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vidutinės

rinio valstybės tvarkymo šun
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nors pa'sikeistų.
Prezidento rinkimai parodo

Delei kilusios Bulgarijoje re
voliucijos, Jugo-Slavija padidino 

rime iš taško kur sueina visi savo kariumenę apsaugojimui 
musų valstybės reikalai, 'tuom I rubežių.
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veržiasi iš gerklės durnai Teismo įsteigimas neturi turėti

ta

De-

ttfks-

Lietuvos Kredito Bankas Kaune

ka-

MES

Tokio. — Didelių lietų delei, 
nuslinkus nuo kalnų žemėms už
mušta astuoni žmonės., .Šimtai

Bostone sustreikavo apie 7,000 
merginų telefonų operatorių.

Hondūras respublikoj. Centra- 
linėj Amerikoj, ledai išmušė 
tūkstančius naminių gyvulių. 
Vietomis ledų prikrito iki 18 co
lių, gilumo.
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“DIRVA”

pierinių markių( du trilijonu), 
ir dabar išviso yra cirkuliacijoje 
virš 15 trilijonų markių. Jos vi
siškai nupuolę vertėje.

’’DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ......................$2.00
Kanadoje ir Meksikoje ................$2.50
Lietuvoje ir kitur ..............................$3.00
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo Naujų 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku.
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Rusijos Valdžią
DARANT PREKYBOS SUTARTIS, JAPONIJA’ 

SAKO TIK TADA PRIPAŽINS RUSIJOS SO
VIETUS KADA JIE MOKES CARO SKOLAS
Bolševikai Užėmę Savo Globon Vladivostoką. 

Kankina ir Persekioja Gyventojus.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

METAI VIII (VOL. VIH)

ETNOS IŠSIVERŽI
MAS PASILIOVĖ

Catania. — Birželio 25 d. vul
kanas Etna, ant Sicilijos salos, 
Italijoj, dar ris veikė, su apma- 
žėjuisiu smarkumu. Lava vis te- 

.kėjo iš 'kalno žemyn, bet jos 
greitumas aplėtėjo. Protarpiais 
dar ris 1 
ir pelenai, bet pats blogumais j nieko bendro su Tautų Sąjunga, 
ir pavojus praėjęs.

Iš vulkano tekanti balta-karš- 
ta lava turi temperatūrą 940 
laipsnių karščio. Prof. DeFiore 
lavos temperatūrą ištyrė su pa
galba elektriško termometro, 
kurį jis atsigabeno prie lavos 
srovės, po didelio vargo dasiga- 
vęs į kalną, apakintas durnų ir 
suodžių. Būdamas ant viršūnės 
profesorius matė kaip per briau
nas iš kra'tero liejosi didelės sro
vės lavos; virš jų buvo stora 
rausva liepsna.

Miestelis Lingua Glossa išti
ko nuo sunaikinimo, nors lava! 
linkui jo buvo pradėjus tekėti. |-nių einančių bausmes už keniki- 
žmonės sako kad to miestelio' mą karo reikalams. 21 paliktie-

PREZIDENTAS HAR
DING UŽ TEISMĄ

S. Valstijų Prezidentas Har
ding vyksta į Alaską. Kelionė
je vakarinėse valstijose laiko 
prakalbas už Pasaulinį Teismą, 
kaip darė Wilsonas už Tautų Są
jungą. Prezidentas sako kad

IŠRINKTAS AI LIETUVOS I i. _ilDENTAS 
Kodėl — Ar Nebuvo Kito Vietoj Stulginskio?

Gautomis žiniomis, Lietuvos 
Prezidentu tapo išrinkta vėl A. 
Stulginskis, prezidentavęs nuo 
Steigiamojo Seimo pradžios iki 
šiam laikui. Iš visų žvilgsnių 
šis faktas yra gana reikšmingas 
m Ūsų valstybiniam gyvenime.

i trečiu

tarpu kaip valdančioji partija 
kreipia atidą tik į ūkį ir tiky
binius reikalus. Išorinė ir vidu
jinė Lietuvos apsauga bei gero
vė tokiu budu nustumiama į 
paskutinį pieną. Krikščionių- 
Demokratų laimėjimai parodo 
kad musų liaudis kuri sudaro 
valstybinį branduolį mažai tebi- 
rupina valstybės reikalais ir lai-

Į Harding nori kad Vokietija, Stulginskas beveik jau
Meksika ir Turkija taipgi butų kartu renkamas prezidentu, nors 
tame Teisme atstovaujamos. konštitucija sako kad (preziden-

Teismas turi būti savaimi, o. tas negali būti išrinktais daugiau ko ją po senovei, kaip ir prie 
ne tautų sąjungos įstaiga. Suv. | dviejų kartų paeiliui.
Valstijos jame laikytųsi visiš
kos lygsvaros su visomis kito
mis valstybėmis.

Ruhro Klausimas Kabo 
Abejonėse

Paryžius. — Varžytinės Ruh
ro klausime vis dar tęsiasi. Vi
sos tuo klausimu paliestos pu
sės žiuri viena j kitk ir laukia. 
Paryžius, Londonas, Brusselis 
Berlinas laukia ko tai. Belgijos 
ir Francuzijos valdžios žiuri vie
na į kitą, taipgi žiuri Londono ir 
Paryžiaus valdžios, ir intemp- 
tai tomi j a vienas kitą Paryžius 
ir Berlinas.

Anglijos ir Francuzijos prem
jerai išrodo laukia vienas kito 
imtis kokių nors žygių ’. Nei 
vienas nei kitas nenori tiek nu
sileisti kiek kitas norėtų.

Kaip matyt, Poincare su nie
kuo nesiskubina. Jam smagu 
žiūrėti kaip Vokietijos Kancle
ris Cuno eina į pinkles, ir Poin
care mano jog nebus galima nie
ko daryti iki Cuno buls kancle
riu.

Anglija ir Amerika nesutinka 
su Poincares pažiūromis todėl 
'kad (mato Vokietiją einant iar- 
šyn ir tiki jog reikia kas nors 
daryti to išvengimui. Tas gi 

j FratJctizams visai nesvarbu, nes 
didumoje jie visai neapsispren
dę kaip butų geriau, ar gauti iš 
Vokiėtijos pinigus atlyginimui 
karės nuostolių ar matyti Vokie
tija visad suįrant.

Bet čia Rusų, kuom tai išoriniu ir sveti- 
pasiteisinama kad pereitasai ,mu jiems. Kiekvienas jieško 
Seimas gyvavo vos kelis mene- sau naudos, bors ir valstybė nu
sius. kentėtų, šiuom Kr.-Demokra-

Kuom galima išaiškinti toksai, *r Pasinaudoja. Atvirai sa- 
Stulginskio pasisekimas, kursj'kan^> niekur kitur valdančioji 
trijuose rinkimuose jį užkėlė kuri pralošė sostinę, ne-
augščiausioj valstybės vietoj ? sugryžuSd po rinkimų į Sei- 
Kad tą atsiekti, reikėtų turėti ima pačioj proporcijoj, o net 
nepaprastą populiarumą Lietu-' ^ar Padaugėjus, kaip atsitiko 
vos žmonėse arba atsižymėti sa- i Lietuvoj šiuose rinkimuose. Ir 
vo darbais ir gabumais. Kiek turint omenyi muS’J liaudieš n$* 
mums žinoma, Stulginskis ne- prisirengimą prie parliamenta- 
daug yra populiarus žmonių tar
pe. «

Sovietai Terorizuoja 
Vladivostoką

Tokio. Japonija. — Bolševikų 
komisarai Vladivostoke užlaiko 
apie 2,000 šnipų. Bile kas pa
sirodęs priešingos bolševikams 
nuomonės esti sekiojamas, ir to
kiu budu virš 100 Rusų ir dau
gybė Chiniečių ir Korėjiečių 
yar suimta. Trįs Japoniečiai 
irgi areštuota, ketvirtas nužu
dyta.

Japonija nesuteiks Rusijai 
pripažinimo iki Rusija nealtsily- 
gins su Japonija už nužudytus 
Nikolajevske Japonus ir iki so
vietai nesutiks mokėti senų caro 
skolų. Tokius reikalavimus iš
statė Japonija tarybose del at
naujinimo prekybos su Jlaponija.

Chicago. — Politiškas veiki
mas, iki šiolei draustas darbi
ninkams iš unijų vadų pusės, tu
ri būti vienu iš svarbiausių ru
pesnių gelžkelių darbininkų, — 
sako gelžkelių tarnautojų unijos 
prezidentas. “Mes neturime to
liau žiūrėti i Suv. Vai'stijų aug- 
ščiausi teismą, darbo tarybą, 
tarpvalstijinę 'komercijos komi
siją ir kitas įstaigas nustatymui 
mums gyvenimo planų,” Jo nuo
mone, pačios unijos turi steng
tis tvarkyti balsavimus taip 
palritui darbininkų reikalai 
birtų užmiršta.

Pergąsdintas Amerikos ang
liakasių unijos padaryta sutar
tim Su kitų šalių angliakasių 
unijomis kad nebūtų lišieiidžia- 
ma į Ameriką anglis atsitikime 
streiko čia, ką daryt ir Ameri- 

, kos angliakasiai, Suv. Valstijų 
'■generalis prokuroras (pareiškė f . ...

jog valdžia dės pastangas tokią. liko be namų žemei užgriuvus 
sdtartį panaikinti jeigu pastiro- kaimus.

kad
ne-

dys kad ja bus sulaikyta gavl-i 
xnas anglies tarpvalStijinei 'ko-, 
merei j ai. . ,

Amerikos angliakasių unijos 
prezidentas Lewis šiose dienose 
sugryžo iš Europos, kur’ lankė 
angiiakasyklų šaTi's. Po jo apsi
lankymo, iš Anglijos atėjo ži
nios jog tokia sutartas liko pa
tvirtinta Did. Britanijos anglia
kasių unijos.

Bijo angliakasių streiko. Vai
zdžios komisija paskirta peržiū
rėjimui angliakasių algų, kasyk- j 
lų pelnų ir kainų kietosios ang
lies, skubina parengt savo tyri
nėjimų raportus kad iš jų butų 
galima nustatyti angliakasių al
gos ir nuraminti kįlantį ūpą 
prie streikavimo. Angliakasių 
algų kontraktas baigiasi rugpjū
čio 31 d., ir gręšia streikas jei
gu nebus prieita ‘prie sutarimo 
iškalno.

Angliakasių unija išleido per
sergėjimą prieš Wiliam Z. Fos
ter, 'kuris nesenai buvo teistas 
luicmgan valstijoje ua rauuvaiu-1** 
šką veikimą, — sakoma jog jo nigaikštį Wied, 
pastari apsiėjimai pasidarė to-' 
kie radikališ'ki jog liko reikalin
gu persergėti visuomenę nuo jo 

| veikimo ir jo vadovaujamos uni
jas.

Lawrence, Mass. — Del dide
lio vasaros karščia laikinai užda
žyta nekurtos audinyčios.

Užbaigė puodininkų streiką. 
Trenton, N. J. — Sanitarių puo
dų išdirbėjų streikas, tęsęsi per 
aštuonis mėnesius, pasibaigė. 
Darbininkai sugryžo ant 10 nuo
šimčių numažintų algų.

Anglija Didins Orinį 
Laivyną

Londonas. — Valdžia pasiry
žus pareikšt atstovų bute &avo 
pasiryžimą padidinti Anglijos 
oro laivyno spėkas pusiau tiek 
kiek jau dabar yra.

Francuzijos didinimas savo 
oro laivyno verčia prie to Ang
liją, nes Anglija nenori kad už 
ją kas kitas butų tvirtesnis ore,

'■nežiūrint kaip draugiškas butų.

Vokietija Nori Mokėti
Berlinas. — Būdamas Kara

liaučiuje, Vokietijos Kancleris 
Cuno pareiškė: “Jokia valdžia 
negali panaikinti ramaus prieši
nimosi gimusio šird.vse' vyrų ir 
moterų Reinlande ir Ruhre”. 
Jis pareiškė jog Poincare nenori 
eiti į derybas ir ragino žmones 
laikytis tvirto fronto nuo “prie
šų niekšysčių”.

“Mes ne tik gatavi prižadėtiRevoliucija Albanijoj
Belgradas. — šiaurinėj Alba-1 mokėti”, sako Cuno, ‘’bet mes ir 

nijoj kilo revoliucija, kame su-, 
’kiteliai laimėjo, po artilerijos 
atakų, išvaikydami kariuipenę 

[netoli Krasničo. Sukilėliai sa
rkoma dina ant Skutari miesto, 
'norėdami nuversti Tirano val- 

Michigan~ valstijoje už radikali-j džią ir atgrąžinti ant sosto ku- 
‘ ' '. Serbai mano

----  _ *.r_ - i jog pasisekimas revoliucijos Bul- 
gai'ijoj davė ūpo ir Albanams.

gatavi mokėti. Mes jau gavome 
visą pasaulį kuris musų pubėje 
mano.”

Neram urnai visame krašte ap
sireiškia delei markės puolimo, 
maisto kainų kilimo ir nežinios 
kas 'išeis su Prancūzais.

Muniche buvo Vokiečių fasci- 
stų susirėmimas bu socialistais.

Halle mieste fascištai susirė
mė su komunistais. Kairesnie
ji reikalauja kad butų užbaigta 
ramus priešinimąsi Prancūzams 
kad 'tokiu budu sulaukus krašte 
palengvėjimo.

Pereitą savaitę Reirhsbankas

Paliuosavo 27 Politiškus 
Kalinius

Washington. — Finn iškelia
vimo į Alaską, Suv. Valstijų pre
zidentas Harding paliuosavo iš 
kalėjimo 27 iš 48 politiškų kali-

patronas, šv. Egidas, miestelį iš-ji kaliniai sakoma yra perdaug pe Jo vardas nekaip skamba '101 numatyti kad ateityje kas 
gelbėjo nuo pražūties. Jo sto- j prasižengę kad butų galima pa- jjamjigg lupose, ir per kelis me

tus prezidentavimo jis neatsie
kė Icldio (garsumo kuto butų pri- Į jog mes esam linkę stovėti ge- 
vertęs atstovus vėl balstioti už iriau'ant vietos negu daryti ko- 
*! 3L!-- _ *_ M A O—.— —Iri r»ivin*v«non fl *

gelbėjo nuo pražūties. , 
vyla randasi ant kalnelio nuo, liuosuoti. 
vulkano pusės adgščiau mieste- 
lio, ir jis taip padirbdintas kad I žuvo Kelionėje su Pre' 
rodos nori sulaikyt tekančią la- į 
vą savo atkištom rankom.

Neapsakoma daugybė tonų iš-1 
tirpusio akmens ir lavos supiu-į 
do prie miestelio iš abiejų pu
sių, bet krantas neleidžia jai 
plaukti ant miestelio, bet į ša
lis. Jeigu išsiveržimas butų, °a- 
buvęs dar didesnis, lava per- J—s 
plauktų ir pertą kalnelį. Mies-'t;?i tą,,dieną 'ilsintis, laikraščių 
tdin inėjimas yra kaip inėjlmas reporteriai ir kiti jo keliaūhiri- 
į pečių. Kaištis baisus, svili- buvo išvažiavę pasidairyt po 
nantis. Pelenai ten puola žmo-: kalnus- Su užmuštuoju sužai's- 
gui ant galvos .iš vulkano, ap-Į tas .vra vienas laikraštininkas, 
akini regėjimą, libšfcina kvapą. • 1919 metais Prezidentui ,Wil- 
Garsaa iš vulkano tokie didėli sonu' lankantis vakarinėse vals- 
kad plėšo ausis, ir po kojų žemė tijose irgi buvo ištikus tokia nę- 
§olęa laimė. Nuo kranto nugriuvus

Išnaikinta už daugel milijonų automobiliui užsimušė kelionės 
dielairių užsėtų ir užs'iveisusių draugas laikraštininkas Allen, 
laukų, sodnų ir daržų. Visi vul-1 
kano pašaliai buvo apsėta ir ap-1 Leviathan Greičiausias 
sodinta delei žemės derlingumio. I Milžinas Amerikos [pasažderi- 
Dabar viskas sunaikinta. .nj3 laivas "Leviathan” sumušė 

žmonės ištolo slamplnėdami visus greitumo rekordus, kuo
met dabar pertaisytas ir paleis
tas vežiojimui pasažierių. Da
rant bandymus, birželio 22 d.

zidentu
Denver, Colo. — Automobiliui 

I nuvirtus nuo kranto užsimušė 
'vežėjas 'ir vienas Prezidento 
H ar dingo kelionės bendras, čia 
pribuvus prezidentui su prakal- 
' . Pora kitų su jais važiavu
siu sunkiai sužeista. Preziden-

akimis mieruoja tolumą kur ran
dasi nuo jų atskirti dar kai ku
rie išlikę nameliafi.

Vulkano Etnos pelenai ir dul- /‘Leviathan” padarė po apie 2S 
kės oru keliauja taip toli kad mazgus i valandą. Per 25 valan- 
daug jų nupuola net Alpuose, (jų protarpį padarė 687 jūrines 
Šveicarijoj, už 750 mylių. ■ [mylias. Taip esant, Amerika 

,turi didžiausį, puikiausi ir grei- 
Roma. — Birželio 22 d. dviem i čiausi laivą pasaulyje. ' 

atvejais sudrebėjus žemė smar
kiai pergąsdino miesto Piscs gy
ventojus. Nuostolių 'nepadary- 

jokiių.

jį. šiuo žvilgsniu A. Smetona 
daug labiau pralenkęs jį. Sme
tonos vardas iki šiam llaikui te
beskamba ne tik Lietuviuose bet 
ir dabartinių musų priešų tar
pe.

Negalima (pasakyti kad Stul
ginskis butų iškilęs augštai sa
vo asmeniniais nuopelnais ir pa
sižymėjęs kdkiais'finprs darbai^.- 
Tiesa, jis redagavo Vilniuje ne
mažai laikraščių, leido mokslo 
knygas, bet be darbštumo ir pa
sišventimo negalima buvo pa
matyti Ijo darbe ypatingų gabu
mų. Yra veikėjų kurie šiuo žvil
gsniu -jį žymiai pralenkė. Sa
kykim Biržiška — tas kovotojas 
su 'Lenkais sunkiuose musų val
stybės gyvenimo momeintuose,— 
bet vienok jam nebuvo žadėta 
Lietuvės prezidento garbės, nors 
jis pilnai ją yra užsipelnęs. Stul
ginskis juos visus pralenkė <ne 
savo populiaringumu liaudyje, 
ne savo asmeniškai^ darbais ir 
gabumais, bet kitokiais budais, 
kurie iškelia nekuriam musų tau
tines ypatybes.

Tris kartus paeiliui viena ir 
ta pati partija laimėja Seimo 
rinkimuose. Ji paaiškina šį ap
sireiškimą kad žmonės eina sy
kiu su jais ir nenori dėtis su 
niekuom kitu. Gali būti tas ir 
teisinga, bet .mes į tai žiūrime 
visai iš kitokio matimpunkčio, 
ir kitaip įkainuojame. Mes žiu-

kį nors progresą. O tuom tar
pu valstybės reikalai eina 'kas
kart blogyn. Retai kada Lietu
vos istorijoj botume buvę taip 
nužeminti kaip šiandien esam. 
Didžiosios valstybės atėmė iš 
musų sostinę ir bando atimti 
Klaipėdą, šimtai kitokių pink
lių rengiama Lietuvai iš Lenkų 
ir Francuzų pusės; Nelaimei, 
mes patįs dažnai nemokame su
prasti savo klaidų ir jų išveng
ti. Dabartiniai Seimo ir Prezi
dento rinkimai nei kiek neįkve
pia vilties į ateitį. Vienintelė 
išeitis tai kuoplačiauBia kopera- 
ei ja visų Seimo frakcijų ir pa
traukimais prie valstybinio dar
bo išmintingiausių tautos vyrų.

M. V—Ia.

Atsisako nuo Kariškų 
Atlyginimų

Lausanna. — Turkija ir alian- 
tai sutiko panaikinti visus rei
kalavimus kariškų atlyginimų 
vieni iš kitų.

Amundsen neskris per polių. 
Kapt. Amundsen apleido |savo 
sumanymą perskristi orlaiviu 
per šiaurinį polių. Jis manė iš 
Alaskos skersai polių pasiekti 
Spitžlpergen salą Europos pusėj.

Italijoj maisto kainos labai kį- 
la, delei ko net valdžia susirū
pino. Mussolini mano šaukti 
miestų majorų konferenciją pa
sitarimui kaip butų galima nu- 

* mažini maisto kainas.
Fordo automobilių kompanija 

Detroite birželio 16 d. apvaik- 
ščioj osavo 20 metų sukaktuves 
nuo įsisteigimo. Tada pradėta 
su $100,000 kapitalu, dabar ta 
kompanija inkorporuota su šim
tu milijonų dolarių kapitalu.

1913 m. Fordas įvedė naują 
mokestį, po $5 į dieną mažiau
sia, paprastiems darbininkams.

Italijos laivai jau atvyksta į 
Suv. Valstijų pakraščius su imi
grantais kurių įleidimas prasi- 
dPS TUK) 1 d ColranAiii rrnr* ’

Išvaikė Komunistų 
monstraciją

Paryžius. — Keliolika 
tančių komunistų buvo susirin
kę birželio 23 d. demonstracijai .išleido dar 2,000,000,000,000 po- 
prieš fašistus ir rojalistus, beit 
sujojus policija visus išvaikė. 
Darbininkai buvo pradėję mar- 
šuoti giedodami “Internaciona
lą”. Policijai užlėkus, visi ėmė 
Skubiai skirstytis.

“Maskvos Vilkas” 
Sušaudyta

Maskva. — Ivan Komarov, 
žinomas kaipo ‘Maskvos vilkas’, 
nuteistas mirtm už nužudymą 
33 ypatų nuo 1921 m., ir jo pa
ti, tapo sušaudyti. Laike tar
dymų Komarov išrodė narsus, 
bet pankui jieškojo būdų išlikti 
gyvu. Laike teismo jis pasiro
dė gabus žinovas visų techniš
kumų ir ginčijosi kad už jo pra
sikaltimą bausmė yra tik de- 

„ ________  c___ šimts metų kalėjimo, o ne mfr-
dės nuo liepos 1 d. sekančių me-. tis. Tokie, mat, bolševiku įsta- 

tymai. Jeigu pamislini * prieš
ti į šią šalį, taigi svetimu šalių L ,. . -
laivai priima juos ir skubinasi ikomunizmą’ teu mrtiesbusme 
pirmiau pribūti kad pirmiau jų artt vietos be jokio teismo, o už 
pagažierius įleistų. užmušimą kelių žmonių, tik de-

Kalkuttoj, Indijoj, našlaičių Iš mt3 metų kal^’iin°- Bet Ko- 
prieglaiidai sugriuvus užmušta marov užmušė jų biskelį per- 
39 vaikąi. i daug.

Vers Visus Dirbti
Duesseldorf.—Okupaci j os 

riumenės komandierius Ruhre 
rengiasi prie konfiskavimo visų 
Ruhro industrijų, jų produktų 
ir privers dirbti Vokiečių dirb
tuves. Franruzų militarė val
džia nori visiškai užimti į savo 
žinią metalo dirbtuves, plieno 
ir geležies įstaigas, koksų ir an
glies produkciją. Jeigu Vokie
čiai atsisakytų operuoti tas už
imtas įlstaigas, bus baudžiami 
kalėjimu iki 15 metų, prie to di
delėmis piniginemfis baudomis. 
Už sabotažą — naikinimą arba 
gadinimą mašinerijų ar dirbtu
vių — bus baudžiama mirtimi.

Naujai užimtoje srityje išva
ryta iš namų 23,000 Vokiečių 
gelžkelių darbininkų ir jų šei
mynų narių.

Atiminėja Degtinę
New York. -

blaivybės įstatymo laikanlbis, 
valdžios perdėtiniai jau atėmė 
nuo dviejų Anglijos pasažieiinių 
laivų perviršį vaistams reikalin
gos degtinės kurią jie atsigabe
no atplaukdami į Suv. Valstijų 
vandenis. Nuo vieno tik laivo 
atimta 5,159 bonkų ir sudėta į 
valdžios sandėlius.

— Suv. Valitijų ©@©©@©@©©@@@©@©@@@@(§)@@@©©@@@©@@@@(§)©(§)@@©©

Rusų-Anglų Taikymąsi
Londonas. — Rusijos paskuti

nė nota Anglijai yra nuolaides
nė; Rusai nusileidžia keturiuose 
punktuose, ir matyt jog Angli- 
jos-Rusijos padaryta prekybinė 
sutartis pasiliks nesuirus. Ru
sai tik atsisako sutikti ant po
ros Anglijos reikalavimų. Ma
noma kad Anglija nevers Rusiją 
atšaulcti sovietų atstovus iš Ka
bulio ir Teherano, gavus Mask
vos užtikrirlimą kad tose vietose 
bolševikų (propaganda buls (sulai
kyta.

Paskutinė Rusijos nota sako
ma yra galutinis sovietų nusista
tymas ; viskas kita prigulės nuo 
Lordo Curzomo.

Mahometų bažnyčios galva 
Rusijoj, ir Siberijoj pareiškia 
jog Muzulmanai protestuoja ir 
nepritaria Curzomo treikialavi- 
manps. Angliją vadinama pri
spaudėją Muzulmanų tautų', o 
Rusiją apšaukia drauge. Tur
kai, skelbia to dvasiškio dekla
racija, viską turi (ačiū Allah ui 
(sayo dievui) ir bolševikams.

© 
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© PRISTATO VISAS MUSŲ PINIGŲ PERLAI

DAS TIESIOG Į ARTIMIAUSI PRIEEJUI PAŠ
TĄ ARBA Į ARTIMIAUSIO VALSČIAUS IŽ
DINĘ. PINIGŲ PRIĖMĖJAS NETURI JOKIO 
VARGO SU PINIGŲ ATĖMIMU, IR JAM IŠ
MOKAMA PILNA SIŲSTOJI SUMA BE JOKIŲ 
ATSKAITYMŲ.
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VISŲ PERLAIDŲ PRISTATYMAS YRA GA
RANTUOTAS: MES UŽ JAS ATSAKOME 
PRIEŠ SIUNTĖJĄ.
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Is Lietuvių Gyvenimo
BROOKLYNO ŽINIOS

Liet. Moterų Globos Komiteto 
BrooWyno skyrius turėjo suren
gęs išvažiavimų Glenndale gi
raitėje. Nuo išvažiavimo visas 
•peflnas buvo skiriama Lietuvos 
našlaičiams esantiems Liet. M. 
Globos Komiteto 'prieglaudose.

Išvažiavimas labai nusisekė, 
buvo susirinkę gražus būrelis 
vientaučių kurie remia visuo
met L. M. K. Komiteto darbuo
tę ir užjaučia Lietuvos našlai
čiams.

Išvažiavimo programas susidė
jo iš prakalbų, dainų, deklama
cijų ir šokių. Pasakė prakalbas 
J. O. Sirvydas, K. širvydienė, 
P. Mi'kolainis, A. M. Augimas ir 
P. Masaitis. Toliau, padainavo 
M. Miltakiutė ir kita mergina, 
kurios pavardės nesužinojau, 
ir gražiai padeklamavo M. Mil
takiutė ir O. Duliutė. Paskuti
nę dalį programo išpildė p-lė Mi- 
kolainiutė ir jos draugė (sve
timtautė, kurios pavardės nesu
žinojau) ; jodvi puikiai pašoko 
du klasišku šokiu.

