoj
Vokietijoj

Berlinas. — Didelėj eksplozi-

viršis karinės medegos buvo ar
doma, užmušta dešimtis žmonių, 
daugelis sužeista.

Grodene kelios dienos prieš 
šitą eksploziją kilo kita eksplo
zija, kame irgi užmušta keletas 
žmonių.

New Yorke galutinai įsteigta 
Amerikos Darbo partija dalyva
vimui politikoj. Ji susideda .iš 
socialistu, ūkių darbininkų ir Į 
miestu darbininku uniiu.

ko priežodis “Sotus alkano nenumano". Ir tiesa. Ne vi
si skubinasi užrašyti saviškiams laikraštį. Jų alkį laik
raščių labai lengva paganedinti. Už dolarį-kitą galima 
papenėti juos dvasiškai per visus metus.

Užrašykit saviškiams Lietuvoje “ARTOJĄ” ir “DIR
VĄ” — už $4.25 metuose pralinksminsit visą kaimą.
“DIRVOS" kaina metams $3.00.
“ARTOJO” kaina metams $1.25.
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.
“DIRVA” arba

7907 Superior Ave.

Pusei meti) $1.50
Pusei metų 65c

Tai ir viskas.
(

“ARTOJAS 
Cleveland, O.

ie — užrašykit Laikraščių
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Iš Lietuvių Gyvenimo |
LAWRENCE, MASS.

Lenkams nosis, čia Lenkai 
gavo sloniaus ilgio nosį. Liepos 
4 d. atsibuvo čia didelė visų tau
tų Amerikoniška demonstracija. 
Dalyvavo visų šiame mieste gy
venančių tautų organizacijos, 
sykiu dr Lietuvai, kurie taipgi 
buvo užkviesta! Lenkai gi pa
sakė parodos vyriausiam vadui 
kad Lietuvių čia esą visai ne
daug, jie eisią su mumis vienam 
skyriuje. Kada tokią Lenkų šu
nybę išgirdo Lietuvių parodos 
maršalka jis tuoj kreipėsi į pa
rodos maišalą pareikšdamas jog 
jeigu jis Lietuvius pastatys ne 
tik su Lenkais bet net arti prie 
Lenkų tai Lietuviai visai atsisa
kys dalyvauti toje parodoje.

Tada miesto parodos marša
las pastatė mus atskirui Lenkų 
už kokių šešių skyrių kitų tau
tų. O kada išėjo demonstraci- 
jon Lietuvių pasirodė daugiau
sia už visas tautas — net apie 
penkių tūkstančių minia. Vyrai 
visi buvo su šiaudinėmis skrybė
lėmis, taipgi dalyvavo suviršum 
šimtas moterų; jos visos buvo

(gražiai apsitaisę. Nors Lietu- 
Iviai savo išsirengimu dovanos 
I negavo, bet garbė mums už su
ėjimą didžiausio skaičiaus už vi
sas kitas paskiras grupes. Čio- 
naitiniai žmonės netikėjo kad 
taip daug Lietuvių yra, taip kad 
Lietuvių pasirodymas visus at
kreipė į save. Len'kąi už tokią 
savo melagystę prieš miesto vir
šininkus užsitarnavo sloniaus il
gumo nosį. Lenkai suvedė de- 
mons'tracijon net savo vaikus ir 
sulenkėjusius gaivalus, kurių 
prie Lenkų nebuvo -galima pri- 
skaityti. Musų vienų moterų 
buvo daugiau nekaip visų Len
kų, o tie musų sulenkėję mar
giai, kuomet reikėjo maršuojant 
susitikti, nosis nuleidę bijojo į 
savo žmones pažiūrėt, lyg but 
apsivogę. Nors jie slėpėsi nuo 
musų bet mes juos visus žinom. 
O Lenkai mat buvo sugudravo- 
ję su didžiausia Lietuvių minia 
pakelt savo vardą prieš svetim
taučius. Ištikro tada butų bu
vę tikėta kad Lietuvių ir nėra.

kams pagelbėt, nes iš bažnyčios 
neparagino savo tamsuolių da
lyvauti kuodaugiausia parodoje, 
o panedėlyje ragino vietoj į pa
rodą visiems važiuot j jo pikni
ką. Bet turbut ir jis laimėjo 
su savo pikniku kaip Zablockis

Lietuviai Puikiai Pasiro
dė Londono Demon

stracijoj
Tautų Sąjungos demonstraci

ja Hyde Parke. Birželio 24 d. 
kiekvienas Londono Lietuvis iš

su muilu, nes ir jo vyčiukai da-(Pat. ry.to anksti ruošėsi Prie tos 
lyvavo parodoj." Laikas butų j iškilmingos Tautų Sąjungos de- 
suprasti kad jis yra Lenkų pa
sekėjas ir jo nereikia klausyti.

Natkevičiaus prakalbos, čio
nai dar atlankė mus gerbiamas 
svetis iš Lietuvos, Kapt. Narke
vičius, su prakalbomis liepos 7 
d. Jo kalbos neminėsiu, ne? jį 
jau visur Lietuviai girdėjo, vien 
'tik pasakysiu kad malonu to
kius kalbėtojus girdėti. Publi
kos buvo neperdaugiausia, ir au
kų surinkta mažokai, suvirs $20. 
Priežastis gal tame 'kad- pats kal
bėtojas nėjo rinkti'aukų, rinko 
vietiniai. Kitas dalykas, čionai 
jau 17-ta savaitė kaip eina strei
kai ir dar galo nėra. Prakalbo
se buvo raginimų rąžytis prie 
Sandaros, taigi prisirašė kele
tas naujų narių.-

Čia pradėjo rastis vaikų vagi
lių iš pačių Lietuvių. Vienas to- 
kis, 14 m. amžiaus, Juozas Bauz 
ba, gatvėj išgrobė moteriškei iš 
rankos krepšelį ir leidosi bėgti.

monstracijos.
Mažutėliai vaikučiai parėdyti 

baltai, mergelės pasirėdžiusios 
tautiškais rubais, su rūtų vaini
kėliais, moterįs ir vyrai, jauni ir 
seni, visi skubino prie tos iš
kilmės kad pasirodyti jog yra 
pasaulyje tauta apie kurią prieš 
karę ir-dabar.nesenai dar mažai 
kas -tenorėjo ir žinoti.

Pirmiausia visi Lietuviai su
sirinko į paprastą savo salę ant 
Cambridge road ir iš čionai mo
torais ir įbusais keliavo į West
minster, -palei parliamentą.

čionai susirinko visų tadtų 
dalyvavusių demonstracijoj šnip

inės, o iš čionai 4 vai. po pietų 
[procesija pradėjo judintis į pa
skirtą vietą — Hyde Park — 
kur buvo paskirta platformos 
prakalboms, ir (čia nuo (tarptau
tinės platformos No. 6 Kun. K. 
Matulaitis, vienas iš tvirčiausių 
musų Tėvynės Lietuvos ' šulų

• —-------a* xx/.xxwox vvBv*. Anglijoj, prabilo:
Antras dalykas, musų Romos Bet nabagas paskui pateko į po-Į “Teisybė — žmonija žengia 

šmugelnin'kas irgi norėjo Len- licijos nagus. Lawrencietis. pirmyn, bet jos takai ne rožė

tsi

Yra šeši milionai pusiau nedapenetu vaiku 
ir jų ievai nežino

plačiau vartoti virtuose valgiuose irgi.

Kuomet kunks išlėto nyksta, nes 
negauna tinkamo maisto, daktarai tą 
vadina "Nedapenėjimu”. Dažnai pra
eina ilgas laikas iki jis pastebima, ir 
gali būti kad vaikai visur apie jus ken
čia nuo to. Gali būti kad ir jūsų vai
kai nėra pirmos klesos kūno stovyj, 
nors niekad to nepatėmijat.

Nedapenejimas užprašo ligas.
Apskritai, tėvai neganėtinai rimtai su

pranta svarbą kad vaikai nedapenimi. Daž
nai tas prasideda kuomet vaikas dar yra 
visai mažas. Nors diduma kūdikių gimsta 
sveiki, bet beaugant jų reikalai nejučiomis 
apleidžiama. Per visas mokyklos dienas, o 
ypač kada vaikas apleidžia vaikystės die
nas ir bręsta j jaunuolį, jo sveikata reika
lauja atidaus prižiūrėjimo.

Ligos tarpsta pas nedapenėtus vaikus. 
Pavyzdžiu, jei vaikas pagauna kiekvieną 
ligą, tai jis veikiausia neturi atsilaikymo 
galės, kurią jo kūnas turėtų jei 'butų tinka
mai maitinamas. Pikčiausia liga tai džio
va, kuri yra lengvai gaunama nedapenėtų 
vaikų.

Kaip jus apsaugosi t savo vaikus?
Ar statytų tėvas bei motina savo vaikus suži- 

niąi į pavojų? žinoma ne; vienok tėvai su ge
riausiais norais dažnai nežino kad jų vaikai ne
gauna užtektinai pieno. Pridėjus Borden’s Eagle 
Brand prie maisto, motina gali būti tikra kad jos 
vaikai gauna tinkamo maisto nuveikimui Visų 
nelaimių.

Nesenai atrasta jog Eagle Brand pienas turį 
visus elementus reikalingus pataisymui nedape
nėjimo. Daryki tarpe mokyklos vaikų bandymai 
parodo kad vaikai penimi Eagle Brand pienu ap
skritai įfeyja septynis svarus daugiau svorio ne
gu tie kuriuos penėjo pienu iš paprastų butelių. 
Daugelis vaikų augo dusyk greičiau negu papras
tai. ' v

Jų mokytojos pareiškė po tam kad šitie vaikai 
ne tik geriau ir sveikiau išrodė Ijiet kad greitai 
pažangėjo ir moksle. Ir, žinoma, jų motinos džiau
gėsi kad jų vaikai' greitai sveiko ir vikrėjo.

Kas yra šiltas apsaugojantis 
maistas?

Eagle Brand yra pienas, gryniausia rūšis rie
baus pieno, sumaišyta su cukrum, šitas moksliš-

kas sumaišymas pieno ir pridėtinės karbohydratų 
vertybės suteikia Eagle Brand Pienui visus reika
lingus veiksnius nedapenėjimo nugalėjimui. ~

Eagle Brand turi ganėtinai proteinų arba kū
ną budavojančių ir pataisančių substancijų; ja
me apsčiai yra kalkių arba kaulus budavojančios 
medegos. jis turi reikalingus vitaminus — ne vie
ną bet visus tris; bet ypač jis turi savyj šitą 
pridėtinę karbohydratų vertybę. Karbohydratai 
yra naudingiausi energijos gamintojai. Proteinai 
ir riebalai taipgi teikia energijos, bet karbohydra
tai lengviau ineina kunan ir todėl greičiau paga
mina' energijos, mažiau nuvargindami virškini
mo aparatą., Kadangi kiekvienas kūno pasijudi
nimas, viskas ką vaikas daro, reikalauja energi
jos tai šitas pridėtinis karbohydratų veiksnia yra 
labai svarbus Eagle Brand Piene. Nes jeigu vai
kas negauna užtektinai energijos iš savo maisto 
tai jo kūnas tikrenybėje kurinasi iš savęs paga
minimui energijos, ir iš to kįla netekimas svorio 
su vijomis blogomis pasekmėmis.

Eagle Brand labai lengvai suvirškinamas. Ypa
tingai Eagle Brand Pieno pagaminimo procesas 
veikia į pieno kaseiną, taip kad jis nekrekėja vai
ko viduriuose. Teisybę sakant, Eagle Brand su
teikia visus augimo veiksnius suvirškinamiausioj 
formoje. Maitinamas tokiu maistu kame, yra 
Eagle Brand pieno, nedapenėtas vaikas turėtų 
laipsniškai atgauti sveikatą ir vikrumą normalio 
vaiko.

Pirmiausia tėmyk svorio didėjimą
-Pirmiausias ir žymiausias pagerėjimo apsireiškimas nedapenėtame vaike yra svorio' padidėji

mas. Nedapenėtas vaikas visados yra kudas. Jei esat susirūpinę savo vaiko sveikata, duokit jam 
reguliariai Eagle/ Brand pieno. Atskieskit jį pagal mokslišką formulę pdduotą žemiau. Tėmykit 
vaiko svorio didėjimą, nes- tai pirmas ženklas Eagle Brand veikmingumo. Neskaitant Eagle Brand 
kaipo gėrimo, duodamo sykį į dieną su rytiniu ar popietiniu valgiu, daugelis motinų stengiasi jį 
kiek galima ' . .. . - - . - -

nuola- 
ir var- 
Eagle

Paduok savo krautuvninkui 
tinį užsakymą ant Eagle Brand 
tok jį nuolatos per tūlą laiką. 
Brand nėra brangus, kadangi kiekvie
na jo dalelė yra grynas maistas tokioj 
formoj kuri geriausia tinka vaiko rei
kalams.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

'ZfGEE

^"borden 
New voa

mis, o erškėčiais iškloti. Kiek
vienas jos žingsnis kraujais ir 
ašaromis aplietas.

“Nekalbėsiu apie senovę, pri
minsiu tik musų laikus.

“Seniau, kaip mums musų se
neliai paduoda, tik -maža žmo
nių saujalė turėjo liuosybę ir 
teises, o visi kiti vergavo. Jie 
gyveno, dirbo, Vargo ne sau bet 
savo ponų naudai.

“Pabaigoje užpereito šimtme
čio kilo baisio? karės už žmo
gaus teises, kurios tęsėsi 26 me
tus (1789—1815).

“Dar laike šios karės, sąmo- 
ninkai ar ne, to nežinau,- buvo 
iškelta obalsis: “Už paliuosavi- 
mą mažųjų tautų,’ kurios taip 
pat gyveno, dirbo, vargo ne sau 
bet pavergėjų naudai. Visas pa
saulis nuo patrankų drebėjo, 
dangus nuo durnų apsiniaukė, 
kraujas' upeliais tekėjo, bet — 
laimėta.

“Pasiliuosavo: Finai, Estai, 
Latviai, mes, Lenkai, Čeko-Slo- 
vakai, ir tt., bet kad didesnės ir šmugelius įsikalbi kiti ma- 
viešpatijos vėl nepavergtų ir ne- no kad jau ir apie šonkau- 

Į nuskriaustų mažesniųjų, kad vėl liūs užmiršti. Bet nemisly- 
karė neiškiltų ir nestabdytų ra- kit, ba kaip visi griešni 
mų plėtojimąsi kultūros, suma- žmoneliai taip ir aš žinau 
nyta prakilnus būdas: visas tau- kad sviete yra mano palai- 
tas, didžias ir mažas, sutraukti das šonkaulis ir apie jį tan- 
’ T..,;,, pamisimu.

Ba matai taip liko pada
rytą ir surėdyta kad apie

• šonkaulius kiekvienas vyras 
i turi rūpintis, ba jis jo netu
ri. <

Rojuje gerb. Adomas gy
vendamas visai nežinojo kad 

įgali būti prie jo dar kas ki
tas, galėjo sau apie filosofi
jas mislyt, visokius daiktus 
sugalvot, ir viską išrast, ale 
jis pirmiausia išrado kad 
jam ko noęs trūksta, ir pra
dėjo nerimaut.

Aš ir dabar sakau, jis bu
tų nežinojęs kad jam reikia 
gerb. Jievos, jei Dievulis ne
būtų tą išmislinęs, ir mes 
vyrai dabar laimingai būtu
me galėję7sau politikas -va
rinėt ir daugiau apie nieką 
nesirūpint.! '

Žinojo-nežinojo daę gerb. 
Adomas ko jam reikia, štai 
Dievulis sumislina kad jam 
[reikia gerb. bobos. Ir štai 
laukė krūme pasislėpęs iki 
gerb. Adomas užmigs, o ka
da užmigo, Dievulis pokšt 
išlaužė jam šonkaulį, ir ka
da ant rytojaus atsikėlė ra
do šalę save gulinčią gerb. 
Jievą.

Nuo- tada taip ir ėjosi: 
Buvo kur nebuvo vieni vy
rai, ale kada pasirodė šon
kaulis tuoj jiems smagiau 
pasidarė.

Nors Babelio bokštą buda- 
vojant Dievulis ir sumaišė 

(žmonių liežuvius, rodos bu
tų galėję vyrai užmiršt Su 
mergomis kalbėtis, atprasti 
ir butų likę gerai. Ba jie ta
da vieni prie bokšto “Statymo 
dirbo, moterų nebuvo, o ka
da liežuviai susimaišė nei 
vienas vyras negalėjo su sa
vo šonkauliu susikalbėt. Alė 
mat jie išrado susikalbėjimą 
akimis, ir nuo tada tarp vy
rų ir mergų prasidėjo nauja 
meilės kalba kuri išsiplatino 
po visą žemę.

Bet Stojos taip kad sviete 
be šonkaulių gyvenimas liko 
vyrams nuobodus. Visi jų 
jieško — seni, jauni, raiši ir 
kuproti, nebiliai dr akli ir ki
tokie.

Užtai nuo svieto pradžios 
šonkauliai, žinodami kad be 
jų vyrams vieniems neramu, 
visokias gudrybes vartojo, 
vienus jos apgavo, kaip gerb. 
Jieva Adomą Rojuje abuolį 
priprąšydama nuskinti, ir jie 
į bėdas pateko. Karaliai so
stų nustojo kaip Adomas 

. Rojaus, kiti galvų neteko 
pažymėjimui kelionės kaip indikas kalakutų die- 

tikslus. Ir pasportaį išduoti nuo noj Amerikoj. Per kitus 
sausio 3 d. 1918 m., bus priimti vyrus moterįs karalienėmis 
kaipo pripažinimas ir aiškus pa- pastojo, per kitus pačios val- 
Ijudymas prašytojo pilietybės. 
Dabar keleiviui <tik reikalinga iš
pildyti pasporto aplikaciją. Su- tokie paiki buvo ir kodėl- be 
lyginan-t.su -karės laiko reikala
vimais, dabar visai lengva iš
gauti pasportus Suv. Valstijų 
piliečiams norintiems išvažiuoti.

Nesenai įvestomis reguliaci
jomis, pasporta duodama be nu
rodymo vietų kurias keleivis 
lankys. Geriau sakant, (kuomet 
reikalinga pažymėti šalių vardus 
kurias pasporto ėmėjas lankys, 
paspontąi išduodama į visas pa
saulio šalis. F.L.I.B.

*■ GERB. r*
^Opraqilo kampeli^

KAM TIE ŠONKAULIAI 
REIKALINGI?

Kai žmogus apie politikas

į vieną šeimyną, Tautų Sąjunga 
pavadintą, kurioje teisybė, bro
lybė ir lygybė viešpatautų.

“Baigdamas šaukiu: Lai gy
vuoja Tautų Sąjunga — ideale 
tautų šeimyna, lai gyvuoja lor
das Robertas Cecil — šauniau
sias jos rėmėjas, "lai gyvuoja 
Anglų tauta, garbinga josios gali būti prie jo dar kas ki- 
paturėtoja ir užtarėja!”

Demonstracijoj dalyvavo apie 
700 Lietuvių, tarpe kurių buvo 
gerbiami musų atstovai: Naru
ševičius, Petkevičius, Rabinavi- 
čius, Gineitis ir svečiai atkeliavę 
iš kitur. (

Po prakalbų Lietuviai gryžo 
atgal į salę, 'kur pasidrutinę-pa- 
silinksminę, apie 11 vai. vakaro 
išsiskirstė kiekvienas į savo na
mus.

Svetainėje gerb. Gineitis sa
vo kalboje dėkavojo Lietuviams 
už taip -skaitlingą susirinkimą, 
dėkavojo motinoms už, parengi
mą gražiai savo vaikučių ir lei- 

' dimą dalyvauti demonstracijoje;
dėdavojo mergelėms už tai kad 
jos skaitlingai pribuvo pasipuo
šusios tautiškais rubais, kas pa
gražino visą procesiją, dėkavojo/ 
taipgi Škotijos Lietuviams už 
prisiuntimą visokių papuošalų, 
tautiškų rūbų, rūtų ir abelnai 
už prisidėjimą prie tos demon
stracijos nors ir minčia.

Didžiausią įspūdį ant visų 
padarė map vaikučiai, kurių bu
vo apie septyniasdešimts — visi 
beveik vienmečiai, baltai aprėdy
ti ir susodinti ant plataus veži
mo aplink keliom eilėm 'kaip ant 
kokio katafalto, kurį tempė ke
turi širmi žirgai, prategiui pa
kinkyti.

