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Popiežius Kviečia Francuzus
ir Vokiečius prie Taikos

KATALIKŲ BAŽNYČIOS GALVA RAGINA 
FRANCUZUS MINKŠTINT IŠLYGAS.

Buvo Pasiūlęs Užbaigt Ruhro Okupaciją ir Pradėt 
1 Taikytis, Vokiečius Ragina Paliaut Sabotažą 

ir “Ramų Priešinimąsi”.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Darbų ėjimas ir darbininkų 
į reikalavimas daugelyje- indus- 
L trialių centrų dabartiniu laiku 
Į? stovi augščiarisia negu kada iki 
į šiolei. Didėsės industrijos ne- 
I gauna užtektinai jiems reika- 
į lingu amatninkų ir paprastų dar- 
t bininkų.

žymi stoka ūkių darbininkų 
F matoma visose šalies dalyse. Iš 
Į; pietinių "" „
i juodųjų darbininkų į šiaurines 
Į. valstijas labai apsunkino pieti- 
f nių valstijų ūkininkus.

Visoje šalyje labai daug rei- 
L kalaujama darbininkų į plieno 
t ir geležies darbus.

Giriose irgi negaunama tiek 
f darbininkų kiek reikia.

Tik kasyklų veikimas pasiro- 
į do aplėtėjęs.

Prasidėjus fabrikantų reoka- 
L tarimams kad butų leidžiama lai- 
|‘ svai visi ateiviai į Suv. Valsti- 
r jas, Amerikos Daibo Federaci- 
| jos prezidentas Gompers pakėlė 
£ prieš tai protestus ir persergėji- 
ti^mus..valdžiai to nedaryti. ,Tas 

klausimas be abejo bus pakelta 
E rudenį parsidėjus (kongreso po- 
E sėdžiams, nes darbams einant 
■ gerai dirbtuvėse stoka darbinin- 
I kų. Gompers iškaflno perserg- 
l sti kad ateivybei nebūtų bando- 
[ ma plačiai atidaryti duris.

Pittsburg, Pa. — Vulcan De- 
I tinning Co. dirbtuvėj chlorino 
į gazui išsiveržus aįpnuodinta ma* 
E žiau ar daugiau 200 darbininkų.

Bostone telefonų operatorių 
t streikas baigiasi. Užvesta ta- 
I rybos susitaikymui.

Chicago j pasibaigė budavato- 
t. jų streikas. Streikas tęsėsi de- 
į šimts dienų.

Apie 3,000 darbininkų pametė 
darbus reikalaudami po $1 į va- 
landą mokeSties.

Išmetė radikalus iš angliaka- 
, siu konferencijos. Scranton, 
■ Pa. — Čia atsibuvusio j anglia- 
' kasių konferencijoj, po aštrios 
(angliakasių unijos prezidento 

kalbos, išvyta iš konferencijos 
bpkeli radikalai atstovai kurie no- 
Į Ti sutvėrt dabartinėj unijoj kitą 

šaką, radikalę, kaip daro bolše
vikai visose organizacijose, ir 

į ardyti uniją. Supykę delegatai 
’ ‘ keturis radikalus apdaužė.

' Lewis paaiškino jog toji nau- 
į; ją organizacija yra kurstoma iš 
į sovietų agentų, o ją tveriantieji 

nori suardyti angliakasių liniją.
- šioje .konferencijoje Įdėtosios 

Į anglies 'darbininkai tariasi apie 
naujus reikalavimus algų pakė- 

i limo, ant 20 nuoš. Liepos 6 d. 
I prasideda kasyklų savininkų ir 
> darbininkų atstovų tarybos al- 

gų Mausime.
Iš valdžios buvo priduota an

gliakasių konferencijai pareišfld- 
mas kad nebūtų rengiama strei-

I kas nub rugsėjo 1 d., kada pa- 
sibaigia sena sutartis su darb- 

į daviais.
į Operatoriai nori kad darbinin- 
i kai sutiktų ant dviejų metų kon- 
I trakto, vietoj vieno, kaip iki šio- 
į lei būdavo.

šiose dienose iš užimtų Ruh- 
| N srityse Francuzai išvarė iš 
į' namą 1,500 Vofldečių gelžkelių 
r darbininkų dr jų šeimynų.