Dar toliau, sekė vyrų, moterų, 
vaikučių ir mergaičių lenktynės.

Pasibaigus program ui, jaunie
ji žaidė Lietuviškus žaislus, o 
senesnieji tarp savęs idlraulgiš- 
kai kalbėjosi; ajplie devintą va
landą vakare visi išsiskirstė na
mučių.

Motina išmetė savo kūdikį. 
Tūlas žmogus eidamas Stock
holm gatve patėmijo kad iš na
mų per langą išmesta kokis ri- 
šulis. Pažiūrėjęs į numestą dai
ktą, rado suvyniotą tik ką gi
musį kūdikį. Policija pribuvus 
ir inėjus į namus, rado moteriš
kę, 18 metų amžiaus motiną. 
Policijos prispirta, moteris pri
sipažino kad ji išmetusi tik ką 
gimusį savo kūdikį. Kodėl (ji 
taip darė policijai neprisipažino.

Jąją su kūdikiu paėmė į Kings 
apskrities ligoninę, kur ji yra 
po arešĮtu, o kūdikis gydoma.

Naujas ateivių komisijonie- 
fius. Ant Ellis Island, ateivių 
privažiavimo salos, užėmė savo 
vietą naujas imigracijos Bcomi- 

■ Sijonierius, Henry H. Curran, 
vietoj buvusio Roberto E. Tod.

Si P.
Lietuvių Tautinis Dailos Teat

ras. Birželio 4 d. “Garso” na

me Įvyko Steigiamasis Lietuvių 
Tautinio Teatro susirinkimas, 
čionai tapo išrinkta Dailos Teat
ro vaidyba, kurion ineina: A. S. 
Angeles, pirmininkas; X. Strum
skis, vice pirm.; E. Useliutė-An- 
geles, raštin.; A. B. Strimaitis, 
ižd. Kitų komisijos narių rin
kimas atidėta sekančia susirin
kimui.

Narių įstojimo mokestis nu
statyta, iki rugp. 1 d., po $1.50. 
Gi nuo rugp. 1 d. narinė mokes
tis bus po $3.00.

Lietuvių Tautinio Dailos Teat
ro tikslas yra supažindinti Ame
rikiečius su'Lietuvių tautos pa<- 
pročiais, menu ir kultūra. Taip
gi ir parodyti AmerikoĮs Lietu
vių jaunimui kad ištiktųjų nėra 
ko bijoti^ vadintis (save Lietuviu 
ir niekinti savo tėvelių kalbą, 
nes Lietuviai nei kiek nemažiau 
gali pasirodyti kaip ir kitos kul
tūriškos tautos.

Kad patikrinti kas kalbama, 
Lietuvių Tautinis Dailos Teat
rą kaip greit galint mano pradė
ti statyti veikalus visotse Lietu
vių kolonijose, didžiuosiuose te
atruose, ir ten kaip jaunuoliai 
taip ir suaugę, seneliai, matys 
kad Lietuviu būti yra garbė.

Iš visų kolonijų kviečiama 
Lietuviai stoti prie to darbo, ar
tistai, dainininkai, muzikantai, 
taipgi mechanikai ir visokios 
rūšies darbininkai.

Įstojimo mokestį siuskit iž
dininkui A. B. Strimaičiui, 294 
Eighth Ave., New York City?

Scherzo.

LONG ISLAND CITY, L.I. N.Y.
New Yorko slaptoji policija 

susekė čia organizuotą banditų 
gaują, šitie plėšikai užsiėmė 
užpuldinėjimu fabrikų katsierius 
kuomet tie veža iš bankų pini
gus išmokėjimui darbininkams 
algų. Paskutiniu laiku tokių 
užpuolimų buvo labai daug ir 
apiplėšta didelės sumos pinigų. 
Susekta kad net septyni automo
biliai buvo leidžiama į darbą ir 
jie pasekmingai operuodavo, i'ki 
vienais iš jų papuolė į policijos 
rankas.

Tas darbas taip plačiai buvo 
suorganizuota kad net jų bandos 
nariai kreidavo į ofisų darbinin
kus ir sužinodavo visą tvarką 
kuomet buna pinigai gabenama

iš bankų į dirbtuves ir kas juos 
gabena, bei kiek reikia spėkų 
kad galėjus užpuolimą pasek
mingai pravesti. S. P.

New Y6rk. — Augštutinisis 
trūkis nušoko nuo relių ir nu
krito ant gatvės prie Flatbush 
ir Atlantic avenue, kame užmuš
ta astuoni ir sužeista apie 70 žm. 
Nežinia kokia priežastimi trau
kinis nušoko nuo relių ir per 
medinius balkius nudundėjo že
myn i gatvę su žmonėmis du va
gonai ; antras krisdamas ant pir
mojo' užmušė jame aštuonis pa- 
sažierius.

AKRON, OHIO
Bolševikas L. Aidukevičia, už 

kokius tai prasižengimus, buvo 
areštuotas, bet geruoju nenorė
jo policijai pasiduoti. Kuomet 
policistas norėjo Aidukevičių pa
imti, jisai griebė kirvį ir poliėis- 
tą smarkiai sužeidė perkirsda
mas galvą. Dabar Aidukevičia 
iki teismo yra pastatytas po di
dele kaucija.

A. Venys iš Springfield, O., 
lankėsi pas savo brolį Akronė. 
ir kartu apžiurėjo L. A.,P. B-vės 
farmelę ant kurios nuo S. L. R.- 
K. A. užtraukta $40,000 pasko
los. Kadangi A. Venys yra gy
venęs Daytone, O., ir gerai pa
žino (ir žino Vaitkų Daytone, jis 
niekaip negali suprasti kodėl 
Vaitkus taip kalbėjo ir gyrė J. 
Vasiliauską iš Baltimorės ir gy
nė jo darbus. Juk Vasiliauskas 
su savo, sėbrais bendrovės pini
gais naudojosi, o Vaitkui tik 
Tautos Puodą davė palaižyti ir 
ka'ipo menkai protaujančiam vy
rui karts nuo karto pažadėdavo 
duoti darbą pas romuviškius, bet 
ir to nedavė. Venys pamatė kad 
šalimais bendrovės farmelėš (ki
ti lotus daug geresnius parduo
da puse kainos negu bendrovė 
nori už savo. Kaip toji farmelė 
taip (ir bendrovės namai, šali
gatviai apleista, sugriuvę, ’tarsi 
po koki'os audros stokso. Ve
nys išvažiavo labai blogam upe, 
sakydamas kad tiedu ponai ne
verti net sausos medžio šakos 
už told Lietuvių darbininkų nu- 
skriaudlimą.

Akroniečiams labai “Dirva” 
patinka ir j ie Ikukia kas savaitė 
jos pasirodant su naujomis ži
niomis. Meiženis.

į -- -
New York. — Keliolika tuks- 

stančių mūrininkų laimėjo strei
ką ir gaus po $12 į dieną už sa
vo darbą.

Naujausios Knygos iš Lietuvos
ANT POLITIKOS LAKTŲ

(ALBUMAS — ŠARŽAI)
Kaunas, 1922 m., “Vaivos” Bendrovės leidinys. 

Ant brangaus blizgančio popieriaus, didelio forma
to; 33 dailus spalvuoti musų dailininko Adomo Var
no paveikslai-šaržai. Tekstų ir paaiškinimus pa
raše Vaižgantas, . Kaina — $1.

Vaižgantas Albumo Įžangą padalina į sekančius 
skvrius: I — Prieš Kąrą: II — Pradžioje Karo Vil
niuje; III — Per Karą Petrapilyje'; VI — Rusijos 
Lietuvių Seimas; V—Į Galą Didžiojo Karo Rusijoje.

Adomo Varno paveikslai yra šie: 1) Išganytojas 
arba Objektyve Tiesa; 2) Partijų išš’uojeja, arba 
Vilniečių Dirigentė; 3) Idęjybės Gaidys; 4) Politi
kos Pamoka; 5) Nesugriaunamieji Argumentai; 
6) Lietuvių Demostenas; 7) Politinė Pusiausvyra; 
8) Į Vienuolyną; 10) Kontra-protestai; 11) Laiki
nosios Idėjos; 12) Žemaičių Klumpėmis; 13) Magnus 
Dux Mohilovensis; 14) 1 Prezidiumas to Negirdėjęs; 
15) Juntamieji Argumentai; 16) Savoji Nuomonė; 
17) Tepalas; Iš) Vekseliai Diplomatijoje; 19) Iš
kryptais keliais; 20) Cicero Loquens; 21) Patenkin- 
tojas! 22) Stačiokas; 23) Vanduo Tekąs; 24) Pro
to Bailė; 25) Socialistas-Tautšninkas___ Tautinin-
kas-Socialistas, arba Forma be Turinio; 26) Pini
gine Nekaltybė; 27) Akurat Unionistas; 28) Poezi
ja Politikoje; 29) Radikalas; 30) Socialistinis Miš
kas; 31) Žygis Maskvon; 32) Atostogos pas Bolše
vikus; 33) Matekatiko Sielvartai.

rativis Pradas Vaidyboje; Darbai ir Dienos: Vokie
čių Literatūros Bruožai, — A. Damanskaja; Petro 
Kalpoko Kūryba — V. Bičiūnas; šiųmetes Parodos 
Rezultatai — Spector; Drama — L. Straigis. Kny
gos.

PAVEIKSLAI: Petras Kalpokas — A. Šliupai- 
' tčs Portretas; jo paties — Upelis; O. Dubeneckie- 

nč — P. Kalpoko Portretas; Petras Kalpokas — 
Prievakaris.

KAUNAS
ALBUMAS — įžanga Vaižganto, parašyta Lietu

vių, Anglų ir Prancūzų kalbomis. 62 p. Kaina $1.
Albume sutalpinta 54 labai dailus dideli Kauno 

miesto ir apielinkių reginiai.
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DIRVA

SLEŽEVIČIENES IR 
VENCIENES ‘SUDIE’

'Lietuviu Moterų Globos Ko
miteto globojamųjų našlaičių 
reikalais vykdamas Amerikon, 
šiek tiek abejojame begu Ame
rikos Lietuviai, taip dažnai vii 
šokiems tikslams aukų rinkėjų 
lankomi, panorės sušelpti musų 
prieglaudas-. Pasirodė kitaip: 
Amerikos Lietuviai, kaip visa
dos taip ir dabar, pasirodė gera
širdžiai, duosnųs, malonus. Jie 
gyvai atsiliepė į mulsų atsišauki
mus gausiai apdovanodami Lie
tuvos našlaičius. Visur, be jo
kios išimties, 'kur mes apsilan
kėme su Lietuvių Molterų Glo
bos Komiteto reikalais, buvome 
■priimtos atvira širdim, širdingu 
prijautimu ir draugingumu. Mu
sų darbą rėm'ė draugijos, di
džiųjų organizacijų kuopos, pa
vieniai kolonijų darbuotojai. 
Mu's rėmė visa Amerikos Lietu
vių pažangioji spauda iii- gynė 
nuo kraštutinių jų — iš dešinės 
ir iš kairės — užpuolimų. Ačiū 
tali paramai, musų misija neli
ko bergždžia: mes gavome naš
laičiams laikinos paramos, pasi
sekė mums sudaryti keliolika 
L. M. G. Komiteto skyrių Ame
rikoje. šitasai visuomenės ir 
spaudos prijautimas musų dar
bui duoda mums vilties tikėtis 
'kad ir ateityje Amerikos Lietu
viai nepamirš Lietuvos našlai
čių ir rems juos siųsdami aukas. 
Su Amerikos Lietuvių pagalba 
Liet. Moterų Globos Komitetas 
galės plėsti savo darbą Lietuvo
je, galės duoti prieglaudos tiems 
našlaičiams kurių negalėjo -glo
boti del stokos lėšų; galės tobu
linti savo darbą visose srityse.

Mes tikrai geistum e išreikšti 
viešą padėką kiekvienam auko
tojui ir kiekvienam rėmėjui mu
sų darbo paskirai, bet to atlikti 
negalime 'del to kad laiko nei 
jiegų neužtektų. Todėl ir nau
dojamės musų spaudos prielan
kumu/ kad viešai visiems tarti 
širdingą ačiū taip asmeniniai 
nuo musų pačių, taip jau vardu 
Lietuvių Moterų Globos Komite
to ir tų našlaičių kurie1 yra Ko
miteto auklėjami. Jūsų, Ame
rikos Lietuviai; gražus darbas 
atliktas remiant Lietuvęs,’naš
laičius nebus Lietuvoje pamir
štas: Jūsų aukomis auklėjama
sai jaunimas visados laimins Jū
sų vardą ir Skaitys jus savo tė
vais.

Netrukus mes paskelbsime

kalni ištikus, tiesti jai pagalbos 
ranką. Sugryžusios Lietuvon, 
mes taip ir Lietuvos ’žmonėms 
apie jus pasakysime.

Likite sveiki ir nepamirškite 
mūšų!

D. Šleževičienė
V. V. Vencienė.

Liet. Moterų Globos Komiteto 
Centro Valdybos Narės.

aiiimiiiHiiiiittmiiiHiiHNiittmiitiHiNMeMniuiHUiiiMiaiHHiNiMMHMnMain

, q x GERB.
>Opragilo kampeli

glIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHUIIlSlIlIlIlIllIlIlIlIillllllllIHIHUIIIimilll

GAIRES
Meno ir Literatūros Iliustruotas Žurnalas. Eina 
Kas Du Menesiu. Leidžia Menininkų Kopcra- 

tivas “Gairės”. Redaguoja K. Puida.
No. 1, Sausis-Vasaris. Didelis formatas. Pusi. 58.

Kaina — $1.
Turinys: M. Bičiunienė — Eilės; M. Gustaitis — 

Amžių Pi*ašvaistėj, eilės; Pranas Morkus — Eiles; 
Putinas —- Eilės; Juozas Rainis — I žvaigždę, ei
les; V;, Bičiūnas — Idilijos; K. Munzer — Bevardis; 
O. PL-Puidienė — Meno ir Kūrybos Pradai: A. Sut
kus Kiti Vaidybos Ugimo Momentai; Dienos 
Darbai.

PAVEIKSLAI: Petras Rimša — Manytojas; Pe
tras Rimša — Skausmas; Petras Rimša — Ryto 
Giesmė; Petras Rimša — Vakaro Giesmė; K. Škle- 
rys-Sklerius — Parke; K. Šklerys-Sklerius — Ma
žas Nesusipratimas.

KŪRYBOS KELIAIS
Metraštis 1923 metams. Redaktorius K. Puida. 

Išleido Menininkų Koperatyvas “Gairės”. Kaunas, 
1923 m. Puslapių 64, didelio formato. Kaina — $1.

Turinys- T. Vaišnora — Musų Meno Kultūros 
Pradmenys; V. Bičiūnas — Saules Kūdikis ir Erš
kėčiai; Paparonis — Dramos Veikalų Apžvalga; 
O. Pleirytė-Fuidienė — Opera; Drama; A. Sutkus 
— Del Vilkolakio Žygių* J. Žilevičius — Musų Mu
zikos Kūryba: Musų ir Svetimoji Muzika Lietuvoje.

Knygoje yra šitie paveikslai: 1) Vilkolakio Pa
no; 2) Milžinų. Choras; 3) Tupikuotės Mazurka; 
4) “Dictator, Cunctator et Triumphator” — I Ak
tas; 5) O. Rymaitė, Valstybinės Dramos Artistė; 
6) O. Rymaitė — J. Žulavskio “Jolės’ rolėje; 7) K 
Glinskis — Krušnos rolėje “Valdovo Sūnūs”, Puti
no; 8) A. Vanagaitis, Potašo rolėje.

TRAUKINYS
Ejles — Juozas Tysliava. 

“Vaivos” B-ves Leidinys. Kaunas. 1923. 
pių 49. Kaina

Pusla-
- 25c.

No, 2, Kovas-Balandis. Puslapių 64. Kaina — SI.
TURINVS: Otokar Bžezina — Vigilijos, eilės 

(Balio Sruogos vertimas); Faustas Kirša — Vienu
ma, eilės; Putinas — Džiaugkis, Žeme, eilės; Ant 
Gęstančio Laužo, eiles; Juozas Tysliava — Pieniš
ka Daina, eilės; Kazys Puida — Kaukes; N. N. — 
Kunigo Dienynas; M. B—ka; Iš Pirmųjų Antano Ba
ranausko', Poezijos Bandymų; A. Sutkus — Deko-

Papuoškite Sienas Dailiais 
Paveikslais

“Dirvos” Knygyne galima gauti tik ką 
dailus A. Žmuidzinavičiaus paveikslai:

Dzukti Bajorų Kaimelis (A Boyar Village in Dzū
kija). Paspartu rėmeliuose — $1.00. Be 
— 60c.

Regėjimas (Vision.) Rėmeliuose — $1.00. Be 
rėmelių — 60c.

Nerys Ties Vilnium (Nerys near Vilnius). Rė
meliuose — $1; be rėmelių — 60c.

Vasaros Naktis ant Nemuno (Summer Night on 
the Nemunas). RėmeĮjuose — $1. Be rėmelių — 
60c.

Paveikslų didumas 7x9; Rėmeliuose — 10x13.

atsiųsti

rėmelių

‘DIRVA”
Reikalaudami šių Knygų arba Paveikslų rašykite: 

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Iš L. M. Globos Komite
to Brooklyno Skyriaus

Jau Brooklyno moteris šenai 
bando ką veikti, bet musų ne
laimė, kaip tik ką eumislijam 
veikti tuoj mums vyrai kenkia. 
Nemanykit kad visi vyrai mumis 
kenkia, ne. Bet yra tokių.

Buvom sumanę subvert Pilie
čių Sąjungos skyrių, tuoj užpro
testavo “Sandara” ir paskui kle
rikalai vyrai. Ir tas sumanymas 
(nuėjo ant šono. Lietuviai mat 
nenori “Piliečio" vardo, jie no
ri “Trocki”, “painie” ir “proše- 

|panie”, o ne Lietuvio.
Dabar, atvažiavus gerb. Šle

ževičienei parinkt aukų Lietu
vos našlaičiams, ir vėl bėda. 
Tuoj kariukams ėmė kinkos dre
bėti, ir, žinoma, iš baimės jie vi
saip ėmė šmeižti ir viešnias ir 
tas moteris kurios jas remia.

Bet jau Brooklyno moterįs pa- 
Jsiakė: Kad jei šuo loja tegul loja 
kol jam nusibos, o mes darbą 
savo dirbsim. Taip ir darom.

Susitvėrė Liet. Moterų Globos 
Komiteto 'skyrius ir jis auga ir 
veikia. Gegužio 9 d. buvo su
rengęs balių, ir labai nusisekė, 
gavo pelno virš šimto dolerių, 
kuriuos ir pasiuntė Vilniaus naš
laičiams-. Dabar tas skyrius iš
rūpino vietą biednai našlei dy
kai ant ūkės pas pil. Stankų, ku
ris priima ją ant poros sąvąičįųi 
Sustiprinimui sveikatos. Birže-; 
Ii o 17 d. surengė gerb. Šleževi
čienei jr Vencienei išlefflstuviių 
.pikniką. Kožną skyriaus susi
rinkimą vis ateina naujų narių, 
ir jau musų skyrius susideda iš 
virš 50 narių. Ir kitos moterįs, 
imkitės dirbti labdarybės darbą. 
Lai šu'o loja iki nusibok, o mes 
dirbkim kad našlaičiai vifei gau
tų pagalbą ir galėtų mokintis ir 
tapti -tikrais Lietuvos sunais-bei 
dukterimis.

Kol moteris dirbsim visos 'iš
vien niekas neturės drąsės (mus 
vadinti bedievėmis ir iš sakyk
lų karvėmis neapšauks. Kolei 
dar dauguma yra tamsios, rei
kia nors susipratusioms parody-

smulkias atskaitas iš L. M. G. 
Komiteto atstovių darbo Ame
rikoje. Tos atskaitos (bus iš
siuntinėta visiems laikraščiams 
ir toms organizacijoms kuries
mulsų darbą rėmė.

Prie šitos progos skaitome 
reikalingu paminėti kad laike 
musų kelionės Amerikoje dauge
lyje vietų susiorganizavo Lietu-
vių Moterų GlOboS Komiteto 
skyriai vietinių žmonių iniciati- 
va ir rupesniu. Tie įkyriai tu
rės būti Amerikos Lietuvių jun
gė su Lietuva, turinti sau už 
svarbų tikslą Lietuvos našlaičių 
išlaikymą ir rėmimą. Skyriai 
savo laiku ‘gaus iš Centro Valdy
bos instrukcijas ir bus nuodati- 
niame kontakte su Centru. Mes 
neabejojame kad tie skyriai pa
sirūpins prisirengti prie rimto 
darbo ir ruošti ateityje aukų 
rinkliavas. Skyrių užduotis taip 
jau bus suruošti Amerikoje kas 
mėtai Lietuvos Našlaičių Dieną, 
— tai yra gegužio 7 d. Tą die
ną visoje Lietuvoje renkama 
aukos Lietuvos našlaičiams, tat 
tegul ta diena dar labiau suriša 
Amerikos Lietuvius su Lietuva, 
įsu jos reikalais, su jos priaugan
čiąja karta.

Mums labai gaila kad negalė
jome aplankyti visų kolonijų 
kur gyvena Amerikos Lietuviai. 
Del laiko stokos, tegalėjome lan
kytis tik stambesnėse vietose. 
Del tos pačios priežasties turė
jome atsisakyti nuo malonumo 
būti net ir ten kur buvome kvie
stos. Buvome kviestos į dauge
lį Naujosios Anglijos, PennSyl- 
vanijos ir vakarinių Valstijų 
vietų. Bet jei ir negalėjome bū
ti tenai asmeniniai tai visgi ti
kime kad tų vietų Lietuviai ne
atsisakys parinkti aukų ir pa
remti musų našlaičius.

MuSų apsilankymas pas juS, 
gerbiami Amerikos Lietuviai, 
pasiliks musų širdyse maloniau
sius prisiminimus. Mes visados 
jauisime kad čia, Amerikoje, mu
sų broliai išeiviai atsimena Lie
tuvą, myli ją, nori ir moka, rei-

ti tiems keikunam's Bead mes 
esam moterįls ir augintojos sa
vo tautos ir vises žmonijos ir tu
rim teisę pasakyti tokiems kaip 
Kun. Kuras, kad mes estam sa-
vistovės moteijs. Tasai kuni
gas .per pamokslą išvadino gerb. 
Šleževičienę karve už tai kad ji 
renku našlaičiams atikas, o ne 
jam. Tokie seniai užmiršo- ką
išmoko seminarijoje — skelbti 
meilę artimo, o ne koliotis.

Brooklyno L. M. G. K. (Sky
rius prižada darbuotis del naš
laičių kad gerb. Šleževičienės įs
taigai niekuomet nepritruktų 
pinigų, taipgi pasižada rėmt .ir 
Vilniaus našlaičius. Patartina 
ir visų kolonijų moterims stoti 
labdarybės darban ir auklėti ge
rus piliečius, o tie seniai lai ei
na pas Abraomą, ten jiems vie
ta zaunyti. Narė.

GARY, IND.
Pranešimas. Visiems Ame

rikos Lietuvių Politinio Klubo 
skjTiams pranešama jog pirma
sis skyrius syBciu su Centro Val
dyba laikytame pusmetiniame 
susirinkime birželio 17 d. nuta
rė šaukt A. L. P. Klubo visuo
tiną Sėjimą trečioj savaitėj rug
pjūčio mėn. š. m. Taipgi nu
tarta kad kiekvienas skyrius ga
lės siųsti į Seimą du delegatu.

Vieta del Seimo nutarta leist 
•per referendumą. Todėl visi A. 
L. P. Klubo skyriai artimiausia
me susirinkime, arba sušaukę 
ekstra susirinkimą, apsvarsty- 
Bdt šį dalyką ir praneškit per 
“Dirvą” arba tiesiog Centro ra
štininkui, kame matysite pato
giausia butų Seimui vieta.

Zigmas Kielė 
Centro Sekretorius.

St. Paul, Minu. —- Audrai pra- 
šlavub šiaurvakarines valstijas 
užmušta apie 20 žmonių. Daug 
pridaryta šiaip nuostolių.

Chicago. — Trijų augštų na
mui sudegus, gaisre žuvo de
šimts žmonių, iš jų devytni juo
dukai.

tetule apie dievo
BAUSMĘ

— Vaikeli, vaikeli, matai 
kokia dievo rykštė užėjo ant 
žemės! Mane net baimė 
krato!
" — Kas dabar tetulę išgąs
dino? Kibą negerą saipną 
šiąnakt sapnavai?

— Dar nieko butu, vaike
li,. jeigu bučiau tik sapna
vus, ale taip ištikro atsitiko.

— Na o kas tetulei atsiti
ko? Ar vėl naminės prisi- 
virus turėjai pikniką su kū
mutėmis?

— Ne, vaikeli, tas atsiti
ko man visai blaivai esant, 
ir atsitiko ne man ale tūks
tančiams žmonių. Neban
dyk iš manęs šidintis, misli- 
ni kad aš nieko nesuprantu 
ir nežinau apie ką kalbu.

— Tikiu tetulė žinai apie 
ką kalbi, bet daugiausia ne
žinai ką kalbi ir kodėl ’taip 
kalbi.

— Kad tu nebūtum piktos 
dvasios, apsėstas tu mane ge
riau suprastum ir paklausy
tum senesnio žmogaus (per
sergėjimų.

— Kame gi dalykas kad 
tetulė taip susirūpinai ir no
ri mane persergėt?

— Vaikeli,, nežinai kada 
tavęs mirtis gali sutikti, ir 
todėl visada •turi but dievo- 
mingas ir pabažnas kad (dū
šia Į pragarą ant amžių ne
patektų.

— Na tai pasakyk kodėl 
taip gali su manim atsitikt, 
o Su tetule ne?

Įdimas neužkišo vulkanams 
gerklių.

— Vaikeli, vaikeli, ne- 
bliuznyk Šitaip, ba gali atsi- 
daryt čia vulkanas ir tave 
užmušt.

— Tetulė, supranti biskį 
apie vulkanų atsidarymai,, 
tiesa: jie gali atsidaryt bile 
kur ir bile kada, bet tik ne
atsidarys del mano kalbos 
kuri tau nepatinka. Esti 
atsitikimų kad vulkanai at
siveria naujai, bet daugiau
sia jūrių pakraščiuose; jūrių 
dugnuose sako jų daugiau
sia atsiveria, nes požeminei 
gyslai nėra tokio sunkumo 
per ploną ir minkštą jūrių 
dugną išsiveržti, negu mūsų 
gyvenamoje surambėjusioje 
sausumoje. Visi beveik vul
kanai .randasi pajūriuose, 
arba savo pačių jiegomis sų- 

I budavotose salose; tokių sa
lų budavonė tankiai pasikar
toja jūrėse, bet kitos mažam 
žemės drebėjimui užėjus vėl 
pradingsta-.