(Taipogi gana puikų įspūdį pa
darė gan diktas skaitlius mer
ginų tautiškuose rūbuose, ku
rios puošė visą procesiją, o taip
gi padarė puikų įspūdį ir dik
tas skaitlius -Lietuvių, kurie savo 
skaitlingumu perviršijo visas 
kitas tautas.

Turiu čia paminėti kad prie 
surengimo visos tos demonstra
cijos ir tvankos daugiausia, tur
but, pasidarbavo gerbiamas mu
sų atstovas K. Gineitis, kuris be 
abejonės yra labai karštas tė
vynainis. Ten Buvęs.

(“Išeivių Draugas”)

Pasportų Gavimas 
Palengvinta

Suv. Valstijų valdžia stengia
si palengvinti gavimą pasportų. 
Sulyg vėliausių Valstijos De- 
partmento išduotų taisyklių, nė
ra reikalinga pasportų prašyto
jams turėti dokumentališkų pri
rodymų

dė už jų nugarų būdamos.
Ir aš vis misliu kodėl jie

šonkaulių patįs savo galvų 
nemąkėjo vartoti. Juk Dje- 
vulis tverdamas moterį gra
žia visą geriausią sudėjo į 
jos gražumą ir neliko nieko 
protui padaryti. Vyrai tą 
turėtų žinot ir šonkaulius 
valdyt.

Ale mat taip nėra. Sėdi 
kur susėdę keli vyrai ir svar
sto apie pasaulio tvarkymą, 
apie valstybių kūrimą, apie

£

I partijų kovą ar able rengi
mą vakaruškų. Visur vis 
negali apsieit be šonkaulių. 
Tokie .susirinkimai buna la
bai rimti, sausi' griežtus, ir 
kartais vienas kitą pasiko- 
lioja, ale tarpe jų pasirodė 
šonkaulis — tuoj viskas už
miršta—vėl visi gražiai’kal
basi, dantis rodosi ir lieka 
linksmi.

Rengia kas seimus, va
žiuoja didžiausi seimų gal
vos, nuo kurių priklauso vi
sos organizacijos gyvenimas. 
— vietoj rūpintis apie tai, 
jie rūpinasi kokios delega
tės atvažiuos, kurias sutiks, 
su kuriomis kur išeis, kada 
pareis, ir kaip išeis.

Ir kas do dalykas kad be 
jų niekas negali viens 'būti— 
nei daktarai, nei advokatai, 
nei kunigai, nei redaktoriai, 
nei‘profesoriai, nei kalbėto
jai, nei inžinieriai, nei kapi
tonai, nei darbininkai ir nei 
zokonykai.

Be šonkaulių niekur nie
kas neapsieina — į karčiamą 
ar į bažnyčią nuėję apie šon
kaulius galvoja; darbe ar 
gult nuėjęs — apie šonkau
lius svajoja; eina ar važiuo
ja — apie šonkaulius dūmo
ja.

Jeigu Adomas nebūtų ga
vęs sau Jievos, šiandien vy
rai butų buvę daug toliau 
pažangėję ir išsikulturinę. 
Daug augščiau butų buvęs 
mokslas, daug toliau nuėjus 
daila ir viskas kitas. Bet su 
šonkauliais maišantis ir jų 
jieškant daug laiko sugaišo 
tie kurie jų neturėjo ir turėt 
norėjo, o kurie turėjo tuos 
prisegtas šonkaulis trukdė ir 
tolyn smarkiai eit neleido.

Gyvenimas butų daug pi
gesnis, ba dabar turi žmo- * 
gus ii' sau visokių drapanų 
pirktis apsidengimui, ir pir
ktis prieš jas pasipuošimui, 
ir pirkti jai kada prisisega 
prie šono; ir vis pirkti ii' pir
kti. Kiek pinigų bereikalin
gai’ išeina ant aprėdalų — 
vis tik per tuos šonkaulius;

Ir sakau jums, gerb. mano 
prieteliai, jaunikaičiai, Sen
berniai ir tie kurie jau savo/ 
šonkaulius turit, kad dide- 
liaųsią bėdą ant šios žemės 
turim del to kad pbasiprati- 
nom prie šonkaulių ir lead 
leidom joms mums į akis ir 
į širdis lyst. Turim išrašyt 
gerb. Adomui protestą ir pa
siųst jam kur jis nebūtų — 
danguj ar dar kur kitur— 
ir užprotestuot kam jis buvo 
toks miegalius kad nejuto 
kaip jam Dievulis šonkaulį 
išlaužė ir padarė jam bobą, 
ba nuo to laiko nei jis per 
ilgus devynis šimtus su vir
šum savo -gyvenimo metų 
neturėjo ramybės, ir dabar 
mes turim tokį rūpestį kas
dien nešti kolei surandam 
savo šonkaulius, o kada su
randam dar didesnių bėdų ir 
vargų sulaukiam.

Tankiai pamisimi sau — 
kaip gerai butų kad tų šon
kaulių nebūtų, ale vėl apsi
sukęs pagalvoji: Kur -mano 
šonkaulis, kur aš jį rasiu...

Ir rodos gerai yra dienas 
prasirupint, naktis nemiego
ti ir apie šonkaulius rūpintis 
ir svajoti.'
Katalikų Skundas Papai

Washington, liepos 11 d. (El
ta). — šiomis dienomis Ameri
kos L. R. K. Federacija kreipė
si su skundo raštu j šv. Tėvą. 
Rašte nurodoma nekrikščioniš
kas, Bažnyčios dvasiai priešin
gas, pasielgimas Lenkų dvasi
ninkų Lietuvoje, kuria bažny
čios autoritetu dengdamiesi pil
dė vaidmenį Lenkijos šovinistų 
agentų. Primenama popiežiui 
pasielgimas vyskupų Bandurs- 
kio ir Hrinevieckio ir Kardinolo 
Dalboro. Rašte prašoma mora
liai įvertinti Lenkų dvasininkų 
taktą ir tarti kur reikia galingą 
žodį. Pagaliaus pareiškiama 
tvirčiausis pasiryžimas 500,000 
organizuotų Am. Liet. Katalikų 
kovoti iki paskutinosios už Vii-' 
niaus grąžinimą Lietuvai.

Laiškas pasiųsta per Apašta
lų Delegatą Arkiv. Bonzano.

t.su


dirva

Į Nuo Redakcijos
Plėtmai ant Marso, šiuomi 

tarpu per teleskopą ant Marso 
matosi baltas plėtmas, kuris, su- 
lyg Prof. Slipher, iš Lowell ob- 
zervatorijos, yra apie 800 mylių 
ilgio ir 400 mylių pločio. Tas 
plėtmas yra svarbus mokslišku 
žvilgsniu, sako profesorius. Bu
vo matyta kitų plėtmų ant Mar
so kitais 'atvejais, bet nei vie
nas nebuvo taip skaisčiai balti 
ir vienodi. Menama jog tai nau
jai užėjęs sniegas, po Marso va- 

sena yra musų žemė. Tūli skir- saros.
tumai radosi delei įvairių ap- -v ▼ ▼
skaitliavimo būdų, abelnai buvo 
priduodama žemei amžius tarpe 
8,000,000 ir 1,700,000,000 metų.

Profesoriaus T. C. Chamber- 
laino, iš Chicagos Universiteto, 
buvo tarpe 70,000,000 ir 150,- 
000,000 metų. Jis priėjo prie 
savo išvados, jis sako, dirbda
mas sulyg geologų metodų -ir sa
vo skaitlinę perstatė nuo išroka- 
vimo sulyg jūrių sluogsnių iš
tyrinėtų įvairių geologų.

Prof. Duane, iš Harvardo Me- 
dikalės Mokyklos, išskaitliavi- 
mai buvo tarp 8,000,000' ir 1,700- 
000,000 metų. Jo išskaitliavi- 
mai, sakė jis, buvo paremta ant 
radio veikmės žemėje.

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

KAIP JIE STAIGU PERSIMAINEI KODĖL? (Kokis Yra Musų Žemes 
Amžius

i Pastarose dienose Amerikos 
! Filosofų Draugijoje buvo pada-

pEREITOJ nedėlioję mes 
1 girdėjome verkiant kūdi
kį, ir stebėjomės į jį žiūrėda
mi. Jis su tokiu Įširdimu 
verkė 'kad rodos nieks jo ne
nuramins. Jis kalbėt nemo
kėjo, tik verkė., Bet staigu 
Jo akyse pasikeitė vaizdas— 
ir kūdikis ibe pertraukimo 
verksnio, tuo pačiu garsiu! 
tonu gardžiai pradėjo kva-! 
toti.

Čia privesime pavyzdį 'iš 
musų klerikalų vaikiškumo, 
ar geriau kūdikiškumo, nes 
-dar jie protiškai neišaugę iš 
“kūdikio į vaiką. '

Kokiu keiksmu, Įsiutimu! 
ir neapikanta jie kelintas! 
metas" urzgia-šaukia prieš 
Lietuvių Piliečių Sąjungą. Į 
Pastarose dienose nuskąra-Į 
bėjo jų spaudoj net Lietu-1 
vds Atstovybės nario tos Są
jungos 'galutinis išniekini
mas ir jos narių-rėmėjų iš- 
koneveikimas.

Liet. Piliečių Sąjunga bu
vo tverta tikslu suregistruo
ti visus Amerikoje gyvenan
čius Lietuvius, remti Lietu-! 
vą (mokant po $3 metuose), 
•rūpintis kitais Lietuvos rei
kalais.

Tas viskas musų įderika- 
lams pasirodė baisiu dalyku 
del to kad Sąjungą įsteigė 
pirmutinis Lietuvos Atsto
vas Amerikon, Jonas Vilei
šis. Klerikalai ją ujė, smer
kė tokiu tonu kad rodės jie 
niekad nenurims. Lietuvio 
piliečio vardą bijojo ir minė
ti del to kad jis turėjo ben
dro su “Lietuvių Piliečių Są
junga”. Kada buvo prispir
ti prie sienos ir reikėjo da- 

, ryt ką nors, jie išgalvojo už- 
■ vardį “Lietuvos rėmėjai”. Ir { 
rėmė Lietuvą tiek kad

• šiolei iš jų Lietuva nei 
puvusio cento negavo.

Bet štai, iŠ kažin kur
• tam vėjui papūtus, be per

traukos keiksmų, musų kle
rikalinė spauda, pirmiausia 
didŽiaUSlS Vileišio ir Lietu-iiai Aaiua apie LUi.ejimą juie- 
vių Piliečių Sąjungos keiku-; tuvių piliečių vardų Atsto- 
nas “Dar-kas” (No. 81), su-'vybėje. Jeigu ne tas jų ak- 
šūnka smagiu balsu: I lumas, jau dabar butų turėta

“Lietuvos valstvbė nriva-1vardai,visų Piečių, nes pra-
. _ ...J*. p .. dėtas du su viršum metai at-

“ d. r;rtrr 

apsigyveno . . . Paskir- B,b?s P™ Atstovybes. Jau 
toje savaitėje po visą Ame- !sk?!"0 pranešam badau- 

-r - •• t- lantiems prie \ tautos fon- riką Lietuvos piliečiai ir Lie- į „ neteklLiems vietu kleri- 
tuviai tapusieji Amerikos pi- L į-v- -
k „___ i /L 1 kahskiems šarlatanams pa-iuk Jum«ket.*iduoti čarneckilii aplikacijas 
mo nn sra V AtctnxXhs jieškant vietų, nes reikės kome po $3 . Atstoyybe|;;ii|noriWil.^nn.n rfa.
turėtų turėti surasą Lietu
vos piliečių Amerikoje, ir 
nuo jų surinkti mokesčius,! 
prigelbstint Amerikos Lie
tuvių veikėjams ir organiza
cijoms! Nesantieji tose kny-1 
gose piliečiai, vykstant Į Lie-! 
tuvą ar kreipiantis su bile 
kuriuo reikalu į Atstovybę 
privalės mokesčius užsimo
kėti ir bausmę. Taipgi lie
tuviai beboniai ir neaukavu- > 
šieji j aukso-sidabro fondą! 
privalo užsimokėti tam tik-i 
rą bausmę.”

Kokia metamorf ozą kleri- Į versti. -.. 7
kalų galvelėse! ar reikia la- Kaip nebuvo, Lietuvos pi- 
biau iš jų stebėtis kaip iš to liečiu registracija buvo ir 
kūdikio iš verksmo Į links- pasiliko reikalinga, tik kle- 
mybę pervirtusio žaibo grei- rikalams dabar lieka prie 
tumu! { didžiausios gėdos imtis to

Čia prieš klerikalų akis i darbo kurį jie taip buvo pa- 
irgi. pasirodė 'kitas vaizdas, smerkę kaipo amžinai nerei- 

Vileišio Įsteigta Piliečių kalingą.
Sąjunga su pagalba Ameri-! Laimingas Čarneckis kad 
kos veikėjų rinko piliečių i turi prie save tokią galvą 
mokesnis, po $3 metuose,! kaip Kemėšis, nes kitaip bu- 
per Sąjungos skyrius. Kle-! tų su visa savo “diplomatiš- 
rikalams reikės panaikinti j ka” mandrybe' paskendęs su-

• savo “rėmėjus” ir pavadinti {neįėjusiame dumble, ir kle-
Lietuvių Piliečių Rateliais, rikalai butų turėję su amži- 
Zodžiai “Lietuviai Piliečiai” j na gėda pradėti tokį dar- 
jau lieka geri. [ bą kaip registravimas pilie-

Vileišio buvo sakyta kad ;čiu, taip jiems buvusį smer- 
turi mokėti visi tokie kurie ktiną vakar.
ir bonų neįstengia nusipirk- j Tik Kemėšio sugabumąs 
ti. Klerikalai tą prakeikė, I ir sugalvojimas pasilaikyti 
nesą niekas bonų nepirks,! tą žinią iki klerikalų spauda 
tik tris dolarius užsimokė- neišgarsins savo “užsigeidi- 
jęs jausis su pirkusiais ly-m o” užvest piliečių registrą-1 gus. p - —I  ............... ...
gražiai kalba.

TĖMYKIT KODĖL TAIP
STOJOSI! J____

Mat, štai ta pačia diena i ryta galutinis pareiškimas kaip 
kai mus pasiekė klerikalui

ku neišrodo. Bet ūmai galima užeiti ankš
tą vietą kur nebūtų galima nei atgal nei Į 
priešakį žengti. Ir taip prisieitų prisiki
bus laikyti, profesoriau! laikytis kaip kal
nas, kaip mes medžiotojai tai vadiname.

Prof. R u b e k (šypsosi ir žiuri jin.): — 
Ar aš turiu tą palaikyti kaipo orakulišką 
pranašavimą, ponas Ulfheim?

Ulfheim : — Lai viešpats išgelbsti ma
ne nuo orakulų žaismės ! (Su užsispyrimu 
rodo Į augštumas.) Bet ar tu nematai jo- 
gei audra užėjo ant musų? Ar tu negirdi 
atūžiančios viesulos?

Prof. R u b e k (klausosi): — Jinai šnio
kščia kaip preliudija prieš Prisikėlimo Die
ną. - ( „

Ulfheim: — Tai audros srovės nuo 
sketerų, žmogau! Tik veizėk kaip debesįs 
virsta ir skęsta. Greitai jie apsiaus mus 
kaip' vyštyjančios palos!

Irena (su krūpčiojimu ir drebėjimu):
— Aš žinau tą palą!

Maja (traukia Ulfheimą): — Skubėki
me eiti žemyn!

Ulfheim (į Prof. Rubeką) : — Aš ne- 
pajiegiu daugiau kaip vieną gelbėti. Pa
sislėpkite bakūžėje iki audra siaus, o pas
kui aš atsiųsiu žmones judu nugabenti že
myn.

Irena (baimėj): — Mus nugabenti? 
Ne, ne!

Ulfheim (rūsčiai): — Paims jus su 
spėka, jei tik prisieis reikalas, nes čia yra 
gyvenimo ir mirties dalykas. Dabar jus 
tą žinote. (Į Mają.) Eikš, jau.... ir ne
sibijok savo draugo rankose.

Maja (apsikabina jo): — O kaip aš lin- 
ksminsiuosi ir dainuosiu jei tik nueisiu že
myn su visu savo kailiu!

Ulfheim (pradeda lipti ir šaukia į ki
tus) : — Jus laukite bakūžėj iki ateis vyrai 
ir išgabens jus su. virvėmis.

(UI f h e i m su Maja rankose li
pa žemyn skriautu skubiai, bet at
sargiai.)

Irena (tūlą laiką žiuri Į Prof. R u b e - 
k ą su baisiom akim): — Ar girdėjai, Ar
noldai? Vyrai ateis manę išgabenti iš čio
nai ? Daug vyrų' čionai ateis.(...

Prof. Rubek : — Nesibijok; Irena!
Irena (baimingai): — Ir jinai — tą 

juodoji moteris — jinai taipgi ateis. Nes 
ji jau šenai mane praganė. Ir paskui ji pa
griebs mane, Arnoldą,!! Apvilks mane be
pročių rubū. Ji turi jį pu savim valizoj. Aš 
pati savo akim jį mačiau....

Prof. Rubek: — Jokia gyva dvasia 
neturės vargintis tave paliesti.
.Irena (su laukine šypsą): — O ne, aš 

pati prieš tai turiu būdą.
Prof. Rubek: — Kokį būdą tu turi?
Irena (išsitraukia peilį): — štai!
Prof. Rubek ('bando atimti): — Tu 

turi peilį?
Irena: — Visuomet, visuomet, dieną ir 

naktį, lygiai ir lovoje!
Prof. Rubek:— Duokš man tą peilį; 

Irena!
Irena (paslepia): — Neduosiu. Gal 

but aš pati rasiu laiką jį pavartoti.
Prof. Rubek : — Kam jis tau čia rei

kalingas? ,

(Tąsa iš pereito num.)
U1 f h e i m : — Tai ar norėsi su manimi 

; keliauti taip toli ir taip ilgai iki man tavęs 
reikės ?

M a j a a : — čia koks tai drąskantis 
paukštis mąpe tėjnija.

U1 f h e i m (rūsčiai): — Mes privarysi
me kulkų Į jo sparnus, Maja!

Maja (žiuri į jį valandėlę ir taria nu
sprendžiamai) : — Tai eikš ir nunešk ma
ne į tas gilybes.

Ulfheim (apkabina ją peri krutinę).: 
— Jau beveik laikas! Miglos užėjo ant mu
sų.

Mają : — Ar tas žemyn takas labai pa
vojingas?
.Ulfheim: — Kalnų miglos dar pavo

jingesnės.
(Jinai atstumia jį, prieina prie sta
tumos ir žiuri žemyn, bet greitai 
traukiasi atgal.)

Ulfheim (eina prie jos, juokiasi).: — 
Kas? ar tas biskį apsvaigino tave?

Maja' (bailiai): — Taip, biskį ir tas. 
Bet eik ir pažiūrėk. Jiedu ateina augštyn.

Ulfheim (prieiria ir pasigužia skriau- 
to krašte): — Tai tikrai tavo drąskantis 
paukštis ir nepažįstama jo moteris.

Maja: — Ar negalėtume su jais 
lenkti, be jų pamatymo mus?

Ulfheim : — Negailima! Takas 
daug siauras. O kito žemyn einančio 
n erai j

Maja (nervuojasi): — Na, ną, tai jau 
sutikime juos čionai!

U1 h e i m : — Kalbi kaip tikra lokių mu
šėją, drauguže!

(Prof. Rubek ir Irena pasi
rodo ant skriauto kranto užpaka
lyje. Jisai turi ant pečių apsisiau- - 
tęs maršką. Ji valnai apsisiautus 
kailiniu ploščiumi ant baltos -suk
nios ir užsidėjus ant galvos gulbių 
pūkų gobtuvą.)

Prof. R u b e k (dar tik pusiau matomas 
ant kranto): — Ką, čia Maja? Mudu ir vėl 
susitinkame?

Maja (norimu šaltumu): — Gatavą tau 
patarnauti. Ar neužliptum čionai?

(Prof. R u b e k užlipa ir ištiesia 
ranką Irenai, kuri taipgi užlipa ant 
viršaus:)

Prof. R u b e k (šaltai į Mają): — 
judu taipgi praleidote visą naktį ant kal
nų, kaip ir mudu?

Maja : — Aš medžiojau, taip. Tau nian 
pavėlinai, juk žinai.