į Alpti jos darbininkai rengiasi 
į A® r ikon. Apie 45,000 geriaiu- 

! r sįiyAnglijos indUstriaiių darbi- 
n*t<ų yra pasiryžę iškeliauti į 

į Valstijas. Su liepos 1 die- 
i I ^prasidėjus įleidimams, atei- 

l n® prasideda.
I '.‘Ir Kanados rengiasi daug at- 

S tivjik darbininkų įvažiuoti į Su- 
I tienyths Valstijas kaip tik pra- 

i| tides lurtūnas. Tie yra tsuvažia* Į
j Salių, Italijos, Ru-

I . 2 Tiirtkijos, Armėnijos ir vi-
I dūrinės Europos.

valstijų imigravimas

Popiežius Stengiasi Su
taikant Vokiečius ir

Francuzus
Roma. — Popiežius Pijus pa

reiškia, su nusiminimu, kad nuo 
jo popiežiavimo pradžios, nežiū
rint jo dedamų pastangų įvesti 
Europoje taiką, tarptautiniai 
santikiai nepagerėjo, bet dar pa* 
blogėjo, ir jis labai susirūpinęs 
kas virs ateityje.

Popiežius išreiškė pageidavi
mo kad butų duodama Vokieti
jai švelnesnės atlyginamo išly
gos, kad butų paruošta ne taip 
skaudus garantijų reikalavimai, 
ir kad kreditoriai nereikalautų 
perdaug.

Po Duisburgo riaušių ir sabo
tažo, popiežius taipgi kreipėsi į 
Vokietiją siūlydamas sulaikyti 
tokį elgimąsi jeigu norima tai
kos. Popiežiui neramu kad Vo
kiečiai veda tokį sabotažą prieš 
Francuzus užimtoj teritorijoj.

Savo pasikalbėjime su Fran- 
euzij os „pasiuntiniu.* Vatika n an, 
popiežius išsireiškė labai susi
rūpinęs pavojumi bolševizmo 
kuris plečiasi Vokietijoje pasek
mėje Vokietijos žmonų vargo.

Bei

šitą 
per-

Susprogdinta Belgų Ka- 
riumenes Traukinis

Berlinas. — Apie 50 ar 60 Bel
gų kareivių užmuštą,- eksploda- 
vus bombai ant gelžkelio tilto 
ant Reino birželio 30 d. Karei
viai buvo okupacijos ruožte Du- 
isbugre 'ir buvo bevažiuoją 
gijom

Vokiečiai kaltinama už 
tragediją, ir okupantai juos 
sekioja.

Duisburgo majoras ir daug flei
tų valdininkų aerštuota ir paim
ta užstatalis už kaltininkus ku
rie susprogdino tą tiltą.

Gen. Degoutte, okupacijos ka- 
riumenės komandierius, paskel
bė jog visi Ruhro miestai palei 
kuriuos koks Vofldečių sabota
žas atsitiks bus palaikyti atsako
mybėje ir baudžiami.

Francuzai užėmė į savo kon
trolę Kruppo dirbtuves Essene. 
Prie to, dar daugiau miestelių 
okupuojama, ir nekurie miestai 
visiškai atkertama nuo susinėsi
mo su Vokietija.

Vokiečiai Tiešinasi Po
piežiaus Žygiais

Berlinas. — Padrąsintas po
piežiaus atsikreipimu į Francu
zus minkštinti spaudimą Vokie
tijos, kancleris Cuno savo 'kalboj 
Barmeno Landtage pasakė jog 
“ramus priešinimąsi turės būti 
iki laimingo galo”. Cuno taipgi 
nutėmija, šalip popiežiaus pa
stangų, Anglijos spaudimą se
nos savo draugės Francuzijos 
taikytis, taipgi Anglijos didini
mą oro laivyno kaipo kompeti- 
ciją Prancūzams.

Kurie pažįsta kanclerį Cuno 
sako jog jis nenusileis ir laiky
sis prieš Francuzus tolei kolei jis 
bus kancleriu.

Poincare Pasiryžęs Lai
kytis Savo

Paryžius. — Premjeras Poin
care .pareiškė. jog-*Erancuziją 
nepakeis nei nešvelnins savo nu
sistatymo Ruhro okupacijoj jei
gu Vdkiečiai nenusileis. Su An
glija jis norėtų pradėti tartis 
Vokietijos atlyginimų 'klausime. 
Belgijos premjerais Theunis su* 
gryžo savo vieton, ir vėl stori su 
Francuzija. Francuzija negali 
sutikt ant popiežiaus pasiūlymo 
pabaigti okupaciją. Abelnai sa
kant, Poincare išdidžiai paeriš- 
įkė: “Mes nemanom išsižadėt sa
vo pergalės”.