— Tu čia man nepasakok 
niekų visokių moksliškų raš
tų prisiskaitęs, *ba aš bijau 
su tavim čia but kad neuž
leistų Dievas žemės drebėji
mo.

— Nėra ko bijotis šitokių 
nelaimių čia kur mes esame 
Toli vakaruose Amerikoj y- 
ra vulkanų jau užmirusių; 
nes jie guli užspausti aukš
tais kalnynais susidariusiais 
milžiniškais žemės iškili
mais tose vietose. Vulka
nai patįs savimi nebūtų pa
vojingi jeigu žmonės prie jų 
arti negyventų. Bet žmo
nės gudrus: jie išrado kad 
derlingiausia pasaulyje dir
va yra tai vulkanų pašonėse 
ir apielinkėse. Kada vulka
nas išsiveržia- iš jo išmeta
ma daug medegos kuri pas
kui lieka labai derlinga. Te
nai žmonės užveisia savo 
u'kius, užveda vynuogių lau- 
kus-daržus, ir daro gerą gy
venimą.

— Ale užtai turbūt juos 
nubaudžia kad jie daro vyną 
ir girtuokliauja.

— Jeigu už tai baustų tai 
tetulė senai turėtum but nu-

— Vaikeli, mirtis gali vi
sus vienų laiku užklupt, ale 
tavo dūšia gali nueit Į peklą, 
o mano — Į dangų.

— Kodėl tdtulė šiandien
man apie mirtį užsikalbėjai, 
gal jau nusibodo gyvent?

— Vaikeli, ne gyvent nu
sibodo ale mane tokia mislis 
ima matant kas ant žemės
dedasi. Žiūrėk ką laikraš
čiai rašo:. Persijoj Dievas 
užleido žemės drebėjimą — 
užmušta tūkstančiai žmo
nių už griešijimą; Italijoj 
atidarė ugnies kalnus ir su
naikino desėtkus kaimų- ir 
išvarė žmones į grynus lau
kus pakūtavot už griekus.

— Tetule, jeigu Dievas ši
taip nubaudė "biednus tam
sius Italijos žmonelius tai jis 
nėra jų geras tėvas: tie var^ 
gšai nieko daugiau (nežino 
kaip tik dirbt ir melstis; ūž 
ką gi Dievas juos turėjo nu
bausti?

— Dievas žino už ką ’bau
džia, ir užtai mes visi turim 
būt prisirengę, ba nežinom 
kada jo rykštė mus užklup
ti gali.

— Jeigu kas vertas baudi
mo tai 'tetulė ir milijonai to
kių kurie nieko kito nemo
kat tik melstis, koliotis ir 
girtuokliaut.

— Liaukis, pagone, ba iš-' 
mušiu šluota per dūris už 
tokią šneką!

— Nei Italijos nei Persi
jos žmonių Dievas nebaudė, 
tik'žemė (pakartoja savo am
žių seną pasaką. Italijoj ir 
popiežius gyvena, ir ta šalis 
turėtų būti šventesnė Dievo 
akyse, bet ją žemės drebėji
mai ir vulkanai daugiausia 
vargina. O taip dedasi del 
to kad gamtos sutvarkymu 
Italijai teko du didžiausi pa
saulyje vulkanai, ir jie tenai 
buvo nuo neatmenamų lai
kų kolei dar ten nei popie
žius nei kardinolai negyve
no. O ir popiežiaus atsira-
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" praneša Liet 
: ūjy Biuras, Lieti 

llikos Prezidenti 
Ma Aleksandras 
—tas pats kuris 
dėtu Steigiam 
laiku ar pereito j 

( liktas, kuri jis 
nikė.

Matoma kad i 
kalai neturi t 

S žmogaus į prezii 
j ir tas dar taipg 

kad p. Stulgios! 
riausias jų' part 
artai Seimo pa 
kam kitam kas 
jų partijai naud

Iki jo išrinkim 
prezidentu, Stul 
vardo Amerikiei 
but Lietuvos liai 
priėję. Pereita 
išriiikta tik 36 h 
mažesne puse S 
tai yra netiesdt 
kus jis Seimą p 
to kad klerikala 
galėjo savo didu: 
ti:

Nežinia kaip 
nisterių Kabinel 
kas dar klerika^ 
rybas su Valsti 
dininkais ir duo 
miristerių viet 
mi tiek mažai, š 
kus, klerikalai 
žasties šaukti pr 
jie nenori dirbi 
darbo, nori kėnį 
taip bandys kirši 
nę prieš V.-Liau

bausta, nes verdi pavojingą 
naminę, o tie žmonės daro 
tokį vyną kurį net kunigai 
ant altorių ir klebonijose ge
ria.

— Aš tau, vaikeli, vistiek 
netikiu; už ką nors ale vis
tiek juos Dievas baudžia; 
jeigu baudžia juos ne už jų 
griekus tai p’ersergsti kita
griešmin'kus paliauti grieši-. 
jus ir melstis už griekus.

— Tai butų prastas Die- j 
vo (proStavimas šitaip (daryti 
Kaip sakiau, tai yra tik se
na žemės pasaka kuri pasi-Į 
kartoja tai vienoj tai kitoji 
žemės dalyij. Kur nėra viii-į 
kanų ten vandenų užsilięjį-'Į 
mu ar upių tvanais šimtais 
žmonių žūva. Žūva jų ir po 
musų akių: tik žiūrėk kiek ' 
užmušama dirbtuvėse, kasy
klose, ant gelžkelių, automo-' 
biliuose. Visa tai sudėjus į j 
vieną per visus metus su- ( 
sidaro tūkstančiai žuvusių,, ’ 
Mums labai blogos žinios to
kios kur vienu sykiu daug 
užmušama kokiu nepapraš-1 
tu budu. Žemės drebėjimų 
ir vulkanų išsiveržimų nelai-1 
mės yra nepaprastos; kuo
met šiaip gyvenimo nelaimės j 
yra kasdieninės. Visur ir ! 
visaip žmonių tūkstančiai' 
žūva, nyksta ; bet tuo tarpui 
kiti gema, auga, plėtojasi! 
Del šito ’tetulė neturėtum 
nugąstaut bet stengtis su
žinot nuo ko ir kodėl taip] 
dedasi: nuo ko žemė dreba, 
iš kur paeina vulkanų veiki-į 
mas, ir tada jausiesi leng
viau ant minčių ir nesakysi i 
kad Dievulis nori ką nors | 
nubausti kurie negriešina, o 
laiko tuos išdykauti’ kurie i 
turėtų būti nubausti.

Pereitą savaitę Suv. Valstijos 
se automobiliais užmušta 38 žmį

Delei pablogėjimo aplinkybift j 
Anglijos Darbo partiją per 1922 j 
metus nustojo apie 1,000,000 rife l 
rių. Daugumas neturi kuo išsi
mokėti duoklių.

Prie “Vienyti 
| aiškinin 
f Ant musų užkle 

' *Vienybė’ nori" pi
“Dirvai” laužymą la 
nusistatymo, “Vieni 
apie tai pasiaiškini 
siaiškinrino matosi 
ką tai tokio asmei 
V. K. R, ir panaudo 

iitiką padaryti p.1 
kiti užmetimų.

Mes kalbėtume 
“Vienybės’’ ir p; P< 
tarnas “Dirvai” ii 
suvažiavimo nusisfc 
mas mus paliečia.

“Vienybė” priešių 
i kinimu paleidimo Fii 
i sijos todėl kad jos įž 
' leidimas yra tik toli 

butinio atstovo p. 
likvidavimų prograu 
mu. Esą, Lietuvos i 
eidavo musų Piliečių 
Prekybos ir Pramonė 
u ir kitas. Dabar

. Finansų Misijai.
likvidavime Fin. JI 

matome garbės nei Lie 
iiiiai nei ('ameckiui, c 

Į tufra valdžios pasįjutį 
Madą ji padarė čarnec 
m skirdama ir su juo 
dama Misiją tokių žmo 
tee kokiu norėjo mus 
kalai, kurie ėste ėdė p 
ir.skė visiką Lietuvai p: 
ja atstovas busiąs “jų”:

SMrtiimas tarp Piliečit 
W, Prekybos ir Pramo 
ijboa ir Finansinės NiĖd, 
fe kad pirmosios dvi Į 
biro daryta pagelbėjimui 
ui per mus, o Fin. Misi 
•lirta tą pačių politikerių 
kaukė Vileišį, sudariusį 
w Sąjungą ir si&tiušį da 
a paskolos. Finansų Mi 
bm atsiųsta tikslu parod; 
Sfi” klerikalai. Misijos 
bifeis yra tik liūdnas 
^»as klerikališko 'kracho 
Mško nepasisekimo jų 
®oje kurį tft viena “Viei 

klerikalams (apverk 
/ėgn “Vienybė” turi t 

fed Misijos paleidimą kaipi 
fel Lietuvos valdžios naši 

ii klaidingai supain 
/biją su kitomis čia buvusio 
Eifelis. Jeigu turi tiksli 
J^jpatiškai ta proga paari 

fe Padėti ir leidžia savi 
minėti bendrovės, k 

ir tankus tai jau kitas
Bet reikėtų tuos du 

ir tedengti jd



DIRVA

LlSl*t

DIENOS KLAUSIMAIS

To-

|— jie ■neturėtų rugoti ant šito- reiškia “kad jie turi Lietuvos di- 
ak niA nimino mnronl’mii r»wl-nniTVin Tu

sti kitoms partijoms vesti agi
tacijos, nors patįs agitavo visu 
smarkumu Lietuvoje ir Ameri
koje, — tas teisybė.

Bet, kalbant apie komunifetuB,

Nuo Redakcijos
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iso vulkanams

i, vaikeli, ne- 
tip, ba gali atsi- 
ilkanas ir tave

supranti biskį 
ra atsidarymą, 
.Ii atsidaryt bffe 
aada, bet tik ne- 
ei mano kalbos 
lepatinka. Esti 
;ad vulkanai at 
ai, bet daugiau- 
kraščiuose; jūrių 
ako jų daugiau- 
a, nes požeminei 
. tokio sunkumo 
ir minkštą 'jūrių 
eržti, negu musų 
i surambėjusioje

Visi beveik vul- 
dasi pajūriuose; 
>ačių jiegomis su- 
salose; tokių sa- 

ė tankiai pasikar- 
, bet kitos mažam 
įėjimui užėjus vėl

a man nepasakok 
dų moksliškų raš- 
aitęs, ba aš biją 
šia but kad neuž- 
ras žemės drebėji-

ko bijotis šitokią 
•ia kur mes esame, 
ruošė Amerikoj y- 
tų jau užmirusią, 
iii užspausti augs- 
nais susidariusia 
lis žemės iškili- 
i vietose. Vulka- 
savimi nebūtų pa- 
igu žmonės priėji) 
ventų. Bet ana- 
ųs: jie išrado kad 
įsia pasaulyje dir- 
i vulkanų pašonės 
kėse. Kada vulka- 
eržia< iš jo išmeta- 
medegos kuri pas- 
labai derlinga. Te- 
neš užveisia saw 
veda vynuogių Jan
us, ir daro gerų p-

j užtai turbūt jro 
ia kad jie daro vyų 
■kliauja.
ju už tai baustų Ii 
nai turėtum but u 
nes verdi pavojų, 
o tie žmonės dan 

ią kurį net kunige 
•iij ir klebonijose f

tau, vaikeli, vistii r 
už ką nors aienĮ 

)s Dievas baudžia; | 
ludžia juos ne uz jų 
tai jpersergsti kiti 
a'kus paliauti grist, 
.elstis už griekia ’ į 
d butu prastas Dir; 
ivimas šitaip darjti į 
.kiau, tai yra tik s f 
is pasaka kuri pas | 
tai vienoj tai kito į 

lalyj. Kur nėra ri į 
m vandenų užsfliejp 
upių tvanais šimtai i 
žūva. Žūva ją ir) | 
.kių: tik žiūrėk kiti Į 
ma dirbtuvėse; kasj į 
nt gelžkelių, auto® [ 
!. Visa tai sudėja I 
ąer visus metasi 
tūkstančiai žuvflĮ 
abai blogos žiniosk | 
ir vienu sykiu dat i 
ima kokiu nepaprtį 
u. Žemės drebėji® | 
anų išsiveržimų neH 
ra nepaprastos, k® Į 
ip gyvenimo nelaffii | 
isdieninės. VisurJ I 
žmonių tukstanB I 

lyksta; bet tuo tąf I 
>ma, auga; plėtoki 
to ’tetulė neturėti j 
aut bet stengtis * I 
nuo ko ir kode! t* | 
: nuo ko žemė drtk | 
paeina vulkanų veSI 
r tada jausiesi W r 
nt minčių ir nesat? F 
ievulis nori ką J** Į 
sti kurie negriešio^ 
tuos išdykauti’km1

būti nubausti j
itą savaitę Suv. Val$ | 
mobiliais užmuštąjį
i pablogėjimo ajlibUj 
>s Darbo partiją p«J’ I 
nustojo apie 1,000,000’ | 
'augumas neturi | 
duoklių.

STULGINSKAS VĖL 
PREZIDENTAUS

DIR2ELIO 19 dienų, kaip 
praneša Liet. Informa

cijų Biuras, Lietuvos Respu
blikos Prezidentu vėl išrin
kta Aleksandras Stulginskis 
— tas pa'ts kuris buvo prezi
dentu Steigiamojo Seimo 
laiku.iir pereitojo Seimo iš-'

Po Rinkimų Lietuvoje
Rinkimai j Lietuvos Seimą da

vė tokias išvadas kokių ir reikė
jo tikėtis: krikščionys demokra
tai, kaip jau pereitame “Dirvos” 
numeryje minėjome, laimėjo, tu
rėdami savo rankose Seimo ab
soliute didumą, t. y. 40 atstovų

rinktas, kurį jis pats ir iš-1*® Laimėjo taip jau ir ma- 
vaikė.

Matoma kad musų kleri
kalai neturi tinkamesnio 
žmogaus Į prezidento vietą, 
ir tas dar taipgi rodo šitą 
kad p. Stulginskis yra ge
riausias jų: partijos Įrankis 
ar 'tai Seimo paleidimui ar 
kam kitam kas pasirodytų 
jų partijai naudingą.

Iki jo išrinkimo St. Seime 
prezidentu, Stulginskio net 
vardo Amerikiečiai ir tur
būt Lietuvos liaudis nebuvo 
girdėję. Pereitam Seime jis 
išrinkta tik 36 balsais, arba 
mažesne puse Seimo narių,! 
tai yra netiesotai. Netru
kus jis Seimą paleido delei 
to kad klerikalai niekad ne
galėjo savo didumos sudary
ti.

Nežinia kaip išeis su Mi- 
nisterių Kabinetu, bet kolei 
kas dar klerikalai veda de
rybas su Valstiečiais Liau- 1 
dininkais ir duoda jiems dvi 1 
ministerių vietas. Duoda
mi tiek mažai', šiems nesuti
kus, klerikalai turės prie
žasties šaukti prieš juos buk 
jie nenori dirbti valstybės 
darbo, nori kenkti šaliai, ir 
taip bandys kiršint visuome
nę prieš V.-Liaudininkus.

Prie ‘‘Vienybės” Pasi
aiškinimo

Ant mūsų užklausimo “Ko 
'Vienybė’ nori” prikaišiodama 

■“Dirvai” laužymą 'laikraštininkų 
■nusistatymo; “Vienybė” No. 50 
apie tai pasiaiškina. Iš to pa
siaiškinimo matosi kad ji turi 
ką tai tokio asmeniško prieš p. 
V. K. R. ir panaudoja savo p. Po
litiką padaryti p. V. K. R. viso
kių užmetimų.

Mes kalbėsime ant kiek tas 
“Vienybės” ir p. Politiko prime
tamas “Dirvai” laikraštininkų 
suvažiavimo nusistatymo laužy
mas mus paliečia.

'.'Vienybė” priešingą pasiten
kinimu paleidimo Finansinės Mi
sijos todėl kad jos įžiūra tais pa
leidimas yra tik tolimeslnis da
bartinio atstovo p. Čarneckio 
likvidavimų programo vykini- 
mu. Esą, Lietuvos valdžia lik
vidavo musų Piliečių Sąjungą, 
Prekybos ir Pramonės Tarybą, 
na ir kitais. Dabar atėjo eilė 
Finansų Misijai.

Likvidavime Fin. Misijos ne
matome garbės nei Lietuvos val
džiai nei čameckiui, o tik Lie
tuvos valdžios pasi jutimą kokią 
klaidą ji padarė čarneckį atsto
vu skirdama ir su juo pastaty
dama Misiją tokių žitnonlų ‘ran
kose kokių norėjo musų kleri
kalai, (kurie ėste ėdė p. Vileišį 
ir sakė viską Lietuvai padarysią 
jei atstovas busiąs "jų” žmogui?.

Skirtumas tarp Piliečių Sąj an
gos, Prekybas ir Pramonės Ta
rybos ir Finansinės Misijos yra 
tais kad pirmosios dvi įstaigos 
buvo daryta pagelbėjimui Lietu
vai per mus, o Fin. Misija pa
skirta tų pačių politikerių kurie 
atšaukė Vileišį, sudariusį Pilie
čių Sąjungą ir sukėlusį daugiau
sia paskolos. Finansų Misija gi 
buvo atsiųsta tikslu parodyt “ką 
gali” klerikalai. Misijos likvi
davimas yra tiįk liūdnais priro
dymas klerikališko kracho, kle
rikališko nepasisekimo jų poli
tikoje kuri tik vieną “Vienybė” 
padeda klerikalams (apverkti.

Jeigu “Vienybė” turi tikslą 
■ginti Misijos paleidimą kaipo ne
gerą Lietuvos valdžios pasielgi
mą tai ji klaidingai supainioja 
Misiją su kitomis Šia buvusiomis 
įstaigomis. Jeigu turi tikslo ką 
nors ypatiškai ta proga pasinau
dojus paakėti ir leidžia savo p. 
Politikui minėti 'bendrovės, kon
sulus ir bankus tai jau kitas da
lykus. Bet reikėtų tuos du da
lyku išskirti 5r (nedengti jokią 
skraiste.

troliuojanti partija atsaikoja 
jiems tuo pačiu saiku. Antra
pus vertus, mums atrodo kad, 
nežiūrint koki partija kontro
liuos Lietuvą,antivalstybinis ele
mentas neprivalo ineiti į Seimą. 
Komunistai gi ir yira antivalsty
binis elementas. Jie vyriausia 
nori kad Lietuva butų prijungta 
prie Rusijos. To nenori Lietu
vos gyventojai, — taigi pasiver
gti mažumos užgaidoms nėra lo- 

A'ntra. jie aš princi-

žumos, t; y. Lenkai, žydai, Ru
sai ir Vokiečiai. Pralaimėjo ko
munistai, — jie negavo nei vie
no atstovo. Jų spauda Lietūvo-1 S'mga.
je ir Amerikoje nusiskundžia I P° ^ra nusistatę ne dirbti Seime, 
buk rinkimų metu jų agitatoriai | Įnricdyti darbą ir vėsti ko- 
buvo terorizuojami, jiem's nėbu- mi)nisitinę propagandą nuo Sei- 
vę leista vesti agitacija už savovę leista vesti agitacija už savo mo tribūnos ir provincijoje, kas 
kandidatus-. Kad rinkimuose bu- J*ems nebūtų sunku, nes Seimo 
vo terorizuojama kalbėtojai, kad atstovas yra neliečiamas.
krikšč. demokratai nenorėjo lei-Į^1'^ jiems, kaipo antivalstybi

niam elementui, Lietuvos legis
latures įstaigose vietos nepri
valo būti.

Krikščionoys-demokratai iš
rinko sau 40 atstovu. Tas ne-

kio teroro. Pirmučiausia, juk'dūmos gyventojų pritarimą. Jų 
jie Rusijoje terorą vartoja daug 
plačiau negu jis buvo vartojama 
Francuzijoje Revoliucijos metu. 
Jie patįs Rusijoje (rinkimus pra
veda su durtuvais ir šautuvais, 
neleisdami kitoms partijoms sa
vo kandidatų statyti. Jie net 
kitokių laikraščių neleidžia spau
sdinti Rusij.oje, kaip tiktai (ko
munistinius. Taigi nėra ko pyk
ti jei ir Lietuvoje valdžią kon-

‘rinkimai ir dabar ėjo prigavin- 
gafe keliais: jie medžiojo balsuo
tojus įvairiais budais; kas ne
pamena epizodų iš rinkimų spa
lio niėn. 1922 m., ’kuomet vals
tiečiai savo sueigose -nutardavo 
“nebalsuoti už kunigus rinki
muose į Seimą” ir.... 'balsavo 
už Ūkininkų Sąjungą, kuri irgi 
kunigų kontroliuojama?! Krik, 
demokratai, susitverę tris par-

tijas (krikšč.-demofcratų, Ūki
ninkų Sąjungą ir Darbo Fede
raciją), lengvai galėjo prigauti 
nedaug teskaitantį ir nedaug dar 
apsipratusi su politika kaimietį 
ir miesto darbininką. Jis nebe
nori kunigų valdžios, nutaria ne- 
bebalsuoti už kunigų partiją, 
suprasdamas kad ta partija tai 
Krikšč.-Demokratų partija; no
rėdamas nuo jo's pabėgti jis bal
suoja už kitą, nei neįspėdamas 
kad ji taip jau yra kontrolėje tų 
nuo kurių jis bėga.... Kitaip 
sakant, kaimietis krikščionių-de
mokratų partijos buvo vedamas 
Į jų bučį jei ne per duris tai per 
langą, per kaminą, — bi tik pa
gavus jo balsą!...... Ir šituose
rinkimuose krikšč.-demokratai 
plačiai naudojo visus prieina
mus jiems agitacijos budus: Sa
kyklas, ausinę išpažintį, didelį 
pulką agitatorių ypatose semi
narijos klerikų, ypatose studen
tų, kuriuos finansuoja ir į mok
slus leidžią tai krikšč.-demokra- 
tų organizacijos, tai pavieniai 
tos partijos sulai, kaip Vailo
kaičiai ir kiti. Krikšč.-demok
ratams daug pagelbėjo šituose 
rinkimuose ir Amerikos Lietu
viai per savo Tautos Fondą ir 
keliaujančius agitatorius, — jie 
šičion plačiai rinko aukas Kata
likiškai Lietuvai, jie rinko Kul
tūros Darbui Lietuvoje, — visa 
tai nuėjo rinkimams Lietuvoje. 
Kiek jie davė finansinės para
mos rinkimuose savo partijai 
mes nesužinosime, bet mes žino
me kad daug jos davė.

Amžinajai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V.)

LAŠIŠŲ YPATINGA 
KELIONE

spėkų; nei viena nesikėsino šok
ti kitoj vietoj kaip tik žemiau
sioj kranto švarpoj, ir nei viena 
neperšoko taip kad butų išrodė 
jog ji galėjo iššokti dar augš- 
čiau jeigu butų reikalas. Tan
kiai žuvįs šokdamos atsimušda
vo į akmenis. Tarpe esančių že- 

Įmiau kranto matyti buvo šun
akiai susitrenkusių tokiuose šo
kimuose — taip labai kad joms 
nebuvo net galima daugiau už
šokti kur jos nori.

“Gal but patįs žingeidžiausias 
' dalykas to viso apsireiškimo yra 
toli 'instinktas kuris traukia la
šišas prieš krantubtą upę į- ne
gilias jos dalis. Kaip jos gali 
žinot kad tenai augščiau yna ki
tas ežeras arba daugiau van
dens ? Tečiau kokiu tai jausmu 
jos traukiamos į ežeran sueinan
čius upelius toliau. Kodėl joms 
reikia j ieškoti vandenų toliau, 
kuomet tas vanduo kuriame jos 
plaukė yra taip pat geras, ir pa
tinka kitoms žuvims kurias čia 
esti?

"Profesorius C. H. Gilbert iš 
Stanford Universiteto, kuris ži
no lašišų papročius geriau negu

SUSEKIMUI (kėlių ir ištyrimui 
paslapčių iki šiol nesurastų 

apie gyvenimą ir 'kelionę žuvų 
vadinamų lašišomis ^saimom^,.

I Kanados vandenuose, šulyg’ pra
nešimų iš Ottawos, prie tūlų tų 
žuvų liko prisegiota sidabriniai 
ženkleliai ir pagal jų bus bando
ma sekioti.

Nekurie keisti dalykai apie la- i 
šišas, kuriais žino milijonai jas 
valgančių, iš blefldtaių dėžučių, 
sekančiai aprašoma buletine iš 
Wa'shinigton, D. C., raštinės Na
tional Geographic Society. Su
lėtinąs daro ištraukas ir Roberto 
F. Griggs, kuris savo knygoje, 
“The Valley of Ten Thousand 
Smokes (“Dešimties Tūkstan
čių Kaminų Klonis”), pasakoja 
apie atradimą lašišų spiečio da
liniai pelėnų užkirstame upelyje 
viduryje (išpustytos srities di
deliu išsiveržimu Katinai vul- ' 
kano Aalskoje. >

“Visur mes atidžiai jieškojo- i 
me lašišų”, sako Dr. Griggs, “te- “ 
čiau neradome nei vienos iki'kas kitas, sako jog kiekviena 
1917 mėtų, kuomet mes atrado-j lašiša sugryžta į tuos pat var
me vieną mažą upeluką kuria- denis kuriame ji atsirado. Kaip 
me buvo didelė daugybė raudo- pasirodė iš jų nepaliaujamo ne- 
nų lašišų, šis upelis neišrodė šimosi viena iš Katinai upės in- 
kitokiu už kitų daugelį kurie 'bėgų, tos žuvįs gali rasti ne tik 
tdkėjo iš kalno į Katinai upę. tą pačią abelną dalį vandenio, 
Tečiau nors mes negalėjome už
tikti jokios žuvies jokiame 'ki
tame upelyje, mes pagavome jų 
čionai beveik kas sykis kada tik 
atėjome;

“Skaitytojai neapsipažlnę su 
lašišų veisimos! papročiu nusi
stebės (sužinoję jog žuvį dviejų 
pėdų ilgio galima rasti upeluky- 
je tik keleto colių gilumo; te
čiau apsipažinusieji su tuo žino 
jog 'tame nieko nėra nepaprasto. 
Yra gerai žinoma jog nekurtos 
lašišų rušįs įsigauna į tokius ne
gilius upelius kad net jų kupros 
būna išlindę iš vandenio; ir tik 
tokiose vietose leidžia savo ik
rus}”

“Būdami palei Brooks Van- 
denpuolį prie ištakos tuo pačiu 
vardu ežero, tinkamuoju sezonu 
matėme lašišas šokančias iš van
denio ir bandančias dasigaulti 
augščiau ii; augščiau to vanden- 
puolio. Mes prastovėjome va-

■ I landas, sužavėti vieno iš stebė- 
tliniaudių vaizdų kokius galima 
matyti gyvulių karalijoje, kuo
met nepabaigiama procesija žu
vų šoko ir šoko augštyn į orą, 
augštyn prieš krantą ir (keliavo 
prieš vandenį.