Ulfheim (rodo žemyn): — Jus atėjo
te šituo taku? ' ■ ' ,

Prof. R ū b e k : — Kaip, pats matei.
U 1 f h ed m : — Ir toji nepažįstama mo

teris, taipgi?
Prof. R u b e k : — Taip, suprantamai 

(Su žvilgsniu Į Mają.) Nuo šiandien ne- 
pažįstainoji moteris ir aš' manome daugiau 
nehepersiskirti. „ b

■Ulfheim : — Ar jus, taigi, nežinote 
i'dg tai yra mirtinai pavojingas takas ku- 
riuom jus atėjote?

Prof. R u b e k : — Vistiek, nusprendėme 
jįti; Nes tas nepasirodė ypatingai sunku 
išsykio.

•U-l f h e i — Nė,, išsykio niekas sun-

organai atėjo iš Atstovybės 
Informacijų Biuro praneši
mas tokiu tonu:

“Birželio 9 d., šių 1922 
m., Lietuvoje buvo paskel
bta Įstatymas reikalau
jantis kad visi Lietuvos 
piliečiai, gyvenantieji sve
tur, užsiregistruotų ir iš
siimtų pąsus savo krašto 
Atstovybes — nevėliau 
kaip iki gruodžio 9 d. šių 
1922 metų.

“Kas gali save skaityti 
Lietuvos piliečiu, kaip ir 
kokiomis sąlygomis bus 
vedama registracijos dar
bas, tie ir tiems panašus 
klausimai bus nušviesta ei
lėje pranešimų kuriuos 
Lietuvos Informacijų Biu
ras paduos musų laikraš
čiuose po vienu bendru 
vardu: ‘Lietuvos Pilie
čiams’. Prašytume tėmy- 
ti tuos pranešimus.”
ŠTAI KAME DALYKAS.
Šitą žinią klerikališka At

stovybė gavo pirmiau negu 
ji pasiekė mus. Zinutę pasi
laikęs, Kemėšis pasiskubino 
į savo laikraščius parašyti 
“prirengiamuosius” straips
nius, kaip tas tilpęs “Dar
ke”, kad iškalno “priprati
nus” ir tuos baisius “libera
lus” prie fakto kuris turės 
stotis, tai yra, kuri paskelbs 
kaipo Lietuvos įstatymą, čia 
dabar musų patalpintą. Ne
prirengus iškalno apie tą 
dalyką, juk baisieji “libera
lai” galėtų surikti-: “Jus tą 

ismerkėt, 'o dabar, Lietuvos 
valdžia vistiek jus priverčia 
taip daryti”. Tas jiems bu
vo baisu. Dabar turės pasi
teisinimo (nors veidmainin
gai) kad jie “senai tą per
matė”, tik liberalai trukdę.

Tame straipsnyje klerika
lai kalba apie turėjimą Lie-

Nashville, Tenn., Baptistų pa
storių konvencija nutarė reika
lauti prašalinimo Profesoriaus 
Davis iš universiteto, arba kad 
jis paliautų mokinęs evoliucijos, 
nes jie sulaikysią savo duodamą-; 
tam universitetui paramą.

Evoliucijos mokslas, pareiškė 
savo rezoliucijoj pastoriai, yra 
pavojingas jų bažnyčiai.

žmogaus kūno forma sustaty
ta iš 206 kaulių. Jie yra skir
tingo didumo ir pavidalo, bet 
yra kaipo paskiros daljs savai- 
mi.

Kas saužudystę išrado istori
ja neparodo. Bet ji gyvuoja iš 
seniausių amžiuj Skaitome apie 
senovės, Grekų filosofus nusižu- 

' džiusius tai šokant į vulkaną, 
tai' kitaip.

šiame pasaulyje yra daug vis
ko žingeidaus, kožnas turėtų pa- 
sistengt kuoilgiausia gyvent.

Garsus rašyto jas-kri tikas Ar- 
I thur Brisbane priveda štai kokią 
pasakėlę. Kuomet jis daug me
tų atgal buvo vieno laikraščio 
redaktorium, jis 'buvo, užvedęs 
diskusijas apie saužudystę. Tū
li sakė kad tokio klausimo visai 
neturėtų būti valia diskušuoti, 
nesą sukelia kitų norus prie nu
sižudymo. Bet kaip statistikos 
rodė, tuo tarpu kolei diskusijos 
tęsėsi saužudystės buvo suma
žėję pusiau, — nes daugelis lau
kė 'kaip tos diskusijos užsibaigs.

Nosinės skepetaitės vartota iš 
senų amžių ir įvairių pavidalų. 
Vieną dieną Karalienė Marie An
toinette iš netyčių prasitarė Ka
raliuj Liudvikui XVI jog butų 
patogiau skepetaites turėki ke
turkampes. Sausio 2 d., 1785 
m., Karalius Liudvikas išleido 
Įsakymą kad “visoje karalystė
je nosinių skepetaičių ilgumas 
lygintųsi su jų platumu.”

apsi-

per- 
tako

{vandens mėlynumo paprastu se- 
MĖLNASIS NILIUS- {zonų, vandenims besimaišant ir Į 
EGIPTO ŠĖRIKAS | susisiekiant su vandenimis ša- 

i™ arba paties TėvoI kos Baltojo
pRANEŠIMAI ateina apie taij^^aus-
' kad norima užtvengti Mė-1 ' Sis didis skirtumas vandens 

lynąjį Nilių netoli nuo Khartum | daugumo iš Abysinijos yra dėlto 
Anglo-Egiptiškam Sudane kad jkad tenai 'kalnuose puola didelis 
tą turtingą trikampę sritį tarp pietus netoli nuo rytinio tos ša- 
didžių dviejų šakių tos garsiau-{l'es pajūrio. Niliaus sistema 
sios8 pasaulio istorijoj upės pa-jPa'ti savimi galima sakyt yrą vi- 
vertus į javų aruodus visam Su- Į saĮ paprasta, jos pamatinis šal- 
danui, ir tą plačiai svarsto Bri- j tinis yra nuolat tekanti upė iš 
tanijos valdžia. i tropikų kurią dapildo dideli eže-

“Mėlynasis Nilius, arba Bahr- rai rytinėje ir centralinėje daly- 
el-Azrek kaip jis vietinių vadi- se to 
narna, prasidedąs Abysinijos au- |doma 
gštumose, sykiu su dviem kitom; dens 
jin įsiliejančiom upėm iš tos pa-juPlll- 
čios srities, suteikia pragarsėj u- “Nuo
šiam pasaulyje Niliui didelę da-1 ventojai 
lį derlingų nuosakų kurios per j turi sau 
šimtmečius . '
žemutiniojo Egipto lygumų lau-1 sandėlio užlaikyto Assuan Tven
kus tvano laiku upei išsiliejus”, į'kinyje.
sako mums prisiųstas buletinas “Dideli plotai 'žemių šiaurėn 
iš Washington, D. C., National Į nuo-Mėlynojo Niliaus'yra beveik 
Geographic Society raštinės.

“Bėgdamas per sritį mažai ži
nomą ir 'beveik tuščią be gyven- perkeliavo ‘86 mylias Abysini- 
tojų ar kokio nors išdirbimo ūž- .ibi ir nematė jokios bakūžės ir 
siėmimo, per daugelį įvairių iš-Įi°kilJ žemės dirbimo žymių’. Ir 
sisukimų ir puolimų, Mėmynb- kuomet žmogus .susitinka toje 
sis Nilius prasibriovęs sau kelią šalyje gyvenančius 
iš savo prasidėjimo šaltinio, pui- tus -randa juos ‘nėsįšarmat'ijan- 
kaus plataus ploto vandens žino- pins jokio blogo darbo ar prasi
mo po vardu Ežeras Tsana. Ta- žengimo’. .Jie kalba apie savo 
sai ežeras, kuris ateityje gal pa- blogus darbus visai be jokio su
taps rezervuaru laistymui plačių sivaržymo ir pakartoja juos lin- 
plotų, guli 6$00 pėdų virš jūrių | ksmai Vf su’ juokais kaipo savo 
linijos ir apie 2500 pėdų žemiau j Paprastus pasikalbėjimus laike 
normalės linijos augštumos ba- ’ 
zine panašiame į vulkano krate- 
rą. Netoli jo pietrytinio kam
po, per didelį plyšį jo beveik ne
prieinamos 'briaunos, prasideda 
ta upė tekėti, ir apsisukdama 
aplink kalnus nusidriebia 850 
myliu ilgio keliu linkui šiaurva
karių prisijungti prie svarbiau
sios Niliaus šakos' prie Khartu- daug progos ateities tyrinėto-: 
mo pagarsėjusio Kitchnero lai- jams tenai ištirti,iries tik menki 
kais.

“Dideli plotai ir lygumos va
dinamos EI Zezira jo kairiame i 'ta.« Staigus išsiliejimai ir už- 
kraštė" yra turtingiausi laukai | mas pakįlą tam -tikrais tarpais 
tame kontinente ir tų sričių iš-Į h’ bėgą per klonius sudaro įvai- 
taisymui ir laistymui tasai pro- rūmo to ežero suvedžiojančiąme 
jektas rengiama. Prie Sennaro, ir, tankiai esančiame ramume, 
upė Dinder, irgi išsiliejanti į j Hippopotamai, kuriuos tenaiti- 
Mėlynąjį Nilių, kuri taipgi pakį- niai žmonės lyedžioja del jų odų, 
la iš Abysinijos augštumų, pri-|tuose vandenuose randasi.
deda, bėgyje lietingo sezono, ša-! “Paslaptis kokios buvo apker- 
vo nuosakų pilną tvaną prie tos gta tam Tamsiam Kontinentui 
jau ir taip plačios upės, ir sykiu vis dar apsiaubia didelę dalį ši- 
prie Khartumo jos išlieja virš tos beveik nežinomos srities, 'te- 
10,000 kubiškų metrų vandens čiau iš jos bus didelė nauda kuo- 
per sekundą, tokiu budu pervir- met žmogus išmoks pasižaboti 
Išijąnt Baltąjį Nilių tuo laiku, jos turimas spėkas, suteikimui 

x_______________j “Nuo liepos iki spalio mene- vandens jos ištroškusioms ir iš-.
Dabar patįs apie tai ciją, jie Inors svieto akyse {šio tas'tvanas tęsiasi, Mėlynojo {džiūvusioms dalims, ir išims iš 
i L-nl-Ka. Įniislys esą teisus. Niliaus, taip vadinamo delei jo jos naturales dovanas.”

iki
su-

ki-

kontinento, tarpais dapil- 
dideliais užplūdimais van-

Abysiniškų intekančiųiš

1902 metų Egipto gy- 
netoli Niliaus ištakos 
užtektinai vandens bė- 

palaikė derlingais!Zyje sausų tarpų iš rezervinio

Tai

i jieškant vietų, nes reikės ko- 
|kių ipenkių žmonių (prie da
bartinio Atstovo, prie Vilei
šio tą apdirbo viena mergi
na), h’ piliečiai turės savo 
“piliečio mokestirpis” visus 
juos užlaikyti.

Bet dar štai ką klerika
lams pranešame. Pirma ne
gu imsitės tą darbą ^varyti, 
paprašykit, šnipo Kaupo iš
tyrinėti ar kartais ne Vilei
šis tą Įstatymą pagamino ir 
įkvėpė jūsų “krikščionišką- 
demokratišką” valdžią jį pa
daryti faktu. , Gal tada pri- 

Isieis ir tą visą valdžią nu-

i visiškai neapgyventa, kaip vie
nas keliauninkas praneša jog jis

toliau į ry-

valgio.
“Tose aūgštumose netoli kur 

upė prasideda, nors tenai labai 
degina tropiškas 'karštis dienoj 
miš, žmogus labai gerai jaučia
si gerai apsiklojęs kuomet už
eina naktis. Puikusis mėlynas 
ežeras apsuptas kalnais ir iš- 
plėtmuotas salomis palieka dar

užrašai apie jį tesurinkta ir ke
rėtas bandymų gilumo tepadary-

<Dar bus)KANDIDAS
f^ARSAUS filosofo-istoriko Voltaire vei- 

kalas (Lietuvių kalbon vertė Karolis 
Vairas), Zingeidžiausia 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.)

Užsakymus siųsdami siųskit ir pinigus:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

ŠTAI KNYGA KURIOS 
VISI NEKANTRIAI 

LAUKĖ — ŠTAI JI!!!
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Musų Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome ▼ ▼ ▼ ▼ Parengė K. S. K.

“KANADOS KAREIVIAI

(Tąsa iš pereito num.) .tais kraštais ir nusidriekusiais smiltynais.
Senuose astronomiškuose atlasuose An- |Taigi aPie šk* W arba apie J’os Pakraštį’ 

daleidžiamai, buvo kalbama kaipo apie duk
terį Kephejaus ir Kassiopejos — jos valdy-

dromeda randama atvaizdinta dailia mote
riške prikalta retežiais prie uolos, ir neto-
liese matoma iš vandens išlendąs smakas to^ kePha (cepha) reiškia akmenį. Foi-
(Cetus) gatavas ją praryti. Burritt’o atla
se Andromeda perstatoma prirakinta re
težiais už abiejų rankų ir kojų, gi Leyden 
piešia ją gulinčia pusiau nuoga, prirakinta 
pajūryje prie juodo akmens. Dargi kaip 
kur senuose paveiksluose (vienas išleistas 
1488 m..) atvaizdinama ją pririštą pajūry-1 
je prie dviejų medžių.

Tuo laiku kada smakas jau lindo iš van
dens ir slinko prie savo aukos Andromedos, 
karžygis Persėjus, jojęs ant sparnuoto žir
go Pegaso, tik ką pą pergalės žiaurios Me- 
dusos ir nešinas su savim jos galvą, paregi 
šią jauną moteriškę didelėje nelaimėje, ir, 
kaip tikras didvyris, pasileidžia jai į pagal
bą. Prijojęs artyn prie tos baisios scenos, 
laikydamas Medusos galvą priešais save, 
Persėjus perduria smaką, artinantįsi prie 
Andromedos, tas tuoj pavirsta į akmenį, o 
jis paliuosuoja moteriškę nuo tokios bai
sios pražūties.

Brown mano kad ši legenda galėjo pa
eiti dar iš senesnių laikų negu spėjama ją 
kilusia, — kad ji dabar perduodama tokia 
jau pertvarkyta, kaip ir mes gauname per
dirbtą ir tituluojamą “šventoji karalaitė ir 
Šv. Jurgis”. Sulyg jo, Persėjus galėjo bū
ti Bar-Sav, saulės vežėjas, Andromeda gi jo 
nuotaka Šahar (aušrinė).

Indai savo astronominėje mitologijoje 
taipgi turėjo panašią pasaką ir beveik to
kius pat vardus. Andromedos konsteliaci
ją jie vadino “Antarmada”. Sename San
skrito rašte, sulyg Olcott, Antarmada pie
šiama prirakinta prie uolos ir šalę jos ma
tosi žuvis.

Manoma kad šios žvaigždžių grupės ' 
suformavimas siekia toli atgal iki 6000 me- ; 
tų prieš Kristų; pati pradžia ir vardas pa
einą kur nuo upės Eufrato apribių.

Išskyrus paminėtų, Andromeda turi 
dar keturis vardus: Mulier Katenana — 
prirakinta moteriškė; Persea — nuo jos iš
gelbėtojo ir Vyro Persejaus, Kepheis — nuo « 
tėvo; Alamak — nuo trečiosios tos konste- 1 
liacijos žvaigždės.

Sappho, Grekų poetė, gyvenusi septin- 1 
tame šimtmetyje prieš Kristų, apie šį žvaig- ( 
ždyną jau rašė savo eilėse; gi Euripidas ir I 
Sofoklis rašė dramas pagal tos legendos. 1 
Vienok mažai teabejojama jog ta konste- ■ 
liacija buvo žinoma Eufrato kloniuose toli 
pirm klasiškųjų laikų.

D'r. Seiss sako Andromedą esančia pri- J 
imta simboliu krikščioniškoje bažnyčioje 
(kaip jau pradžioje suminėta). Sayce ma- ’ 
no jog ji tai esanti ta pati moteriškė kurią ' 
randama minima pradžioje tvėrimosi Ba- : 
biloniškojo Pasaulio ir turi sąryšį su legen- I 
da apie dievą Bei Marduką ir smaką Tia- s 
mat (kas reiškė sykiu ir jurę), pakilusį : 
prieš augščiausiąją dievybę ir likusį per- : 
galėtu paties Bei Marduko; perkirtus pu- 
siau, iš Tiamato dalių sutverta dangus ir ; 
apačia — žemė. i
• Nekurie tikrina Andromedą esant Etio- s 
pijos kilmės, todėl buvusią juoda. !

Arabų senieji astronomai Andromedos 
žvaigždžių grupę vadino “Al Mar’ah ai Ma- . 
sulsalah”; pas juos tai reiškė jūrių veršį, ( 
pririštą prie vienos iš dviejų žuvų (da’bar 
žinomų Pisces konsteliacija).

Allen mini jog sulyg Kaesiaus, Andro- , 
meda perstatė biblišką Abigailą Samuelio i 
knygoj minimą, o Julius Schiller 1627 m. ‘ 
užvardino šias žvaigždes Sepulchrum Chris- i 
ti (Kristaus Grabas), nauju grabu kuriame j 
dar jokis žmogus nebuvo paguldyta.

Abbe Pluche, kaip perduoda Olcott, sa- 1 
vo knygoje “Dangaus Istorija” daro sekan- , 
tį nurodymą bei išvedžioja prasidėjimą ir * 
reikšmę legendos apie čionai minimus var
dus, dabar žinomus žvaigždynus: i

Pas Hebrejus ir Foinikus paprastai 
miestai arba ir visa koki šalis buvo vadi
nama duktere uolų, tyrų, upės arba -ir kal
nų esančių arti tojo miesto, apsupančių jį 
arba ineinančių į jo ribas (ar valstybės ri
bas). Taip, ką ir mes žinome, Jeruzalis . 
tankiai vadinta “duktere Siono”, kas, sulyg 
Pluėhes, reiškia duktė sausumų, arba dūk- 1 
tė plikų kalnų esančių Jeruzalio apięlinkė- 
se. Palestina, ką irgi gerai žinome, buvo 
tai valstybė nusitiesusi pajūriu, su uoluo-

nikų kalboje, sako Pluche, norint išaiškin
ti uolinį pajūrį reikia ištarti Andromeda.

Delei stokos gyvenimo reikmenų, Pa
lestinai gręsė badas ir išmirimas, ir jos 

, žmonės gal butų išnykę jei ne Fbinikai, ku- 
, rie tuolaikiniais savo laivais iš Faros ir 

Sais pristatė jiems grudų. Strabo prirodi
nėjo jog Foinikijos jūreiviai ant savo val
čių (laivų) priekgalio piešdavo arklių pavei
kslus; kadangi navigacija atlikinėta žėg
liais, tokie arkliai (žirgai) piešta su spar
nais. Prie tokio žirgo visuomet stovėjo ir 
jojikas (raitelis) turįs rankoje simbolį ko
kiu buvo žymė miesto Sais, — tai ir buvus 
Medusos galva.

Toliaus, sako Pluche, prastoje tarmė
je valtį žmonės vadino Perseus, reiškė tai 
bėgikas (jūrėmis), kartais jojikas. Taip, 
sulyg to paties rašytojo, reikšmė pasakos 
apie Andromedos paaukavimą jūrių smakui 
ant prarijimo išsiaiškina sekančiai: Pri
rišta prie uolos Joppa pakraštyje (Syrijo- 
je) Andromeda (arba pajūriniai Palestinos 
miestai) tampa išgelbėta oru skrendančio 
Persejaus (vėjinių Foinikiečių valčių) ku
riam Sais dieve buvo indavusi Medusos gal
vą, su kurios pagalba Persėjus galėjo pa
versti į akmenį visus Palestinos nepriete
lius. *

Josephus užsimena kad jo laikuose Jop
pa pajūrių gyventojai dar rodinėję vieni ki
tiems grandinių liekanas kuriais buvo pri
rakinta Andromeda prie uolos, ir tojo sma
ko kaulus.

Maunder (“Astronomy of the Bible”) 
mini kajl 12-me Apokalipso skirsnyje ran
dama išsireiškimas iš ko galima dasileisti 
jog ten kalbama apie Andromedą, Smaką ir 
Eridaną: “Ir smakas (Cetus) atvėrė pla
čius savo nasrus prieš moteriškę ir iš nas
rų paleido vandenis, kai upę, norėdamas ūž- ' 
lieti ją ir sunaikinti.”