Francuzų-Anglų Sąjun
gos Nėra

Londonas. — Anglų-Francužų 
draugingumo ryšiai jeigu kdkie 
buvo dabar liko tik praeities da
lyku. Paskiausia pasirodė pasi- 
didinimas plyšio taip tų dviejų 
šalių kada Anglija nutarė didint 
oro laivyną ir užvaldyt orą.

Anglijos ir Francu rijos nesu
sipratimai už atlyginimus iš Vo
kietijos ir Įeitais politikos Mausi
mais dabar liko ihlitarišku tėmi- 
jimu viena fleitos Skersai perta- 
ką, ką kuri darys.

Anglijos premjeras Baldwin 
pareiškė jog Britanija įrengs 
didžiau'sį oro laivyną apsigyni
mui “nuo atakų tvirčiausių sve
timų orinių spėkų kurios gali 
pasiekti”. Pirmutinė tokia yra 
Francuzija fleuri pasieikti gali už 
keleto minutų oro kelionės.

Dabar kalbama jog Baldwin 
nori susiartint su Amerika ir 
bandyt tartis oro spėkų apsiri- 
bavime, bet abejojama ar Fran
cuzija ant to sutiks. ,

Anglija galutinai mano nusi
statyti savo atsinešimą į Vokie
tiją atlyginimų reikale ir tada 

įdaryti visai priešingai negu pa- 
i tiks Francuzams. Kolei kas dar 
laukiama galutino. Francuzų at- 

Į sakymo.

Turkai Reikalauja Senų 
Skolų Atlyginimo

Konstantinopolis. — Praneša
ma iš Angoros jog pasiųsta Is- 
met Pašai, Turkų delegacijas 
vadui Lausannoj, kad butų rei
kalaujama senų Turkijos rfkolų 
atlyginimo. Jeigu tame klausi
me nebūtų susitaikyta, Ismetui 
įsakyta apleisti konferenciją.

Turkai ir aliantai sutiko ati
dėti į šalį reikalavimus atlygi
nimo karo nuostolių, ir buvo ti
kėta jog Turkai atsisakys rei
kalauti iš kitu šalių jiems sko
lų ar šiaip indėtų pinigų.

ATEIVIAI VERŽIASI 
AMERIKON •

Prasidėjus naujai ateivių kvo
tai nuo liepos 1 d., prasidėjo ver
žimąsi ateivių į šią šalį. Apie 
15,000 ateivių kelToli'koj laivų 
jab buvo suvažiavę ir? laukė tik 
liepos 1 d. Tuoj po 12,vai. nak
tį, į liepos 1 d., pirmialįsias per
ėjo eilę Italijos laivas su 776 pa- 
sažieriaiS. ’

Daugybė dar laivų atsiskubi
na norėdami išleisti savo veža
mus pasažierius. Tūkstančiai 
žmonių turės but grąžinami.at
gal. Laivų kompanijos suima 
žmones jų šalyse ir prižada pri
statyt į Ameriką, bile parduoda 
jiems laivakortes. Daug atga
benta net iš Azijos, iš už 5,000 
mylių.

Rusai Boikotuoja Švei
cariją i

Maskva. — Pranešama jog 
Ukrainos ir Trans-Kaiikazijos 
sovietų 
prie Rusijos boikotavimui Švei
carijos, kurios mieste Laųlsan- 
nęj buvo nužudyta Vorovsky, 

’sovietų atstovas.

NAUJAS LIETUVOS 
KABINETAS

Washington, birž. 30 d. (L. I. 
• B.). — Naujo Lietuvos Minis- 
i patiekė Seimui savo deklaraci- 

kamas:
Galvanauskas — Mini&teris 

Pirmininkas ir Užsienių Reika
lų Ministeris.

Krupavičius — žemės Ūkio.
Naruševičius — Susisiekimo 

(jo sutikimas dar negauta, jis 
yra atstovu Anglijoje).

Tumėnas — Teisingumo.
Zaikauskas — Vidaus Reik.
Sližys — Krašto Apsaugos.
Petrulis — Finansų, Prekybos 

ir Pramonės..
Rozenbaumas — žydų Reik.
Naųjaą Ministerių Knibinėtas 

paitekė Seimui savo deklaraci
ją

Liuosuoja Airius Imti
nius

Dublinas. — Pranešama jog
respublikos prisidėjo | Laisvos Airių Valstijos valdžia

pasiryžus paliuosuoti iš kalėji
mo 835 nelaiSvius Airius respu
blikonus suimtus nuo balandžio 
1 dienos.