“Nei sekunda laiko nepraeina 
kad nebūtų matyt jų šokanti 
Kartais ore iššokusių matėsi net 
po šešias žuvis vienu sykiu. Šo- 

Ikimas matyt reikalavo visų jų

bet net, vedamos kokiu tai in- 
fiftinktu, atgryžta į tą pačią vie
telę kur jos pradėjo gyvenimą.

“Jeigu, kaip paukščių migra
cijos, žuvįs atliktų savo kelionę 
kas metai savo gyvenimo begiu, 
nebūtų taip ypatinga, nes seno
sios žuvįs išmokintų jaunąsias 
atrasti kelius. Bet lašišos atlie
ka savo kelionę išviso tik sykį, 
pabaigoje joms paskirto gyveni
mo; Kuomet jos išleidžia savo 
ikrus ir užveisia naujas, jos ap
virsta augštieninkos ir gaišta, 
palikdamos savo kunus supuvi
mui pakraščiuose.

“Vienatinis jų pirmesnis apsi- 
pažinimas su tuo vandeniniu ke
liu buvo kuomet jos būdamos 
.mažutės buvo nuneštos srove iš 
savo išsiperėjimo vietos į jure. 
Ar galėtų būti kad jose lieka ko
kis ypatingas prisiminimas apie 
jų kadaise praplauktus kokius 
nors parapinius vaizdus? Ir pa
galiaus, kam reikalinga joms dė
ti tokias dideles pastangas su- 
gryžimui kuomet sugryžę jos ir 
užbaigia savo gyvenimą? To
kius klausimus negalima nei at
sakyti. Viskas ką galima saky
ti yra tai, kad tie instinktai, 
nors paskirai jas veda prie mir
ties, yra aišku delei gerovės tos 
veislės, nes tokiu budu užtikrin
ta jos išsilaikymas nuo išnyki
mo.”

Kokie Žmonės Ineina į 
Seimą iš Kr .-D. Partijos?

Krik.-demokratų atstovų są
statas yra labai mišrus. Jį su
daro sekančių profesijų aife-to- 
vai: Kunigi] — 7 (Dagilis, Kru
pavičių1;?, Steponavičius, Šmulkš
tys, Vilimas, Staugaitis, Vailo
kaitis) ; Gydytojų — 5; Advoka- 
tų — 5; Visuomenės Darbuoto
jų — 3; Ūkininkų — 3; Darbi
ninkų — 4; Karininkų — 2; 
Vaidininkų — 2; Mokytojų — 4; 
po vieną — ekonomistas; maža
žemis, inžinierius, koperatorius, 
gamtininkas.

Peržiurėjus šitą sąstatą puo
la į akis faktas kad Krikšč.-de- 
mokratų -partija-nėra stipriai, re
miama ūkininkų ir valstiečių. 
Faktas kad tarpe jos atstovų 
yra daugiausia profesionalų ga
lėtų reikšti jog jie ir turi dide
lės intakps į visuomenės mintį. 
Bet sale to' turime kitus faktus, 
— pvzd. Kun. Vailokaitis, kurs 
yra ne kunigas, bet spekulian
tas, iščiulpęs iš Lietuvius ūki
ninkų ir darbininkų ne vieną mi
lijoną litų, — jis nebuvo renka
mas susipratusių ūkininkų; Kun. 
Krupavičius, ne kunigas, bet de- 
magomas-politikierius (jis net 
barzdą užsiželdino kad geriau 
prigauti kaimiečius ir nebadyti 
jiems akių kunigiška išvaizda); 
Vilimas — žinome apie bylą del 
mažos našlaitėlės, nežinančios 
kurs dvasiškasis tėvelis yra jbs 
kūno tėveliu, — ta našlaitėlė 
yra labdaringų žmonių Paryžiu
je užlaikoma, šitie faktai įro
do kad krikšč.-dembkratų rinki
mai laimėtą daugiausia Smurtu 
(gvoltu).

Lauksime naujojo Seimo dar
bo. žiūrėsime ar dabartiniai at
stovai didumoje iš krikšč.-demo- 
kratų partijos mokės vesti Lie
tuvos reikalus pirmyn, ar ir vėl 
stengsis sudaryti kuotinkaniiau- 
sias sąlygas įvairiems kunign- 
žiamB-šmugelninkams ir speku
liantams išnaudoti Lietuvą.... 
Pagyvensime — pamatysime.

žinant kad Lietuva yra kata- i 
likiška šalis; kad Lietuvos žmo- , 
nes d'ar yra skaitoma prisirišu
siais prie bažnyčios ir kunigo; 
žinant taip jau ir tai kad rinki
muose buvo teikiama dauig pi
niginės paramos iš Amerikos; 
pagaliaus žinant tą faktą kad 
rinkimų metu nemokamais agi
tatoriais buvo visi kunigai, vi
sos jų gaspadinės, visi varga- 
mistros su zakristijonais, visi 
klerikai ir studentai krikš.č-de- 
mokratų partijos užlaikomi mo
kyklose, — visa tai žinant reikė
jo tikėtis kad iš 78 Seimo atsto
vų krikšč.-demokratai turėjo 
gauti bent 70 atstovų! Taip nė
ra, — reiškia Lietuvds žmonių 
akis atsidaro, jie jau praregėjo 
kad dvasios tėvelių vieta yra 
dvasios darbų srityje, o kūno rei
kalais, “žemės” dalykais jau ir 
patįs šiaip sau žmonės mokės 
pasirūpinti.

(Tąsa iš pereito num.)

Loji DALIS
BALTOJO ERELIO UŽEIGOJE;

1 Skirsnys 
Morokas

'UAI buvo Spalių mėnesio pabaiga.
Nors dar buvo dienovydis, — lem

pa keturiais knatais degė paliepyje ir švie
tė plikoms sienoms; paliepio langai buvo 
uždaryti; iš durų grindyse kyšojo kopėčių 
galai.

Ant grindų buvo išmėtyti geležiniai 
pančiai, geležinės apykaklės su aštriomis 
vinimis, kavesonai aš aštriais pjūklo danti
mis, vinių pridiegti apynasriai, ilgi gelžga
liai su medinėmis rankenomis. Vienoje 
kertėje buvo nedidelis kilnojamas kakalys, 
toks, kaip šviniai vartoja švinui tarpyti; 
kakaly buvo anglių, subetrų ant sausų mal
kų, kurios bematant suliepsnotų, prikišus 
ugnį.

Netoli nuo tų keistų instrumentų, ku
rie atrodė kaip budelio Įnagiai, buvo ir ke
letas senovės ginklų. Šarvas, su taip lan
kiais žiedais, taip lengvais ir taip arti viens 
kito, kad atrodė lig plieno audeklas; šalę to 
šarvo buvo plieno alkunaitės ir pirštinės 
su šikšniniais apvarčiais. Buvo dar kele
tas kitokių ginklų, — du ilgu durklu, su 
trikampiais smailiais galais, kieto medžio 
rankenomis; jie atrodė lengvi ir tvirti; ant 
jų matėsi dar kraujo dėmės.

Šitame mirtinų ir žiaurių ginklų arse
nale buvo ir visiškai kitokių dalykų, — ma
žos stiklo dėžutės, kuriose buvo rąžančiai; 
buvo auskarių, Dievo Avinėlio medalių, 
švęsto vandens indų ir šventųjų paveikslų. 
Buvo taip jau pluoštai knygučių, spausdin
tų Friburge, ant storo kieto popieriaus, — 
tose knygutėse buvo aprašomi Įvairus vė
liausieji stebuklai. Čia buvo minimas ir lai
škas, pasirašytas raidėmis J. C., adresuo
tas “ištikimajam mokiniui”. Tose knygu
tėse buvo perspėjąęna, kad 1831 ir 1832 meJ 
tais busiąs paskelbtas baisus raštas prieš 
bedievišką ir revoliucingą Franciją.
' Ant vieno paveikslo buvo sekąs para

šas:
“TEISINGAS IR ATMINTINAS AT

SIVERTIMAS IGNO M0R0K0. VADI
NAMO PRANAŠU, ĮVYKĘS FRIBURGE, 
1828 METAIS.”

Tasai paveikslas, didesnis už žmogaus 
ūgį, buvo nupieštas aiškiausiomis spalvo
mis. Parašas, didelėmis raidėmis, buvo pa
dalintas i tris dalis, kurios paveiksle reiškė 
tris visųsvarbiausiuosius atsivertusio pra
našo gyvenimo Įvykius.

Pirmoje paveikslo dalyje buvo žmogus 
Su ilga barzda, taip šviesia, kad atrodė lig 
visai balta; veido išraiška buvo žiauri; pats 
žmogus apsirengęs briedžio kailiu; — to
kiais drabužiais dėvi žiemių Sibiro gyven
tojai; kepurė juodos lapės odos, su varno 
snapu ant viršūnės. Jo veido išraiškoje ma
tėsi baimė; susirietęs šlajose, kurias trau
kė šeši dideli ir žiaurus šunės per gilų snie
gą, jis stengėsi pabėgti nuo vijusių jį lapių, 
Vilkų ir meškų pulko; tie žvėris, išsižioję, 
dideliais dantimis, rodos galėtų šimtą kar
tų praryti pati žmogų, jo šlajas ir šunis.

Po šita paveikslo dalim buvo sekąs pa
rašas :

“1810 m. Morokas buvo stabmeldys ir 
bėgę nuo laukinių žvėrių.”

Antroje dalyje Morokas, apsirengęs 
baltais katechumeno drabužiais, klupoja, 
rankas maldingai sudėjęs, prieš vyrą, apsi
rėdžiusi ilgais juodais drabužiais, didele 
balta atversta apykakle. Viename paveik
slo kampe — aukštas angelas, bjauriu vei
du, vienoje rankoje laiko triubą, antroje—

liepsnojantį kardą; iš jo lupų eina sekantie 
žodžiai, surašyti raudonomis raidėmis ant 
juodo dugno:

“Stabmeldys Morokas pabėgo nuo lau
kinių žvėrių; dabar laukiniai žvėrys bėga 
nuo Igno Moroko, kurs atsivertė ir priėmė 
krikštą Friburge.”

Trečioje paveikslo dalyje naujas ait- 
sivertėlis stovi tiesus, puikus, apsirengęs 
ilgais mėlynais drabužiais. Jo galva pui
kiai iškelta aukštyn; kairiaja ranka atsirė
męs Į klubą, dešiniąją ranką ištiesęs pir
myn ; po ta jo dešiniąją ranka subėgę išsi
gandę ir susitraukę iš baimės tigrai, hye- 
rios, meškos, liūtai, paslėpę savo iltis, susi
rietę prie jo kojų. Prie tos dalies buvo ši- 
toks parašas:

“Ignas Morokas atsivertė. Laukiniai 
žvėrys susirietę prie jo kojų.”

Netol nuo to paveikslo (buvo keletas 
ryšulių knygų, spausdintų Friburge. - To
se knygoje buvo pasakojimai apie tai, ko
kiu stebuklingu budu stabmeldys Morokas 
■atsivertė ir netikėtai Įgijo viršgamtinių 
ypatybių; čia buvo sakoma, kad Morokas 
kasdien “malšino laukinius žvėris” ne tam, 
kad parodyti savo iegą ir drąsą, bet tam, 
kad pagerbti Viešpatį.

Iš atdarų paliepio durų pakilo aršus ir 
nemalonus kvapas.

Laiks nuo laiko girdėjosi sunkus ir že
mi kauksmai; girdėjai gilius atsidusimus, 

[kokius paleidžia koks nors sunkus kūnas, 
išsitiesdamas ir atsiguldamas ant žemes.

Šitame kambary buvo žmogus, pats 
vienas.

Tai buvo Morokas, laukinių žvėrių mal
šintojas, 'pramintas “Pranašu”.

Jis turi. 40 metų amžiaus, vidutinio 
ūgio, prikumpęs, susimetęs. Ilgas skaid
riai raudonas ploščius, apvedžiotas juodais 
kailiukais, visiškai dengia jį. Jo veidas, 
šviesus iš prigimimo, parudęs nuo nuolati
nio buvimo ore, nes nuo kūdikystės jis vis 
keliauja; jo plaukai — pilkšvai geltoni, kaip; 
ir kažkurių tautų žiemiuose — nudribę ant 
pečių; jo nosis — smaila, aštri, kaip erelio; 
ant pasmakrio ir ant veido želia šviesiai ru
da barzda.-

To žmogaus fizionomija atrodė dar la
biau skirtinga nuo kitų ačiū tam, kad jo 
blakstienai labai platus ir augšti, gi akys 
labai didelės ir akių obuoliai apvemti bal
tais rateliais, Jb žvilgsnis, ypatingas, gy
vas, turėjo didelę iegą ant gyvulių, nors 
vis. gi pranašas ne kartą vartodavo, malšin
damas-žvėris, visokius ginklus, kuriuos su 
savim ir prie savęs turėjo.

Atsisėdęs prie stalo, jis tik ką atidarė 
slaptą šuplėdą skrynelėje; toje šuplėdoje 
buvo pilna visokių karoliukų i rkitokių žai
slų, dievotų žmonių vartojamųjų. Šitoje 
slaptoje šuplėdoje, uždaromoje- slapta spy
nele, buvo gerokas pluoštas užlipdytų vokų, 
paženklintų-tiktai numeriais su paskiromis 
alfabeto raidėmis. Pranašas paėmė vieną 
tokį pluoštelį ir, Įsidėjęs jį į savo ploščiaus 
kišenių, uždarė šuplėdą ir padėjo skrynutę 
ant stalo, kur ji pirma'buvo.

Visa'tai buvo apie ketvirtą valandą po 
pietų, Baltojo Sakalo užeigoje, kuri buvo 
vienintelė mažame Mokemo miestely, netol 
Leipcigo, einant nuo žiemių link Francijos. 
Už kelių valandėlių visas namas sudrebėjo 
nuo baisaus ryksmo apačioje.

(Toliau bus)

Kun. Dembskis, jo gyrenimaB, raitai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 166 puslapiai_  1.00

1444 Baltoji Vergija ................. p. 118 50

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Didesnes ir didesnes Artojų eiles seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
piešia velenas, apžlusio mūsų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmones jį pamėgo; ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje, o Lietuvon tik 
$1.25. “Artojas” yrą mėneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.

Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.

7907 Superior A v. Cleveland, O
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Musų Kaimynai Dausose I
KA REIŠKIA TURĖJIMAS SAVOS 

ŠEIMYNOS

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

Prisimena artimi gentis tik 
kuomet žmogų paliečia gyveni- 

Imo įvykiai, netufrint artimų sa- 
jvųjų. Paminėsiu vėliausi nuo- 
tikį a. a. P. Vilmorito (Steponai-

(Tąsa iš pereito num.)
Gvidas paduoda biskį kitokią išvadą 1 

tos legendos. Sulyg jo, Juno pavertė Kai- į 
listą j mešką, ir kuomet jos sūnūs Arkas 
buvo išėjęs medžioklėn ir nežiniomis jau ; 
buvo gatavas nužudyti savo nelaimingą ' 
motiną meškos pavidale, Jupiteris paėmęs 
'patalpino tą mešką ir medžiotoją tarp žvai
gždžių.

Dar kita legenda pasakoja jog Did. 
Meškos konsteliacija perstatė tūlą kunigai- 
kščiutę paverstą Į mešką delei jos didelio 
išdidumo atmetinėjime visų jaunikių kurie 
prie jos ėjo. Už tą jos kailis buvo priseg
ta prie dangaus persergėjimui visoms ki
toms besididžiuojančioms merginoms.

Ąratos padarė tas dvi Meškas Kretiš- 
kėmis auklėmis kūdikio Jupiterio, kurios 
paškiau patalpinta danguose už savo didelį 
atsidavimą savo auklėtiniui. Lewis atme
ta šitą privedimą tuo pamatu kad Kretoj 
niekad meškų nesirado.

Viena moderniška Grekų legenda iš
vedžiota jog originaliai buvo manyta kad 
dangus esąs padarytas iš stiklo kuris siekė 
žemę abiem pusėm. Jis buvo minkštas ir 
plonas, ir kas tai prikalė prie jo meškos 
kailį. Tos vinis patapo žvaigždėmis, tos 
meškos uodegą atstovauja trįs skaisčios- 
žvaigždės, kurios taipgi yra žinomos kai
po dyselis Grižulio Ratų.

Iroquois Indijonai turi legendą apie tą 
konsteliaciją maždaug sekančią:

“Būrį medžiotojų kurie vijosi mešką 
buvo užpuolę trįs baisus akmeniniai milži
nai ir sunaikino juos visus, išskyrus trijų. 
Jie, sykiu su ta meška, nematomų rankų 
buvo nukelti į dangų. Tąją mešką medžio
tojai vis 'dar vejasi. Pirmasis medžiotojas 
nešasi vilyčių, antras nešasi katilą kuriame 
mešką virs (tas katilas perstatoma maža 
žvaigžde Alcor), o trečias nešasi malkų 
kūrimui ugnies kuomet meška bus sugauta. 
Rudenyje pirmasis medžiotojas sužeidžia 
mešką, ir 'kraujo lašai iš jos žaizdų nudažo 
medžių lapus.” Ši legenda yra panaši Hou- 
satoniškų Indijonų legendai, kurie bastėsi 
po klonį nuo Pittsfieldo iki Did. Barring? 
tono. Jie tikėjo jog meškos vijimasį tęsėsi 
nuo pavasario iki rudenio, 'kuomet tas gy
vūnas buvo sužeistas, ir jo kraujas pasiro
dė ant nuraudonavusių medžių lapų.

Stanley Hagar, žingeidžiame monogra- 
fe apie Dangiškąją Mešką, atkreipia atidą 
į atsinešimus Į žvaigždes, ką apačioje dali-: 
m'ai pakartojama. Tūlais atžvilgiais jo 
perpasakotos legendos sueina panašiai toms 

1 Indijonų legendoms kurios augščiau pami-

čio) mirusio New Yorke. Jam 
mirtis išplėšė gyvybę kur kas 
peranketi. Ir rdikia manyti jog 
jisai ypačiai! nesitikėjo tokio an
kstyvo giltinės apsilankymo, nes 
nepaliko jokio patvarkymo kaip 
'bizniukuose taip ir asmeniškuo? 
se savo reikaluose.'

čia kyla klausimas, ar nebū
tų geriau kiekvienam žmogui 
esant dar pilnoj sveikatoj pada- 

Iryti atatinkamą testamentą su
lyg kurio jam ar jai mirus butų 
galima įgaliotiniams elgtis.

Berods kiekvienais
žiūrime į dalykus skirtingai, 
bet parts gyvenimas .mokina kad 
be planingo nusistatymo negali- 

|mo apsieiti, neis kur nėra tvar

nota, bet prie to jo rašto yra dar žingeidžių 
smulkmenų kurios atidengia aktivį Ameri
kos Indijonų įsivaizdinimą atsinešime į tas 
garsias 'žvaigždes.

“Gal 'but jokioje pasaulio dalyje“, tėmi- 
jimas žvaigždžių nepadarė taip didelės in- 

1 tėkmės į religiją ir mitologiją kaip tarpe ci
vilizuotų veislių žmonių Centralinės ir Pie
tinės Amerikos. Per visą jų mitologiją pa
čios gražiausios jų legendos yra tos 'kurios 
subendrinta su dangumi, ii- dvi geriausia 
žinomos dangiškos grupės kurios matomai 
lošė žymiausias roles jų legendose yra tai 
Plejados ir Did. Meška.

“Šios žvaigždžių grupės užėmė žymias 
vietas legendose Šiaurinės Amerikos Indi-1, ■ . . .-
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jonų, taipgi, ir mes lengvai galime įsivaįz- kos ten turi buti nuostoliai, be- 
dinti kaip nusistebėjo ankstyvieji misijo- reikalingos išlaidos.
nieriai kuomet jie Algonquinams parodę Di
džiosios Meškos žvaigždes gavo atsakymą: 
‘Bet jos yra musų Meškos žvaigždės taipgi.’

“Ši konsteliacija, garsi mitologijoje ry
tuose, matomai jau buvo vadinama ‘Meš
ka’ beveik po visą naująjį kontinentą kuo
met pirmieji Europiečiai 'apie kokius mes 
žinome čia pribuvo.

“Ji buvo žinoma taip toli šiaurėje kaip 
, Barrow Ragas, taip toli rytuose kaip Nau- 
, joji Škotija, taip toli vakaruose kaip Paci- 
į fiko pakražtis, ir taip toli pietuose kaip 
. Pueblos. Geriausiai žinoma legenda apie 

tą žvaigždžių grupę yra tai Algonquinu ir 
į Iroquois Indijonų genčių, ir šalip Ursa Ma

jor ji apima kaimynines konsteliacijas Boo-
i tęs ir Corona Borealis. Ta legenda yra su- 
. dalyta dramos formoje, ir ją lošia Indijo

nų įšivaizdinime žvaigždės danguose. Meš-
i ka buvo perstatoma keturiomis žvaigždė

mis sudarančiomis nelygiai 'keturkampių 
skrynią, užpakalyje jds esančios septynios 
žvaigždės 'buvo septyni medžiotojai vejąsi 
ją. Čia vėl matoma skaitlinę septyni su
bendrintą su ta konsteliacija.

“Pirmasis medžiotojas buvo vadinama 
“Dagilis’ kadangi ta žvaigždė turi rausvą 
spalvą, antrasis ‘Žylė’ kadangi jo žvaigždė 
yra mažiausia už visas kitas, penktasis, me-; 
džiotojąs ‘Mėlyrioji Žagata’ kadangi ta žvai
gždė yra melsvos spalvos. Arkturąs buvo 
Pelėda delei savo didumo, o septintojo me
džiotojo žvaigždė irgi turėjo tam tikro pau
kščio vardą su raudonomis plunksnomis.

“Tuoj užpakalyj antrojo medžiotojo 
yrą maža žvaigždė (Alcor), kuri perst'ato 
Puodą arba Katilą kurį jis nešasi virimui 
meškienos. , Netoli viršuje tų medžiotojų 
yra grupė mažų žvaigždelių kurios i>ersta- 
to meškos lindynę.

(Bus daugiau)

užmirštas, ir nėra kam tvarką 
padaryti atikus nelaimei.

Dar (keletas žodžių apie ka
pus. Didmiesčiuose tarp žemės 
esant stokai kad jau kapinėms

manome ir

Tas atsitiko ir su velioniu Vii- : 
montu. Kiek jo turto liko nėra ' 
žinoma, tik kad miesto admin'is- i 
tratorius paėmė viską savo glo- 
bon ir kad tas brangiai atsieis. 
Antra, tai laidotuvių apeigos. 
Velionis Vilmontas buvo laisvų 
pažiūrų visą gyvenimą, išski
riant kudikystėte amžį. Na o ji 
miru'sj gabenama paikrapyti lyg 
del pajuokos jo įsitikinimų.

Negalima padyvyti nei kriti
kuoti tokių žmonių kuriems to
kios apeigos būtinai yra reika
lingos, bet primesti negyvam tą 
ko gyvas būdamas nepraktika
vo yra tai panieka.

Dr. Bielskiui apsilankius pas 
ligonį pasirodė kad j'au arti pas
kutinė -jo valanda: taigi ir pa
kviesta “dūšių gelbėtojas” nu
baidyti raguočius dar nuo vie
no tautiečio. Na ir kas dabar, 
galėtų pasakyti kad\ nereikia 
Bielskio Lietuvos konsulu Ame
rikoje? Jei ne per jo tarpinin- 
kyslę nei prie Dievulio nesiek, 
nes tai 'butų bildės.'s be atbal
sio, atsiliepimo.

Prieš išlydint nabašninką,“pa- 
reikalavus kunigui patikrinimo 
nuo konsulo ar ištikrųjų velio
nis aprūpintas’ “''dvasiškai” kad 
b.utų galima įsileisti į bažnyčią 
tą griešną kūną, esantis ant 
vietos '(New Yorke) konsulais 
per telefoną užtikrina kad dis
kas atlikta, ir ratukai patepta.

čion gludi mintis, ar butų pa
našiai elgtasi jeigu velionis bu
tų turėjęs savo artimus įgaliotus 
juomi rūpintis ištikus ligai, mir
čiai?

Neužvydėtinas tų nevedėlių 
pustuštis gyvenimas, nors abel
nai jie lir daug nuveiktų. Neš 
ateina valandas kuomet rodosi 

(toks asmuo pačios gamtas yra

neparduodama jos daugiau, o 
! Senosios taip užpildyta (kad ne
trukus vienintelis buldas laidoji
mo buls tai krema'torija, Tas 
butų labai pagirtina iš dauge
lio atžvilgių. Pirma, tai sani- 
tariškumo; antra, a'belno (pato
gumo, ypatingai čia Amerikoje, 
žmonės tankiai kilnojasi iš vie
tos į vietą. Jeigu yra kur palai
dota jų giminės ar draugai, lie
kasi jų kapai apleisti'; per kele
tą metų nei žymės nelieka, ir 
toki 'kapai konfiskuojama, atka- 

• sama kaulai ir bendron duobėn 
, verčiama, o ta vieta parduOda- 
| ma kitiems. Kitaip galima elg- 
. tis su mirusiojo pelenais, nes be
- jokio apsunkinimo įgalima juos
- gabentis', net ir į Lietuvą butų 

len'gva vežtis. Juk senovėj tik 
ir deginta Lietuvių kūnai. Tais 
krikščioniškai valdžiai irgi ne
galėtų būti priešinga, kadangi 
ir šv. Raštas sako: “Dulke esi, 
Į dulkę pavirsi” — deginimu tas 
kaip tik ir atsitinka.

Kapinėse dabartiniais laikais 
yra tikras socializmas: šalimais 
Lietuvio guli Lenkas, Rusas, 
Vokietis, Amerikonas, Italas, ir 
kitokie. Atėjus “sudnai dienai”', 
An'kangelui užtriubinus, sukilę 
tie visi piliečiai gali pradėti 
ginti dangaus karalystę ir 
•kelti revoliuciją,, dar didesnę 
gu bolševikai savo rojuje.

Patartina savuosius atskirti 
ir parvešti Lietuvon.

Jieva iš Rojaus.

ly- 
su- 
ne-

Žindančios motinos turi buti atsargios 
Žindymo laikotarpiu motina netu

rėtu persidirbti. Dažnai motinos ku
rios iš pradžių turi užtektinai pieno, 
randa kad jis • mąžta kuomet jos su- 
gryžta prie namų ruošos. Kitos mo
tinos turi sunkiai dirbti žindymo lai
kotarpiu, bet darbas turėtų buti laip
sniškai sunkinamas. Diduma moti
nų tik po šešių savaičių tegali buti 
pilnai stiprios užsiimti darbu. Su 
šiuo laiku pieno tekėjimas pilnai nu
sistatė.

Keikia vengti nuovargio nuo persi- 
dirbimo, pasilsėt laike darbų. Tan
kiai pagulint penkias minutas kas 
valanda duos motinai progos daugiau 
darbo atlikti negu kitaip, kad galėtų 
saugiai atlikti. Kad gavus daugiau 
pasilsio, gerai yra motinai penėti vai
ką atsišolus arba pusiau gulint. Tas 
duos jai 15 ar 20 minutų pasilsėjimo 
kas keletą valandų. Nei motina nei 
kūdikis neturėtų užsnūsti pirm negu 
penėjimas visai pabaigta.