Remiantis tuo ’ką augščiau sužinome, t. 
y. kad Andromeda turi reikšmę kaipo dūk- • 
tė (miestai) jūrių pakraščių, gali būti ir J 
taip kad kokis nors vandens užliejimas (ar , 
potvinis jūrių išsiliejimo laiku) galėjo pa
daryti gyventojams blėdies, iš ko ir kilo le- ; 
genda apie jurių-“smako” “nasrų vande- 
nis”. Andromeda visados perstatoma susi
judinime esančia moterimi, kadangi jure- 1 
“smakas” vis buvo jos persekiotoju ir tyko-* ] 
jo ją praryti ar prigirdyti iš jo nasrų lie- , 
jaučiasi Eridano srove.

Andromedos žvaigždynas aiškiai ir pil- i 
nai matoma ankstyvo rudens vakaro laiku 1 
bei per visą žiemą, kuomet grupė iš apie 14 ( 
žvaigždžių teka-lipa augštyn į mėlynę ry- . 
tiniu dangaus skliautu: žemai-priežemiais ■ 
suspingsi eilė ilgu lanku susijungusių žvaig- i 
ždžių, viduje lanko taipgi išsmaigyta ma
žyčiais žiburėliais; iš rytų ji sujungta su ' 
Pegaso žvaigždynu ir iš vakarų su Perse- j 
jaus; visos jos surištos daugybe mažyčių ( 
žvaigždelių, lyg but Persejaus žirgo Pega- ] 
so vadelėm, ir iš nakties į naktį pakartoja i 
savo kelionę šiauriniame dangaus skliaute. 1

(Bus daugiau)

Lietuviškai-Angliška* ir An^liškai-Lietuviška,

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni presided* 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos io 

Važiuojančiam j

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi. 
Lietuvi) būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bu* 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia 
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

$10.00
$11.00

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, rastai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 

ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_
žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth. Pa. 1901, pusi. 226.......... ’.........................

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

istorijos ruošai

507.
1.00

3212
49
35

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

50
75

1.00

Kas metai, pradžioj vasaros, j del jų sukritusių smarvės rezor-l 
Clevelandas ir kiti miestai ir 
miesteliai prie Didžiųjų Ežerų 
užplūsta vabalais žinomais 'kaipo 
“Kanados kareiviai”. Tas var
das yra tik .pritaikintas, ir kaip

. pasirodo (Kanados žmonės tuos 
, vabalus vadina “Jankių karei- 
. viai". Kanada mums, ir Suv.

Valstijos Kanadai yra skersai 
ežerų.

Tokiais Vardais paežerių (gy
ventojai bando išsiaiškint stai
gų užpludimą keistų ir nesuskai-

■ tomomis daugybėmis atsiradu- 
j šių vabalų kurie aplimpa visus 

budinkus ir šviesas nakties lai
ku, o ryte jie randama visi jau 
negyvi sukritę ant žemės.

Sudėjus tuos vardus į krūvą 
tuoj susiduriam su teisybe. Va
balai nepaeina nei iš Kanados, 
nei iš Suv. Valstijų, bet iš paties 
ežerų vandens. Nors jie žinomi 
daugelių kitų vardų, jie yra tik 
Gegužinės Musės, niekas dau
giau, niekas mažiau.

Niekas mažiau dėlto kad jos 
paeina iš senovinės garbingos 
šeimynos kuri, par milijonus me
tų, atliko svarbų pasitarnavimą 
pasauliui.

Techniškai jos priguli prie ei- 
yės Efemeridų. Jų vardas pa
eina iš Grekų žodžio “efemeros”, 
kas reiškia “gyvena tik vieną 
dieną”. Suaugimo laipsnyje, ka
da mes juos žinom kaipo “Kana- ( 
dos kareivius”, jų vardas (“efe
meros”) yra teisingas, bet fak
tiškai jų viso gyvenimo eiklius 
padengia periodą nuo vieno iki 
trijų metų, imant pagal jų rū
šį. Suvirš 300 rūšių 'tų Geguži
nių Musių yra žinoma.

Pradėjus tyrinėti jų gyveni
mo istoriją nuo pradžios, atran
dame kokio nors vandens dugne 
jo mažytį kiaušinėlį. Tokis kiau
šinėlis gali 'būtį per 'kokius sep
tynis mėnesius pirm išsiperė- 
jimo, po to iš jo išeina mažytė 
nymfa (tas vardas pavartota tik 
formai kuri buna mažytės kir
mėlaitės pavidale). (Ankstyva
me savo gyvenime tas mažytis 
sutvėrimėlis kelis sykius nusi- 
šeria. Po trijų .nusišėrimu, prie 
jo šonų matosi mažyčiai atsiki- 
šimai, o iš galo jo kūno randasi 
dvi ar trįs ilgos, lyg pilkuotos 
priesagos. Jis turi tvirtas ko
jas ir gali gerai plaukti ir vaik
ščioti. Minta dumblu, vande
niais augalais ir dar mažesniais 
vabalėliais.

Po kokių devynių nusišėrimų, 
pasirodo keturi gūželiai jo pašo
nėse. Tai yra pradžia sparnų. 
Nymfa ir toliau tęsia savo šėri- 
mąsi, ir su kožnu odos persikeiti
mu sparneliai' didėja. Kuomet 
nymfa gatava išsišerti paskuti
niu laiku—gal jau dvidešimtu— 
ji iškįla ant vandens viršaus ir 
plaukia.' Staiga oda, perskįla jo 
nugaroje, ir Gegužinė musė pa-l 
sikelia į orą keturiais plonyčiais 
sparneliais. Pirmutiniai sparnai 
yra daug didesni negu .paskuti
niai. Nekuriu tų musių ružies, 
paskutinių sparnų visai nėra.

Nors 'tas vabalas persikeitė 
kokių dešimties sekundų laiku 
iš vandeniu kvėpuojančio į oru 
kvėpuojantį sparnuotą vabalą, I 
dar jo gyvenimo istorija nepasi
baigus. Po pakilimo' nuo vande
nio jis dar šeriasi-keičiasi, dar 
nuo viso nuslenka plonytis ,gaub- 
tis. Dabar jis yra pilnai išsi
vystęs vabalas, kuriam teliko 
viena užduotis išpildyti. Jis tu
rį padėti kiaušinius palaikymui 
savo veislės. Tas atliekama įvai
riai paskirų tos rūšies narių, 
bet “Kanadiški kareiviai” de
da kiaušinėlius eilėje lyg kokius 
kąrieliukus. Kožna eilė apie pu
sės colio ilgio, paprasto plono 
siūlo storumo. Paskiras' kiau
šinėlis yra visai smulkutis, kaip 
milto grūdelis. Tankiai vabalai 
kiaušinėlius deda skrendant, ir 
jie sukrinita į vandenį, kur išsi
dalina į paskirus ir lieka, dugne.

Nekurie kiaušinėlius deda iš 
oro, kiti nusileidžia ant vandens, 
o kitų kiaušinėliai buria prikibę 
prie jų ir vabalas nusileidžia į 
vandenį juos nuplauti.

Pilnai išsivysčiusio “kareivio” 
amžius gali būti trumpesnis ne
gu valandos, arba gali būtį ke
lių dienų, sulyg oro. Jie nu
skrenda keletą mylių nuo pavan
denio pirm negu žūsta. Tankiai 
jie sukrinta negyvi gatvėse ir 
an't taku ir nuo jų keliai pasi
daro slidus, negalima net praeį-l 
ti tokios krūvos surinkta. Dau-p 
gelyj atsitikimų pavandeniuose

i tų gyventojai turi prasišalint iš 
tokių vietų, j

Tos musės yra daug pasitar
davę pasauliui. Iš senovės lai
kų jos rasta išlikusios gintare. 
Tas parodo jog jos buvo iki ke
turių milijonų metų atgal. Yra 
ir kiti rekordai jų gyvavimo už
silikę, dar senesni negu šitie, ir 
menama jas buvusias net dvide
šimts milijonų metų atgal.

Bet ką jos gero padarė? Yra 
ištirta jog išsiperėję nymfos yra 
svarbiausia maistas žuvims. Ka
dangi ir tie vabalai yra naudingi 
vandenų gyventojams, nors bu
vo manyta jieškot būdų juos iš
naikinti dabar sprendžiama to 
nedaryti. Net žuvininkai nau
doja tų musių pavidalo padarus

DR. ‘J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 ’ki 12 

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

žuvių priviliojimui ant kabliu
ko.

Tos pilnai išsivystę musės ne
gali nieko ėst. Nekurios net ne
turi žiočių. Vyriški turi dides-

nes akis negu moterilkos. Jų 
kojos jau jų nepakelia, visai yra 
silpnos.

(šitas aprašymas pagamintas 
Cleveland© Gamtos Muzejaus.)

DUODA
Delei tos priežasties jus turėtumėt vartoti 
Colgate’s Talę liuosai ant savo kūdikio. Jis 
yra antiseptiškas, tyras 
kime odos uždegimo.

ir gaivinantis atsi-

COLGAT^’s

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 1% iki 8%, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

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

žinomų Lietuvių iki šiolei pasekmingai veikusių ir vei
kiančių kitose didelėse finansinėse įstaigose.
Visa valdyba, A. B. Bartoševičius, Dirvos” leidėjas, pre
zidentas; Jonas Tidd, vice-prezidentas; K., S. Karpavičius, 
“Dirvos” redaktorius, sekretorius; S. Batoševičius, sekr. 
pagelb.; V. Bartoševičius—ižd., kviečia visų kolonijų Lie
tuvius pasinaudoti užtikrintu saugumu ir pelningumu 
jūsų pinigams. Pelnas yra dvejopas, kaip liekant nariu 
The A. B. Savings and Loan Kompanijos taip ir paside- 
dant čia savo pinigus ant knygelių, taupymui.
^Kompanija turi keliolika dar neparduotų Pastovių ir 
Ištraukiamų akcijų, kurių abiejų kaina yra po $100.00. 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narinės mokesties, taip kad 
akcija atsieina po $105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šios Kompanijos akcijos yra daug pri
einamesnės, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
(JPastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
CįIštraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $105, bet išsykio reikia įmokėti po $5 nuo kiekvie
nos imamos akcijos, o likusią dalį nuo kiekvienos akcijos 
galima išmokėti po kiek išgali, savaitėmis ar mėnesiais.

Dividendas pirmais metais bus išmokėta už visas akci
jas, arba dalį sumokėtų už jas pinigų, nuo 7 iki 8 nuoš. 
Ištraukiamas akcijas narys gali išsitraukti kada jam pri
reikia pinigų, nors nebūtų pilnai sumokėta, ir gaus jam 
pripuolamą nuošimtį nuo dienos įmokėjimo iki išėmimo. 
Už kiekvieną įmokėtą narystės mokestį akcijonierius gau
na paliudymą, ir taipgi Šerų certifikatą už pilnai sumo
kėtus Šerus; už mokąmus Šerus gauna tam tikrą knygelę. 
Narystės mokestis ($5) Šerus ištraukiant negrąžinama.

APIE DEPOZITUS-PASIDEJIMĄ PINIGU
Už padedamus čia taupymui pinigus mokama 5%, ar

ba kelis sykius daugiau negu nekuriuose bankuose kitose 
valstijose. Kam daryti sau skriaudą? Čia taipgi moka
ma nuošimtis nuo padėjimo iki ištraukimo dienai.

Pasidčjimui 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.
fj Pasinaudbkit šia proga duodama jums taip patikėtinos 
ir saugios įstaigos. Kam dalį savo pelno atiduoti sveti
miems kada jūsų pinigai čia jums atneš nuo 25% ir dau
giau naudos. Penktas nuošimtis yra 25 nuošimčiais di
desnis už ketvirtą nuošimtį mokamą jums kitur. O neku- 
riose vietose mokama tik 2 ar 3 nuošimčius. Per metą- 
kitą jūsų pinigai nustoja keliolika dolarių naudos.

THE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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VARPAS
SKIRIU PIRMIESIEMS LIETUVOS 

KALINIAMS.
Ant.-Ferd. Max.

(Tąsa iš pereito num.)
IV

ILGAI jis klausė skambančio varpo, vadi- 
1 nančio balso, bet galų gale iš didžio nuo
vargio užmigo saldžiu miegu. Tik ką auš
ra prašvito, skaisti saulutė užtekėjo, Jonas 
vėl buvo ant kojų ir skubėjo per lygius lau
kus link tamsiojo miško. Miškas buvo tan
kus, milžiniško didumo, niekur galo-krašto 
nebuvo matyti. Baisu buvo į jį įžengti, 
šiurpas perbėgdavo per visą kūną tik jį pa
mačius. Keliavo 'ištisą dieną.

Sustojo Jonas Našlaitis, prisėdo arti! 
žalios pievelės pasilsėti, pradėjo aplinkui 
žvalgytis, savo vargus apmąstyti. Užėjo 
naktis, pridengdama visą pasaulį savo pla
čiais juodais sparnais. Dangus pasipuošė 
blizgančiais žiburėliais, aukso žvaigždelė
mis. Visur ramybė užviešpatavo, linksma, 
ramu....

Užmigo ir didysai miškas, rodos sap
navo baisų, paslaptingą sapną.... Tik ra
mus vėjelis judino medžių viršūnių bangas; 
o apačioje buvo vien ramumas, paslaptin
gas jaukumas. Rodosi miškas glaudėsi su 
savo maitintoja Žeme ir kalbėjosi apie ko
kias paslaptis. Visur ramu, tik musų Jo
nui buvo girdėti toli-toli šaukiantis paslap
tingo varpo balsas.

Anksti rytą, vos tik aušros šviesa pra
dėjo medžių šakas glostyti, skaistus saulės 
spinduliai viršūnes bučiuoti, Jonas pasikė
lė nuo žaliosios pievelės ir krėsdamas žiban
čią rasą artinosi prie didžiojo miško. Miš
kas buvo tamsus, ir savo juodais tamsiais 
protarpiais rodos slibino žiotimis laukė au-' 
kos. Paėmė Joną neramios mintįs: Ar 
eiti?.... O gal gryžti atgal? Nežinia ar 
laukia jo ten laimė perlais išbarstyta.... 
o gal laukia baisi nelaimė, didis vargas su. 
aštriais erškėčių dygliais.

Ilgai Jonas stovėjo, ilgai galvojo, savo 
kelionei planus kombinavo.... Bet prisi
minęs senio-vienuolio žodžius kad jo ten 
laukia didi laimė, baisiąsias mintis 
lauk ir drąsiai su viltimi žengė gilyn 
sian miškan.

Nuo to laiko prasideda sunkioji 
Našlaičio kelionė. Diena slinko po dienos, 
ir vis niekur nebuvo matyti krašto miško, 
lygių dirvelių, žaliuojančių pievelių. Ke
liavo vienas per tamsų mišką, jieškodamas 
pažadėtosios laimės, išsigelbėjimo, laisvės. 
Užpuolė vargšą šaltos darganos, smarkus 
lietus, medžių šakos draskė jo rubus ir kū
ną; naktimis baidė jį alkanų vilkų staugi
mas, lokių maurojimai. Nekartą vargin
davo jį visokios mintįs primindamos gim
tąjį miestą, ir gailėdavosi kad išsirengė į 
tokią pavojingą kelionę. Bet kaip tik pa
sislėpdavo paskutinieji saulės spinduliai, 
prisiartindavo tamsi naktis su sidabro mė
nuliu, su milijonais žvaigždelių, jis vėl iš
girsdavo tolumoje šaukiantį varpo balsą. 
Tuomet vėl jam sugryždavo ramumas, gim
davo viltis.... ir vėl laužydamas savo ko
jom nukritusias medžių šakas, skubėjo į 
laimes šalį.

pakėlė Jonas augštyn savo nuvargusią gal
velę ir pamatė.... pamatė kad tos vande
ningos upės krantais, žaliuojančiomis pie
velėmis, vaikščioja trįs skaisčios mergelės, 
viena už kitą puikiau pasipuošusios. O 
iš visų tų mergelių skyrėsi viena: dai
li kaip Murillio angelukas, linksmutė, skai
sti kaip giedras vasaros dangus. Veidas 
skaistus kaip kraujas-pienas, akįs kaip dan
giškos žvaigždės švietė. Pradėjo mergai
tės šokti, žaisti, ir pati dailioji netyčia įkri
to į upės vandenį, į smarkius bangų verpe
tus.... pradėjo skęsti, pagalbos šaukti. 
Pakilo didis trukšmas, verksmas, bet nieks 
nesiskubino nelaimingos gelbėti, pagalbos 
rankos ištiesti....

Nors Jonas buvo ir labai nuvargęs, il
gos kelionės nukamuotas, visgi pamatęs 
skęstančiąją, greit šoko į putojančias ban
gas, sugriebęs mergelę už aukso kaselių, 
ištraukė ant žalio kranto, ant kvepiančios 
pievelės. Gelbėdamas ją pats taip labai nu
silpo kad krito ant žemės be ‘dvasios. At
sipeikėjo jis kokiuose turtinguose rūmuo
se, liepinėj lovoj ant minkšto patalo. Prie 
jo sėdėjo išgelbėta jo mergelė ir nuo jo akių 
nenuleido. Kuomet jis pažvelgė savo nu- 

ivargusiom akim į jos skaistų veidelį, ji lin
ksmai prakalbėjo:

— Man didi laimė kad aš galiu matyti 
sveiką savo išgelbėtoją ir galiu jam nuo
širdžiai padėkavoti.

Paskiau užklausė:
— Kaip vadiniesi, gerasai vaikine, ir iš 

kur eini, iš kokio krašto šalelės?
Jonas išpasakojo visą savo gyvenimą, 

visus vargus-nelaimes, ir galų gale pas ją 
paklausė:

— 0 tu, mergele, auksakase, kaip pati 
vadiniesi?

— Aš, — atsakė mergelė, — Ona Gra
žutė, ir sakko už mane (pasaulyj nėra gra
žesnės. Kasdien pas mane atvažiuoja pir
šliaudami karalių, kunigaikščių sūneliai; 
bet aš visiems atsakau, nenoriu už jų tekė
ti, nes dar mano širdis neišsirinko sau tin
kamo vyro. Kuomet atrasiu mylimąjį tuo
met atiduosiu jam savo ranką ir pati apka
binsiu — laimingas tas bus kurs mane gaus 
už pačią. Ir bus laimingas visas gyveni
mas. nes aš esu turtinga mergelė, kunigaik
ščio duktė....

DIRVA 6

metė 
tam-

Jono

V
Į^ABAI ilgai traukėsi tamsus kelias, var

ginga per mišką kelionė. Bet štai vieną 
rytą, saulei bebučiuojant aukso spinduliais 
medžių viršūnių verpetus, pamatė jis miš
ko kraštą, žaliuojančius laukus, kuprotus 
kalnelius. Dar kiek paėjęs, pamatė kad di- 
dysai miškas jau pasilieka užpakalyje, o 
priešakyje tęsiasi laukai ir šniokščianti di
delė vandeninga upė. Prisiartinęs Jonas 
prie upės atsisėdo pasilsėti, ir iš didžio nuo
vargio greitai užmigo.

Po gardaus miego, žavinančių sapnų,

VI
■MUĖJĘS Jonas į dvaro pirtį išsiprausė, 
1 ' naujais rubais pasirėdė, ir tapo dailus 
jaunikaitis. Ir dabar jį gerbė ne tik Ona 
•Gražutė, bet ir jos tėvas — senas protingas 
žmogus — ir prašė dar ilgiaus pas juos pa
viešėti, arba ant visados pasilikti.

Slinko diena po dienai, Jonas pradėjo 
jausti širdyje karštą meilę prie Onos Gra
žutės, ir negali nei minutės ramiai pabūti, 
apie ją negalvojęs. Apie tai pranešti vi
siems bijojo, nes jis buvo vargingas, be tur
to bernelis, o ji turtinga. kunigaikščio duk
tė. Bet laikui bėgant jis pastebėjo kad ir 
Onutė jį labai myli, tik nedrįsta pranešti, 
nes bijosi tėvelio. Tą Jonas sužinojęs ilgai 
nelaukė, pasidrąsinęs pranešė kunigaikš
čiui ir prašė Onos rankelės. Senis tik nu
sijuokė, nusišypsojo, paglostė savo žilą bar
zdą, ir šiurkščiai tarė:

— Eik sau šalin kalbi it mažas vaikas. 
Ji nenori tekėti už karalių sūnų, o tekės 
už tavęs, prasto bernelio.