GHICAGOS .^NAUJIENOS

Uždėjo Raudoną Val
džią

Atėnai. — Bulgarijos komu
nistai paskelbė (sovietų valdžią 
Caolfer miestelyje. Jie esą ge
rai apsiginklavę ir atmušė .val
džios kariumenę ’ ėjusią prieš 
juos. Bulgarijos valdžia areš
tavo komunistų vadą pribuvusi 
į Sofiją iš Maskvos.

Suimta 200 Bolševikų
Parma, Italija. — Kareiviams 

lydint lavoną į kapus, komunis
tai užpuolė laidotuvių (procesiją 
ir pradėjo šaudyt. Du kareiviai 
ir vienas fascistų legionierius 
sunkiai sužeista. Du šimtai ko
munistų po to liko areštuota.

Dr. K. Drangelis ir p. Bronislava Bernotaičiutė-Drangelienė
Dr. K. Drangelis yra .nuo senai pasižymėjęs rimtu ir intakingu 

darbu tarpe Chicagos ir abclnal Amerikos Lietuviu. Nuo pat karo 
pradžios Dr. DrangeRe veikliai dalyvauja visuomenės darbuose; ne
maža pasidarbavo būdamas Liet. Neprigulmybės Fondo ir paskui 
Lietuvių Politinio Iždo Pirmininku.

Birželio 24 d. Dr K. ir B. Draugeliai, apvaikščiojo 5 .motų sukak- 
’ tu ves savo' ženy binio gyvenimo. ' Ą , ,Sekanti Karė ĮŠnaikfns 

Civilizaciją, Sako
Lloyd George

Londonas. — Lloyd George, 
kalbėdamas Oxford Universite
te, pareiškė jog sekantis karas 
išnaikins civilizaciją. Kad taKįp 
bus, yra aiškus ženklai. "Tai
kos paukštis sėdi ant amunici
jos sąšlavyno”, tikrina tas buvęs 
Anglijos premjeras.

Anglija praleido 15,000,000,- 
000 svarų sterlingų ant karo, 
ir todėl valstybė turėtų turėti 
užtektinai pinigų nušlarimui

Viskas Busią Reikalinga 
. Paimti Karės Laiku

Helena, Mont. — čia riešėdo- 
mas, Prezidentas Harding savo 
prakalboje perstatė dvilinką 
programą užtikrinimui lygybės 
darbui ir kapitalui taikos laike, 
ir atsitikime karo. Karo laike, 
sako prezidentas, ne tik vyrai 
turi būti paimta tarnybon bet 
sykiu visi kapitalai ir industri
jos. Taikos laiku, darbininkai 
turi turėti tas pačias teises or
ganizuotis kaip ir kapitalas.

“Neužtenka pašaukti jaunus 
vyrus kariumenėn”, prezidentas 
sako. "Neužtenka gauti liuosno-X O v ---------- -- OrUVAJ. UUu&lCJrisa gWUU IIUOBUO”

skurdžių ir biednuotių gyvenamų L, pasidavimą tarnybon moterų
sričių, kurių 3,500,000 tik vie
name Londone apleistuose kam
puose gyvena.

Lausannos Konferenci
jos Bėgis

Lausanna. — Artimųjų Rytų) 
taikos derybose, iŠ aliantų pu
sės, dedama pastangos pritrauk
ti Rusiją <prie sutarties Darda- 
nelių pertakos klausime. Per- 
takos atidarymo išlygos sveti
miems laivams buvo sutvarkyta 
tarybose su čičerinu, kuris bu
vo delegatu; Vorovskio nušovi
mo sumišime Rusai delegatai 
vistiek dar tikrino kad Rusija 
neatsisakė tų išlygų pasirašyti 
ir sakė turį teisę dalyvauti da
bartinėje konferencijoje. Da
bar aliantai žingeidauja kaip 
šiuo tarpu Rusai į tai atsineš.

Grekija Nori Paskolos
Geneva. — Tautų Sąjungos 

tarybos posėdyje buvo svarsty
ta klausimas užtraukimo Grdki- 
jai $50,000,000 tarptautinės pa
skolos. Pirmu kartu Tautų Są
jungos posėdyje oficialiai daly
vavo Suv. Valstijų atstovas.

Amerikos atstovas pareiškė 
jog Suv. Valstijos jau daugiau 
neduos pašalpos Groki jos nuken- 
tėjusiems, ir ragino kad 'butų 
dalykai su Turkais sutvarkyta 
ir kad padėtis pasigerintų na* 
miniu darbavimusi savęs užsilai
kymui.

ir vyrų kurių patriotiška parei
ga prie to veda. Teisinga ir ge
ra bus, taipgi reikšmingiau ir 
mažiau po visko reiks gailėtis, 
jeigu įus paimta visas kapita
las, visa industrija, visa agrikul
tūra, visa komercija, visas talen
tas ir išgalės kokios tik galima 
sudarys bendrą pasiryžimą ko
voti. .Kuomet mels tą padarysim 
mažiai! bus karių”.'