Pasibovijimas
Kuri nors forma pasibovijimo, pa

silinksminimo arba pasismaginimo 
yra reikalinga kiekvienam., Per są
žininga motiną, kuri būdama šlubo
jo nuolatos sergėdarųa savo kūdiki 
nedaro geriausia del savo kūdikio. 
Buvimas ant oro ir smagus pasibovi
jimas kuris nenuvargina bet palaiko 
motiną su kūdikiu linksmame upe, 
yra abiem labai naudingi. Keikia 
vengti rūpesčio,, pykčio, ir stiprių 
susijaudinimų, kadangi jie intekmėja 
pieną. Motina turi pramokti save 
sukontroliuoti ir nūreguliuoti savo 
gyvęnimą del gerovės savo kūdikio.

Saulė yra didelis gydytojas
Nesunkus mankštymaisi ore ir ant 

saulės, ypatingai vaikščiojimas, rei
kalinga gerai motinos sveikatai ir 
jos ramybei. Jei motina turi daug 
darbo atlikti stuboje, ji neturės daug 
spėkos pasivaikščiojimams, bet visgi 
ji turėtų nusistatyti praleist tūlą die
nos dalį ant oro. Motinos kurioms 
patinka smagus ėjimas, ras pasivai
kščiojime gerą mankštymąsi. Tik

nereikia nuvargti. ’ Daržų prižiūrė
jimas labai gera, Jei neperdaug. ' 

Stuboje irgi reikalinga šviežias, 
oras lygiai motinai ir kūdikiui, tat 
miegami ir gyvenami kambariai ta
ri buti gerai išvėdinta.

Jokiam kūdikiui nėra reikalo bnt£ 
anka taip vadinamų kūdikystės ligų. 
Jei jo kūnas yra pihnos klėšos pa
dėtyje, jis jau gamtos yra aprunin-' 
tas ginklu. Tik tada kada jo kūną 
paėdė hędapenėjimąs jis lengvai li
gų pagriebiamas. Bet kiekvienas kū
dikis gali pilnai atsigauti jei aprū
pintas tinkamomis sveikatos sąlygo-- 
mis. _ Apsaugojus maistaš yra ge
riausias sargas. Pridedant Borden’s 
Eagle Pieno prie jūsų kūdikio kas-, 
dieninio valgio galėsite 'būti tikros' 
kad jo kūnas gauna reikalaujamą 
kiekį sotumo. Jūsų kūdikis tūrėtų, 
gauti du šąukštu Eagle Pieno kasdien 
apart kitų valgių. Atmiežk du šauk
štu Eagle Pieno su trimis ketvirtda- 
liais puodelio šalto vandens. Kiti vai
kai labai mėgsta jį su ginger alum^ 
vaisių sunka, ar suplaktu kiaušiniu 
ir skąskoniu.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

Smulkius
Lietuvos Žemlapius

su sodžiais (1:100,000) Vokiečių lai
dos, atskiromis dalimis galima įgyli 
“Šviesos” Knygyne Ukmergėje (Lie
tuva) po 1 litą egz. Užsakant rei
kia nurodyti kokių vietų žėmlapiai 
norima įgyti, nes visa Lietuva susi
deda iš apie 100 atskirų dalių.

C U N A fe š <:
LIETUVON PER 10 DIENU

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southamptoną ant milžinų laivų 
AQU1TANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia NewYorką kas Utarninką 
Greitas persėdimas Southamptonė. 

Lietuviai ypatiškai lydima.
Taipgi reguliariai išplaukimai tie-' 
šiai į Hamburgą naujais aliejum 

kūrinamais laivais.
3-čia (j Piliavą 106.50) War Tax 
Klesa (į Hamburg 103.50) $5.00 
KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj, važiuoja į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų -kaslink kainų ir rei

kalingų dokumentų del atitrauki
mo keliauninkų galite gauti pas 
bile agentą. Pareikalaukite. Yra 
vienas jūsų mieste arba apielinkėj.

KELIAUKIME KARTU!!!

©©©©©@®©®©©©@©@©©©@©©©©©©©@©©©©©©©©©©©©©©©@©©©®©©©©©©©
©Nuo ko paeina Vulkanų veikimas ir Žemes drebėjimai
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Nuodugnus aprašymas baisiųjų gamtos veikmių iš 
pat žmonijos pradžios, ir kaip i tai žmones žiū
rėdami priskyrė, dievų bausme už nuodėmes.

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, 
jam Eagle 
maistą, kuris 
Įėjo daugiau, 
ir vikrių vaikų negu 
visi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti.

duok 
Pieną, 
išauk- 
stiprių
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Skaitykit šią naudingą mokslišką knygą 
“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ PASAKŲ”
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ioje aprašoma didžiausi pasaulio vulkanai — Vesu
vius, Etna, Stromboli.. Vulcano, Assamayna,

Wunzen, Krakatoa, Papandyang, Kilauea, 
Kalungoon, Sumbawa, Kotopaxi, Aconca

gua, Massaya, Soufriere, Pelee, Hekla, 
Skaptar Jokul, Katmai — ir jų baisus
darbai ir išnaikinimas. Taipgi ap

rašoma didieji žemes drebėjimai 
ir nuo ko tas viskas

JOS turinyje užsiveria išaiškini
mas visų tų stebuklų, kokius 
praeities amžiais darė dievai su 

žemės kamuoliu — viduryje žemės, 
ore ir vandenuose. Knygoje aiškiai 
nušviečiama šie klausimai:

žmonių susigiminiavimas su die
vais ; dievų bausmės ir mielaširdy- 
stė ir kiti bendri ryšiai tarpe žmo
nių ir dievų. Išaiškinama paslaptis 
Didžiojo Bibliškojo Tvano' ir kodėl 
apie jį žino visas pasaulis, ir kiti 
Biblijoje pažymėti gamtiški prieti
kiai, kaip tai: išgriuvimas Jericho 
miesto sienų, kunigams pučiant dū
das ir nešant apie miestą altorių. 
Daug domos atkreipta į sunaikini
mą Sodomos ir Gomorros miestų 
ir kodėl su jais taip atsitiko. Kal
bama taipgi apie Maižiaus stebuk
lingą perskleidimą Raudonųjų ju-, 
rių vandens bėgant su žydais iš Ai- 
gipto nelaisvės. Visi žinome, kad 
Kristus yra pranašavęs apie išgrio- 
vimą Jeruzalio miesto iš pamatų — 
viską tą šioje svarbioje knygoje su
rasite išaiškinta pasiremiant ant

paeina.
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Tūkstančiai motinų 
liudijo jo vertę kai
po kūdikių maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja jį dėlto, kad 
jis švarus, saugus ir 
lengvai kūdikių šū
vi rškomas.

Nėra jokių abejonių 
apie jo grynumą ar
ba puikų rezultate 
Eagle Pieno del Kū
dikių penėjimo.

• visados grynas 
šviežias.

Jis
ir

Jei nežinai kaip _ 
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Kū 
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

var-

Kas žadate keliaut į Lietuvą šia vasarą, 
keliaukite kartu! Gale gegužes, arba pradžioje 
birželio menesio, aš keliausiu aplankyt Lietuvos 
pirmą kartą į 32 metu. Su manim keliaus dik- 
tokas būrelis musą vientaučių. Keliausime ge
riausiu laivu ir trumpiausiu keliu. Kuo daugiau 
tai linksmiau.

Ko didesnis būrelis tuo linksmesne bus mu
su kelione. Taigi jeigu rengiesi, parašyk mu
mis tuojaus laišką, mes prisiusime blankas del 
pasporto ir visas informacijas kaslink keliones. 
Pampinsiu pasportą, pampinsiu afidavitą su
grįžt atgal i Ameriką. Kas norite leist savo 
žmoną su vaikais, dabar turite geriausią progą, 
nes visą kelionę aš pats prižiūrėsiu pasažiems 
ir jų bagažus, taip, kad kelione bus smagi ir vi
su kuom aprūpinta. / Nelauk, rašyk tuojaus, 
laikąs susirengt į kelionę. Nežiūrint kur gy
veni, rašyk mumis laišką, mes kuogražiausiai' 
jus išrengsime iš namų ir kartų keliausime Lie
tuvos aplankyt.

Kas nori parsivežt gimines savo iž Lietuvos, 
visus kviečiam kreiptis pas mus, gausit visas 
informacijas. Mes turėdami savo atstovą Kau
ne, kuris geriausiai patarnauja ižkeliaujan- 
tiems iž Lietuvos. Pinigus siunčiame į Lietuvą 
LITAIS ir DOLERIAIS saugiausiu ir geriau
siu budu. Kviečiame kreiptis pas mus.

M. Paltanavičia,
15 Millbury Street, Worcester, Mass.? •

ADVOKATO

Vertė:

(Tąsa iš]

Jurgis suprato, 
į jįįią-tas pats, 

'įįhukuose, ar tai 
A jam atsakyta i 
^priimti numat] 

1 jį tyresnių advok 
' gją ir reikšmę m 

įi- parliamento
Po savaitės la 

i galima jam bus 
į j Margaritos jau 

išsaugojo ją na 
i įdėsu ja dar lai 
j gėjo nueiti du k 
į luto. “Padėtis i 
. įsiė Išminting 
į tetą, bet tam j 

šioje buvo gavę 
Intent galo te 

I tevo išmokėti. 
• įperis ir du jo 
! Moti, turėtų 
i sičius ir atkly 
( napkeneiama, ' 
I Kgalima pakali

0 ii’ ji buv 
( ted iš išvaizdi 
I Bet nusiminė a 
i nylėtini. Ką j 

ta'o betgi bud 
žarnos motery 

i tos pusę metų,

taisyklių ir geografiškų apistovių.
Plačiai išaiškinama Biblijoje mi- 

nimasai žmonių išsiskirstymas po 
pasaulį, žmonių religija, Rojus ir 
Kryžiaus reikšmė.

šioje knygoje užtvirtinama, pasi
remiant ant senovės mokslininkų- 
filosofų ir šių dienų mokslo žmonių 
ištyrinėjimų, jog Biblijos Tvanas 
yra buvęs, ir nurodoma jo vieta su 
pridėtu žemlapiu, ■— tai yra tikras 
atsitikimas, apie kurį žino ne tik ti
kintieji, bet ir laukiniai žemės žmo
nės.

Taip esant, prisiėjo autoriui pa
tyrinėti ir šioje knygoj padaryti iš
vedimą apie Lietuvių tautos paėji
mą ; tas aprašymas labai žingeidus. 
Lietuviai iki krikščionybės priėmi
mo vadinosi “Mėnulio Sunais” — 
knygoje padaroma išvedimas, jog 
jie ištikro galėjo būti iš senovės pa
saulio karalių-dievų veislės ir tik 
Lietuviai vieni tą savinasi, jokia 
kita tauta ant žemės prie to vardo 
nepriguli..

Pabaigoje knygos yra išaiškini-

kurių dievų vardų reikšmės.
Knygoje telpa paveikslas jos au

toriaus ir 14 iliustracijų ir dievų 
bei senovės rašytojų-filosofų pavei
kslų, šalip to du žemlapiu ir vienas 
didelis — viso pasaulio — žemlapis.

Kiekvieno namuose privalo ras- 
ties šis svarbus ir iki šiolei nebuvęs 
lietuvių literatūroje veikalas, viena 
dėlto, kad apima taip svarbią mok
slo sritį, delei kurios nuo ilgų pra
eities laikų buvo vedama ginčai — 
vienų sakyta, jog taip buvo, o kitų 
— priešintasi. Kurie tą prirodinė
jo — jie pridėjo aiškius tikrus fak
tus, ir juos labai lengva suprasti.

Tai tikriausias kelias pažinimui 
senovės žmonių religijos knygose 
sužymėtus. dalykus, kuriuos mes 
laimėke tik pasakomis.

Knyga apima abelnai visas tiky
bas ir jų pažiūras į gamtos apsirei
škimus, o ne kurią nors vieną reli
giją atskirai.
Knyga 8 ir 148 pusi., 6x9 c. didumo. 
Kaina su dailiais pieštais viršeliais, 

dviem spalvom, 75 centai.
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THE BORDEN COMPANY
Bor-JcnBIdg., New York

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expcllerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian- 
čio j kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin 
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER G CO., 
104-114 South 4th St., Brooklyn, N. Y.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

/5=j\ rasite įsaisKinia pasiremiant am. Pabaigoje knygos yra išaiškini- dviem spalvom, 75 centai.
@ mokslo patyrimų ant geologijos mas-žodynėlis svetimų žodžių ir ne- Audeklo apdarais $1.25. @
©©©©©©@©@©©©@©©©©©©©@@©©©©@©©@©@©@©®©©®©©@@©®©®©®®@@®®l

Eikite pas tikrą Specialistą, o n» 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzatninavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakto- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs mari tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jį™1 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusins 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

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

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

ANTROS GRINDYS, KAMBĄRIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 ■— nuo 6 iki S vakare 

Nedeldieniaia nuo 10 iki 1.X--------------------------------------- L_______________________—j

ir savo likimo 
jis! Kam jį y 
tojo nuo tėvo! 
įo skolų neišn 
apie išnaudoji 
Margarita gi 
bėti, .Visą ša 
mm patento.

—Rytoj 
pasakė per į 
teriai — By 
no galvoj, ne 
ant visados 
Margarita, į 
jo meilės, ne 
mnaikmimo i 
pietų apsimą 
diską Juięiti 
tos tarp jūsų 
rešysi laišką 
lipti jo žnioi 
i'flindimą. D 
Ko kad galėti 
to • Priešinga 
pis ant tavo g 
h: tori laiko į 
ll 

[•■ Taip kalbė 
[h pietų ji nuė 
m Apiese 
iįfflta inėjo pa 
!ej veidu, rod 
bip uždengtu k 

Į - Norėčiat 
latrą,—pasak 

Į - Labai gi 
niiiugusi pamo 
bre leistų. Tur 
*tOTės.
\ Irtikrai, Tų 
ttijimui Į teatre 
liėjog Marga: 
įtoteta likimu, 
h'uegn praeitai 
r' Apie aštuntą 
ih puikiai išsip 
ito pamotės dra 
toje teatre. Va 
imediją, ir tea 
lipperienė atidi 
fė judėsi. Mai 
Buda ir gal n 
prita. Tuo tai 
o Margarita išrt 
bijos akyse s] 
Bas.

Pasibaigė 
lipperienė turėj 
Prila paskėlė,.; 
'Ii pamotei, bet



nuvargti. ' Daržų priifaj 
įbai gera, -jei neperdauri 
je irgi reikalinga 
?iai motinai ir kūdikiui;-^! 
i ir gyvenami kambariai g 
gerai išvėdinta.
n kūdikiui nėra reikalo U: 
ip vadinamų kūdikystes |jg 
:unas • yra pirmos klejos J 
jis jau gamtos yra apnųt'. 
lu. Tik tada kada jo 
edapenėjimąs jis lengvai g- 
iebiamas. Bet kiekvienas įg 
.Ii pilnai atsigauti jei apJJ^ 
inkaųiomis sveikatos sąlytį; 
psaugojąs maistas yn ~ 
sargas. Pridedant Bori,a\ 

ięno prie jūsų kūdikio kas.
valgio galėsite būti tjfaį1 
kūnas gauna reikilaupKi 

tumo. Jūsų kūdikis turėt 
šaukštu Eagle Pieno asdin 

tų valgiu- Afani'ežk du šauk. 
!e Pieno su trimis ketvirtį, 
lėlio šalto vandens; Eti vjįt 
i mėgsta jį su ginger aln» 
anka, ar suplaktu kiaušinį 
oniu. ' •

Šauni m ua

ADVOKATO ADVOKATAS

Vertė Birutė M.

k šituos straipsnius h, 
aitę ir pasidėk ateičiai.

Smulkius 
tuvos Žemlapius 
lis (1:100,000) Vokiečių lai- 
iromis dalimis galima jjyiį 
' Knygyne Ukmergėje (I*.

1 litą egz. Užsakant rė- 
>dyti kokių vietų žemlipiį 
gyt>> nes visa Lietuva sus. 
pie 100 atskirų dalių.

(Tąsa iš pereito num.)
Jurgis suprato. Nuėjo į kitą dienraš- 

tiiiinką — tas pats. Kur pasirodydavo, ar 
tai laukuose, ar tai prekybos biuruose, vi
sur jam atsakyta 'kad jo patarnavimų ne
gali priimti numatydami jį priešininku tri
jų vyresnių advokatų, kurie turi gerą in
taką ir reikšmę mieste, o ypatingai Tippe- 
rio — parliamento nario Viktorijoj.

gryžo ložon; gailaus, užsidarius iš vidaus 
duris, prisiartino prie paties barjero. .

— Ponai ir ponios! — sušuko ji gar
siai, truputį susilenkdama.

Publika nutilo; visų akjs nusikreipė į 
ložą kurioje stovėjo graži mergaitė, 'vi
siems žinoma panelė Tipper. Užimąs nu
stojo, pasidarė visiškai tylu.

— Ponai ir ponios! — pradėjo vėl Mar
garita: — Veimoutho gatvėje, No. 16, ati
darė biurą jaunas advokatas, Jurgis Bra
das. čionykščiai advokatai nori tą gabų 
teisininką, kaipo priešininką, nužeminti ir 
nustumti. Prašau, pagelbėkite man, po
nai, kliudyti tai šaukiančiai į dangų atker
šijimo neteisybei; užtikėkit bylas tam at
viram ir tinkamam advokatui. Pagelbė- 
kite jam ir man, nes Jurgis Bradas, Vei
moutho gatvė, No. 16, yra mano sužiedoti- 
nis. Kreipiuosi su prašymu pagalbos į vi
sus susipratusius džentelmanus šio miesto. 
Nepavelykite kad taptų tokia neužsitar
nauta skriauda nekaltam! Esu tikra kad

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

’S teisybę Sako n 
Į liais prirodinėja

nors gražiais žode- 
ja? Ir kaip tikrai 

žinosime kas yra Meilė ir kurios 
eilės tą pasako ?

Skaitant senovės dievu pasa-
SAPNAI

Jus mano 'stapnai, 
Kur dffingot nūnai — 
Tos mano auksinės svajonės? 
Kilot ik’ d&usų, 
Skraidėt virš debesų, 
žuvot.... nėr vilties, dvejonės.
Kiek minčių plačių, 
Prasvajotų nalkčių 
Lyg baltas šešėlis pranyko: 
Eidarns purvo keliu 
Aš pasiekt negaliu 
Svajoto sau garbės vainiko.

:B‘L
kas, matome kad jie, nors darė 
kaip žemiški žmonės daro, turė
dami savo pačias, ėjo prie kitų, 
bet tokį skirtumą matome dievų 
meilėje kad jie savo mylimųjų 
neapleiSdavo taip kaip pasielgia 
žemės žmonės. Jupiteris savo 
mylimąsias, persekiojamas jo 
pačios, tai į žvaigždes iškėlė, 
tai kitokiomis garbėmis 
nojo, o Apollpna's teavo 
Dafnę, kuri jo amžinai 
jo, jai .pavirtus į laurų
tą krūmą amžinu žalumu apdo
vanojo.

žemės žmonės daro kitaip : 
sykį užbaigę 'su kuria mylėtine 
ją visai užmiršta ir paniekina.

■
Iš Kipšo Maišelio

Juokis, ir visas pasaulis juoksis 
drauge. Verk — ir žliumbsi 

pats vienas!

apdova- 
mylimą 
nenorė- 
ikrumą,

Aptemo rytai, 
Vėjai daužos piktai, 
Vien ateitį slepia tik rūkas.
Nutilo jausmai, 
Ir pakilo skausmai, 
O viesulai sukas.

IVON PER 10 DIP) 
lis vandeniu kelias Lietuvon 
hamptoną ant milžinų laivų 
\NIA MAURETANIA 

BERENGARIA
a New Yorką kas Utaminią 
persėdimas Southampton, 
iviai ypatiškai lydima, 
reguliariai išplaukimai tie- 
lamburgą naujais aliejui 
kūrinamais laivais.
Piliavą 106.50) War Tu 
Hamburg 103.50) $5.W 
JNINKAI Iš LIETUVOS 
; laivo Piliavoj, važiuoji j 
iptoną ir ten persėda ut 
laivų. Plaukia kas savaitė, 
liausi laivai pasaulyje, 
lacijų •kaslink kainų ir iri 
dokumentų del atitrauki- 

tuninkų galite gauti pu 
utą. Pareikalaukite. Yri 
įsų mieste arba apielinkėj 
Line Ix —x
eve- Į ~ PrSv f

i, O.

KTU!!!
vą šia vasarą, 
arba pradžioje 
ankyt Lietuvos 
im keliaus dik- 
Keliausime ge- 
t. Kuo daugiau

mesnė >bus mu- 
parašyk mu- 

ne blankas dėl 
islink kelionės, 
afidavitą šu

te leist savo, 
iriausią progą, 
siu pasažierus 
lis smagi ir vi- 
išyk tuojaus, 
urint kur gy- 
cuogražiausiai' 
eliausime Lie-

to iš Lietuvos, 
gausit visas 
atstovą Kau- 

iškeliaujan- 
įme į Lietuvą 
siu ir geriau- 
mus.

cester, Mass.
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rba profesorius M* 
liga sergi ir įj? 

:b tą jums pasalį*' 
>. Daugybe dsku* 
jus pagydyt kad S* 
apsipažinimo ir p** 

o jūsų tikros lig* 
adio-Scope-Ragp-X- 
io ir pilnas Balete- 
lavintas kraujo aU- 
jūsų ligos prieinu 
iu jus gydyt, ju®J 
i jūsų sveikata u 
srite*'” nusilpneiuniw 
j nuo užnuodiji!* 
tuno ir burnos, W- 
u laiko ir neaikro- 
rrinejimo tikrai p»- 
padarysiu sąiinin- 

fu atsinešit šį >P*

.1STAS
Cleveland

3 4.
6 iki 8 vnkaie

* _ -------- -------- i liauta snriauua neitai tam: iksu lit__________________ _____
Po savaitės laiko Jurgis suprato kad | teisybės balsas sujudins jūsų širdis!....

negalima jam bus išsilaikyti Sandhurste. i Margaritos baisas garsiai skambėjo, 
Jr Margaritos jau daugiau nematė; mato- neitikrai ir drebėdamas. Kada ji pabai- 

[ mai saugojo ją namie. Tr—L_ 1 ■
| keitė su ja dar laiškais. 
| norėjo nueiti du kartu į 
f truko. 'Padėtis darėsi 
į gesnė. Išmintingiausia buvo apleisti Sand- 
I hurstą, bet tam jam pritruko pinigų. Pra- 
I džioje buvo gavęs 'kreditą, bet dabar, ne- 
Į laukiant galo termino, skolininkai parei- 
| kalavo išmokėti. Matomai pakurstė juos 
i’ Tipperis ir du jo draugai. Jeigu norėtų iš- 
Į važiuoti, turėtų padaryti tą paslapta kaip 
| sukčius ir atklydėlis. Situacija todėl buvo 

neapkenčiama, tuo neapkenčiamesnė kad
! negalima pakalbėti su Margarita.

O ir ji buvo arti sielvartos, nežiūrint 
I kad iš išvaizdos rodė didžiausią ramybę. 
[ Bet nusiminė ne apie save tik apie savo nu- 
f mylėtini. Ką jai gali padaryti tėvas? Ne- 
į buvo betgi budo priversti ją prie neapken- 
| čiamos moterystės. Gali ją laikyti namie 
f voš pusę metų, paskui jau ji bus pilnametė 

ir savo likimo ponią. Bet nelaimingas Jur-
I gis! Kam jį partraukė Sandhurstan? Ži-
I nojo nuo tėvo kad jis bus skundžiamas kai- Advokatas Bradas naktį praleido ne- 

po skolų neišmokėtojas ir kad jau procesas miegodamas. Kas jam lieka: Vagras arba 
i apie išnaudojimą kerdito yra jam iškelta, savižudystė! Tiktai dar nori visą dalyką 

1 Margarita gi neturėjo nei cento jam pagel- išaiškinti teisine. Turi sužinoti kad buvo 
bėti, į Visą savo sutaupymą sudėjo išpirki- nekaltas ir nelaimingas. Apsirengęs, nu- 
mui patento. ~ ” ėjo savo biuran, i kuri iki šiolei nepasirodė

— Rytoj bus byla to Brado už skolas,— nei vienas klientas: Dabar vienok kas pa- 
i pasakė per pietus Tipper aštriu tonu dūk- skambino. Inėjo kokis pirklis ir atidavė 

teriai. — Byla yra vienintelis dalykas ma- Bradui bylą ir iškarto atsilygino. Dar ši- 
' no galvoj, nes aš ja vedu. Bus atimta iš jo p?as klientas neišėjo kaip pasirodė kitas. Iki 

į ant visados advokato teisės. Tu, mielą P^ų Jurgis priėmė šešis klientus ir turėjo 
Į Margarita, geriausia duosi prirodvma del iau 'PmigŲ kad dabar galėjo nuramin- 
Ljo meilės, nes ji gali gelbėti nuo gėdos ir ri1 Skolintojus. Bet klientai toliau neper- ]ę _ norėjijmas amžinai tekios 
; sunaikinimo ateityje. Duodu tau rytoj, iki traukiamai ateidinėjo. Jurgis negalėjo to r tokio kurio negi'littia niekaip 
į pietų apsimąstymūi laiko. Jeigu nurašysi suprasti, manydamas kad gal miega, kad

laišką Jurgiui Bradui, ir pasakysi kad vis- visi Sandhursto miesto gyventojai pa-Į 
’ kas tarp jūsų pabaigta, o paskui Jeigu nu- siuto. Galop netikėtai paėmė Į rankas dien- 
j rašysi laišką į Jokūbą Broką kad sutinki rasti ir iš jo sužinojo apie vakarykštį at- 
į tapti jo žmona, tada almėsiu Jurgio ap- sitikuną teatre.
Į skundimą. Dar, duosiu Bradui piniginių Taigi, Margaritai, savo numylėtinei, 
■ lėšų kad galėtų su garbe apleisti Sandhurs- yra u'ž pagalbą dėkingas.
| tą.. Priešingam atsitikime, atsakomybei fipperis išpradžių vos nepasiuto iš pik- 
! puls ant tavo galvos. Ir dar kartą pakarto-į tunu?;'jautėsi mirtinai sukompromituotas. 
I Ju: turi laiko pasimąstyti iki rytdienos pie- Bet blogiausias užėjo jam vėliau.
j ’tų. Visi Australiečių laikraščiai išspausdi-

Taip kalbėjo Tipperis, o duktė tylėjo. P® Žinią. Dienraščių straipsnius pačiam 
| Po pietų ji nuėjo savo kambarin ir ten už- ^PPe^uj. r°df?, kaipo parliamento nariui, 
I sidarė. Apie septintą valandą vakaro Mar- pur^s tyčiojosi iš. jauno, atsakančio ir pra- 
I garita inėjo pamotės kambarin su nušvi-Pe^an®° barjerą advokato.
Į tusiu veidu, rodėsi kad nieke neatsitiko, ir Buvo tai skandalas ir Tipperis tu- 
I kaip uždengtu kokiu stipriu užsibriežimu. r® 1° Pasirinkti, arba atšaukti savo manda-

— Norėčiau eiti šiandien su tartm į tą, arba_sulaužyt savo puikumą ir eit su vi- 
I teatrą, —pasakė Margarita. suomenės balsu.