Paskui pasišaukęs savo dukrelę užklau
sė:

— Ar myli tu šį jaunikaitį, neturtingą 
bernelį?

Susigėdijus Onutė, užsidengė rankom 
akis ir purpurinėm lūputėm nedrąsiai pra
šnabždėjo:

— Myliu!....
— Stebėtini dalykai, — tarė senis ku

nigaikštis, — visai musų laikams atatinka, 
tik reikia greičiau vestuves ruošti, svečiai 
sukviesti.

Pradėjo viską vestuvėms ruošti, pa
siuntinius išsiuntė į tolimus kraštus gimi
nių, kaimynų kviesti.

Štai prisiartino ir vestuvių diena, gi
minės suvažiavo, raiti atjojo. Visas stone- 
les žirgais užpildė, dvarą vežimais apstatė. 
Prasidėjo vestuvės, kurios tęsėsi per še
šias dienas ir šešias naktis. Visi valgė, gė
rė, dainas dainavo ir laimino jaunavedžius 
sulaukti ilgiausių metų, pilnų laimės diene
lių. ...

(Bus daugiau)

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

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

• |
U) Tada mums užėjo mintis: Vi-J 

tyi^c nnrirn fun Vlin

d
APLEISTA

Liūdnos dienos man užėjo, 
Džiaugsmai visi dingo, 

Kai bernelis sau išėjo —
Širdis man sustingo.

Aš mylėjau, juo gėrėjaus, 
Bučiavau, kalbėjau,

Visą sielą, visą save
Jam daviau, turėjau.

Nors saulutė kaip ikšiolei 
Ant daugaus užeina,

Bet liūdesiuos ir tamsybėj 
Dienos man praeina.

Baisios naktįs man vaizdi
nas,

Širdį skausmas veria — 
Vienų vienai pasilikus

Nėr kas džiaugsmą tveria. 
Nors šaukiu balsu ir širdžia,

Šauksmai vėjais vyksta, 
O tas mano bernužėlis

Pas mane negryžta.
Jis mylėjo ir žadėjo

Imt mane už savo, 
Bet tik 'tolei man kalbėjo

Ik mane prigavo.
Kad aš bučiau kur upelyj 

Giliam nugramzdėjus
Negu tave, bernužėli,

Jauna paregėjus.
Nuvytus Lelija.

Nuo Juoką Red.: šios gerb. 
Nuvytusios Lelijos eilės buvo 
siųsta kontestui, su daugybe ki
tų poetų eilių, ir tai yra liudy- 
mas kad savu laiku tilps ir vi
sos kitos eilės, kontestui susiųs- 
tos, nors mes tiek dovanų netu
rėjome skyrę kiek eilių gavom.

Jeigu yra sviete kokia ilga 
ir be pertraukos einan'ti gyve
nimo pasaka tai tik šita kurią 
gerb. Nuvytus Lelija mums at
vaizdina:

Pažino,
Pamilo,
Mylėjo, 
Mylavo, 
Bučiavo, 
žadėjo, 
Kalbėjo, 
Prigavo — 
Iškeliavo.

Ir vėl prasideda išnaujo.
Ir stebėtina kad visada, nuo 

svieto pradžios, kaip Jieva Ado
mą prigavo daugiau niekas vy
rų neprigavo, o tik vyrai merge
les. Viskas ką jos gali padaryt 
tai pamest, kitą rast, ir antgalo 
apsivest.

Bet tokių atsitikimų kaip pas
tarasis mes turime daug, dau
giau, nes tą paliudija ir šiame 
skyriuje per tris metus jau nu- 
plėtmavimas ašaromis tokių ku
rie verkė savo užgęsusių “sau
lių”, išsekusių “šaltinių” ir kit.

Gerą gerb. Nuvytusios Leli
jos širdį ir tikrą meilę išranda
me jos paskutiniuose 
“Kad as bučiau kur 
liam nugramzdėjus”, 
butų pasakius:

Kad tu butum kur
Sausos prakabojęs, 

Negu mane mergužėlę
Jauną priviliojęs....

Kokia tai So. Bostono Lithua
nian Agency “Sandaroj” pajieš- 
ko (reikalauja) dženitoriaus.

Mes rekomenduojame gerb. 
Fabijoną, iš Lietuvos Atstovy
bės Washingtone, su trijų mė
nesių praktika.

Gerb. Jurgutis, vietinis, “Am. 
Lietuvyj” rašo korespondencijoj 
kad Teatrališkam Chore pasili
ko “tik vaikai ir senberniai”.

Didesnės melagystės dar svie
te nebuvo už šitą. Gerb. Jur
gutis turėjo teisybę pasakyt:

"Liko tik mergaitės • ir sen
berniai”. Nes senbernių niekad 
nelieka ten kur nėra jaunų mer
gaičių.

žodžiuose: 
upelyj gi
nęs kita

ant šakos

Gerb. Bartoševičius, kalbėda- 
sada mes norim būti tuo kuo mas apie Airijos padėtį, privedė

Inesam, ir įsivaizdinam sau ge- šitokį prilyginimą: Vienas žmo- 
rumus kitų, aplenkdami jų bio- I gelis nuolat turėjo bėdos su sa- 

' gas puses. vo pačia kuri jį dieną-naktį ėdė | Raumatizmo,
ir barė neduodama ramybės. Ta- 

. •, da jam ubagas patarė parsives-
I Cleveland© varlamusiai vėl pa- ti • namu£. dar kit moterį 
siginątsavo dideliais’ darbais, Nuo ,to laiko abi bobelės tarp 
lr..J.ie tun tlJesą’ nes kaip vasara save pradėjo rietis ir senoji ne
užėjo, jie nedėldieniais per sumą L.-^ kada vyrui . akig j u 
Bedfordo balose varles daužo - Airija Anglija reikaiau. 
net užmiršo apie 'Dirvą korės- |dama neprigulmybės; tada An- 

Įpon encijų par yt>. Iglija Airijai padovanojo Laisvą
| Valstiją, ir nuo tos dienos pra

sidėjo peštynės tarp Respubli
kos ir Laisvos Valstijos, o Jonas 
Bull ramiai sau pypkę rūkyda
mas į tai žiuri ir juokiąsi.

Gerb. Jankauskienė ėjo sker
sai* gatvės, pilnos užrigrudusios 
smarkiai lekiančiais automobi
liais. Ant vidurgatvio stovėjo 
policistas. šalę jos buvo jauna 
graži mergina. Policistas pri
ėjęs, paėmęs už rankos mergi
ną pervedė saugiai per gatvę. 
Mislydama kad čia tokia mada, 
gerb. Jankauskienė laukia’ kada 
policistas ateis ir ją pravesti, ir 
net buvo nulipus nuo šaligatvio. 
Pamatęs ją policistas pradėjo 
bartis kam gatvėj sustojus au
tomobilius Jbaido. Ji tada pa
misimo sau: “Nėra sviete lygy
bės”, ir nuo to laiko pradėjo už- 
vydėt merginoms.

Kadangi šlikas yra Atstovy
bės galvos laikraščių tėmytojas 
ir sužymėtojas kokie laikraščiai 

(kur apie Atstovybę ką rašo,- o 
kad niekas nieko apie Atstovy
bę nerašė kolei pati nerašė, tai 
dabar Kemešiui pradėjus straip
snius apie Atstovybę ir jos dar
bus rašyti Šlikas turi ką laik
raščiuose užžymėt ir Atstovui 
parodyt. Kitaip jau butų nete
kęs savo vietos, ba buvo žemiau 
savo kompetencijos — neįskaitė 
laikraščiuose nieko iš ir apie At
stovybę ir gana.

Gerb. Aidas atrašė šitokį lai
škelį: "Aš norėčiau žinot ar aš. 
galiu prisiųst jums savo eiles pa
talpinimui į juokų skyrių?”

Atsakyti turime jog nėra jo
kio įstatymo' draudžiančio mums 
eiles siųsti, šį atsakymą būtu
me davę ypatiškai, bet gerb. Ai
das užmiršo savo anrašą pridė
ti.

"DIRVA” siunčia pinigus į 
Lietuvą pigiausiu kursu — 

naudokitės proga.
KAM KENTĖTI?

_______ ., neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER
Vftlzbnžcnklla užreg. S. V. Pat. Ofl«e.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) 
YaizbaženklĮ.'

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

WESTERN CHEMICAL CO. I 
Box 336 Wilkes Barre, Pa. •

IR KREDITO LAIŠKAI 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ

Society for Savings turi užrube- 
žinių reikalų skyrių, vedamą pa
tyrusių žmonių, per kuriuos jus 
galit apturėt greitą patarnavi
mą persiuntime pinigų į kitas 
šalis tuolaikinėmis kainomis.
Tiems kurie rengiasi keliauti už- 
rubežin mes pasiūlome musų 
Kredito Laiškus (Letters of 
Credit) kuriais galima pasiimti 
sau reikalingų pinigų visuose 
žymiuose miestuose užrubežyj.

99
Mes randamės patogioj vietoj— 
Šiaur-rytiniam kampe nuo On
tario ir Publik Skvero.IpSlI RgĮH

r-a - d IĮ ___ _

Incorporated 

gocietg for fairings 
in the City of Cleveland
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Vadovaujama Gabią 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 CIevelande, yra tai parenkant gru
pę tikrų biznio žmonių pagelbėjimui jam tos Kompanijos vedime.

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

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

CARL FALLER - * -

OTTO FELLINGER - 
HERMAN H. FINKLE 
EDWARD K. FISCHER

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

JAMES J. HEIDLER -

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

A. KELLER -
A. S. KLEIN

SAMUEL MILLER

PETER MULIOLIS

ELI N. NEWBURY

H. A. PERRIS - - - -

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

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 Savings & Loan Co., 

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

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

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

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

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

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

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

Direktorius, The Representative Construction Co.
Pardavimų Ved., The Representative Realty Co. —ir— Direk

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

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

Wilson Co., Schoefield Bldg.
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CHARLES RENZ - 
E. RICKERSBERG 
THOS. W. ROBERTS 
OTTO F. SCHMIDT 
S. J. SCHWENGER

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

MYRON H. WILSON

Kada prisiskaitai žmogus apie 
erdvių puikybes, dvilypes spal
vuotas saules, — rašo Pet. Ma- 
liauskas iš Detroito, — pasijun
ti lyg koks skurdžius paleistas 
į prasčiausią kampelį Didžiojo 
Visatos Valdovo garbingos vieš
patijos, prie mažutės musų sau
lės kuri tik viena čia palikta 
mums žibėti, ir gailiesi žmogus 
niekad negalėsiąs visų kitų pui- 
kybų pamatyti....

Nuo Juokų Red.: Amen. į
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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....................... 12801 MILES AVENUE

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

ši įstaiga moka 5% už padėtus Taupymui pinigus.

tris



DIRVA

PRIDUOK1M JIEMS REIKALINGŲ KNYGŲ
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Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vartė Z. 
Bagdžiuniutė.' Tusi. 50 ..

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

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

spausdinta. Parašė K. S. Karpavičius. Viso 
144 puslapiai. }................................................

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

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

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų 1 tautos, kuri, kaip matoma,

* yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi. ..................... ’ ........

Kristus Flandruose ir Tragedija Juroje — du ypatin
giausi vaizdeliai ką esate skait , parašyti žy
maus pasaulinio rašytojo Honore de Balzac, ver
tė Karoils Vairas. 43 pusi. . . . .. . ....

Mohamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli

. nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus 'Dūšią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa

vičius. 126 • puslapiai ....... .................... ,... ...

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

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Skripkauskiutė. Pusi. 67 ...........85

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schillėr. Liuosai vertė lietuviiĮ 
kalbon vertė P. Norkūs. Pusi. 182 ..........JT

7907 Superior Aye. Cleveland, O.

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai .......... ,.t....... . .2

Tremtinis. Augusto Strinbergo žingeidi vieno veik
smo drapa iš pradžios krikščionybės ir pagony
bės kovos su ja. Vaizdiną Skandinavų gyvenimų. 
Vertė A. A. Tulys. 47 pusi................25

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — KoYnedija garsaus 
Francuzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio, 
bėdas apsivedus su panaite Visai tinka Lietuvių 
Scenai. Lošia 3 moteris ir 4 vyrai. 54 pusi. .... 35c

Du Bailiu — Vieno akto komedija iš ponų gyveni
mo. Verte Šeinis. 36 pusi....................15

Pinigus už knygas ir laikraštį siuskite Money orderiais 
registruotame laiške, paduokit savo aiškų adresų.“DIRVA”

Denison, Tex., į gelžkelio dirb
tuvę atgabenus streiklaužius, 
streikuotojai padarė ant' jų už
puolimą ir atsibuvo smarkios 
muštynės.

Jie yra 
GERI!

Pirk šiuos
Gigantus k'taupjk pinigus

CUNAR 
l-J «= M O R

LIETUVON PER 12 DIENŲ 
Greičiausia iš visų vandeninė kelionė. 
YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu 1 kitą laivą Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
į Danzigą, Piliavą, Klaipėdą ir Liepo
ją vienu iš trijų greičiausių jūrių mil
žinų išplaukiančių iš New Yorko kas 

• UTARNINKAS.
Visi trečios klesos pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA ' AQUITANIA 

BERENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
ASSYRIA - - - - Rugp. 11 
CARMANIA - - - Rugp. 17
LACONIA - - - - Rugp. 3 j 

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.

DR. J. T. VITKUS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kampas Superior prie E. 65 
ViršAptiekos 

Kampas Superior Avenue

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS t-tl

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street
CK ve land. Ohio.

Kultūros Draugijos “Žemaiti
ja” L. V. Komitetas Chicagoj 
gavo laišką nuo Liet. Mokytojų 
Prof. Sąjungos Kauno suaugu
siems vidurinės mokyklos (Kau
nas, Vytauto prosp., No. 26), 

Ikuris skamba šitaip: '
“Kuriant savo krašto Lietuvos 

nepriklausomą gyvenimą jaučia
ma visur didelė stoka inteligen- 
tinių jiegų. Gal mes del to tik 
ir darome daugiau klaidų kad ne
turime pakankamai susipratu
sių, sąžiningų, drauge gerai nu
simanančių savo darbą inteli- 
gentinių darbininkų kaip Cen- 
traiinėsė taip ir savivaldybių įs
taigose. Lietuvos Mokytojų Są
junga matydama viso to blogas 
pasekmes, įsteigė Kaune suau
gusiems gimnaziją, arba viduri
nę 'mokyklą, kurioj dabar jau 
yra penkios klasės. Šią mokyk
lą lanko vakarais daugiau kaip 
200 įvairių įstąigų tarnautojų ir 
karių. Kitais metais bus šešta 
klasė ir apie 100 -naujų lankyto
jų. Mokykla, norėdama kuo- 
daugiausia išlavinti šiuos žmo
nes kad paskiau jie naudingai 
dirbtų pavestą darbą, steigia 
skaityklą. Kadangi knygų Lie
tuvoje turime dabar begalo ma
žai, ir'tos1 pačios labai brangios, 
todėl šios Mokyklos mokytojų 
taryba nutarė kreiptis į gerbia
mą Jūsų Draugiją, tikėdamiesi 
kad neatsisakysite suteikti mu
sų mokyklai išleistų ir esamų 
Amerikoje Lietuviškų knygų, 
už ką lankytojai mokyklos ir mo
kytojai Jums butų labai dėkin
gi-

“Prašytume, jei galėsite, tar
pe kitų knygų, paaukuoti Vin
co Kudirkos, Šekspyro 
raštus, Senkevičiaus, 
Knyčą” M. Tvaino, J. 
kit.’*-

Pasirašo: Mokyklos
Mokytojų Tarybos Sekr.

(Parašai neįskaitomi.) 
tam 'kad jokia įstaiga 
parašyti vardinių laiš- 

gyvenančiam

Ačiū 
neišgali 
kų kiekvienam 
Amerikoje Petrui zir Povilui ar
ba Onai, Kauno suaugusiems vi
durinė mokykla, lygiai kaip ir 
kitos kulturos-apšvietos organi
zacijos, atsišaukė pagalbos į 
Kultūros Draugiją “Žemaitija”. 
Gautus laiškus-atsišaukimus' tuo

kad šv. tėvas išrištų juos iš se
nųjų "darbų" ir suteiktus palai
minimą naujiems "žygiams”;-kol 
tie niekšai savo priedermės ne
atliks tol — kaip Abliaus užmu- 
šėjas Kainas — klajos jie po 
pasaulį, slapstysis nuo žmonių, 

| ir vistiek jaus sąžinės grauži
mą.

' Pridėjus prie augščiau nuro- 
[dytų faktų dar Lenkų barbariz
mą, apie kurį girdime kasdien, 
galėsime maž-daug įsivaizdinti 
kokia anarchija dabar siaučia 
Lietuvoje.
ša pragaištį visai šaliai; dau
giausia, žinoma, nukenčia nuo 
jos nuolatiniai gyventojai — 
musų draugai ir giminės. Ne- 
kurie Amerikiečiai jau turėjo 
laimės paragauti tų gardžių 
Lietuvos “pyragaičių” ir tokiu 
budu asmeniškai susipažinti su 
jos tikru gyvenimu?

Ką mes, mielas skaitytojau, 
privalome daryti kad palengvi
nus gyvenimą Lietuvos piliečio 
ir išgelbėjus šalį nuo pražūties'? 
Ar ilgai dar žiūrėsime į tokį pa
niekinimą ir tyčiojimąsi iš viso 
to ką mes skaitome gerbtinu ir 
šventu ?! O, ne! Amerikos Lie
tuviai (dauguma) yra net per
daug susidomėję Lietuvos kū
ryba ir likimu. Jų prisirišimą 
prie tėvynės ir atsidavimą jos 
reikalams liudija tas 'kad jie 
nuolat deda savo gausias aukas 
ant, Lietuvos aukuro. Amerikie
čiai tą daro trokšdami matyti 
savo Tėvynę laisva, nepriklauso
ma, demokratine šalimi. Tiems 
savo siekiams įkūnyti jie randa' 
savyj fiziškos ir morališkos spė
kos, nes jau atskiria girtiną ir 
remtiną dalyką nuo blogo ir 
smerktino. Užtai negali būti 
nei mažiausios abejonės kad 
Amerikiečiai nepa-tėmytų daro
mos jiems skriaudos ir neat
kreiptų į tai tinkamos domės.

Aišku kad žmogaus gyvenime 
tėra tik du Keliu: vienas veda į 
šviesą, gerovę, palaimą; o an
tras — į.tamsumą, niekšystę... 
Pirmuoju keliu eidamas žmogus' 
mokinasi, jieško tiesos, progre
suoja — gyvena savo sveiko 
proto nurodymais; antruoju gi 
— tingi mąstyti, galvoti, aklai 
pildo kitų įsakymus, laižo rankas

j ieško tojams Lietuvoje, — siųs
kim*; literatūrą tuojau.

L. V. Komitetas jau senai su
prato kad pagalbos teikimas kul
turos-apšvietos įstaigoms Lietu
voje turi būti sparčiau varoma. 
Tam tikslui dar praėjusį pava
sarį, balandžio 17 d., įgaliojo 
Juozą Grušą ir Joną Miknių 
misijon knygoms rinkti, ši 
misija, knygiui ių iždininkui 
dedant, iki šiolei sėkmingai
rė pavestąjį jai darbą. Dabar, 
kada vis dar gaunama iš Lietu-

ko- 
ko- 
pa- 
va-

Ši baisi suirutė ne-1 vos naujų atsišaukimų, komisi
ja imsis už darbo su dviguba 
energija. Iš visuomenės -pusės 
■ji tikisi susilaukti paramos ta
me darbe. L. V. Komiteto var
du aš taipgi kviečiu visus geros 
valios žmones .padėti Knygų Rin
kimo Komisijai, 
talkon padėsite 
tui ir tuo pačiū 
kūrybos naujo, 
gyvenimo demokratijos pagrin
dais.