BAIGĘ MOKSLUS LIETUVI AI j Viešėjo Chicagoje. .'Birizplio 
Chicagoje sekanti Lietuviai j 24 d. atvyko Chicagbn "Dirvos” 

baigė šįmet au'gštuosius moks- biznio vedėjas V. K. Račkauskas 
lūs: (pas pp. Draugelius į jų “Medinį

Juozas Bagdžiunas baigė tei- Jubilejų”, t. y. penkių metų že- 
sių mokyklą. Jis nuo senai dar- nybinio gyvęhimo sukaktuves, 
buojasi tarpe Lietuvių, ir anais | Chicagpj būdamas, V. K. Rod
inėtais kuomet Lietuviai turėjo. kauskas turėjo pasitarimų su 
Cricagos Seimą, jis buvo vienas'kai kuriais 'įžymesniais tauti- 
ibiciatorių dovanoti Lietuvai ninkais taip'biznio, taip ir vi- 
Laisvės Varpą, kurs dabar ka-buomenės reikalais. Buvo apsi- 
bo Karo Muzejuje Kaune ir | lankęs Universal States Banke, 
skambina didelėse Lietuvos val
stybės iškilmėse. *

T. J. Kučinskas, žinomas dar
buotojas laisvamanių tarpe, bai
gė teisių mokyklą.

Petras Lomanas baigė dentis- 
to molkslą; ketina užsiimti prak
tika Chicagoje.

Mateušas žilvitis baigė den- 
tisto mokslą. Chicagoje ketina 
užsiimti praktika. E

Poni Stogienė. žinomo Chica
gos dainininko žmona, baigė vai- 

įstinimkvstės mokslą.

“Naujienose”, Eltoje, pas p. A. 
Olševsflcį, pas J. Kulį, pp. Berno- 
taičiuš, pas p. Krukonį ir kitur.

žila*

San- 
nuo
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Lietuvos Kredito Bankas Kaune
Snv, Valstijų valdžiai inema 

po milijoną dolarių iš valdiškų 
žemių gaunamo aliejaus ir ga- 
zo Wyoming, California, Colora
do ir Montana valstijose.

Etna Vėl Buvo Išsiveržęs
Catania. — Birželio 27 m. su 

dideliu smarkumu pasinaujino 
vulkano Etnos veikimas ant Si
cilijos salos. Lava pradėjo te
kėti (su dedesniu smarkumu ne
gu pirmiau. Naujas išsiverži
mas prasidėjo pietiniame kalno 
šone. Nuostolių didesnių nepa
daryta.

šeši Suv. Valstijų kariški or
laiviai mano daryt bandymus 
skridimo per Pacifiką. Jie ža
da išlėki iš Honolulu, Filipinų 
salose, ir skrist į San Diego, 
Kalifornijoj. Kožnam orlaivyje 
bus po du vyru. Kelias kuriuo- 
mi jie skris bus nustatyta ka
riškais laivais pridavimui pa
galbos jeigu kuriems reiktų nu
sileisti.

PRISTATO VISAS MUSŲ PINIGŲ PERLAI
DAS TIESIOG l ARTIMIAUSI PRIĖĖJUI PAŠ
TĄ ARBA I ARTIMIAUSIO VALSČIAUS IŽ
DINĘ. PINIGŲ PRIĖMĖJAS NETURI JOKIO 
VARGO SU PINIGŲ ATĖMIMU, IR JAM IŠ
MOKAMA PILNA SIŲSTOJI SUMA BE JOKIŲ 
ATSKAITYMŲ.

VISŲ PERLAIDŲ PRISTATYMAS YRA GA
RANTUOTAS: MES UŽ JAS ATSAKOME 
PRIEŠ SIUNTĖJĄ.
Rašykite:

Apie “Naują Partiją”. Chi
cagoje yra gandų kad Ameriko
je galinti susidaryti Liberalų 
Partija. Vienas stambiųjų 
gairių veikėjų salįco: ■

“Jei taip eis ir toliau, jei 
dariečiai vis stums į šalį
vadovavimo darbo inteligentus 
ir profesionalui tai bematant at
siras nauja partija, ir aš pirmu
tinis prie jos prisirašysiu....”