- Labai gerai, Margarita, - atsakė L J^irinko pastarąjį, ir atlankė Jurgį 
nudžiugusi pamdtė. - Paprašysiu tėvo kad J° b.iure” Rado ^turahskai prie
tave leistu. Turiu vilti kad prieš tai nieko dlde dar .

fetiirės Antrytojaus Sandhursto dienraščiai
t xm . m.- • • v . . padavė žinią kad Bradas priėjo prie daly-! p™*™ pasingas jų su Ti iu kaį bendradai4 ir

nuėjimui į teatrą, tuo labiau kad jam pati ... , ■ . , ., L ■ - , , . . susiziedojo su jo dukteria,sake jog Margarita jau išrodo kaip ir pa- m • - •, , , Tt-i u- •x i • x m • _ . 1 Taip pasikreipė dalykas. Uzkabimmaitenkinta likimu, yra ramesne ir unksmes- t ... . ,•x • , m • is spaudos puses kaslink Tippeno ilgai darne negu praeitais laikais, L « • v L-x n j i - i -•. v , . , tesėsi. Kalbėta kad sena lape mokėjo ap-
Apie aštuntą valandą pasirodė Marga- Lį^ igsiteisint iš nesmagaus padėjimo.

rita puikiai issipuosus, dar jaunos ir gra- Ką kalbėjo Margarita ir jurgis gai bu_ 
žios pamotės draugystėje; pirmo/ugsto lo- t pasakoti. Pridėkime tai kad
zoje teatre Vaidinta kokią tai numylėtą La .pol% pargryžus iš kelionės 0 §liu_ 
komediją, ir teatras buvo pilnas. Ponia ho> irmQ kart pasirodžius teatro iožoje 
Tippenene atidžiai sekė kiekvieną poduk- L riimta iais plopmais; 
rėš judesį. Manė kad teatre turės rastis 1
Bradas ir gal norės jis pakalbėti su Mar-I (GALAS
garita. Tuo tarpu niekur jo nepastebėjo, 

| o Margarita išrodė rami ir linksmą. Tik
tai jos akyse spindėjo koks tai nusistaty- 
mąs.

Pasibaigė pirmas ^veiksmas. Ponia 
s Tipperienė turėjo noro išeiti į foyerą. Mar
is garita pasikėlė, kaip ir norėdama draugau
tu ti pamotei, bet karidoriuje apleido ją iri

Kartą ir kitą pasi- 
Rado ji ką tai kas 
paštą. Paskui nu- 
kaskart sielvartin-

gė, nusislinko ložos gilumom Jos jiegos iš
sisėmė. Teatre valandėlę buvo tyla, paskui 
pasigirdo garsus plojimai. Visi esantieji 
buvo sujaudinti; jautė ir suprato kad tik
ras ir sielvartingas galutinumas privertė 
jauną gražią mergaitę iki šito žingsnio.

Tuomet pasigirdo balsas kokio tai seno 
Margaritai nepažįstamo žmogaus:

— Lai gyvuoja Miss Tipper ir jos su
žieduotinis advokatas Bradas! ,

Po tų žodžių vėl suskambėjo garsus 
šauksmai. -

Margarita, jausdamosi kad jiegos ją 
kaskart labiau apleidžia, išėjo iš ložos. Ka- 
ridoriuje sutiko išbalusią ir išsigandusią 
■pamotę.

— Ką tu padarei, Margarita!....
— Tą ką turėjau padaryti. Ir kad 

man gyvastį kainuotų, neatšaukčiau, 
dabar, einam namon!

tas
O

tik sukas.
Aras.

Nenorime

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų
1918 m. laida, Cleveland, didesnio formato knyga, 
156 pusi., su autoriaus paveikslu ir 16 kitų iliustra
cijų, senovės garsiu žmonių, dievų ir vietų, ir su 

trejetu žemlapių.
Knyga apima įvairias žmonių legendas, pasakas ir 
tikybines pažvąlgas j gamtos apsireiškimus ant že
mės, po žeme ir ore, taipgi sumini priežastį Lietu
vių tautos paėjimo kaipo “Mėnulio Sūnų”.
Kaina 75c. Audimo viršeliais $1.25

Nuo Juokų Red.: 
iš gerb. Aro sapnų juoktis, ar 
kad kas kitas juoktųsi, todėl tal
piname juos čionai idant galėtu-, 
me parodyt žmonėms svarbą ko
kią pasaulis deda į sapnus, ir pa
sekmę kokia įvyksta tiems Sap
nams išsiblaškius.

Nėra nieko gražesnio pasauly
je kaip svajonė, kaip sapnai, įsi- 
vaizdinimai ko nors, sutvėrimas 
sau ko puikaus: garbingos at
eities, turtų, didybės: visko,^vis
ko! Bet nėra didesnio skausmo 
kada tas viekas akimJirtesnyje 
su'griuva, supleška lyg šiaudai 
liepsnose. Ir štai vėl pernaują 
turi budavoti sau svajonių palo- 
cius kiltame dausų kampe: ir Įsi- 
tėmykit, ris dausose, o ne ant 
žemės kur gyveni.

Kuris žmogus turi pasistatęs 
sau gyvenimui palociuS, kuris 
užsitarnavo garbę — tas visai 
apie tai nesvajojo:Jam taip tik 
dėjosi, kaip jis paskui mato. Bet 
jis tikrai dirbo, o ne svajojo.

Kuris svajoja — tokis nori 
kad jam rinkas dykai stotųsi, 
kad žmonės jį gerbtų. Ir nie
kad tokis neapvertina save tik- . 
ra kaina bet kalnais didesne ne- ( 
jju jis yra vertas.nO kada žtno- i 
nes tik pagal jo vertės jį apkai- , 
nuoja, daugiausia pasirodo kad . 
tokis nieko nevertas.

Tai yra kalbant apie garbės 
troškimą. Trokšta kad jį risi 
garbintų, o eina “purvo keliu”, j 
kaip gerb. Aras sako. į

I Paskui yra syajohių apie mei-

prieiti. Laikydamas save daug 
vertu, toks ar tokia pasirenka 
brangiausi pasaulyje žmogų ir 
nori už savo kainą jį apmainyti 
savo glėbin.

Reikia biskelis tarti 'kaslink 
pačių gerb. Aro eilių. Jos šlu
buoja ritmu, ir matyt kėlsinima- 
si pasakyt jomis daugiau negu 
įstengiama. Gerb. Aras yra vie
nas i štokių Lietuvos poetų ku
rie mums nesiuntė pažadėjimų 
rašyt, o tiesiog atsiuntė eiles. 
Bet kadangi jis yra iš Lietuvos, 
nesiniri prie jo eilių priekabių 
jieškot nežinant ar jis pilnai tai
syklių nežino ar tik taikosii da
iryti taip kaip dabar Lietuvoje 
su poezija daroma.

Jo “Aptemo rytai” sakinis 
yra klaidingas ir metaforiškai ir 
gamtiškai. Metaforiškai sakoma 
“Nušvito rytai”, o naturališkai 
yra visados kad aptemsta Va
karai pirmiau jeigu artinasi au
dra. Vėjai visada eina iš vaka
rų į rytus, taipgi ir debesis, iš
skyrus mažas permainas kada 
Įvyksta lokališki sumišimai.

Kaip bus taip bus, sekančia
me num. viSitiek bandysime pa
talpinti eiles aiškinančias kas 
yra Meilė. Eilių yra nuo dau
gelio, jaunų ir Senų, poetų ir 
poečių. Ir kaip keista iš jų iš
skaityti kad jauniems meilė iš
rodo vienaip, senesniems kitaip.

Teisybę sakant, mes nežino
me metų amžiaus nei vieno poe
to ar poetės, ir iš veidų jų ne- 
(fažįOtame, bet iš jų eilių mato
me kurios priguli pradedančiam 
meilę pažinti, ar tik įsivaizdi
nančiam kad meilė tokia yra, o 
iš tų kurie jau daug pergyveno 
matome ką kitą. ■ ■

Tuo remiantis, kaip .mes, vėl 
galėsime būti tikri kurios eilės

Laikraščiai rašo kad Rusijoje 
atsirado labai daug vilkų. Tai 
bolševikai, su'silaukė konkuren
tų!

Jei Amerika paduotų balsa
vimui ar panaikinti prohibiciją 
ar ne, visi “munšaineriai” ir 
‘ butlegeriai” patįs balsuotų ir 
'kitiems lieptų balsuoti už prohi
biciją.

Mokslo vyrai iškasė suakme
nėjusį žmogų, kurs per 4,000 
metų sėdėjo iškėlęs kojas. To
kio chaimirilos geroj draugijoj 
nusodintum užustalėm

Vienas tautininkų lyderis: — 
Gaila kad mes Lietuviai nem
ojome plačiau į “butlegerių” bi
znį bent pora metų tam atgal.: 
Tai butume jau turėję pinigų.... i

Kitas tautininkų lyderis: —
Ir visvien Lietuva 
turėtų naudos kai 
vilnų, nei pieno!

iš musų te- 
iš ožio: nei

vis dar yraTarp tautininkų 
tokių kad tik ir tyko kaip savo 
srovės žmogui kąsti į kiškas. Ir 
dar tokie drysta kalbėti apie 
“sutartiną darbą”, apie “bendrą 
frontą”; apie “vieną partiją”! 
Reiktų liautis, ir į protą

Jei kieman vis mėtysi 
les, tavo kiemas niekados 
švarus.

ateiti.

šiukš- 
nebu's

McAdoo stumia pirmyn For
dą,—taip raišo laikraščiai. Dau- 
gelis,žmonių taip daro, ar ne?

Kiekviena tauta, kaip atrodo, 
pasitiki Dievui. Dabar berei
kia tik kad jos viena kitai pasi
tikėtų.

Valstybės sutarė pagelbėti 
Chinijai susitvarkyti. Pirmuti
nis žygis — jos pareikalavo iš 
Chinijas kad ši užmokėtų už tu
ristus kuriuos plėšikai nesenai 
buvo apipuolę.

Visi Amerikos Lietuvių laik
raščiai: lyg pasamdyti, kritikuo
ja visa kas tik yra Lietuvoje. Ar 
nebūtą gera pasiųsti visus re
daktorius, su. jų kritikais Lietu
von kad ;jie ^pamokintų Lietuvos 
žmones kaip reikia valdytas. 
Kritikuoti kur kas lengviau ne 
kaip darbą atlikti.

Prateš tonai 'sumknė perrašyti 
Bibliją taip- kad turčiams butų 
iėngviau įkopti į dangų.

Kipšas.

“Naujienos”* (Chicagoje) su
organizavo Naujienų Spui'ką, ar
ba įstaigą kokių daugelyje, kolo
nijų Liętuviai turi ir vadina 
“taupymo ir paskolos draugijos” 
(arba bendroves).

Kadangi žodis “Spulka” yra 
grynai Lenkiškas' tokios įstai
goms vardas, reikia spėti bene 
ir “Naujienos” pasdkę “Keleivį” 
susiženijo su kokiu Lenkišku 
baltu gaidžiu (kaip '• “Keleivis” 
su Lenkiška višta) ir priėmė 
Įstaigai Lenkišką vardą.

Bijome kad Chicagoj nepakil
tų tokia audra prieš “Naujie
nas” iš “Telegramo” abazo už 
Lenkiškumą, kaip jau virš me
tai laiko tęsiasi prieš “Keleivį” 
Bostone iš “Sandaros” abazo.

Pavartojimas “Spul'kos” Lie-

turiams taikomos įstaigos už- 
vadinimui yra didžiausias Chi- 
cagiečių įžeidimas kokį jie kada 
iš pačių Lietuvių susilaukė.

Už $3.00 metams pralinksmin- 
sit visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą”

Nevedusios Moterįs — 
Temykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio am- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą pačią; butų 
mums malonu tamistas su jais supa
žindinti. Prisiųskit mums savo var
dą ir adresą, o mes jums prisiusime 
progą kuri atneš jums linksmas va
landas, o gal ir tinkamą bagotą vy
rą. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos publikos. Adresuokit laišką ši
taip: (50)

L. K. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford, DI.

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos —

‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai, “Trimitas" drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apisakėlių, istorinių įvykių ir įžy
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki- 

__mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą, ir tt.

“TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuo
meniniam ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ” sau Amerikoje ir 
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ” galima užsisakyti per:
L. šaulių Atstovą — A. Žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, III. 

Pr. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City.
Lietuvos Šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVES AL. No. 26.

2 DIDELES DOVANOS
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SY
KIUS SAVAITĖJE PRADEDANT SU 1 d. 
RUGSĖJO I 923 m. Prenumerata nuo nau
jų metų bus $4.00.
Visiems kurie naujai užsirašys laikrašti ‘VIE
NYBĘ’ metams bus duodama dvi didelės do
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1’923 
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1924 m. Tik 
tame laikotarpyj bus duodama dovanos.

DOVANOS
L—$1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pa

sirenkant iš šešių grupių.
2.—Kits prieš naujus 1924 metus užsirašys 

“VIENYBĘ” ant metų tam metinė prenu
merata bus tik $3.50.

Adresuokit: v

“VIENYBE”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausią Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtinių; Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose.'L Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. : .Visi.nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA*. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

X-Ray Egzaminavimas $1.00
Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga butjų, arba jei likai be vilties ir nu- 

1 J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
kžSalftEaMIl1 1 r f visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL-
Tffimgffan Cm Vio plaučiu, inkstų, kepenų, nervų, širdies, gerkles, 
” NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-
DULiy, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausių galimu laiku.

Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus tyrinėjimo metodos kas tau kenkia. Aš vartoju 
X-SPINDULIUS,, MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALIšKĄ analizavimą ir visus MOKSLIŠKUS metodus 
atradimui kame yra ligos priežastis. PAS MANE NĖRA JOKIŲ SPĖJIMŲ.

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ vyrų ir moterų duoda mari progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

sųjį Kraujo Vaistą 606 ir 914.
Visokis gydymas yra visiškai BESKAUSMIS. Jus galit pasitikėti ant teisingos opinijos, teisin

go apsiėjimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURĮ BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksit visai trumpu laiku.
Aš pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
811 Prospect Avenue. Room 302

CLEVELAND, OHIO
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE.

Imk Elevatorių prie ineigos j Standard Teatrą ir važiuok ant Trečių Grindų.

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

vertas.nO


6 DIRVA

Ter. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Argentinos, Pietų Amerikoj, 
industrija palengva eina geroj on 
pusėn.,

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

Francuzijoj bedarbių beveik 
nėra, nors pradeda , apsireikšti 

' abelnas industrialis apsiusimas. 
Importuojama iš užrubežių da
lykų daugiau negu išgabenama.

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IROKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland. 

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 
subatomis ir kitais vakarais.

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA: 

/GARY, IND.
DR. A. T. SMITAS - - Prezidentas 

1336 Jackson St.
F. JONAITIS - - Vice-Prezidentas 

11 th & Madison St.
ED. J. ŽUKAUSKAS - Prot. Rašt
ZIGMAS KIELĖ - - Susin. Rašt. 

1336 Jackson St.
K. ŠVAIKAUSKAS - - Kasierius 

1550 Jackson St.
Iždo Globėjai: Anna J. Smitas, DPH. 
J. Malinauskienė, Kat. Sakalauskaitė. 
Revizoriai: K. Sakaaluskaitė, G. šer- 

kšniutė, F. Jonaitis.
Direktoriai: Jos. Žaramskis, C. Saka
lauskas, Wm. Kalinauskas, Ed. J. Žu
kauskas, F. Jonaitis, Anna J. Smitas, 
Ben Trakšelis,' Jos. Vamagis, Stan. 

Kuchis, Vladas Bartkevičius.
Visi skyriai ir norintieji sutverti 

naujus skyrius ar įstoti pavieniai na
riai, del platesnių informacijų kreip
kitės sekančiu adresu:
AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 

KLUBAS
Z. P. KIELĖ, Susinešimų Rašt. 

1336 Jackson St. Gary, Ind.
1624 Polk Street

Mokinis Prašo “Artojo”
Esu mokinis. Labai mėgstu 

knygas ir laikraščius skaityti. 
Bet delei stokos litų negaliu įsi
gyti 'literatūros, ir turiu pasi- 
tenkint tik mokyklos knygomis.

Kreipiuosi prie jūsų, broliai 
ir seserįs Amerikiečiai, užrašy- 
kit man “Artoją”, taipgi prašau 
prisiųsti atliekamų knygų. Ma
nau kad mylimi broliai ir sesers 
neatsisakysite užrašyti laikraš
tį “Artoją” ir atsiusite knygų, 
už ką iš anksto tariu ačiū.

Juozas Slapšinskas, 
Rikunų Sodžius, Ežerėnų aps.

Antalieptės paštas. Lithuania.

Mussolini Turi Naują 
Valdymo Sistemą

Roma. — Tuoj atsidarys nau
jas Italijos seimas, kuriame bus 
didumoj nulemta valdžios for
ma. Mussolini rengiasi pasiūlyt 
seimui naują rinkimų formą; 
kaip ji bus nuspręsta priklausys 
likimas dabartinio parliament 
ir pačios Italijos valdžia kokia 
šalis ateityje valdysis. Jeigu jo 
planas bus užtvirtintą, Mu'stso- 
lini gal paleis seimą ir apšauks 
naujus rinkimus, palaikydamas

šalyje tvarką pagal savo dabar
tinio nusistatymo.

Mussolini turi toki 'planą: Bei- 
I me turės būti duodama du treč
daliu (valdančioji diduma) vietų 

' tai partijai kuri daugiausia 'gaus 
balsų, nors nedaugiau 'butų su
dėjus kitas partijas į vieną prieš 
tąją.

pardavinėti. “Šaipiųjų” didumo 
buvo 25,000 už "sausuosius”.

Manitoba valstija, Kanadoj, 
išbuvus “sausa” per septynis 
metus, šiuose balsavimuose nu
tarė vėl leisti svaigalus liuesai

i Vyriški ir Moteriški 3 
ČEVERYKAI

< > Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- 
; į tės. Naudokitės šita proga — 
11 Lietuvių išdirbystės Over-Globe 
• > čeverykai drūtai padaryti _ ir 
į * gražiai tinka ant kojų. Šitas 
> > yra tik vienas Lietuviškas što- 
’ * ras čeverykų Clevelande.

:: MEYER MILLER t| 6311 St. Clair Ave. į

Telefonas: Randolph 188

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 66 

Virš Aptiekei

3HILO.H

Gazo Keblumai

THE EAST OHIO GAS 00
15305 WATERLOO ROAD 12604 PENOBSCOT AVENUE

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai

Štai Jums
Muzikali Dainos

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po pilt 

Nedėliotais 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 ild 8 
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekęs) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

Kad ir prastesnis 
butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home 

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR-PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMfiKJT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Valiavau Diena ir Vai Žydėk, Žydėk (miir. ch.) 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktuiė 

ir k. (mišram chorui) ...........................
Vai tu Žirge ir Per Tamsi, Naktelę ..............
Vienai Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

25e

50c
30c
45c

30c 
60c 
20c 
20c
30c 
15c 
15c 
15c
25c 
15c

Siu nakcialy (dzūkiška) ....................................
Jojau Dienų (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ...................................
Vai Aš Pakirsčiau .....................................   ..
Už šilingėlj ............ .. .................. ......... .........
Dovanojo (dzūkiška) ..............................................
Skyniau Skynimėlį ................................................
Tykiai Nemunėlis Teka ......................................
Saulutė Raudona ........ ......................................
Lihgo (Latviška) ..................................................
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ............'.................

Žalčio ir Gulbč-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
žalčių Karalienė". Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ...........    ..

Jaunosios Daina (iš op. "Vestuvės". Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ........

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė". Angliškai 
žodžiai Anna Tutkus. Solo ir pianui) .... 

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ..................................................
Neverk pas Kapų (mišram chorui) ..................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ..............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) ......................................
Pasaka (solo) ..........................1...............................
Nokturnas — Ačiū (solo) ........ ,.......................
Kur tas Šaltinėlis (solo) ......................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) ................................. .
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sus..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ..................
Skambančios Stygos (duetas) ..........................
Lietuviškos Dainos" — šeši sąsiuviniai — ke

turiems mišriems balsams, 4-riems lygiams 
balsams, ir duetams. Viso 70 dainų. 89 p.-:..

šventoji Naktis" •— trijų aktų operetė, solo 1 
sopranas, 4 tenorai, 2 baritonai, 1 basso, 
choras, piemens, angelai, Mirtis, Kainas, ir

4, kiti. Pusi. 41. ... ......................................
PENKIŲ METŲ KANKLĖS vienoj knygoj. Joje yra 

31 Solo, 13 Duetų, 5 Kvartetai, 10 Šokių pianui 
ir smuikai. 190 puslapių.........................  $5.00

30c

75c

35c

30c 
3.00 
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c 
25c 
50c 
50c

1.50

1.50

Parodoma Dykai
JUS NORIT GERŲ PASEKMIŲ iš gazo kurį deginat savo vir
tuvės pečiuje, vandens šildytojuje, kambaryje ar šiaip kur. 
MES PARODYSIM JUMS kaip ir nieko neimsim už pamoką. 
JUS NORIT turėt savo gazo bilą taip mažą kaip tik galima. 
MES PARODYSIM JUMS kaip palaikyti savo bilas mažomis 
ir tuo pačiu laiku gauti geresnes pasekmes. Viskas ko mes no
rime tai kad jus laplankytumet musų

Dovaną Gazo Parodą
po nr. 14305 Waterloo Road, Collinwood, tuojau už tilto.
TAUPYKIT PINIGUS. Gaukit geresnes pasekmes. Šis pa
tarnavimas yra dovanai. Nieko neparduodama. Tik ateikit. 
MES PASAKYSIME JUMS kaip galite išlaimėti naudingą šil- 
dytoją kambariui dykai, jeigu atsilankysit parodoj.
KITA PARODA, lygiai kaip šita, taipgi dovanai, randasi ant 
12604 Penobscot Avenue, tuoj už St. Clair Avenue, prie East 
125th Street. Apsilankykit kuri yra jums artimiausia.

TAUPKIT PINIGUS. DEGINK1T GAZĄ GERIAU.

J."NAUJALTO VEIKALAI
Meile Tėvynės Nemari (duetas) .................... ..
Nokturnas (pianui, arba galima pridėt žodžiai:

"Močiute Mano”) ..........................................
"Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 
“Barkarola” (solo), Baritonui ar mezosopranui 
‘‘■Kad širdį Tau Skausmai” (solo), bsr. ar ” 
"Giedai Gaideliai", “Ant Kalno Rugiai”, ir "Oi

Žiba Žiburėlis", 3 dainos mišr. chorui ....

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

(mišram chorui) .............................• ■
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 

Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš Jsivilkčiau Čigono Rūbų (duetas) ............

I Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) ... ................
Era Mano Brangi (baso solo)............. ............
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ..........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio)

I Kur Bakūžė Samanota
I Lietuviais Esame Mes Gimę (chorui) ..............
Lopšinė Daina (solo) ..........................................

i Mes Padainuosim (mišr. chorui) .-.................. ..
i Motule Mano ir šėriau Žirgeli (mišr. cbxrui)..
I Nisigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvareli 
I (mišram chorui) ...........................................
| Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) .......... ...........
i Oželis (mišr. chorui) '........................ ..............
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ..............................
Oi Kas (Anleidžiant Tėviškę — solo)..............
“Dainų Dainorėlis” (Liaudies dainos trims ir 

dviem lygiem balsam, skiriama musų mo
kykloms), 30 dainelių ..........................

' naukštužčli Skrajūnėli (mišr. chorui) ...... 
| Plaukia sau Laivelis (duetas) ..........................
Į Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) . ...................................
I Saulutė Tekėjo (duetas) ......................,.............
| Sėdžiu po Langeliu ir Per Girių, Girelę (m. ch) 
šių Nedėlėlę (mišr. chorui) ........... .......

1 Scherzo (tik pianui) ....................... -...............
Sunku Man Gyventi (solo) ..?..........................
Vakarinė Daina (mišram chorui) ..................

lygiams balsams) ....

(solo)

75c

60c
50c
50c
60c

30c

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50
60c 
50c 

1.00
60c 
60c 
50c 
75c 
60e
30c 
30c

30c 
50c 
60c 

1.00
1.00

60c
30e
75c

75c 
25c 
30c
25c 
60c 
60c
60e

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 

solo) ..........................................................
Lietuvos Himnas (solo) ......................................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Fa: Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingala ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu j Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) .. ...................  ........
Gailesčio Giesmė (trio) ........ .............................
Asperges Me (trio) ............................................
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ............ .............
Pasaka (pianui) ...-.......... , ....................... ..
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego " 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) ..........................

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ..................................
Graži čia Giružė (solo) ................................
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
Meile Uždegta Krutini (solo) ..........................
Meili (solo) ..................................... .....................
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ..................
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ........................
Visuomet Širdis Surakinta ..................................
Bernužėl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 
O, Pažvelgki, Mieloji ” ..........
Skrenda, Lekia Musų Mintis (dviem balsam ” 
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ..........
Pirmyn Į Kovų už Tėvynę (mišram chorui) ... 
Giesmė j Sv. Kazimierų (mišram chorui) ........
Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj)

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ............
Karvelėli (mišr. chorui) .
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui)
Užmigo Žemė (mišr. chorui)

L. EREMINO

75c 
60e 
35c 
35c 
35c 
35c 
85c 
35c 
85c 
35c 
60c 
25c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
50;

75e 
50c 
50c 
65c 
40c 
75c 
25« 
ea 
50c 
50c 
75c 

1.50
50c 
50c 

1.00

25c
30c
40c
35c

VEIKALAI 
“Lyra” No. 1, telpa šios dainos: “Liuosybė", 

“Liepa". "Pavasario Daina", "Kelias tarp 
žvaigždžių". (Vyrų, moterų ir mišriems 
balsams) ........ ........................................ . ..

“Lyra” No. 2, telpa: "Atsisveikinimas su Gi
ria", “Palik Sveika”, “Daina”, “Internacio
nalas” (vyrų, moterų ir mišriems chorams) 

"Lyra” No. 3, telpa: “Darbo Giesmė”,. “Tiroliu 
Kalnuose”, "Uošvio Dukrelė", “Medinčiaus 
Išjojimas” (vyrų, moterų ir mišriems ch.).. 

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta . ............................................................

ĮVAIRIŲ KOMPOZITORIŲ
J. Gruodžio: “Ei, Jaunieji” (mišram chorui) ... 

" “Jura ir Mergos” (solo) ..........
“Burtai” (solo "Tupi šarka”) ..........................
“Mylėk” (solo, “Darbuokit, Trusk”) ............
“Visur Tyla” (solo) .... ......................;..........
A. Kačanausko: “Sudiev, Lietuva” (mišr. ch.) 

_ “Už Klystančius Žmones” (ario- 
za, tenor solo) . ...................................

J. Žilevičiaus: "Laisvės Daina” (mišram chorui) 
Kun. T. Brazio: “Musų Dainelės” I dalis, dviem 

ir trims lygiems balsams, 30 dainelių .... 
” “Musų Dainelės”, II dalis, ketu

riems balsams, 40 dainelių ...................
“ “Giedojimų Mokykla”, vadovėlis 

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams 
Grigonio: “žaidimų Vainikas” (vakarėliams 
ir gegužinėms), 102 dainelės . .................

Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 
balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 .......................

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16......................... ..

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, Ill....................................................
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125,000 Rekordų 4 už $1.00
$125 Columbia Grafonolos už $75

Kreipkitės į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

IŠ LIETUVOS
“Kristaus Grom ata”

(Specialiai “Dirvai”)
Kalvarija, Mariamp. apsk. — 

Pas mus Kalvarijoje balandžio 
10 d.,, per šeštines, 'kunigėlis 
prieš mišias užlipo į sakyklą į 
pranešė žmonėms kad gavęs n- 
štą “nuo paties Kristaus”. Išsi
ėmęs raštą pradėjo skaityti kad 
“Kristus ragina balsuoti tik luž 
katalikiškas partijas,” ypač tik 
už Krikščionių Demokratų par
tiją, Katalikių Moterų Draugi, 
ją, už Pavasarininkus, Blaivy. 
bę. Kurie neklausys šitų “Kris
taus žodžių” tie bus paties Kris
taus nubausti ligomis, laukų ne
derlių, ir bus atskirti nuo baž
nyčios ; po mirties neregės Dan
gaus Karalystės. Tai matote, 
broliai Amerikiečiai, mes negi- 
lim būti žmonėmis, mes turini 
būti vergais, nes jeigu nebusiu 
vergais 'tai po smert juodieji 
mus degins. Jums visai kitaip, 
jus su juodaisiais drauge gyve
nat, apsipratę ir jų nebijot.

Antosė

Kunigų Agitacijos Budai
Skaudvilė, Taur. ap. — Darb

štus kunigėlis kamendorius nu
sistatė agituoti šitaip: kas kal
bėtų viešai prakalbas už Vals
tiečius Liaudininkus, pas tą ne
važiuos pas ligonį, nelaidos ka
pinėse, nekrikštys kūdikio, tegii 
[eina pas bedievius. Klausyklų 
se einant išpažinties pilnamečiui 
klausia: “Kokią kortą metei per 
rinkimus?’ Atsakius, pakartoja: 
“Kokią dabar mesi ?” Ir toliai 
šankina, iki pasižadi mesti Krik
ščionių-Demokratų arba Ūkinin
kų Sąjungos, o neprižadėjus pa
varo šalin.

Senieji žmoneliai sako: Tai 
dabar kunigams galas tur būti 
yra, jie taip darė prieš "mete- 
žą”: klausyklose irgi klausė ar
eisi Į Lenkų buriuS ginti tėvynę 
ir tikėjimą; o nesutikus varė ša
lin be atleidimo nuodėmių. 0 
kas tada buvo? Gi iškorę ture 
kurie ėjo ir kunigų klausė. Da
bar irgi-l-nori mus pasmaugi1 
Balsuokim už kairiuosius ir ma
tysime kas bus.▼ M i

Suimta Kyšininkai
Patraukta teismo atsakau/- j 

bėn už sauvališkas rekvizicija j 
ir kyšių ėmimą Panevėžio aps
krities viršininkas Martinkai- 
tis, nuovadų viršininkai Kairys, 
Daknys, Budrys ir jo padėjėjas 
Rukšėnais. Dalis 'jų areštuoti, 
o kita dalis eina savo pareigas, 
neatsižiurint į tai kad Teisino 
Tardytojas jau senai bulas ati
davė teismui. Jų pareigų ėji
mas tose pačiose vietose trukdo 
bylos eigą, kadangi liudininkai 
yra jų žinioje esantįs tarnauto 
jai. (“L. žinios")

Banditų Užpuolimas.
Keliolika apsiginklavusių šau

tuvais Lenkų “banditų” užpūtė 
Giedraičių valsčiaus Alekšanf 
riškių dvarą esantį priskįrįi 
Lietuviams neutralinės juosto 
dalyj. “Banditai” nežmonišb 
budu užmušė to dvaro (ŠeimMt 
kę Lietuvaitę p. Petronytę, pridfj 
[mirti jai nupjaudami nosį irsti 
sis. Po tokio žiauraus nužtilj-l 
irto tariam'i “banditai” grotil 

dvarą, paimdavi visa kas 
tankosna pakliuvo, o ką negali 
jo paimti tai laužė ir naiki® 
Puolimo ir grobimo -budais l 
kiai įrodo kad tai buvo nepapto 
sti banditai, kuriems rūpėjo S 
grobimas. Be to pažymėtai 
kad p. Petronytč anuo metu to 
v.o kelis kartus Lenkų policija 
suimta kaipo neištikima Lėni! 
valdžiai.
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Smetona Atsistatydino
Negailėdamas prisitaikyti pi 

aplinkybių, Lietuvos Vyriausi 
Klaipėdos Kraštui kam'isoriusĄ 
Smetona, rodos, galutinai ara 
sakė nuo tos vietos. Jo parari 
eiti laikinai liekasi p. Budrys-

Streikas Pagelbėję*
Heimatbundniku streikas Ii 

tu-vai pagelbėjęs. Anot viri 
Karaliaučiaus laikraščio, M. J* 
kus su'gryžęs iš Paryžiaus par* 
skęs kad, kai iškilo Klaipėdoj1 
Vokiečių streikas, Prancūzai 
lankiau ėmė žiūrėti į Lietini® 
nes pamatė j og Lenkų visur į* 
čiama Lietuvių ir Vokiečių ne 
nybė nėra tokia baliai kaip j^ 

buvo manę.
(“Liet, ūkiu”)
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AMERIKOS LIETUVIAI IR LIETUVOS 
ATSTOVYBE

gistracijos klausimuose Atstovy- 
|bė nebuvo gayufei. Ji savo gal
va ėmėsi vykinti regirtracijos

D I R VA

įstatymą. Kitaip sakant, At-1 ilgai dar butų galėjusi dėti Lie- 
stovybė, regfetraciją bevyk/indla- tuvai aukso kiaulinius, 
ma, papjovė tą žąsį kuri dėjo ir j (Bills daugiau) Neura Bottling Co.
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Piliečių Sąjunga
(Tąsa iš pereito num.)

Vileišio iniciativa, Amerikos 
' ^Lietuviai sumanė ir suorganiza- 
I vo iiuosnorę organizaciją vardu 

į "Lietuvių Piliečių Sąjunga. Vy
riausiasis jos tikslas buvo sure
gistruoti Amerikos Lietuvius, 

I rinkti nuo jų mėtinį mokesnį ir 

tuos pinigus perduoti valstybei
i jos reikalams. Sąjungos pro- 

graman inėjo gana platus pla
nas, ir ji butų padariusi daug

i naudos taip Lietuvai, taip ir L
ii Amerikos Lietuviams, — ne tik 
p but padarius, bet ir padarė, duo- 
pi dairia stambias sumas valstybės

reikalams. Už šitokią paramą 
iš valstybės tikėtasi kad ji pri- 
parinš Piliečių Sąjungą kaipo 

| pusiau valstybinę organizaciją, 

c Tuo tikslu statutas numatė ir 
r augščiausią Pirmininko vietą 
į Sąjungoje Lietuvos Atstovui, 
t Tiktai sumanymą paskelbus, A- 
| merikos Lietuviai parodė tiek 
I entuziazmo kad 'Sąjunga visai 

trumpu sulyginamai laiku užau
go į didelę organizaciją tu-rin- 

I čia keletą tūkstančių susiregis- 

> travusių narių, liuosu noru ant- 
ridėjusių mokesniu valstybes

■ reikalams.
Nežinome kas kaltas tam kad 

Sąjunga dabar nebegyvuoja., 
Grėiiausia užsivylimas pačių A-Į 
mėrikiečių Savo vyriausybe-: ji

■ nepasirodė Įvertinanti jų suma- 
I nymą ir darbą ir griežtai atsi

sakė pripažinti Sąjungą. Ne
abejojame kad Užsienio Minis
terija turėjo rimtų argumentų 
neleidusių jai Sąjungą pripažin
ti oficialu organizacija. Bet gi 
galėjo 'klausimą taip pastatyta 
kad Amerikos Lietuviuose nenu- 
žūdžius jų entuziazmo, 'kad pa
laikius juos arčiau prie valsty
bės reikalo. Jei p. Čarneckis 
butų norėjęs, jei jis butų supra
tęs potenciale Amerikos Lietu
vių jiegą. jis butų turėjęs tetik
rinti Užsienio- Ministeriją rimtai 
•kaitytis su Amerikiečiais ir jų 
iniciativa suorganizuotą Sąjun
gą palaikyti arčiau prie Lietu
vos reikalų. Bet jis to nepada
rė. Vargu bau jis ką nors tuo 
reikalu ’darė. Pasekmė pasiliko 
toki kad Sąjungą nebegyvuoja, 
ir Lietuva neturi iš jos jokios 
paramos. Tuo tarpu jos kūrėjai 
ir organižatoriaii jautė -kad ftoki 
Sąjunga, suspietusi prie savęs 
skaitlingą Amerikos išeiviją, ga
lės ne tik daug mėdeginės para
mos duoti Lietuvai, bet prigel- 
bės jai atmokėti Amerikos val
džiai skolą, prigelbės sumokėti 
skolą Amerikos Lietuviams, su
riš Amerikos Lietuvius į didelę 
pusiau valstybinę organizaciją.

Pradėtasai darbas žlugo. Są
junga nebeveikia. Pinigų vals- 
stybė nebegauna, žinoma, gali
ma 'kiek kaltinti 'ir pačias Sąj un
gos kūrėjus kad jie taip greitai 
nuleido raiškas. Jei jie jautė 
kad toks nusistatymas Sąjungos 
reikalu kenkia valstybei tai jie, 
■nepaisydami p. Čarneckio pasi- 
vumo Sąjungos išlaikymo klau
simu, turėjo ‘tęsti savo darbą to
liau siu dar didesne energija, ir 
renkamus registracijoje pinigus 
laikyti Amerikoje iki valstybė 
butų paregėjusi savo Maldą (ir 
atitaisiusi ją.

Vietoje to viso Lietuvos At
stovybė paskelbė kitokią pilie
čių registraciją, kuri ne tik ne
davė pageidaujamų pasekmių, 
bet visiškai nupuldė Atstovybes 
autoritetą Amerikoje ir neapsa
komai pakenkė Lietuvos reika
lams. Bet apie tai bus vėliau 
kalbama.

Čarneckis žinojo 'kad Piliečių 
Sąjunga buvo p. Vileišio remia
ma ir beveik jo iniciativa atsi
radusi. Taigi ir čia jis neišlai
kė savo žodžio ir netęsė jo pirm- 
takuno pradėtojo darbo. 'Deled 
to nenukentėjo liberalų srovė 
Amerikoje, bet nukentėjo Lie
tuva; ji butų galėjus gauti iš Pi
liečių Sąjungos bent pusmilijo- 
nį dolarių kasinėtai -per’ilgą lai
ką. Numarinus Piliečių Sąjun
gą, jos vietoj nieko geresnio ne
padaryta, nesutorganizuotą. Vien 
tiktai duoda progos krikščionių- 
demokratų partijos atstovams 
(BumšamS, Bagdonams, Gar
niams ir kitiems) valstybės var
du' dangstanties rinkti iš Ame
rikos Lietuvių aukas partijos, 
reikalams. Valstybė, vadinasi’, 
palikta antroj eilėj. Vien tik
tai šitas faktas turėtų priversti 
Užsienio Mirrirteriją kuoveikiau-

šia atšaukti iš Amerikos atsto
vą, kuriam nerūpėjo Lietuvos 
reikalai.

Registracijos Reikalas
NuslopinuS Piliečių Sąjungą, 

atstovybė sumanė paskelbti pri
verstinąją piliečių registraciją. 
Amerikoje eina gandui kad pa
tį registracijos sumanymą Ame
rikai sugalvojo WaShingtone, 
nors tai nėra teisybė: registra
cijos reikalas iškilo pats savai
me Europoje, tik Amerikos Lie
tuviams nereikėjo jo taikyti, nes 
jie čionai gyvena visiškai sflflir- 
tingose sąlygose negu Rtfslijoje, 
Vokietijoje, Anglijoje ar kur ki
tur Europoje. Matoma, atsto
vybės štabas tikėjosi su pagal
ba registracijos surinkti mili
jonus dolarių ir rehabilitiroti sa
ve už visą eilę kitų nepasiseki
mų. Todėl tat ir registracijos 
įstatymui davė tokią žiaurią in
terpretaciją kad Amerikoje be
veik niekas ir nesiregistravo. 
Juokai juokais, bet pasakojama, 
kad iš pusantro šimto 'Lietuvių 
kunigų, kurie skaitosi dideliais 
patriotais ir Icurie kontroliuoja 
per savo Federaciją visą Atsto
vybę ir Informacijos Biurą, už
siregistravo vos tiktai astuo
ni.... Pati krikščionių-demo- ; 
kratų visuomenė, kurią gudriai 
hipnotizuoja kr.-demokratų dai
liai susigiedojusi spauda, visiš
kai šaltai žiurėjo į registraciją 
ir jai nepritarė.

Ir kaS galėjo pritarti? Infor
macijos Biuras taip interpretavo 
registracijos Įstatymą kad žmo
nes Suprato buk Lietuva valdo-' 
ma ne Lietuvių, bet išnaudotojų, 
grasinančių net .bausmėmis 
tiems Amerikos Lietuviams ku
rie neįsiregistruos savo laiku! 
Grasinama buvo atėmimu pilie
tybės, netekimu nejudinamosios 
nuosavybės Lietuvoje, nedavi
mu paso kelionei j Lietuvą, ir tt. 
Amerikos Lietuvis priprato gy
venti laisvai: čia jo niekas ne
registruoja, niekas neliepia jam 
mokėti už teisę vadintas krašto 
piliečiu ar gyventoju, talt jis ir 
negalėjo sumoti kokiais galais 
Lietuvos valdžia užsimanė siek
ti jo kišeniauls, net Amerikoje? 
Amerikos Lietuviui prievarta, 
įsakymais, grąsa — tai neapken
čiami dalykui. Jis mielu noru 
išleis ir paaukos dešimtinę, pa
aukos šimtinę, bet tai darys tik
tai liuosa valia, intikrintas kad 
aukoja reikalingam tikslui. Bet 
prievartos keliu negausi iš jo 
skaltiko.

Taip ir čia pasidarė: liuofioji 
registracija butų sutraukusi į 
Piliečių Sąjungą šimtus tūks
tančių Lietuvos piliečių Ameri
koje ir Jungt. Valstybių piliečių, 
kurie nors tokiu budu geidė būti 
arčiau Lietuvos valstybės reika
lų. Priverstinoji registracija 
nepadarė nieko gero, — atpenč, 
pakenkė.

Iš 'kur atėjo galvon ponui at
stovui ir jo įsakymų vykinto
jams Washingtone kad iš Ame
rikos Lietuvių reikalauti priver
stinos registracijos'? Kas jiems 
liepė taikyti Amerikoje tokį pat 
įstatymą koks taikoma į Lietu
vos piliečius Rusijoje, kur jų 
gyvybė kasdien reikalauja kad 
Lietuvos valdžia per savo atsto
vus budėtų ir saugotų savo pi
liečius nuo komunistų pasikėsi
nimų? Registracija Rusijoje 
reikalinga musų piliečiams, ir 
tie negudragalviai kurie nesire- 
gistruoja ir paskui pridaro val
stybei daug nuostolių reikia nu
bausti. Bet Amerikoje kas ki
lta. Mano paSkelbtaisai “inter
view” su Ministeriu Pirmiriinku 
[Galvanausku Kaune (paskelbta 
buvo gruodžio mėn. 1922 m. be
veik visuose Amerikos Lietuvių 
laikraščiuose) -aiškiai įrodo kad 
griežtų įsakymų iš Lietuvos re-
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Didžiausiu Pasaulyje Laivu

“LEVIATHAN’’ 
Išplauks Liepos-July 4 d. 
Iš Amerikos i Klaipėdą ir Lietuva

(Su persėdimu Southamptone j 'kitą — ir Klaipėdon)

Važiuoti gali visi kas tik nori — Amerikos piliečiai ir ne- 
piliečiai. Piliečiai gali gryžti kada jiems patinka savo čia 
gautais valdžios pasportais, d ne-piliečiams mes pagami
name visus reikalingus sugryžimui popierius. Su jais ga
lima išbūti Lietuvoj 6 mėnesius laiko ir šugryžti į Suvie
nytas Valstijas kaipo šios šalies gyventojui.
Ruoškitės ant Liepos 4 dienos — ir kreipkitės į “DIR
VOS” AGENTŪRA parengimui jums laivakortės ir vi
sų popierių. Kam važiuoti kokiu prastu laivu ir turėti 
vargingą kelionę- kad šiuo laivu keliaudami galit jaustis 
kaip gyveną kokiame puikiausiame kotelyje, o tik už tuos 
pačius pinigus kaip ir kitais laivais važiuojant.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DAJ4TI8TAS t=II

Ofiao Talandoi; Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1805 E. • Street 
Cleveland. Ohio.

jWWVWM/WVVVWVWVVVVVA 
I; LOUIS EISENBERG 5 
I [Turi Geležinių Daiktų, Pečių,} 
J j Kvarbų, Vornišlų, (anuoja, į 
!■ Lieja ir Stogams dangalų į 
<; 1169 East 79th St. N. E. 5 
■ ; Princeton 1887-K 5

LAIVAKORTĖ per vandenį 3-čia Klesa - $107,00
Tai yra iŠ New Yorko iki Klaipėdos.

Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite:

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

&

SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI
IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS: 

Orange Cloudy, Ginger Alę, Root Beer, 
Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 

Cream Soda, Loganberry, 
Cream Cola.

Pristatome ant bile pareikalavimo į Krautuves, Namus, 
Sales, Piknikus ir visur kur reikia.

2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

“Lietuvos Kariumene”
Kas,iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?

Lietuvos Kariumenė
Kas saugoja Lietuvos rubežius?

Lietuvos Kariumene
Kas palaiko Lietuvoje tvarką?

Lietuvos Kariumenė
Ka reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?

Veikalas “LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių 
paveikslų; yra tai pirmutinis paminklas kdkį pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos 'karžygiams aukojusiems Lietuvos 
Laisvei savo kraują ir gyvalstį.

Lietuvos Kariumenė
Atrasite aiškiausius aprašymus visų tų sunkenybių kokias 
pergyveno Lietuva kurdama savo Valstybę ir organizuo
dama savo kariumenę.

Lietuvos Kariumenė
Taip kaip veidrodis parodo musų žmonių kovą su Lietuvos 
laisvės priešais: Vokiečiais, Rusais, Lenkais.

Lietuvos Kariumenė
Didelio formato, 7x10 colių, labai graži popiera taip 

■kad paveikslai patalpinti tarpe teksto daro įspūdį kaip 
kokio brangaus albumo. Tuose paveiksluose rasi nevieną 
pažįstamą sau asmenį ar .tai Lietuvos veikėjų tarpe, arba/ 
tarpe Lietuvos kareivių ginančių Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę nuo Lietuvos priešų.

Lietuvos Kariumenė
Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika

lų, su prisiuntimu kainuoja .................... $1.50
Ta pati odos apdarais ... .... ............................................. 2.50
Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais .... 3.50

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“DIRVOS” KNYGNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Pranešimas

THE

GREAT NORTHERN
STEAMSHIP COMPANY

(Incorporated) 

BOSTON, MASS. / c

Praneša jog jau Rengiama Viskas 
Reikalingo Mėnesiniams

$110 į Abu Galu Pasivažinėjimams Europon
Boston—Southampton 

$110
VĮENAN GALAN $65 

Sujungiant į
London, Liverpool, LeHavre

Boston—Gothenburg
$138 

VIENAN GALAN $75 
Sujungiant į 

Christiania, Stockholm, Danzig 
Riga, Hellsing, Copenhagen

V1RŠMINĖTOS KAINOS APIMA GELŽKELIO LĖŠAS IKI 
PUNKTŲ ŠIAURĖN TAIP TOLI KAIP STOCKHOLM

Ši Kompanija planuoja pergabenti apie du tūkstančiu pasažierių 
kas mėnuo. Pasirengk pasivažinėjimui šios vasaros bėgiu.

Pasažieriu gyvastįs bus apsaugota 
VISAD-ŠILTAIS SAUGIAIS SIUTAIS 

kurie sulaiko nuo nuskendimo ir apsaugoja nuo peršalimo

Kelionė į abu galu, su visais ap
mokėjimais ant laivo, nėra išlai- 
desnė kaip vakacija čia pat na
mie! Sutikimui žmonių reikalavi
mų nebrangių išlaidų ir tuo pa
čiu sykiu patogaus ir linksmo va
žiavimo per Atlantiką, yra tiks
las Great Northern Steamship 
Company. Suorganizuota progre- 
sivių biznio žmonių kurie perma
tė išimtiną progą esančią dabar ne
brangiam pasivažinėjimui Euro
pon, Kompanija pasitarnaus tūk
stančiams inteligentiškų žmonių

kurie nori aplankyti mūšių laukus 
Francuzijoj, aplankyt Shakespearo 
šalį, Skandinavimų, žemę Vidur
nakčio Saulės, etc. Tai gyvenimo 
proga! Taip tai rodos; bet dar 
yra daugiau, ši kompaniją buda- 
vojasi nuolatiniam bizniui, pradė
dama naują laipsnį augštos klesos 
jūrių keliavimo vienos klesos pa
matais. Kad taip galima padary
ti su pusėtinu dar uždarbiu jau 
paaiškėjo ir toliau išrodoma mu
sų knygelėje. Pamatysit kad ji 
yra labai žingeidi.

MES TAIPGI JUMS PARODYSIME KAIP GALIT 
PASTOTI DALININKU PLAČIAUSIA KALBAMOS 

ĮSTAIGOS NEGU IKI ŠIOLEI.
Iškirpk ir pasiųsk mums su savo vardu ir adresu

A: Wikstrom 
Information Dep’t 
Edmunds Bldg., Suite 54 
Boston, Mass

I. am interested in securing full 
information regarding a trip to: 
Engalnd _____ _____
France _____ _____
Germany _____ ____ -
Sweden ____ _ _____
Norway ■ ____ - __ —
Denmark _____ _____
Baltic Provinces _____ _____
Finland _____ ____ _
Russia _____ ■----------
Name__ _____ -______________
Street or Rf.d. ____________ —
City or Town —--------------------
State _____ _———--------------

A. Wikstrom
Information Dep’t 
Edmunds Bldg., Suite 54 
Boston, Mass.

I am interested in becoming part- 
owner in the Great Northern 
Steamship Company.

Please send me prospectus and 
full particulars.

Name
Street or R.f.d..
City or Town
State ______



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Prineštoji12727 Randolph 6153

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
pusmetinis susirinkimas atsibus 
nedėlioj, liepos 1 d., Flynn salėj, 
5309^-11 Superior Ave., nuo 2 v. 
po pietų.

Nariai meldžiama atsilankyti 
kuoskaitlingiausia, nes yra pali
kę daug svarbių reikalų aptari
mui šiame susirinkime, ir jeigu 
mažai narių susirinks dabar, bus 
šaukiama ekstra susirinkimas ir 
busit baudžiami po 50c. už ne- 
pribūvimą. Taipgi pranešu val
dybos nariams kad visi lankytų
si susirinkimuose, nes labai ne
malonu kada valdybos narių ne
būna. Komisijų nariai taipgi šį 
įsitėmykit ir atsilankykit, nes 
apsiėmus kokį darbą atlikt reik 
ir išduoti raportas, o komisijų 
kartais nebūna susirinkime.

Iki šiolei buvęs Dr-stės iždi
ninkas rėzignavo, reikės rinkti 
kitas, todėl rinkimui ateikit va
ši nariai.

Taipgi pakalbinkit savo drau
gus prisirašyti į Draugystę, ši 
Draugystė neužsiima jokių par
tijų reikalais, vien tik savo rei
kalų žiuri, todėl jon gali kiekvie
nas prigulėti.

J. Ruškis, Užrašų Sekretorius, 
3101 Church av. Tel. Lin. 4646R

Sugryžo. Ketverge sugryžo iš 
Chicagos ir Detroito “Dirvos” 
'biznio vedėjas p. V. K. Račkaus
kas, praleidęs kelionėje penkiais 
dienas. Subatos naktį išvažia
vo į Chicagą, seredoj buvo Det
roite. Tose vietose atliko kele
tą bizniškų ir visuomeniškų pa
sitarimų.

Pėtnyčios vakare atsibuna ke
leto vietos veikėjų Sandariečių 
pasitarimas Sandaros Centro ir 
abelnai tautininkų srovės reika
lais paliečiančiais Cleveland© ir 
abelnai Sandariečius.

Gražus Sandariečių išvažiavi
mas. Pereitoj nedėlioj Sanda- 
riečiaa turėjo gražų išvažiavimą 
ant ūkės palei. Hudson, O. Vfei 
išvažiavo anksti ryte automobi
liais, ten pribuvo apie pietus, 
gerai prisivalgė, paskui buvo 
žaidimai ir pasikalbėjimas.

Dalyvavo apie.40 ypątų.

Išvažiavo vakacijoms. Birže
lio 23 d., Dr. J. T. Vitkus su mo- 
tere, Adv. John Mihelich su mo
tore (O. žvingiliutė) ir G. Neu- 
ronis automobiliais išvažiavo ke
lioms savaitėms į rytines valsti
jas. Mano aplankyt Pittsbur- 
ga, Washingtoną, Philadelphiją, 
Baltimore, Atlantic City, New 
Yorką, Providence, Bostoną, 
Lawrence, Portsmouth, Portlan- 
dą, Montreal} (Kanadoj), Alba
ny, Niagara Falls, Buffalo.
. Taipgi J. Bendleris su mote-, 
re išėjo pėsti į Pittsburgą birže
lio 17 d. Bendleris yra pereitą 
vasarą pėsčias nuėjęs iš Pitts- 
burgo į Waterbury, Conn., pas
kui vėl atgal, ir iš Pittsburgo į 
Clevelandą.

Dr. Vitkaus kompanija (pasi
vys Bendlerius Pittsburge, ir vi
si sykiu keliaus toliau.

Ant Holton avė. policija su
rado šviežiai atvežto alkoholio 
165 galiomis. Viską atėmė.

Į WHITFIELD SUGAUTAS 
DETROITE

| P ereitarp 'utarnipke Detroite 
'liko sugautas John Whitfield, 
ClevelandietiS, kaltinamas nušo
vime policisto gegužio 11 d.

Lentų pj©vykioje jis buvo įga
vęs darbą, ųžžįuręltojo išvežamų 

■ lentų ir medžių. Ten kitas dar
bininkas pradėjo nužiūrėti jį ir 
gailaus parašė laišką Cleveland© 
policijai. Tuojau Leit. Nevel iš
važiavo į Detroitą pasiimti čia 
reikalaujamą, žmogžudį.

Whitfield buvo užkluptas prie 
darbo utamihke apie 6 vai. va
kare. Jis panašiai buvo sugau
tas Madisone, Wis., apie mėnuo 
atgal, valgykloj, su savo drau
ge, bet per policistų neatsargu
mą, išsivedus jį į gatvę, paspru
ko ir dingo.