Visokią literatūrą galima siųst 
Lietuvon betarpiai arba per L. 
V. Komitetą, — kaip kam pa
rankiau. Kas nori gauti kokių 
nors informAcijų literatūros 
siuntimo reikalu tesikreipia į 
Komisiją šiuo adresu:
“Žemaitija” — K. R. Komisija, 
3147 So. Halsted St., 2nd floor, 

Chicago, Ill.
Visi siunčiami Lietuvon raš

tai per “žentaitijos” L. V. Ko
mitetą turi Draugijos centro 
knygyno žymę-antspaudą. Ku
rie siunčia literatūrą Lietuvon 
betarpiai, patartina užrašyti 
kiekvienoj knygoj kokiai įstai
gai aukoja ar padėti savo vardą, 
pavardę ir adresą\

L. Apolis,

nes eidami jai 
visam Komite- 
prisidėsite prie 
laisvo Lietuvos

BROOKLYN, N. Y.
Birželio 29 d., vakare, įvyko 

vestuvės tos Senos Mergelės ku
rią “Dirvos” skaitytojai jau se-l 
nai tuo vardu žino, ir ji labai gė
rėjas motinos gyvenimu. Dabar 
su džiaugsmu pasisakau -kad jau 
nebe senmergė bet jau širvydie
nė, jau gavau vyrą ir jau esu 
motinų eilėje, ir kaip man links- 

I ma permainius vardą. Vestuvės 
kaip ir visos — pats nieko ne
jauti, tik 
džiaugias, 
smagumo 
kiau jau 
arba kaip 
tuvių. Ir 
vo auksinių vestuvių.
vęs aš velyčiau kad kurie dar [ 
rengias prie apsivedimo pasisku- S 
bintų apsivesti. S

Bet su linksmumu eina ir 3® 
liūdnos naujienos. Liepos 4 d. 
palaidojom M. Blažaitienę, kurią 

“Žemaitijos’.’ Sekretorius, vyras rado negyvą, užtroškusią
Paliko velionė nuliu- 

metų

i das. Reikia tarti pagarbas žo
dis Operetės Choro vedėjui Ks. 
Strumskiui kad jis sutraukė jau
nuolius į tokį gražų būrelį, ku- 

' rie savo gražiais balsais žavina 
ne tik Lietuvius bet ir svetim
taučius. Kuomet choras užtrau- 

I kė dainą, priplaukė iš aplinkui 
Į minia žmonių klausytis. Nors 
j svetimi nesuprato, bet klausė
si dainų ir klausinėjo kas čia to
kie taip puikiai dainuoja. Išaiš
kinus jog tai Lietuviai, jie pra
dėjo šnekučiuoti tarp savęs kad 
labai puikiai čia Lietuviai pa
sirodo. Jokūbaitis plačiau kal
bėjo Angliškai ir paaiškino sve
timtaučiams, kurie visi klausės 
ir stebėjos kad be muzikos, ir 
ant oro, taip gražiai gali choras 

[dainuoti. t
Po to visi išsiskirstė, linkė

dami Operetės Chorui geros dar
buotės ir toliau.

K. širvydienė.

■ ■ ■ ■ ■ ■ a. ■
Kur seniausia*
Ten geriausia.

•ką kiti linksminas ir
,Bet visgi» jaučiau 

ir aš, nes mat sulau- g 
25 metų sukaktuvių, 
sako Sidabrinių Veš- gv 
visi velijo sulaukt sa- 1

Nuo sa- g®

SENI.TUS'fl 

fl'OBnturfl 
VIENYBE

X

NAUDINGOS KNYGOS
Reikalaukit šių naudingiausių knygų —
Kandidas — Garsaus Francuzo filosofo ir istoriko 

Voltaire veikalas, su jo pakeiksiu. Vaizdiną Kan- 
dido bęnkartišką kilimą, jo meilę, keliones po. pa
saulį, bėdas, vargus ir laimes ir vėl nelaimes. Vėr-

. te Karolis Vairas. Labai-'zingeidi knyga. 170 p. . .31.00 
Apdaryta audimo .viršeliais ....................$1.7J>

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senoVės 
amžių didžių kultūros darbų, kaip Egipto pira
mides, Babilono murai, Dievo Zeuso Stabas, Die- 

xvis Dianos maldnamis, Karaliaus Mausalio ka
pas, Rhodes salos stovyla ir Aleksandrijos žibin
tuvas. Ta knyga atvaizdina anų amžių istori-

.. ją. Su paveikslais. Vertė K. S. Karpavičius.
200 puslapių ........Y1...;...... . .. $1.00

į Ta pati audinio viršeliais ...-...........   $1.75

Filosofijos Straipsniai žingeidžiausi ir nauji Lietu-
Į vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai- 
i rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin- 
1 tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
i turi geriausią progą 
' Su audimo apdarais .

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny- 
: ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
I j vaitus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
I sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
j paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi.
- Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. ..*

Rusijos Moterų "Mirties- Batalijono” Vedėja ’— jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir

- viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. P’isla-
1 pių turi 295 .................... i ...................... ........... 31.2b

Gražiais tvirtais apdarais . .-............... i 32.00

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

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų į -keturis skyrius: Iš Žmonių- ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus* Romansai ir Saty
ra. Paraše Jul. Bilniuliš. 107 pusi...........

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

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

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai.

• rašymų, labi
mijos srityje
94 puslapiai,

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p.

,- Drūtais audimo apdarais ■.....................................

Laimės Bej ieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 

(su autoriaus paveikslu). 107 pusi. ..'..........

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su

taisė M. šaičius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..

^LIGONIAI KURIE
SERGATE 

Reumatizmu, Dusuliu (Asthma), Ner
vų liga, širdies liga, nuomariu, vene
ciškomis 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* 

Įrašą, 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—pats 
sau. Čia turit progą su gvaranta- 
vimu, bile tik jus tą darysit—pasvei- 
ksit. Rašykit pas:

ALEX R. SALVIS
P. O. Box 96 Dallas, Pa.J

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
čiui kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskaną lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

trijh

liepos 
Vieta

9 d. 
buvo

nuo gazo. 
dime savo vyrą ir 
amžiaus sūnų.

Operetės Choras 
turėjo-išvažiavimą,
'labai graži; suvažiavo choro 
nariai ir svečiai, choristės pa
taisė labai gardžių užkandžių, ir 
'buvo paruošta labai gražus pro- 
gramėlis, dainavo'choras keletą 
dainų, paskui sekė kalbas, -po 
keletą gražių žodžių pasakė A. 
B.'Strimaitis, po jo J. Mikalaus
kas, P. Bukšnaitis, J. O. širvy-

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskanos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudoki t Itiijffirs.
Kaina 65 centai nptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 

tiesiai iš labaratorijos.
F- AD. RICHTER & CO.

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

J™“

reikalu L. V. Komitetas skelbia 
spaudoje Amerikos Lietuvių vi
suomenės žiniai. Minėtos mo
kyklos laiškas dar kartą nuro
do į didelę stoką įvairios litera
tūros Lietuvoje ir vargingą pa
dėtį ten gyvuojančių kulturos- 
apšvietos įstaigų, ir sykiu pri
mena kiekvienam Amerikiečiui 
ir Amerikietei jų šventą parei
gą — skubėti -pagalbon savo bro
liams Lietuvoje.

Straipsnyje 'kuris tilpo “Lie
tuvos Ūkininko” No. 22 antgal- 
viu “Kalbėkime Visose Įstaigo
se tik Lietuvių Kalba”, mes 
dąme ir visai liūdnų žinių, 
ištrauka iš jo:

“Lietuvos Respublikos
džios įstaigose dar ir po šiai die
nai viešpatauja svetima dvasia 
— tai Lenkiška, tai Rusiška. 
Nuo patarnautojo prie durų ir 
iki au'gštojo valdininko, visi 
mėgsta kalbėti 'bent kuria nors 
svetima kalba, 'bet tik ne Lietu
vių. Lenkų ar-Rusų kalba daž
nai užkalbina ir atsilankiusius į 
įstaigą, o kai kuriose įstaigose 
kitaip ir nesusikalbėsi. Tik at
ėjusiam su reikalu į įstaigą ir 
nemokant kitos kalbos, prade
da 'kalbėti Lietuvių kalba. Be 
valdžios įstaigų daugelis privačių 
firmų, kurios daro biznį su Lie
tuviais, taip pat kalba tik sve
tima kalba arba nepakenčiama 
Lietuvių kalba; Kauno gatvė
se ir kitur vjen Rusų, Lenkų ir 
Vokiečių kalba tekalbama.” 

Toliau to straipsnio autorius
priduria kad toks apsireiškimas 
yra ne vien Kauno įstaigose beU 
ir provincijoje; apskričiuose.

Apart to, kiekvienas,skaitan
tis Lietuvių laikraščius puikiai 
žino apie žiaurų ir neteisingą 
Lietuvos valdininkų elgimąsi su 
ramais gyventojais ir abelnai 
jos piliečiais, žino taipgi ir 
apie bjaurius darbus (šmugelį, 
kyšio ėmimą, ir tt.) kuriais 'už
siima dalis valdininkų. Tas pra
keiktas pelno gobštumas sumai
šė protą net tūliems ministe- 
riams ‘ (“gudriausioms ir išmin
tingiausioms” asaboms!) ir pri
vedė juos prie” papildymo tokio 
didžiausio smertelno grieko iš
kurio išrišimą tegali duoti pats ir čebatus savo “išrinktiesiems” 
popiežius. Visiems tokiems nu- ir garbina juos, kitaip sakant,— 
sikaltėliams reikia vykti Ryman srtiunka, grinista tamsybei): kuo 

~ tolyn tuo jo protas darosi tam
sesnis, aklesnis ir kvailesnis.

Todėl: 1) Jeigu nori savo 
krašte Lietuvoje susikalbėti su 
valdininkais Lietuviškai; 2) Jei
gu pageidauji kad butų pašalin
ta Rusų kurpalio žandarmerija 

25c ir visi tie valdininkai kurie nie
kuo, nekaltus, ramius gyvento
jus pliekia rykštėmis ir šoįripo- 
lais kotavoja; 3) Jeigu piktinie
si kad Cavo Tėvynėb valdžioje 
randas šmugelninkų, kyšių emė- 

•60 jų ir kitokių gaivalų; 4) žodžiu, 
jeigu trokšti atsikratyti nuo 
Lenkų barbarų ir apvalyti mu- 

•3Blsų brangią močiu tę-Lietuvą nuo 
Rusų caro liekanų, visokių veid
mainių ir būdelių, o jų vieton 
turėti susipratusius, sąžiningus, 
drauge gerai nusimanančius, in-

.501 teligentįnius darbininkus (ku- 
, rie dirbtų grynai valstybinį dar

bą) ir tokiu budu įvykinti mu$ų 
.25 Tėvynėj senai pageidaujamą gy

ventojams rūmybę ir susilaukti 
pavyzdingos tvarkos >—

Eik pirmuoju keliu; .buk akti- I 
viu šalininku kultūros, apšvie- 

2r tos ir abelnai progreso. Remk 
kiek pajiegdamas kulturos-ap
švietos įstaigas Lietuvoje, ypač 
Kauno ^suaugusiems Vidurinę 

50c mokyklą; pirmų pirmiausia ne-
I pasigailėk paaukoti joms nors I 
menkiausio dalykėlio — atlieka- Į 
mų ir be naudos gulinčių knygų, Į 

50« žurnalų, 'ir tt. Išrašyk kokiam I 
nors viešam Lietuvos -knygynui i 

bent vieną laikraštį. Į
Tokios brangintinos progos 

patarnauti savo T:vynei kritiš
koje jai valandoje mes neturėjo
me ir nebeturėsime. Kada vis
kas Lietuvoje susitvarkys, ineis 
į normališkAs vėžės, tuokart 
musų, Amerikiečių, pagalba bus 

,J daugiau nebereikalinga. Taigi, 
kol gaisras dar tebėra, gesinki
me jį tuojau, nelaukime nei va
landėlės kada “kas nors” ateis, 
padarys, mus pasikinkys ir va
žiuos.... Be abejo, kiekvienas 
kuris jaučiasi esąs Lietuviu ir 
turįs nors mažiausią kibirkštėlę 
artimo meilės — savo pareigą 
atliks. Nuo savęs priminsiu tik 
tiek kad laikas begalo brangus, 
tat, broliai, negaišinkime ir ne
trukdykime jo šviesos ir mokslo ■

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

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei .vaikų.

Bartkus—Lietuvis Fotografas
East 79th Street Cleveland, Ohio.

Valandos: kasdien 8 ryte ik: vakare Nedėldieniais nuo 9 iki 5 va
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LAIVAKORTES
Į LIETUVĄ PARDUODAM VI
SOM LINIJOMIS. VISKĄ “ 
RUPINAM PRADEDANT 
GAVIMU PASPORTO IKI 
SODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKIS Į MUS.

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

AP-
IŠ- 

PA-

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI. PARTRAU
KTAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

I
c
E

• H

i
ŠE

Parduoda laivakor
tes aut visų pa
rankiausių Lini

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

® S S
Pinigus siunčia | 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 i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

’’VIENYBĖS
SPAUSTUVĖ

-Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gr—iai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vi-iti^er kerteles, 
baliams tikietus ir tt.

riš
li

’’VIENYBĖ”
EINA DU-KABT 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius 
tus, vSlicus.as žinias
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJ?: Q3.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

S E !S
Pirkite ’’Vienybes” Ben
drovės serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko dideli knygyną, 
kur g’Iima gauti 

šokių knygų.
vl-

“i
r I

Reikalaukite platesnių 
formaciją apie viską, 
šykite- mums laiškus, 
kalaiilcj-te nin«ii piniginio 
kurso ir kay-gų katalogo';

ra- 
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės š.uo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBLCo.
193 Grand
Brooklyn, N. Y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

■ S 3 H S

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

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

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

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

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

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

DR. BAILEY “SPECIALISTAS”
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 7 vakare. :: Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų.

5511 EUCLID AXE. NetoU E. 55th St. ROOM 222, Antros Grindjs
CLEVELAND. OHIO
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Kauno Moksleivių Eks- LIETUVOS UNIVERSITETO 

KATEDRAI KONKURSAS
Washington (El'ia). — Lietu

vos Respublikos Universiteto 
| Medicinos Fakultetas skelbia 
| tarp kitų konkursų ir —

Odontologijos Skyriuje—Den- 
tiatrijo's ir Stoųiatologijos kate
drai konkursą. Norintieji už
imti minėtąją 'katedrą privalo 
atsiųsti Universitetan, Medici
nos Fakulteto Dekano vardu, ne 
vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. šių 
metų savo pareiškimą, curricu
lum vitae ir mokslo darbus.

Nemokantieji Lietuvių kalbos 
privalo pasisakyti per kiek laiko 
galėtų pradėti dėstyti Lietuvių 
kalba.

sija Klaipedon
Pirmosios Kauno Gimnazijos 

mokiniai ar mokinės šių metų' 
birželio mėn. padarė garlaiviu Į 
ekskursiją Klaipedon kad arčiau 
pažinus tą vienintelį Lietuvos 
uostą. Klaipėdiškiai Lietuviai 
labai širdingai priėmė Didžiosios 
Lietuvos moksleivius ir, kad ne
reikėtų moksleiviams sustoti ir 
kaštuotis viešbučiuose, kiekvie
nas paėmė pas save po vieną-ki- 
tą jauną svečią. Išvažiuojant iš 
Klaipėdos, moksleivių orkestras 
norėjo užgriežti Lietuvos Him
ną, bet vietinė policija jiems tai 
uždraudė. Tuomet vienas iš pa- 
lydėjusios minios Prūsų Lietu
vis sušuko: “Bet visgi neužmir
škite 'kad mes esam Lietuviai.” 
Tie žodžiai taip sujudino moksl
eivius ir stovinčią ant kranto I 
minią kad šauksmams “Valio!”, 
"Lai gyvuoja Lietuvos Klaipė
da!” nebuvo galo. Jaunuoliai 
patriotingo ūpo pagauti verkė, 
taip pat riedėjo ašaros ir lydėju- 
siems juos Prūsų Lietuviams 
matant priaugančią 'gražiai auk
lėjamą savo tautos kartą, pilną 
energijos, entuziazmų ir didelės 
Tėvynės meilės. L.I.B.

tame kad jis milicininkas. Kul
ka per sieną buvo užmušta savo 
name bemiegąs žydas Jankelis 
Teperas. Keletas gyventojų bu
vo apiplėšta. Pagaliau milicija 
ir apsiginklavę vietos gyvento
jai išvijo Lenkus iš Širvintų. 
Virbalis-Sartonas viešai gyrės 
kad nuolat darysiąs tokius už
puolimus jei Širvintai nenorės 
pasiduoti Lenkams.

Prasideda Lenkų valdžios ruo
šiami “vypady” — užpuolimai 
neutralės juostos. Tai kibirkš1 
tįs kuriomis Lenkai matoma, 
nori Lietuvą išprovokuoti 
karę.

vėl į

PLĖŠIKAI
žem. Kalvarija, Paparčių kai

me plėšikai apiplėšė ūkininką 
Brazdeikį jieškodami dolarių. 
Visoje apielin'kėje, ypač Ilakie- 
čiuose, su 'baime kalbama apie 
plėšikus, nes plėšikų ginkluotos 
gaujos apstoja ūkininkus ir vi
saip kankina, pjausto, svilina, 
kol atima paskutines ditkes. 
žmoneliai dejuoja.

KLEBONAS GASPADORIAU- 
JA

Lygumai, Šiaulių apsk. Mes 
Lygumiečiai galime pasigirti su
laukę darbštaus klebono, kurik 
vos tik, atvykęs pradėjo savi
škai gaspadoriauti” ir iškirto 
sodno ir šaligatvių medžius.

Bet kuo gi musų dvasinis tė
velis pateisins savo “gaspadoriš- 
kumą”.- Jeigu-kas panašius kle
bono darbelius papeikia tas tuo
jau gauna “bedievio" -vardą. Iš 
pamokslų “Lie!t. Ūkininko” skai
tytojams nesigaili “macniausių” 
žodelių grasindamas kad nei iš
rišimo neduosiąs sužinojęs kas 
tą laikraštį skaito.

SVEČIAI Iš KLAIPĖDOS 
IR RYGOS

Per Sekmines Kaunan buvo 
atsilankę apie 100 ašmenų iš 
Klaipėdos -krašto jaunimo ir 
apie 40 asmenų iš Rygos “Lie
tuvių-Latvių Vienybės” narių. 
Svečiai buvo iškilmingai'priim
ta. Gryždami namon jie pri
siuntė giliausių padėkų už šir
dingą priėmimą.

LIETUVOS NOTA Z 
TAUTŲ SĄJUNGAI

Lietuvos Užsienių Reikalų Mi- 
niateris nusiuntė Tautų Sąjun
gai ndtą del Vilniaus Lietuvių 
spaudos uždarymo.

.Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė griežčiausia protestuoja 
prieš tokius Lenkų valdžios žy
gius, kurie\ yra ne kas kita kaip 
tik tęsinis tos smurto politikos 
kuri Lenkų okupacinės valdžios 
yra praktikuojama prieš Lietu
vius gyventojus, ir kuriuos sten
giamos kuogreičiau ištautin'ti.

(“Liet. Ukin.”)

LIETUVA PASAULINĖS 
PAČTŲ SĄJUNGOS NARĖ

Washington, liepos 14 d. (El
ta).. — Užsienio Reikalų Minis
terija praneša savo atstovybėms 
užsienyje kad, sųlyg pranešimo 
Tarptautinio Biuro Pasaulinės 
Paštų -Sąjungos Berne, Šveicari
joj, Lietuva priimta į Pasaulinę 
Pačtų Sąjungą nuo sausio 1 d. 
šių metų ir priskirta prie ket
virtos rūšies delei nešimo pini
ginių išlaidų pasauliniam Biūrui 
išlaikyti.

Sąryšyje su šiuo, Lietuva kai
po pilnateisė Pasaulinės Pačtų 
Sąjungos narė, pildant sąlygas 
Madrido Konvencijos, įveda ap- 
simainymą siuntinių ir įvertin
tų laiškų su Vakarų Europos 
valstybėmis. Toksai apsimainy- 
mas pirmoj eilėj įvedama su 
Latvija, Estija, Vokietiją, Fran- 
cųžija, Anglija.