Paklaustas koks galėtų būti 
tos partijos pamatas, šis veikė
jas atsakė:

“Dalyvavimas Lietuvos poli
tikoje ne žodžiais bet darbais. 
Dalyvavimas Amerikos politiko
je; prilaikymas čia gimusio jau
nimo prie Lietuvių; sudarymas 
tokio ūpo kad kiekvienas Lietu
vis jaustųsi nariu laisvos tau
tos, kuri po kelių vergijos šimt
mečių iškovojo sau liuosybę..’ ”

“Tokiai partijai turi duoti 
pradžią Amerikos Lietuvių švie
suomenė .... Mums užtenka 
tautiško bolševizmo, reikia na
šaus ir logingo darbo!....”

“Dirvą” galima gauti Chiča* 
coje sekančiose vietose:

Ant visų "news standų” 
Halsted Street;

“Aušros” knygyne, 3210 
iHalsted St.;

Elta Commerce Co., 3251 
Halsted^St.

Užsirašyti “Dirvą” ir “Arto
ją” galima šitose vietose.

“Aušros” Knygyne;
Eltoje;
“Naujienose”,
S. Sholis, 903 W. 33 St.;
Aid. Bemotaitis, 3152 South 

Emerald Ave.
Ventą Drug Co., 4101 S. Fran- 

1 cisco Ave.

ant

St.

So.

Netoli Singapore, Azijos van- 
denuose, iš jūrių iškilo nauja sa
la, apie 107 pėdų augščio, su 
stačiais krantais, apie trijų my
lių ilgio. Laike salos kilimo bu
vo girdima pasikartotini ekspln- 
d arimai, kurie sukėlė dideles 

; bangas.

“DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO
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NEW YORK, N. Y.
Jau “Dirvoje” buvo minėta 

•kad New Yorke pp. Angeles or
ganizuoja Tautinio Dailės Teat
ro Draugiją. Birželio 14 d. bu
vo tikrai užmegsta draugija. 
“Garso” administracijoj buvo 
Susirinkimas, skaityta škicas Įs
tatymų ; prisirašė ir užsimokėjo 
dešimtis narių. Išrinkta valdy- 
bon, p. Angeles prezidentu. X, 
Strumskis vice prezidentu, poni 
Angeles sekretorium, A. B. Stri
maitis iždininku: St. E. Vitaitis 
ir Dr. J. J. Bielskis komiteto na
riais. Dabar registruojama jau
ni vaikinai ir merginos, ypatin
gai tie kurie jau atsižymėjo Lie
tuvių scenoje. Kai susirinks at
sakąs skaitlius artistų, p. An
geles imsis juos mokyti. Sako
ma kad bėgyje trijų mėnesių 
bus galima duoti pirmas Lietu
vių ‘'show” Amerikoniškai pub
likai ant Broadway.

Viešrihi išvažiavimas. Birže- 
želio 23 d., milžinu laivu “Ma
jestic” iškeliavo Lietuvon ponios 
Šleževičienė (ir Veneienė, po še
šių mėnesių darbavimosi po Lie
tuvių kolonijas, kur rinko au
kas Lietuvos našlaičių prieglau
doms. Jos, Lietuvių Moterų 
Globos Komiteto Centro valdy
bos narės, buvo pirmutinės pa
siuntinės nuo mdterų organiza
cijos ir pirmutinės moteris Vieš
nios aplankę Lietuvius Ameriko
je su visuomenės reikalais. Iš- 
keliaudamos Lietuvon, jos New 
Yorkiškiams , papasakojo kiek 
daug nesmagumų prityrė įvai
riose vietose, bet džiaugėsi jog 
jų tikslas pilnai atsiekta: su
rinkta 10 tūkstančių dolarių naš
laičių auklėjimui. Lydėjo jas i

būrelis Lietusių: p.' živatas, p. 
Gilbaitienėy sir sųnunr iš Scran
ton, Pa.;jDr. Dėvenis i'š Water-, 
bury, Cofyri.;t A. B. Strimaitis ir 
M. W. Bush', Baltic Statęs Ban
ko direktoriai;' St. E. Vitaitis, 
“Tėvynės” redaktorius; p. Jur- 
gęlir^STSLĄ. fCentrd Sekretorė;' 

|Mr, Misevičienė iV’Dr. Valuikie- 
Inė ; M. “L.\Vasiliauskas,' “Tėvy- 
Inės” darbuotojai’ir “Varpo” fi
ves atstovais Amerikoje; J. O. 
Sirvydas,, • *’Vjępyjbčs” redakto
rius su žmona; pp. Mikolainiai, 

i.p. Vizieneį įsu savo7sesute; p. J. 
I Ginkus^fĮMfografistas; p. Gugie- 
Inė iš Chicago/'; p-lė M. Drauge- 
liūtė; ‘Map is»;- krautuvninkas;