ŠiuodkartiL Infebrivo rizikudta 
iš policistų pusės kaip andai. Jį 
aną sykį pasiėmę poličistai norė
jo nesurakintą vesti, jis gražiai 
išėjo į gatvę, bet užtai ir dingo.

Leit. Nevel su Detroito poli
cijos viršininku pasitaręs gavo 
25 detektivus vykti su juo į pjo- 
vyklą, ir ta vieva liko visomis 
pusėmis apsupta Detektivai tu
rėjo išsitraukę revolverius. Lei
tenantas ‘Nevel nužiūrėjęs savo 
reikiamą žmogų staiga priėjęs 
prie jo pridėję® (revolverį prie 
kaktos pasakė jog “Krisi ant 
vietos jei pasii dinsi”, ir uždė
jo ant rankų , g '^ndinius.

Suimtas, W1 /(field (dar pra
dėjo ginčytis j >g jis ne tas ko 
policija j ieško, ir sakė darbo ofi
se gali prirodyt kad jo pavardė 
yra Sam Pecaro. Jis, mat, yra 
panašus į Meksikoną taigi ir'pa- 
vardę pasidavė Ispanišką.

Bet tuom sykiu policistas at
plėšė jo marškinius ir pamatė 
ant krutinės tris peiliu padary
tas žymes (sulyg kurių jis la
biausia buvo jieškoma.

Gal butų j iŠ ir dabar pabė
gęs, nes darbe turėjo automobi
lį, jau buvo gatavas apleisti dlar- 
bą vakarui atėjus; automobilio 
inžinas ėjo tuo laiku kai polici
ja jį apspito.

Clevelande esanti jo žmona, 
nors jis'su kita mergina gyve
no ir jos nepaisė,; sužinojus apie 
jo suėmimą apgailauja kad jis 
jau pagautas, jnęgalės
mirti naturale ’fn ifcia. Ji kalti
na tą nužudytą policistą, sako 
jeigu' jis butų žniondšku budu jį 
tą rytą areštavę!, Whitfield ne
būtų jo nušovęs!

Visu laiku nuli vyro prasišali- 
nimo jos namus sergėdavo du 
pdlicistai žiūrėdami ar ji negaus 
kokių žinių iš jos ir ar iš to rie
bus galinta Susekti kur žmogžu- 
dis randasi.

Suimtas, Whitfield pasakojo:
Aš nenušoviau policisto Grif- 

fino. Jis važiavo su manim ma
no automobilyje į policijos (sto
tį suareštavęs mane kaltinime 
plėšimų. Jis laikė j mane at
statęs savo revolverį ir kuomet 
aš mačiau progą išmušti iš jo 
rar.kų šautuvą, aš ir smogiau 
jam per ranką mušdamas ją į 
viršų. Revolveris tuo tarpu iš
šovė ir peršovė jį. Jis pats iš
lipo iš automobilio ir aš neži
nau kas su juo atsitiko. Norė
jau tą atsitikimą pranešti poli- 
cistui, bet' Susilaikiau. Paskui 
tapau apimtas baiiriės ir pabė-

gau iš miesto.' Aš pasiėmiau su 
savim Marę Price ir apleidau 
Clevelandą, bet aš nežinojau 
kad ji yra-tik keturiolikos me
tų amžiaus. Ją buvau privers
tas apleisti kuomet', .pabėgau, Iš 
policistų Madisone. ,

Whitfield negalėjo išaiškint 
kaip atsibuvo policisto palaido
jimas kažin kur atokioj krūmy
ne j, kaip jo rūbai sudeginta ’vie
noj vietoj ant kelio,' o lavonas 
rasta nuogas pakastas po seniu 
išgriuvusiu medžiu. (Prie ltd, 
jis buvo kelis sykius peršautas, 
o ne sykį.-

Whitfield tuoj liko pargaben
tas į Clevelandą. ‘Jis sakėsi ža
dėjęs subatoj pats gryžti ir pa-' 
sįduoti čia policijai.

Chestnut Grove daržas, State 
Road, pasidarė Lietuviams po- 
puliariška's. Ten yra gražbsą- 
lė pėšišpkįmui, gražios apielin-- 
kės pasivaikščiojimuLr Tenjtarį- 
kiai vasaros laiku 'nedekiieniais 
ir šiaip šventadiemaja-^tsibuipa 
Lietuvių piknikai.*’ v 1UL a I

Tėvynės Mylėtojų Draugijos" 
20 kuopa rengia didelį-pikniką 
toj vietoj nedėlioj, liepos 22 d. 
Bus gerą muzika,JI buS sttiagu 
pasišokti. Visi važiuokime!' ~

Seredoj Clevelande prasidėjo 
Amerikos Nejudinamosios, 
savybės (Real Estate) JpreIfli‘ąuT 
tojų tarybų suvažiavimais.' At
vyko iš visų sričių apie septyni 
tūkstančiai delegatų.

Lancaster, O., vaikų (baudžia
moje pataisos įstaigoje geleži
ne štanga užmušta tos įstaigos 
vištinyčios užžiurėtojaS, 47 m. 
amžiaus žmogus. Jis atrastas 
pusgyvis anksti ryte rištinyčioj. 
Dar prieš mirsiant, atsipeikėjęs 
ant kelių minulių kuomet jį už
tikta, jis.intarė vieną 15 mėtų 
amžiaus vaiką jį mirtinai sumu
šus. Tasai vaikas sugauta už 
keturių mylių nuo tos Įstaigos, 
pabėgęs užmuštojo žmogad's dra
panose. Kaip miręs' užžiureito- 
j-a's pasakė, vaikas,'vakarę ėjęs 
paskui jį iki vištinyčios, tenai 
smogė geleže per galvą norėda
mas gauti progą pabėgt ’iš tos 
Įstaigos.

Vai'kaa prie tok žmogžudystes 
prisipažino.

Karštis Cleveland© ir valsti
joje, kuris tęsėsi apie ,10 dienų, 
buvo priežasčia mirties apie ke
turiasdešimta žmonių. Daug pri
gėrė besimaudant,' kilti stačiai 
nuo karščio krito.

Termometras šešėlyje siekė 
iki 91 laipsnio.

šis birželių , mėnesio karštis 
yra didžiausias kokis kada at
menama šioje srityje; ’

Nuo pradžios metų Clevelan- 
de automobiliais užmušta 55 y- 
patos. Sužeista jau 1330 ypatų.

dirva

Kailių siuvėjai Clevelande nu
balsavo paduoti penkiolikai siu
vyklų. reikalavimą įvesti 44 va
landų darbo dieną lir minimum 
algą, o jeigu to nebus padaryta 
išeiti streikam Apie pora šimtų 

‘kailių siuvėjų ‘ yra mieste dir
bančių šalip didžiųjų krautuvių.

“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina -dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. ' Užrašykit.

REIKALINGA KAMBARIAI
, del trijų vyru, rytinėj miesto

•' • viso’ <lalyj- Geistina kad namie pa-
Praneškit

“Dirva”
kiti laikraščiu iš Lietuvos. 
_‘____t ____________ :______

’ Pardavimai
KAS NORI GREIT PIRKTI AR 

PARDUOTI AR MAINYT 
, Namus, Lotus, Farmas. Bučemes, 
Grosernes, Automobilius, ir k.' biznius 
Jeigu turit kokį namą išmokėję, ga
liu jums išmainyti ant didesnio na
mo. loto, bučernės, grosernes, auto
mobilio, ir . automobilius mailiau ant 
namų. Dar .kas jieškot pirkti turiu 
visokių namų didžiausius bargenus 
pasiskyrimui visose miesto dalyse.

Patarnavimas greitas ir teisingas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 12 pie-

gamintų vakarienę:
P. BARTULIS

7907 Superior Ave. Rand. 6153

JUBILEJINIS PIKNIKAS!
Laisvės Pašalpinė Draugystė 

rengia 10 metų sukaktuvių ju- 
bilejinį pikniką nedėlioj 8 d. Lie
pos, July, 1923, amt State Road, 
Chestnut Grove. Pradiįia nub 10 
vai. išryto. Paminėjimui sukak
tuvių draugystė taipgi numažino 
įstojimo mokestį ant prisės (tik 
per vieną mėnesį). Norinti pri-.... . _________ 4---

tų. Po pietą nuo 2:30 iki 8 vakare. I surašyti prie Lafevės DraugyS-
Septintadieniais nuo 9 iki-12 vai. 

GED. KAUPA & COMPANY 
Lietuviška ’ Pinigų Siuntimo ir 
Laivakorių Pardavimo Agentūra 

6603 St; Clair Avenue

teis pasinaudokit pinga.
Visi ruoškitės amt pikniko, p 

busit patenkinti.
(27) Komitetas.

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Eikit Pirkti Petnyčioje į 
BAILEY’S

©IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
Atsibuna kas Nedėldienis 2 :45 po pietį
Wm. Abel Salėj 701 7 Superior Avė.

Įžangą Dykai ^4- Kolektų Niekad Nebus;'
SvarbiųJknygų galima gauti pasiskaitymui: I

MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS , - ... i 25c
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ -....................................... - - 25c
KĄ ŠV. PAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ - - - - - - - iM

Kreipkitės j “Sargybos Bokštas” 18 Concord St. Brooklyn. N.Y.'

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškon mau- 
dynėn, kur jiems geriausia patinka, 
nes 
šią 
jus

yra visoki patogumai ir geriau- 
patarnaujama. Taigi ateikit ir 
kurie dar nebuvot. (.30)

KAINA TIK 25 CENTAI.
921 St. Clair Ave.

Netoli E. 9th Street

Ekstra Pigiai Parsiduoda
Dviejų šeimyųn namas, 16 kambarių, 

visai lengva padaryti 4 šeimynų.
Yra 5 garadžiai, didelis lotas. Kai
na tik $14,500. Reikia mokėti $4,000.

Dvi saldainių ir groserio krautuvės, 
viena randasi 1066 Ansel Rd., ki

ta prie E. 79th St. Rendus pigios. 
Pardavimo priežastis, savininkai iš
važiuoja į savo šalį greitu laiku.

J. A! PEČIULIS 
1219 E. 83rd St.

PARDAVIMAI

NAMAI NAMAI NAMAI

Nieks Nepatarnaus Jums 
Geriau ir Pigiau!

Ateinant Suvienytų Valstijų 
Neprigulmybės šventei, 'liepos 4 
d., nesipirkinėkit, neduokit vai
kams pirkti jokių šaudomų da
lykų, nes visi kurie gatvėse šau
dys bile pabūklu ar leidys keikiasi 
•ugnis bus areštuojami ir bau
džiami. Nežiūrint policijos už
draudimo, tūlos krautuvės par
davinėja šaudomus pabūklus, 
bet už šaudymą nukentės jų pir
kėjai, o ne krautuvninkai.

Wade parke tą dieną vakarė 
atsibus miesto parengtas šau
dymas ir laidymas ugnių į orą.

IŠPARDAVIMAS 
Nuo 2 iki 3 vai.

’ VYRŲ 7y2c SKEPETAITĖS
’A" ' 4c

Baltus spalvos nosinės skepetai
tės. Geros rūšies. Žemės Grindys 

49c TURKIŠKI ABRUSAI 
33c

* Baltinti,balti abrusąi; dideli, sto-
’ri, sugeriančios rūšies. Gražiais 
'kraštais. Žemės Grindys
. VYRIŠKI ŽEMI ČEVERYKAI

$3.50
• Rudi ir juodi; paimat iš regu- 
.liario krovio. Geros rūšies.

Antros Grindys 
’ VAIKAMS $1.85 BLIUSKOS 

$1.15
Balto poplino sportiškos blius- 

koš, taipgi-madraso. Gero darbo. 
'Mieros 7 iki 16. r Antros Grindys 

98c SATINO APATINIAI 
72c, . .

Motėriški anpatiniai andarokai. 
■Balti ir ružavi. Ketvirtos Grindys 

MERGINŲ ČEVERYKAIČIAI
/$1.98

■ Taipgi vaikų. Žibančios odos, su 
^dirželiu. Plačiais pirštais, gumi- 
vniais kulnais. Mieros. 8% iki 2.
r ' Ketvirtos Grindys
'■ 59c PATIESALŲ KRAŠTAI

39c
■ Jardo pločio, šviesių ir tamsių

^spalvų.........:•-... Penktos Grindys
> $1.49 ETAMINO LANGINĖS
> 99c

Su išsiulėtais kraštais ir mezgi- 
^niais. 2tį jardo ilgio. Baltos spal- 
>vos Pora 99c. Penktos Grindys 
<$150 PASTOVUI KOPĖČIUKĖŠ
> ' 98c
s Virtuvei kopėčiukės, tvirtai pa
darytos. Trijų laiptų ąugštumo. 
f Penktos Grindys
'MERGINŲ AUDEKL. SLIPERIAI

37c ,
f Moterims ir merginoms Terry 
'audimo sįiperiai. Del pavandenio. 
^Micros 3 iki 7. Skiepe.
> 69c NEBALTYTOS PAKLODĖS
> 46c
> Geras paklodėms audimas, tvir-
Stai nešiosis. Skiepe.
C 85c BEEF, IRON AND WINE
> 48c
š Pilnos puskvortes bonkose. Po- 
<puliaris tonikas. žemes Grindys

- MOTERIŠKI SANDALAI X
$3.69 X

Taipgi augančioms merginoms.X 
Geros odos. Ketvirtos GrindysX 

$4.89-$7.50 ‘.SKRYBĖLĖS
$1.00

Moterims ir merginoms. VisoseV 
spalvose. Ketvirtos Grindysxf

$2.45 MAUDYMUISI SIUTAI O
$1.69 J

Vaikams. Vilnoniai. Mieros 28 <► 
iki 32. Antros Grindys^b

5c SUN BRITE 7 UŽ A
25ę

Sun Brite valytojas indam švei-^ 
sti. Septintos Grind y s/K
38c PUODUKAI IR TORIELĖS X

25c X
Melsvi puodukai ir torieles; po*X 

ra po 25c. Septintos GrindysX
VAIKAMS SLIPERLAI V

$1.93
Raudonais ar baltais apvadais.V 

Geros rūšies. Mieros 8% iki 11. x
f Skiepe^

39c FILET MEZGINIAI, jardas A
26c

'Langams tiesti mezginiai, jar-^ 
do pločio. Balti. Penktos GrindysA 
29c PLONAS PERKELIS — 19c-X

Geros rūšies perkelis, 36 coliqX 
pločio. ‘Jardas 19c. Skiepe.X

6 kambarių pavienis, su 2 gara- 
džiais, ant E. 85 netoli Supe

rior. $6,200. Reikia $1,000 įmo- 
kėt, likusiu^ po $50 mėnesyje.
E. 61 st. arti Superior — 3 šei

mynų namas, su garo šiluma, 
didelis lotas'. Kaina $8,600.. Rei
kia 'įmdkėtr<$4,T)00.'
Netoli E, 7,0 ir Superior, 4 šeim. 

mūras'su 2’ .eimynų medine.
$25,000. Inmbkėf ^$5,000.
Giddings Rd. netoli Superior, 3 
šeimynų, lotas 37x170. $13.500'.’ 
Ant išmokesčio.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. 

Rand. 6153.

PIRKIT FARMAS
40 akrų, 2 mailės į miestą, užsėta 

javais, geri budinkai, gera žemė, 3 
arkliai',1 4 karvės, 5 kiaules, 100 vil
tų, 3 antrjs, 13 indikų, ir padargui 
$2,800. Reikia jmokėt kiek gali. ,

300 akrų, dideli geri budinkai, už
sėta javais; 25 karvės, 6 arkliai, 30 
kiaulių ir paukščiai, mašinos, viskas 
$16,000.

360 akrų, mažas budinkas, $4,500. 
Reikia įmokėti 
namų.

P; D.
Real Estate

$500, ir mainais ant 
(26) 

ANDREKUS J,- 
Pentwater, Mint

O nelaime 1 Yra daug žmonių 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas -patars 
naudoti

Raffle 
pleiskanų mirtinąjį priešę 
Suvilginkite Ruffles savo galt 
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir- 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiekose, arbą priaiųe- 
kito 75c. tiesiai į labaratorij^.

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

Brooklyn, N. Y.

NAUJIENA Cleveland© LIETUVIAMS
Atidarė naują Paveikslų Studiją Lietuviams patogiausioj . 
vietoj, šalę Lietuvių Salės. Darbą atlieka tikrai artistiš
kai, nes fotografijos mokslą baigė vienoj iš didžiausių New 
Yorko mokyklų, taipgi dirbo puikiausiose paveikslu,S^ūįli-..į 
jose New Yorke. Darbą padaro gražiai už numažintas kai
nas. Padidina paveikslus iš mažų, spalvuoja naturalėmis 
spalvomis. Viskas garantuojama.

• J. J. STANKUS
New Yorko Fotografijų Artistas 

6,905 SUPERIOR AVE. Trįs durįs nuo Lietuvių Salės Į

KATAI
FR^

Buvo Pas
1 Taikyti

DA
IR DARI

“Dirvos” Agentūra sudarė naujus ry
šius su Lietuvos Bankais, — todėl “Dirva” 
gali greitai ir teisingai persiųsti ..Tusų pi
nigus Lietuvon, taip giminėms taip ir vi
suomenės organizacijoms.

Per “Dirvą” siunčiami pinigai yra iš
mokami: KAUNE BANKUOSE — LITAIS 
arba AMERIKOS DOLARIAIS; VISUO
SE LIETUVOS PAŠTUOSE IŠMOKAMA 
LITAIS.

Kas siuntė pinigus Lietuvon, per “Dir
vą”, nesigailėjo: pinigai nuėjo greitai ir 
saugiai.

Jei suskubsite dabar pasiųsti, Lietu
voje gaus pinigus dar prieš pavasarį. — 
Nesi vėluokite!

“Dirvos” kursas yra žemesnis už visų 
kitų įstaigų kursą; — ypatingai siunčiant 
dideles sumas mes duodame daug geresnes 
sąlygas negu kiti! *

Visokiais reikalais rašydami adresuokit:

Keliolika moterų padavė ap- 
r-T racijas už polici!s,tęsf C3ęyęląn-=. 
de. Po fiziško jų i^'gz’amiriayą-' 
mo tik penkios teliko 'tinkamos. 
Jos egzaminuojama protiškai, 
įvairiausiais klausimais—- Gal ir 
sulauksime moterų poiictečių,—- 
to reikallauja Miesto Motetų Klu
bais. 'i' :

IŠMOKĖTA
PERLAIDOS, 

šitos perlaidos, siųtsosįii pęr.
“Wirvos” Agentūra, yra išmokė^
ta Lietuvoje:
Al. Vokietaičiui Litų 50
P. Gregai un ui IR 100
Z. Jonyčiuii ;’ 450
P. Petraičiui ” 100
E. Sukarauskaitei * ” 100
M. Bakučiutei ” 50
M. Gavelienei ” 100
P. Gai'liunui ' 200
Kr. Gailiušiui ” 200
M. Bu'bnieneu ” 150
J. Karpavičiui ” 150
E. Alaskevičiutei ” ioo
T. Gardziuliui ” 150
J. čepukui Doalrių 650
V. Didžiulienei ” 150
D. Petruliam iri Lenkų

markių 440,000
Siuskite pinigus Lietuvon tik

tai per “Dirvos” Agentūrą, čia 
gausit pigiausį kursą,, čia rasi
te greičiaus} patarnavimą ir 
draugingą patarimą.

“DIRVOS” AGENTŪRĄ
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

“D I R V A‘
7907 Superior Ave.

(Vietiniams: Ofisas atdara iki 9 ■'rak.)

*

IŠPARDAVIMAS
Nuo 3 iki 4 vai'.

€> 17c BALTINTAS AUDIMAS
X 'n^C
j' Pūslinis, del naminių ^suknių. Ge
trai nešiosis. Žemes Grindys 
<> VYRIŠKOS 35c PETNEŠOS
$ z 24c
C* Vyrams storos ar lengvos p.et- 
^nešos. Pilno ilgio. Žemės Grind.

I
 MOTERŲ UNION SIUTAI

25c
Moteriški vatiniai union apati

niai; mieros 38 iki 42. 39c vertės.

Žemės Grindys

5c FIOLKŲ MUILAS, 36 už

$1.00

Padarytas Sweathart muilo iš
dirbėtų. 36 šmotų dėžės. Kožnas 
indėta kartorie.

$3.95 SKUDURINIAI

$2.59
_ Colonial skuduriniai

4.6x7.6 mieros. Abiemšiosis.

IŠPARDAVIMAS g 
nuo 4 iki 5 vai. A

45c LIGONINĖS VATA V
29c

Geros rūšies vata, svaro voluke.^P 
Po 29c. Žemės Grindys^

$1.25 STALTIESĖS <>
83c <►

Pūslinės staltiesės, 58 colių plo-A 
čio. škotiško darbo, išbals porojA 
skalbimų. Jardas 83c. žemes Gr./k 

MOTERIŠKOS VESTKOS X 
7c X 

šveicariško audimo vestkos; mie-*/v 
ros 36 ir 38. Nevisai geram sto*X 
vyj. žemes Grindys^
5c iki 7'/jC SKEPETAITĖS, 2 užV 

7c 4 
Moterims. Gražios nosinės ske-<P 

petaitės; vienodų spalvų ir išsin-A 
vinėtos. žemes GrindysA

79c ŽOLINIAI PATIESALAI X
48c a

Mieros 27x54. Daugybe spalvųA 
ir marginiu. Penktos GrindysX 
LIKUČIAI LANG. UŽTIESALŲ X 

39c X
Visoki megstiniai langams

tiesalai galima sutaikyt i poras.^T 
Penktos GrindysxF 

$1 TUZ. VANDENIUI STIKLŲ <> 
69c 4

Stori stalui stiklai. Tuzinas poA 
Septintos GrindysA 

MILTAMS KUBILAI A 
89c 4

nudažyti, 25 svarų mie-^
Septintos Grindys/k

69c.
$1.50

Žemės Grindys
' PATIESAI

patiesalai-.
pusėm ne-

Penktos Grindys

Baltai 
ros.
15c NEBALTINTAS MUSLINAS

10c
Nebaltintas muslinas, 36 colių, 

pločio. Švarus ir greit išsibaltins.
Skiepe.'

65c GINGHAM APATINIAI '
44c

Gražus moteriški apatiniai an-‘ 
darokai. Visokiu mierų. Skiepe.1

VAIKŲ $1.39 OVERALLS
99c '

Išvieno siūti mėlyno ir balto mi-' 
šinio. Vaikams 8 iki 14 metų.. 

Antros Grindys;

A. B. Bartoševičius
SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

, CLEVELANDE
Siunčia pinigus į Lietuvą ir j visus kraštus. 

Parduoda Laivakortes ant Geriausių 
Linijų ir Greičiausių Laivų.

Registruotas Lietuvos Atstovybėje Notaras: 
Patvirtina visus daromus Lietuvai popierius. 

Įvairius patarimus suteikia dovanai.

3352 SUPERIOR AVE CLEVELAND

S DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIU 
į j THE A. B. SAVINGS & LOAN GO. 
9--------- :-------------------------------------------------------

MES MOKAM 
už PADĖTUS 
TAUPYMUI

PINIGUS

NUO DIENOS
PADĖJIMO iki
DIENAI

IŠĖMIMO

3 
sį

The A. B. Savings and Loan Company 
yra inkorporuota pagal Ohio Valstijos tiesų; 
ant $250.000.00, ir yra vedama gabių Cleve
land© biznierių. Kompanijos tikslas yra pa
gelbėti šio miesto gyventojams duodant sau
gią įstaigą taupymams. Taipgi skolinant pi
nigus statymui namų.
CJ Pinigai.padėti j The A. B. Sayings & Loan 
Co. ''yra ’visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
ir patiems taupyto jams ant knygelių.
<JOhio Valstijos Namų ir Paskolos Depart- 
mentas turi nuolatinę savo kontrolę ir revi
ziją užtikrinimui saugumo.

Bėgyje pastarų 15 metų nei dolaris nepra
dingo taupyto jams kurie dėjo j Savings ir 
Loan kompanijas,

C! Bėgyje pastarų 30 metų netoli Du Šimtai 
Milijonų Dolarių buvo investinta į šitokias įs
taigas.

Ši ištaiga yra rankose gerai žinomų miesto 
biznių istorijoje žmonių, patyrusių ir išban
dytų, ypatingai apsipažinusių su bankinėmis, 
namų, nejudinamos nuosavybės ir paskolų 
operacijomis. Kompanijos vedėjų atsidavi
mas reikalų vedimui savo laiku ir gabumais 
garantuoja teisingumą ir atsakantumą.

The A. B. Savings and Loan Company
3352 SUPERIOR AVE. Kampas E. 34 St

Bankinės valandos: Kasdien nuo 9 iki 3.
Vakarais: Utaminkais, Ketvergaįs, ir Subatomis: 6 iki 8.

į DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ
6 j THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. j

Darbų ėji 
į reikalavimas 
I trialių centi 
B stori augšči: 
E šiolei. Didė 
f gauna užtel 
i lingu amatai 
f bininkų.
; žymi stok 

matoma rise 
K ‘pietiniu va! 
■' juodųjų dai 
,■ valstijas lab 
‘ rių valstijų

Visoje šal 
kalaujama < 

; ir geležies (
Giriose ir 

darbininkų k 
. Tik kasyk 

■ do aplėtėjęs.

Prasidėjus 
Javiniams ką 

- hvai visi ati 
' jas, Amerik 

jos preziden 
prieš tai pro 
mus valdžia: 
Irlausimas b 
rudenį pars! 
sėdžiams, n 

' gerai dirbtu 
kų. Gompe 
sti kad ateiv 
ma plačiai ą

Pittsburg, 
tinning Čo. 
gaztu išsives 
žiau ar daug

Bostone t 
streikas baig 
rytios susitai

Chicago j p 
ju streikas, 
šimts dienų. 

, Apie 3,000 
; darbus reikak 
landą mokesti' 

į Išmėtė radi 
[šių konferen 
Pa. — čia at 
kasių konfere 

įįfigliakasių a 
įkalbos, išvyta 
keli radikalai i 
li sutvėrt daba 
šaką, radikalę, 
vikai visose < 
įdjrti liniją, 
keturis radikal

Lewis, paaišk 
ją organizacija 

[Sovietų agentų, 
tori suardyti a 

šioje (konfert 
itaglies 'darbinii 
naujus reikalav 
limo, ant 20 m 
prasideda kasyl 
ifiarbininkų atsi 
tą klausime. 
F Iš valdžios bu 
!įliakąsių konfei 
mas kad nebūtų 
kas nuo rugsėjo 
'sibaigia sena s 
laviais.
įį Operatoriai no 
*ai sutiktų ant d 
Meto, vietoj vii 
W būdavo.

šiose dienose 
to srityse Frau 
“mi 1,500 Vol 
^tininkų df jų 

-wiijos darbi 
įyrikdo^ Apit 

fflfAn'giijdls ind
yra patiri 

“4. Valstijas. I 
prasidėjus jl< 
Sto prasideda. 

‘1®! Kanados re 
"’i’Kdarbininku 
’JW-Yalstija 
šią leli’Tnas. 1

8a,iLnitijos, / 
®nnė8 Europos,