KAIP TIESŲ SKYRIUS 
PRIE ATSTOVYBES

VARO DARBĄ
Manome 'busią naudinga musų 

visuomenei arčiau susipažinti su 
įvairiais skyriais Lietuvos At
stovybės darbuotės Washingto
ne. Tai bus naudinga žinoti ir 
visiems Lietuviams, o ypač tiems 
kuriems prisieina turėti su At-

LENKAI TAIKOSI Į 
NEUTRALŲ ZONĄ

Washington (Elta). — Gauta 
iš Kauno kablegramas kad Len
kai deda nuolatinių pastangų už
valdyti neutralę zoną. Tuo tik
slu jie rengia pasaulio opiniją 
skleisdami melagingas žiniąs 
apie Lietuvių neva įsiveržimus 
į ją. Faktai rodo kaif) tik prie
šingai. Lietuviai tokių įsiverži
mų niekad nėra darę, o tiktai 
Lenkai stengiasi iššaukti suiru
tę neutralėje zonoje kad’paskui 
pasauliui parodžius reikalą pa
keisti demarkacijos zoną 
tik demarkacijos linija.

vien

ANGLAI APIE LIETUVĄ
Washington (Elta). — Anglų 

atstovas Pabaltjurio valstybėms, 
Wilton, išreiškė viename pasi
kalbėjime savo nusistebėjimą 
kad' Lietuviai turi tokius stip
rius nervus ]ir nesiduoda save 
išmušti ir tos tiesios politikos li
nijos kuria jie einą.

LIETUVOS SUTARTIS SU 
VATIKANU

Washington (Elta). — Lietu
vos Vyriausybei pareikalavus, 
Apaštalų Vizit. Lietuvai Zocchi- 
ni sutiko pasirašyti sutartį su- 
lyg kurios dešimts Lenkių vie
nuolių benediktinių turi apleisti 
Lietuvą. Jos pasiima iš vienuo
lyno po 3000 auksinų savo įneš
tų pinigų ir atsisako nuo visų 
tolesnių pretenzijų prie Lietu
vos Vyriausybės ir prie /vienuo
lyno. Tai yra pirmas sutarimas 
su Vatikanu (popiežiaus sosti
ne).

NAUJA PREKYBOS 
SUTARTIS

Washington (Elta). — Ren
giama prekybos sutartis 
.vos su Holandija.

Suomija pareiškė noro 
ryti prekybos sutartį su 
va.

(Šį pavasarį, reikšmingiausią 
prekybai sutartį, su Lietuva pa
darė Anglija, tas padrąsina ir 
kitas šalis. — Red.)

Lietu

pada 
Lietu-

DAROMA SUTARTIS SU 
ŠVEICARIJA

Washington (Elta). — Švei
carijos vyriausybė yra pasiūliu
si Lietuvai pasikeisti deklaraci- 
mis del šių dviejų valstybių pi
liečių teisių Lietuvoje ir Švei
carijoje, kai del jų asmens, kil
nojamojo ir nekilnojamojo tur
to, jų užsiėmimo prekyba ir pra
mone, ir nusikaltusiųjų išdavi
mo, del teisminės pagalbos ir del 
pirmosios pagalbos susirgus.

Lietuva su mažomis pataiso
mis sutiko su (Šveicarijos vyriau
sybės patiektuoju projektu.

LENKŲ PUOLIMAI
Birželio 13 d., ryte, įvyko pir

mas didelis Lenkų puolimas ant 
Širvintų. Zabekovcams vadova
vo Virbalis, buvęs milicijos va
das Kaune, paskui apsivogęs ir 
pabėgęs į Lenkus. Dabar ban
ditas Virbalis, Lenkų valdžios 
lepinamas, veikia po daktaro 
Sartono pavarde, šiame puoli
me dalyvavo kelios dešimtįs Len
kų ularių visoj formoj, kelias- 
dešimts perrengtų civiliais ka
reivių ir zabekovcų. Viso skai
čiuje apie 100 žmonių išnetyčių 
puolė širvin'tus, apsiginklavę 
šautuvais, rankinėmis granato
mis ir keturiais kulkosvaidžiais.

Širvintų milicija užpulta to
kios didelės gaujos turėjo apleis
ti Širvintas. Vieną milicininką' 
šie banditai pagavo, ir tuojau 
sušaudė, nors jo visa kaltė buvo

' LENKŲ ŠUNYBĖS 
’ NEUTRALĖJ JUOSTOJ
j Lenkai vis negali atsižadėti 
, savo idėjos pavergti neutralės 
1 juostos Lietuvius. Tam tikslui 

atsiekti griebiasi kas kart naujų, 
vis žiauresnių, priemonių many
dami įcumsčia nuslopinti suvar
gintų ‘Lietuvių dvasią.
neutfalėj juostoj sutraukė gau
jas plėšikų-žandarų, kurie vy
kindami savo ponų Valią viso
kiais budais kankina ir žudo Lie
tuvius. Bet bijodami vietinių 
žmonių keršto, varo juos begink
lius kas kart saugoti savo en- 
gėjų-“ricierių”. Įvykus kokiam 
nors tarp jų pačių nesusiprati
mui atsakomybė tenka gyvento
jų sargybai.

Geg. 28 d. naktį Rakelijos kai
mo gyventojai ėjo sargybą. Pa
sigėrę “šlėktos" susibarė ir ėmė 
šaudyti. Vyresniajam užklau
sus gyventojų sargybos kas šau
dė, ir jiems atsakius kad patįs 
pasigėrę šaudėte, pil. Andrių Pa
kaktą pastatė už 20 žingsnių ir 
norėjo nušauti, bet subėgus dau
giau' žandarų, pastarasis tapo 
sulaikyta. Paskui nusivedė jį į 
kluoną “tardymą” daryti; šau
tuvo buože suskaldė' Pakaktai 
galvą ir sulaužė šonkaulį. Mi
nimas pilietis sunkiai serga ir jo 

j gyvybė yra pavojuje. įnirtį 
“ričieriai” tuo pačiu laiku sumu
šė kaimo seniūną ir daugiau ne
kaltų piliečių. Padleskų kaime 
taip pat sudaužė vieną merginą 
šautuvo buože. Tokiu pat budu 
visur tieji-budeliai kankina Lie
tuvius, kurie nuolat vaitoja iš
laukia kada užtekės saulutė iš 
Lietuvos puses ir išgelbės juos! 
iš plėšriųjų arų nagų.

(“Trimitas”)

Visur

ap.z
var-

ŽEIMELIS, Biržų-Pasvalio
Atpigus osto. markėms, 

gai ir bedarbė pas mus ėmė ne
blogai gyvuoti. Stambieji ūki
ninkai ne tik nemano darbinin
kams algų pakelti, bet ir nekrei
pia domės į darbininkų padėji
mą. Jeigu darbininkas pareika
lauja algos pakėlimo,' tuo sykiu 
gauna atsakymą: Pasišalink iš 
mano namų, tavo vietoje gausiu 
dešimtį tokių kaip tu.

Darbininkui turint vieną gal
vą,dar pu^ė bėdos, šiaip taip iš
minta ; 'bet kurie šeimyną užlai
ko jokiu budu išmisti nebegali. 
Dirbą nuo anksto iki vėlai kad 
palaikius žmoną ir mažus vaike
lius, bet kad ir pervirš darbuoja
si visviena savo tikslo pasiekti 
nebegali, nes uždirbtas auksinas 
nieko nebereiškia. Kadangi rur 
gių pūras kainuoja 50 auks., o 
darbininkas į dieną gauna tik 
40_50 auks., ir dar savo valgy
mu. Tokiu budu nebegalėdami 
šeimynos užlaikyti priversti yra 
leisti savo vaikelius nors už pa
valgymą kiaulių ganyti. 1

Taip biednuomenė ir valgsta.
;v (“žarija”)

Keleiviams per Francuzi- 
ją Vizų Nereikia

Cunard Linija praneša jog 
nors trečios klesos pasažieriams 
važiuojantiems per Francuziją 
nereikia gauti Francuziškos Vi
zos, pirmos ir' antros klesos pa- 
žieriai turi gauti ją pirm išva
žiavimo. Trečios klesos pasažie- 
riai gaus iš Cunard Linijos tam 
tikrą kortą kurią reikės parody
ti Francuzijos Imigracijos val
dininkams išsėdus iš laivo Cher- 
bqurge.
\ Pius Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius iš Chicagos, važiuoja 
su didele Lietuvių ekskursija iš 
100 žmonių į Lietuvą laivu “Be- 
rengaria” rugpjūčio 8 d. Eks
kursijoj važiuoją žmonės bus 
persodinta iš to Cunardinio lai
vo Southamptone ant Baltiko 
Jūrių laivo ir jie be užtrukimo 
išplauks į Danzigą, Klaipėdą ir 
Piliavą.

PITTSBURG, PA.
Sandariečiai jauyengiasi prie 
L. R. K. piknikas. Liepos 4 d. 

bus šį rudenį Pittsburge. Jau 
išrinko komisiją kad viską pri
ruoštų del Seimo.

Taip pat pirmu kartu 36-tos 
kuopos susirinkime buvo dedama 
Piktpinigis ir pirmu kartu buvo 
surinkta $2.71, nes nedaug bu- 

stovybe šiokių ar lokių reikalų. vo nar**l susirinkę.
Pradedame nuo Teisių Pata- Virbickas,

rimo (juriskonsulto) Skyriaus.
Nuo liepos pradžios pereitų 

metų iki šių metų liepos men. 
to skyriaus darbuotė ėjo šiomis 
vagomis:

1) Patarimai Atstovybei tarp
tautinių teisių klausimais, ypač 
tais kurie liečia Lidtuvos piliečių 
reikalus.

2) Informavimas įstaigų ir 
žmonių jieškančių žinių apie 
veikiančius Lietuvoje įstatymus.

3) Pagalba Atstovybei iš ju
ridinės pusės prie sustatymo 
įvairių oficialių aktų, raštų, no
tų. I

4) Su j ieškojimas turto Lietu
vių mirusių Amerikoje teisė
tiems inpėdiniams gyvenantiems 
Lietuvėje.

šis pastarasis teisių patarimo 
darbuotės skyrius yra vienas iš 
svarbiausių ir, žinoma, Lietu
viams naudingiausių. Jisai da
linasi į tris darbo grupes:

L. I. K. piknikas. Liepos 4 d. 
Ellvin Parke bu^o Liet. Raudo
nojo'Kryžiaus piknikas. Nors 
diena buvo ir nelabai graži, bet 
vis nelijo, 'todėl žmonių prisirin
ko į kokius 700, taigi ir pelno 
Lietuvos Našlaičiams bjis kokie 
trįs(šimtai dolarių.

Nuo penktos vai. vakare pra
sidėjo piknike programas — ma
žų vaikų lenktynės, kuriose lai
mėjo J. Kazlauskas, V. Sarčevi
ce, T. Alekonis, St. Daunis. Mer
gaitės, J. čiunčiuliutė, O. Lu'k;o- 
šiuniutė, M.- Sarcevičiutė, B. 
Aliukonaitė. Merginos, A. Ado= 
maičiutė, A. Mikčiunaitė, M. 
Mikeškiutė, M. Laukaičutė, J. 
Baliiniutė, .N. žebriutė. Mote
ris, Ant. Skviežikienė, O. Baš- 
kurienė, J. Gurevičienė. Vyrai, 
P; Arnestauskas, K. Aleliunas, 
F. Ramuša, A. Kvįetkauskas, A. 
Bražinskas Stori vyrai, J. Ga- 
muliauskas, J. Vingelis, K. Kel-

a) Išjieškojimas kareivių po-jminskas. Užsibaigus lenkty-
mirtinės (War Risk Insurance) nėms, buvo ristynės tarp K. Ale- 
ir kitokio atlyginimo (Compen- liūno ir švedo Peter Olson. Ale- 
sation) tėvams, arba kitiems ar- liūnas Švedą parito į 15 minulių, 
timiems giminėms. (Antru kartu imantis, parito į 7

b) Su jieškojimas palikimų mi-lminutas. Tada Aleliunas klau-
Įrusių šiaip jau žmonių Ameriko- šia kas iš publikos atsilaikys 
je kurių inpėdiniai yra Lietuve- prieš jį vieną minutą, gaus pen- 
je. / I kis dolarius, o kas atsilaikys pen-

c) Bylos sužeistųjų Amerikos kias minutas, gaus dvidešimts
pramonės įstaigose. penkis dolaris. Atsirado vie-

Visas šitas darbas sujieškoji- naš, Wm. Ajndersoh, vadinamas 
mo Lietuviams priklausančių pi- Pietų Čampionąs, kuris buvo ga

tavai prisirengęs, tik viršuti
nius rubus padėjo, ir gatavas 
imtis. Taigi Aleliunas padavė 
$25 kitam-žmogui kad'po penkių 
minutų atiduotų tam kam pri
klausys. Bet kada Aleliunas jį 
pagriebė tai Pietų čampionas į 
pusantros minutas gulėjo* ant 
žemės, ir greit atsikelt negalėjo, 
nes perdaug Aleliunas jį su
spaudė. Tada Aleliunas užreiš- 
kė kad jis apsiima pusę valan
dos atsilaikyt prieš Petrą Žilin
ską arba V. Zbyszko. Pittsbur- 
giečiai gali pasidžiaugti turėda
mi tokį tvirtą Lietuvį savo tar
pe. K. Aleliunas priklauso prie 
Sandaros 36 kuopos. •

Pittsburgietis.

ATEINANTIS ŠILTAS ORAS KŪ
DIKIAMS YRA TIKRU

> NEPATOGUMU
Šiltas oras atneša daug įvairių ru

pesnių kaip užžiurėti“ ir kaip maitin- 
I ti kūdikius. Vienok augimui ir vys

tymuisi kūdikio niekuomet nepakenks 
ir šiltame ore jeigu motina supras 
ir pasinaudos budais kurie reikalin
ga prie, kūdikių auginimo žinoti.

“Gal but vienas iš svarbiausių šil
tame ore klausimų 
klausimas”, yra tai 
naudojami gydytojų 
noms kaip užžiurėti 
ros karščiuose.

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

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

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

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

Su iš bonkos maitinamais kūdikiais 
didžiausias pavojus yrti nuo nešva
raus pieno ir neatsargių maitinimo 
būdų, švarus pienas yra labai svar
bu, ir turi būti užlaikytas švariai už
tikrinimui geriausių pasekmių. Vi
si dalykai, bonkos, šaukštai, žindu
kai, etc., vartojami 
dikiui maisto turi 
karštame vandenyje 
Vanduo naudojamas 
sto, arba duodamas „ 
virintas ir paskui atvėsintas iki rei
kalingos temperatūros. Geriausia iš- 
sivirinti šviežio kasdien.

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

Kūdikio maistą nereik mainyt kar-”

yra Inaitinimo 
žodžiai nuolat 

patariant moti- 
kudikius vasa-

linga. Visai karštame ore geriau 
duoti maisto biskelį mažiau negu pa
prastai vėsesniam ore. Neduokit vi
sai nieko kito kaip tik tyrą virintą 
vanden (atvėsintą bet ne su ledais) 
ir paprastą maistą. Joki kiti mais
tai nereikia kūdikiui duoti neturin

čiam 11 menesių amžiaus, ypač lai
ke karšto oro. Trijų ir keturių mė
nesių kūdikiui galima duoti šaukštu
ką nukošto orandžio skystimo su tiek 
pat vandens,- sykį į dieną pirm mai
tinimo, palengva didinant tą daugį 
iki jau kūdikis galės imti skystimą 
pusės orandžio, nemaišyto, sykį die
noje, prieš valgydinsiant

valgis, tinkami Tankiai tyro pieno sunku gauti, 
švarios aplinky-1 arba nėra stuboj ledo -užlaikymui jo

saldžiu, taigi naudinga žinoti jog 
kondensuotas (išgaruotas) pienas yrą 
visiškai sveikas kūdikiui naudoti. Ja
me yra visi kaulus ir raumenis bur 
davoją elementai, ir jis yra liuosas 
nud pavojingų bakterijų: Borden’s 
Eagle Brand pienas yra iš geriausio 
pilno grietinės, tyro, šviežio pieno, 
tiktai iš sveikų karvių. Šis pienas 
yra artimiausias motinos pienui negu 
koks kitas, nes jis lengvai susivirš
kina ir išsidalina. Jį lengvai galima 
pritaisyti tik dadėjus virinto vande
nio. Tyras cukrus kondensuotam pie
ne palaiko jį saldžiu ir tyru per tūlą 
laiką po atidarymo blešines. Visada 
uždengkit prapjautą blešinę ir laiky
kit švarioj, vėsioj vietoj. Atminkit 
kad švarus, geras maistas, švarus 
vanduo, .švarios aplinkybes, švarus ir 
atsargus priatisymas maisto ir at
sargumas su maitinimu, yra saugiau
si budai apsaugojimui kūdikio nuo 
vasaros ligų.

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

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

prirengimui ku-, 
būti sterilizuota 
pirm naudojimo, 
atmiežimui mai- 
gerti, turi būti

Laivakortes Atpigo ;
Į Klaipėdą ir Liepoją $107.00 ,, 
Į Piliavą-KaralAučię $106.50 '

War Tax $5.00. •r
•• Pinigų siuntimas Lietuvon že- •» 
• • miausiu kursu. Pinigus gauna • • 
I’ Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- «, 

ke 25—30 dienų. • ►
P. MIKOLAINIS ::

Hudson Ave. •• 
Brooklyn, New YorktJYUUllklV ilRuaią nticin mcaiiijr v imas j j*, > 

štame ore jei bent tik būtinai reika-1

nigų jau davė gražių apčiuopia
mų -rezultatų,, ir. ateityje duos 
daugiau, nes darbas nuolat ple
čiasi, ir tik svarbu kad Lietuviai 
žinotų savo teises ir galimybes, 
ir kad reikale kreiptųsi kur rei
kia.

Per tuos metus (1921—1922) 
Atstovybė gavo iš Amerikos 
valdžios ir pati persiuntė Lietu
vos žmonėms per Ministeriją 
$5,571.10, Be to Amerikos val
džia, musų Atstovybei inteikųs 
visus dokumentus ir pasidarba
vus, išsiuntė betarpiai $60,000, 
ir be to dar trijų mirusių karei
vių tėvams atlyginimo pb $30 į 

• mėnesį iki jų gyvos galvos (mi
rus vienam, kitas gauna po $2Q 

. į mėnesį).
Be to buvo užbaigta penkios 

bylos su Apdraudoą. Kompanijo
mis (Insurance Co.), ir iš jų per
siųsta Lidtuvon $1,492.31. Taip 
pat buvo užbaigta aštuonioš by
los ėjusios per Administratorius 
ir Lietuvon iš to persiųsta $6,581 
ir 86c.

Daug daugiau yra dar tebeve
damų bylų. Ir taip:

•Mirusių kareivių apdraudos 
(War Risk Insurance) dar veda
ma 
Del 
kia 
bus 
bus

Yra vedama šešios atlyginimo 
bylos mirusiųjų kareivių tėvams 
(po $30 į mėnesį abiem, arba po 
$20 į mėm. vienam). Yra veda
ma, penkios bylos su Apdraudos 
kompanijomis išviso ant $2,400. 
Dokumentų laukiama iš ‘Lietu
vos, Ęe to dar penkios bylos su 
apdraudos kompanijomis iš ku
rių dar negauta galutinų -žinių 
apie apdraudos sumą.

Aštuoniolika bylų, Atstovybės 
vedamų, yra administratorių 
rankose, del kurių taip pat lau
kiamu dokumentų iš Lietuvos. 
Sumos nežinoma, nes palikimai 
dar nesutvarkyta.

Yra septyniolika bylų admini
stratorių rankose,, kurių inpėdi- 
niai gyvena Lietuvoje, viso su
moje $37,444.21. Laukiama do
kumentų iš -Lietuvos.

Be visų tų, buvo dar keturios 
bylos del sužeistųjų pramonėje, 
iš kurių trįs jau sėkmingai išriš
ta.

19 bylų, ant išviso $173,000. 
visų tų bylų Atstovybė lau- 
dokumentų iš Lietuvos; jos 
teigiamai išspręsta kaip tik 
tie dokumentai gauta.

Pranešimas JPittsburgiečiams. 
Kaip buvo garsinta, Sandaros 
36-tos kuopos pikniko ant lie
pos 23 d. Ellvin parke nebus, 
nes Keri'ko Distrikte nevalia 
daugiau piknikų laikyt nedėl
dieniais. Visi kurie turėjo'' pa
ėmę -piknikams vietas gaus savo 
užstato pinigus atgal, nes šven
tadieniais išleista įstatymas tik 
švęst, nevalią jokių muzikų ir 
šokių turėt. Kaip greit Sanda
ras kuopa gaus vietą, piknikui 
kitame distrikte bus apie tai 
pranešta. Ellvin parke daugiau 
niekas nedėldieniais negalės pik
nikų laikyti.

Juozas Virbickas.