I p. Miltafcienė,; •j
J. Ambraziejaus ir J. M. Da-I 

I nicliauH-(Brooklyn) agentūra iš-' 
leido; tuo pat laivu “Varpo” fi
ves (Brodklype) savininkų žmo
nas, pp. štrimienę ir Verbylienę, 

Įtaigi palydovų-būrelis dar pasi
didino? "buvo p. Kraučiunas,. ži
nomas-solistas; p. Litvaitienė, 
Kun. N. J. Petkus, Vereckis, ir 
dar keletas.;

Laivu "Gfeorge Washington” 
iškeliavo ' “Nau j ienų” redakto
rius P. Grigaitis iš Chicagos, su 
buriu Lietuvių. •

50 metų sukaktuvės. Birželio 
21 d. pas p. A. Seliuną vakare 
'buvo sukviesta būrelis vietos 
Lietuvių, pasveikinimui 50 me- 

I tų sukaktuvių gimimo dienos pi
liečio Justino T. Vitkausko. Va
karienėje dalyvavo 'šeimininkas 
A. Seliunas, M. W. Bush, St. E. 

I Vitaitis, A. B. Strimaitis, M. J.
Vasiliauskas, Arlauskas; visi 

I svečiai linkėjo p. T. Vitkauskui 
sulaukti dar kitų 50 metų;

Vienturtis.

Musų kompozitoriuj M.'fPet-r-ta-toma scenoje Bostone, o keli 
rauską gražiai'mini. Amerikoj metai atgal Brooklyne.
muzikos mėne.rraštįs “The Mu- Dabar, musų Petrauskas rašo 
sical Courier’-* iš birželio '1'4 d. operą “žalčių Karalienė’’,’ ku- 
čia, rašinyje apie M. Petrauską, riai libretto buvo parašyta 1910 
pridėjus ir jo paveiksią-, plačiau metis. ■•Kompozitorius' škicuoja 
kalbama apie jo operą “Velnias' dabar IV aktą. Išviso bus šeši 
Išradėjas”, kuri:fPe.?ętiaj buvo aktai;

BROOKLYN©, ŽINIOS!
Birželio 24 d. Gldfidalė,parke 

buvo išvažiavimas SSrSLA. kuo
pos (iš Brooklyn^) j žmonių^ bu
vo neperdaugia.ųsįa: prikaitant 
komunistus, galouvd^'kokįa po
ra šimtų! Programas buvo tik 
iš “sandvičių^’, ■“ai'kiypif}!’ ir 
prakalbu. Jaunasis Sirvydas bu-1 
vo ‘.‘toartmasteriu”, ' perstatė 
kalbėti “Laisvės.” trečiąjį redak
toriaus pagelbininką p. jdąębmin- 
ką Siurbą. Kalba buvo nenuo
sekli ; apie SLA1. nieko gero ne

pasakė, kritikavo jo pirmuosius 
tvėrėj us-pionieriųS.

Antras-kalbėjo "Tėvynės” re
daktorius St. E; Vitaitis.; aiškia 
taktinka kalba įrodinėjo kaip 
yra reikalinga dėtis prie SLA. 
Tai buvo geriausia programo da
lis tinkanti tikslui kuriam 83 S. 
L. A. kuopa šį išvažiavimą ren
gė. Vitaičiui pabaigus kalbą, 
Trockio giraitės komisaras Bim
ba, mekeno nepersta tom as, ne
kviestas,' atsistojęs pradėjo ne
sąmones kalbėti apie SLA. Pil
domąją Tarybą. Kaipo “faktą”

negu ant laikraščių mėtyti”.
Darbai. Darbų čia kitokių 

nėra kaip tik anglių kalsyklos, 
bet jos dirba labai silpnai. Dau
gelis kasyklų stovi uždaryta. Iš 
[kitur čia nepatartiną- važiuoti 
darbų jieškdti.

Senas Clintdhietis.

Bendri Įspūdžiai iš 
Chicagos

IndoniU^'yra Chicagos mies
tas; —- į. .vieną šimtą metų, už
augo iš kaimelio į dideli milžiną. 
Mums juo indomesnis kad Chi
cago j e yra didžia u'si Lietuvių 
kolonija;1 ir lygios jai taip skai
čium, taip ir turtais nerasi visa
me pasaulyje.