Gydytojas ir Chirurgas
DU ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5788, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

L. I. Biuras.

ŪKĖS PARDAVIMUI
Dabar geriausias laikas pirkti. At

važiavęs galima matyt viską kokie 
javai, kokia žemė ir kas ant jos au
ga. čionai yra labai gera žemė, vis- 
aks auga, taipgi arti miestu. 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, 
ūkės pardavimui. ] 
ir pigios.
apie jas lai kreipiasi, duosiu atsaky
mą kiekvienam.

p. d; andrekus'“
Pentwater, Mich. R. 2.

Atvažiuokit čio- 
gyvena Lietuviai 

i pirko 368 ukes. 
čionai yra 28 

Patogiose vietose 
Kas nori daugiau žinoti

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

SVARBU
Ar Tamistos Nepavėluosite prie 

Didžiausios Ekskursijos Lietuyan 
Vytauto Bendrovės

Laivas OLYMPIC išplauks
12 Dieną RUGPJŪČIO-August. 

Rūpinkitės — Skubinkitės — Registruokitės. 
Vietą ant laivo OLYMPIC užsitikrinkite tuo
jau. Kuosų vietų jau mažai liko. Mario vie
tos ant laivo Olympic rezervuotos 2 ir 4 lovų 
kajutos ant pat vidurio laivo. Nepraleiskite 
progos iškeliaut ant- puikaus laivo Olympic 
ir su didėliu skaičium Lietuvių. Visa kelio
nė vandeniu. Iš Piliavos į Kauną bus paren
gta specialiai trukiai.

New Yorke keleiviai patinkama stotyse. Nak
vynes keleiviai gaus mano Kotelyje. Reikalaukit 
pasportų ir platesnių informacija tuojau nuo .

GEO. J. BARTAŠIUS
į 498 Washington St. New York, N. Y.

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

BAMBINO
Vaisbaženklls Reg. S. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiundiam per 
Parcel Post tiesiai iš laboratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AQ. RICHTER & CO. 

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

DR. SMEDLEY,'SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o nė 

prie kokią 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 
peturėjo 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 sųgryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

kraujo, turite išbertus veidus, pučkuš ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsišenėjusjas 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 d vakare 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1..
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Liuosybės Choro išvažiavimas. I bus čia vaikams tik apsunkini- 
Šioj nedėlioj, liepos 23 d., ren- mu, bet duktė vistiek tėvus at- 
giama Liuosybės Choro išvažia
vimas ant ūkės pas Keršį. Tra
kas išeis lygiai kaip 7:30 ryte sai kad seniai maišytųsi po akių, 
nuo E. 79 st. ir St. Clair Ave. Tokiam padėjime atsidūrę se-

sikvietė čia. Dabar gi jau savo 
tėvus varo nuo savęs, nenori Vi

doti vandenį prie laistymo dar
žų ir žolių aplink namus, kad už
tektų vandens gėrimui. ,

O

nuo E. 79 šit. ir St. Clair Ave. m
Kviečiama yra dalyvauti ir pa- neliai nežino .ką ir daryt i/ kur 
šaliniai kurie norėtų sykiu su pasidėt; pažįstamų nei draugų 
choru dieną praleisti. Ant ūkės, '
choras prabus visą dieną, tenai j žinios.
bus valgymo, gėrimo ir šiaip įleido tik ant vaikų užtikrinimo 
įvairumo. Kviečiama visi seni jog jie tėvus užlaikys, vaikai už 
ir jauni įsu “šonkauliais” ir be tokį įstatymo pražengimą gali į 
“šonkaulių”, o jau smagumo te- bėdą papult.
nai bus daugiau negu Erie ežere Pilypas iš Newburgo.
vandens.

Kurie norėsit dalyvauti pra- 
neškit apie tai “Dirvos" krautu
vėje nevėliau subatos vakaro.

.Kviečia visus
Liuosybės Choras;

neturi. Kaip su jais išeis nėra 
Bet kad valdžia senius

Važiuojant į Lietuvą, reikia 
paduoti savo pasams aplikacijas. 
Tokias'' aplikacijas išpildo ir pa
sirašo Dr. J. šemoliunas 
797h St.).

Miesto majoras įsakė gatveka- 
rių kompanijai tuojau numušti 
kainą važinėjimo iki 5c. Pasi
rodė kad kompanijos ižde yra 
jau daugiau pinigų negu taisyk
lės rodo, .iki kuriai sumai dava- 
rius kompanijos lėšų fondui kai
na už važinėjimą turi nupulti.

Nuo pradžios sekančio mėne
sio kaina bus numažinta.
ANT RENDOS 4 kambarių namas, 

su elektros šviesa, maudyne, vis
kas su naujais intaisymais. — 6515 
Wade Park Ave.

Jį.,.

s
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Liet. Piliečių Sąjungos susi
rinkimas bins panedėlio vakare, 
liepos 24 d., “Dirvos” redakci
joje. Visi seniau 'buvę susirašę 
nariai kviečiama atsilankyti, ir 
norihtieji nauji prisirašyti gali
te ateiti.

Delei nesusitvarkymo su pi
liečių sąjungos reikalais visose 
muisų srovėse, klausimui einant 
tarp ginčų, ir vietinis skyrius 
buvo užtraukęs savo veikimą be
laukdamas kaip galutinai daly
kai užsibaigs. Dabar Liet. Pi
liečių Sąjunga susitvirtino, sky
rių čia reikia sutvarkyti išren
kant naują valdybą, ir darbas 
bus galima pradėti veikti.
/ šiose dienose Lietuvos Atsto
vybė Washingtone gavo praneši
mą iš Lietuvos apie musų val
džios nutarimą kad visose šaly
se gyvenantieji Lietuvos piliečiai 
butų suregistruota ir suimta iš 
jų tam tikra metinė mokestis.

Šita žinia sustiprina Lidt. Pi
liečių Sąjungos narių dvasią ir 
ragina stoti darban po senovei.

■ Piliečių mokestįs eina Lietu
vos parėmimui, kaip kokie taksai 
ąbelnai nuo žmonių renkami sa
vo šaliai palaikyti. Dalis mo
kesnio pasilieka skyriuose rei
kalingoms knygų vedimo lėšoms.

Nepamirškit visi atsilankyti.

(935 E.

Pinigų j 
del tos

PARDAVIMAI
PARSIDUODA DU NAMAI ant 
vieno loto. Prieinama kaina per
kant už pinigus ir mokant iš- 
kalno. Kreipkitės 1588 E. 4 9 th 
Street. (30)

Linndale gelžkelio dirbtuvėje DARBININKŲ ŽINELĖS 
ir vėl atsibuvo šaudymų. Vie- ______ „ -___ -_
nas strei-klaužis, apspistas strei-Į

[kerių, išsitraukęs revolverį nu-i 
šovė vieną streikuojantį.

NAMAS parsiduoda, su 10 kambarių, 
viskas pagal naujausios mados, su 

intaisymais, slate stogas, lotas 30x 
140 pėdų, taipgi su garadžium. Ran-1 
dasi 6407 White avė., kaina $7,200. 
Kreipkitės 1596 E. 49 st.

PRAKALBOS
Labai indomu kiekvienam bus iš
girsti šios prakalbos, nes bus ai
škinama apie svarbius dalykus. 
Kalbės Br. S. Beneckas iš Chi- 
cagos.
Liepos
Liepos

WM.

Prakalbos atsibus:
23 d., 2:30 p. p. ir 7:30 v.
24 d. bus nuo 7:30 vak.
ABEL and SON Salėj

7017 Superior avė.
Inžanga dykai. Kolektų nėra.

tisais
[y

jį

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ mūrinis moder- j 
niškas namas, turi būti tuoj par- 

duota, savininkui reikia pinigų. At
sikreipki t 8005 Korman avė.

GROSERIO KRAUTUVĖ parsiduo
da visai pigiai. Randasi 1308 Rus

sell Rd. Telefonas Randolph COO. — 
James Caveney.

namitas, ir ton vieton užvažia
vęs traukinis buvo suardyta. Už
mušta vienas ir sužeista kelioli
ka žmonių.

Ohio valstijoj yra gatavai pa-

Užmušta 8 žmonės. Wells
burg, W. Va. — Netoli šio mies
telio kilus mūšiams tarp kasyk
los! streikuojančių darbininkų ir 
atėjusių iš kitur streiklaužių, 8 rengta kariumenė pasiųsti į ka- 
užmušta, daugelis sužeista. Ke
letas šimtų darbininkų, sustoję 

[kalnuose, pradėjo atakuoti ka
syklos (sargybą užžiurinčią sko
bus, po to subėgo Į kasyklą, ją 
padegė, o mūšiams besitęsiant 
žuvo viršminėtas skaičius.

Whitesville, W. Va., kasyklos 
traukiniui vežant į darbą streik-i 
laužius, ant relių pritaisyta di-1

i sykių sritis 'kur pradėtų.apsirei
kšti betvarkė.

East Palestine, O., iš gurno 
dirbtuvės paleidus iš darbo tris 
žmones visi 600 darbininkų su
streikavo.

“ARTOJAS” mylimiausias 
Lietuvos jaunimo žurnalas. 
Užrašyki t jį. $1.25 met.

SIUNCIAMEPINIGUS

“Dirvos” Skaitytojui, 
kurso nepatogu garsinti 
priežasties kad laikraštis išeina 
tik sykį savaitėje, o kursas mai
nosi bent šešis sykius, arba kas
dien. Pastaru laiku kurso skir
tumas buvo nuo 25c už 1000 au
ksinų iki 40t. Taigi jeigu pa
garsinu kursą tos dienos kada 
“Dirva" išeina, o ant rytojaus 
kursas pasikeis dikčiai, tada at
ėjęs siuntėjas manys kad jam! 
tyčia pakelta, nes ana va pagar-; 
šin'la toks, o dabar jau toks.

Daugybė žmonių siunčia peri 
tokias vietas 'kurios neleidžia 
savo laikraščių, ir visai kurso 
neturi kur pagarsint, ir tai buna 
gerai.

Butų labai gera jei kursą gale-' 
tume garsint koks katrą dieną 
BUS, o ne koks kada buvo, tada 
■kiekvienam butų didelis paleng-, 
vinimas.

—BIZNIO VIETA PARSIDUODA— 
Siuvykla Moteriškų Drapanų, taipgi 
valymo, taisymo ir prosijimo. Kai
na prieinama. Aš šiame biznyje bu
vau devynis metus.

S. WOLSTEIN 
6311 Superior Ave.

Pigiausiu, greičiausiu ir saugiausiu budu. Išmokom Lietuvoje auksinais arba Amerikoniškais dolariais.

PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.
ant visų geriausių laivų. Parūpinant visas kelionėje reikalingas popieras. Reikalaukite informacijų. 
Šitas valstijinis Bankas yra specialiai įsteigta Emigracijos reikalų atlikimui, todėl pilnai užtikrina 
Jums kuogeriausj užganėdinimą.

Columbia Rekordų 
ir Grafofonų 

Krautuve
REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai. . 75c
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
Čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.

LIETUVIŲ KOLONIJOJ, palei Lie
tuvių bažnyčią, parduosiu pigiai 

dviejų šeimyną namą, po 7 kamba
rius kožnai šeimynai, didelis lotas. 
Nedaug reik įmokėti, arba galima ap- 
mainyt ant farmos, ar morgečių. Ma- 
tykit savininką, S. R., 1419 E. 21 St.

VISIŠKAI DOVANAI gaus puikią skurinę mažne!ę (poketbuką) kiekvienas kuris iki Rugpjūčio 15 d. 
atliks kokį nors reikalą per musų Banką, arba prisius 15 teisingų adresų savo pažįstamų Lietuvių gy
venančių Amerikoje.
Kreipkitės pas pil. Juozą Geležiūną, kuris suteiks Jums puikiausi patarnavimą. Rašykit šiuo adresu:

1
Džiova miesto gyventojų tar- tu 

pe pasididino, skelbia miesto M 
sveikatos komisijonierius savo Ja 
šešių mėnesių šių metų raporte. gj| 
šiais metais atsirado 1,170 nau- IT 
jų apsirgimų prieš 910 tokiu pa-i _ 
čiu periodu pereitais metais. Mi
nė šįmet 380, o peniai pfer tą pa- į S LOUIS EISENBERG į 
•tj pusmeti mirė 350. ?STuri Geležinių Daiktų, Pečių? 

Į į Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, f

W.”.,."Z.V.,.WAV.WA".V.VA

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)

SLAVONIC IMMIGRANT BANK
436 West 23 St New York, N. Y

Siųskit Savo Pinigus
į Lietuvą

ft

Yo 
jos

g Vaikams vasarinė vieta. Ku
rios neturtingos motinos nori iš
duoti savo vaikus ant poras sa
vaičių;} laukus ant ūkės, gali at
sikreipti į Goodrich Social Set
tlement, 1420 E. 31st St.', ir pa
sitarti apie tai. Taipgi priima
ma tep ir .motinos pasilsiu!.

■ ' Goodrich Farma randasi ne- 
1 toli Hudson,' Ohio. ‘ Labai puiki, 
pilna piedžių, susideda iš šimto 
škrų, kur bėgyje vasaros vaikai 
būna išgabenama iš Goodrich 
namo apielinkės. Tenai yra iš
temptos budos kuriose vaikai 
•užsijaiko, taipgi paskiros vietos 
merginoms, ir taipgi pusėtinas 
'namas motinoms ir -kūdikiams. 
[Vaikai išvežama/porai savaičių. 
Tuos parvežus paimama kiti.

. Farma atdara nuo birželio 24 
įr vaikai gali tenai vykti iki po 
Labor Day. Susižinoti reikia iš- 
kalno.

i Visiems negalima intikti. Lie
tuvių patarlė sako: Genys mar- zvlli. a«TlA^no n «• »»» <1»—-• ogis, svietas dar margesnis. — 
Taip yra, buvo ir bus : visiems 
nlekuome't neįsitaikinisi; kas vie- 
nįm gera, 'kitam negera, kas vie
niems prakilnu; kiti į 'tai žiuri 
sii didžiausią panieka; ir tt.

j Nq apie 'ką kitą aš noriu kal
bėti kaip tik apie Clevelando Lie
tuvius. Kuomet, rašinėjau vie
tos nuotakius, daugelis į tai žiu
rėjo šu 'piktumu;; bet kuomet 
'tąc ant trumpo laiko sustojau, 
nors -per didelius vasaros karš
čius laiką liuosiau praleisti, ir 
vėl' negerai. Daugumas pasige - 
da, net ir tie kurie buvo skau
džiai užgauti ir nesutinka su 
“Dirvos” a'belna pakraipa. Jie 
sako. “Panašus rašteliai labai 
reikalingi, tai gyvi dilgučiai del 
vietos Lietuvių judėjimo, kurie 
padilgina draugijas ir pavienius, 
sujudina, padaro gyvęsniais, 
daugiaus kalbos ir juokų suke
lia iš jų pačių veikimo, ir tuom 
priverčia daugiau veikti ir klak 
das taisyti.”
j šitokie žmonių išsireiškimai 
verčia mane vėl rašinėti, nors 
ir gana nemalonu šituose .karš
čiuose.
į štai vėl pradedu. .

Tik- -keli mdvai ątgal, viena 
moterėlė išėjo' Iš vyčių “sąjun
gos”, dabar jau baigia pereiti 
visas Lietuviškas draugijas ir 
chorus. Prie kurios draugijos 
ar choro pristoja, iškarto labai 
•energingai dirba; bet kuomet at- 
šala, kaip pereklė višta, tai da- ” 
vatkiškus plepalus vartoja už- į 
kenkimui draugijai,

Laikas jai gryžti atgal prie J 
varlamušių susivienijimo. C

Dovydas, c

Vaikai nekenčia savo senų tė
vų. Pereitą lapkritį viena vieti
nė šeimyna parsikvietė iš Lietu
vos savo senus tėvus ir gvaran- 
•tavo jiems čia gerą gyvenimą. 
Nors tėvai iš Lietuvos rašė kad 
jie, seni, ir tenai galės prabut, t!

Kadangi miesto vandens pum- 
pavimo įstaiga turi mažai ang-; s 
lies, del angliakasių streiko, tai- į 
gi pataria gyventojams nenau- į

Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79 th St. N. E.

Princeton 1337-K PER

6F

Išdirbėjai Skrybėlių ir Kepurių Krautuvėms ir Tiesiog Pardavimui. į
LIBERTY CAP MFG. CO. | 

Vaikams KEPURIŲ I

Vaikų kepures 75c. iki 95c. į
Vyrų kepures $1.00, $1.50 Išdirbėjų kaina. < 

VYRŲ VELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS . į 
Mes turim įvairią daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių. 5> 
2625 East 5 5 th St. 7904 St. Clair Ave. į
Cent. 7509-K Fader & Blecher, Savininkai Rand. 5775 Į

SUEFZER DRUG STORE
Užlaiko visokius vaistus, Linimentus, Perfumus, 

Apraišalus — Ligoniams Reikmenis. 
Galima gaut alaus ekstrakto.

Atneškit savo receptus pas mus išpildymui.
7905 St. Clair Ave. Randolph 6741.

M

ŠIS PUIKUS SETAS stotkų musų KOSTUMERIAMS
Jeigu jus naudojai Belle Vernon Pieną jus galit gaut šitą puikų 

Martha Washington stalinių torieliii ketą iš keturiasdešimta dviejų 
šmotų už jų išdirbinio kainą.

Jeigu jus esat vienas iš musų pirkėjų, tik atsineškit paskiausią už
mokėtą bilą nž trisdešimts idenų pieno, sykiu su vardais trijų pažįs
tamų kurie dar neperka Belle Vernon Pieno, į musų Belle Vernon 
įstaigą 3825 Cedar Avenue, arba musų Cloverdale įstaigą 7800 De
troit Ave., ir mes atiduosime jums šiuos stotkus specialia kaina kiėk 
jos yra vertos už $4.50.

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

Jus turėsit kuo pasididžiuoti tais puikiais, -artistiškais stotkais. 
Mums bus labai, malonu jums parodyti juos bile kada. Jūsų krau- 
tuvninkas turi juos išstatęs parodymui.

RANDOLPH 3243’ ERIE 190 CENTRAL 8070

BELLE VERNON MILK
The Best

Mokinkitės 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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“Dfrvos” Agentūrą
Siųskit Kolei Kursas Dar Žemas

“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 artirpiausiame prie jo esančiame 
mieste ar miestelyje pėr pačtą arba bankiniuose skyriuose.

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

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

SIŲSTI GALI VIETINIAI ypatiškai atsilankydami, ir taipgi iš kitų kolonijų 
Lietuviai — prisiunčiant savo pinigus kiek norima išsiųsti į Lietuvą, o 
tuoj pinigai buna paleidžiama ir siuntėjui prisiunčiama paliudymai ir 
kvitos kurias reik nusiųsti 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 išsiųsta tiek Auksinų kiek tos dienos 
kursu išpuls.

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

SIUNČIANT MUMS pinigus geriaus’.a siųsti Money Orderiais arbe regis
truotuose laiškuose, nes taip išduodami jums kvitai apsaugos pinigus 
nuo pražuvimo, kas kartais pasitaiko paštuose 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 yrą nuo senai patyrę pinigų 
siuntime ir laivakorčių pardavime, tik po karės 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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prie 
go ■] 
mili 
jis, 
ang <4
stre 
tolis 
susi 
rato 
iš ki 
kai ū 
mo 1 
ėjusi 
Joki 
mai 
pažii 
nizac

Mž 
•savo 
susit 
dant

Pe: 
giasi 
streil 
rinta

Kel 
gliaki 
konfe 
kiama 
valšti; 
ninkai 
unijos 
šaukė 
pirmir 
delphi

Dab 
angliai

Gaili 
tus va 
te dar 
kasykli 
piimpųi 
syklas 
siantis. 
nedirbs 
ra. Ds 
riumem 
syklos 
pašiaišl 
atprašė 
užleisto 
tvinima

Gelžk 
keturių 
•deda lai 
nesimati 
"kelių da 
kė toliai 
užbaigti

Kadar 
kelių ko 
taisymo 
tuves, pi 
mu ir ki 

šiose i 
ti streiki 
Taipgi si 
000 pata 
kelių dai

Gelžkel 
sumanė < 
mą gelžki 
ri pasitar 
idarbinink

Suvirš i 
važinėjim 
veikia, ir 
ištraukta

Wellsbu 
vos Oliftoi 
užmuštų s 
dalyse. D 
hininkų si 
tarpo žuvį

New Yo 
siuvėjų pi 
panaikinti 
mus ir pa 
tartis. St 
dirbtuvių.