Paso paž inęs (su Chicagiečiais, 
prisižiūrėjęs jų gyvenimui, ne
gali altsisiebėti iš to kad jie pa
tįs nenuvokia kokią 'turi savo 
mieste jiegą. Jei' jie susitartų 
bi kokiam reikalui;.jie stebuklus 
atliktų,'pasaulį nustebintų; “že
mę pajudintų”. Nelaimė tik kad 
jie nenuvokia; nepažįsta tos sa
vo jiegoš.' Ir dar didesnė nelai
mė tame kad jie patįs dažnai 
leidžia menkiems dalykėliams ir 
asmenų ambicij'ėlėms paimti vir
šų ant visuomenės klausimų ir 
ne kartą išaikvoti energiją še
šėlius begaudant.

Ko Chicagjje Lietuviai nega
lėtų padaryti? Nėra tokių pra
monės ir prekybos šakų Lietu
voje kurių jie negalėtų suimti į 
savo rankas. Jie patįs vieni pa- 
jiegtų atstatyti Lietuvą, Klai
pėdos uostą pastatytų, jie juo
kus bekrėsdami Vilnių iš Lenkų 
išpirktų!.... Reiktų tik susi
tarimo, subendrinimo interesų; 
reiktų kad viena-kita grupė žmo
nių, susitarusi ir bendru idealu 
susirišusi, paimtų vadovavimą 
ir eitų prie bendro tikslo nesvy
ruojant, šluojant į šalį tai kas 
eiseną trukdo!

= Z-V ut
| ^^PRAGILO

ŠONKAULIU MUZE-
JUJE

iš Ateivių,

mėtų atgal,

ir

Bordcn

Building, 
New York

ANT Amerikos kranto daug, daug 
pribuvo laivas. Vežė jis vyrus itfmoteriš. Jų tar
pe buvo tėvas bei motina kurių ainis yeiįaų. tapo 
Suvienytų Valstijų Prezidentu. -

ana for KS O*SJlWItlaa, each JoUl v® **^3

"THE BORDEN i

Kiekvieno Suvienytų Valstijų
' . ifi'f -S’f

Prezidento Protėviai, yra Kilę

šioje šaly kiekvienas vyras-ir moteris .tu^Į lygią 
''progą. Bet ją jis turi pats išdirbti. Tas reiškia, 

kad tik didžiausias mintijimas tegali laimėti. O 

tas galingas mintijimas tūri gyventi sveikame 
stipriame kūne. Ir štai kode! ta motina, kuri nori - 
savo vaikui suteikti lygią progą, turi prižiūrėti, 
kad jis gautų gerą pradžią kūniškai, lygiai ir 
protiškai. ’ ’ ’ ~ ( '
,. ’ , , ‘ ‘-• i * — J • •OJc.: .'.'į*;.;,-
f , Ir kaip geras pienas yra gyvybės maištas, taip

Borden’s Eagle Pienas yra pripažintas pienų ka- - 
raitomi penint kūdikius. Reputacija; kuri'stovi 
už Vardo Borden ant pieno blėšinitj'yra vaisius 

’ ilgų metų patarnavimo. Pasirenkanti Amerikos 
' visuomenė, laisva pirkti ką ji norį tjr kur nori, 
apsvarstė šį didžiulį pieno klaųąjmąiir'didelė di
džiuma rado, kad Borden’s EaglėPitnas yra 
vienatinis pienas įšauginimui stiprių ir sveikų 
vyrų bei moterių.

Idant žinotumei kaip vartoti Borden’s Eagle Pie
ną kūdikį penint, mes jūsų kalboje lesame paren
gę pamokinimų kaip paruošti jį kūdikiams: visų 
amžių,-, taipgi vaikams, kurie necarakitinami ir 
nedapenėti. Jei tų pamokinimų nori, išpildyk že
miau esantį kuponą ir pasiusk jį. mums šiandien, • 
o mes 'jties pači 'rimo > visai dovaha!,,,. ..

DORDEN cdM.PĄNY -■

KUPONAS
PaižyčieS;i-Literatūrą - Nori

Penėjimo Valgiai del Kūdikių
Instrukcijos_____Valkų Knyga-
Vardas _____ _____—___ ______

(Lithuanian

į lĖsdeMatkof IUe Borden (CoKBUflf 
i»i>.xmtįor. .-, t' 

bord^L

■paėmė tai kad SLA. Pild. Tary
ba nupliekusi Amerikos Laisvės 
Paskolos Bonų už $120,000, žino
mi Piidj■ Taryba prisidėjusi prie 
valdančios klasės ir gelbėjusi 
nužudyti-12 darbininkų, nes vai-j 
’dž'ią uįjdekvjeną nužudytą dar- 
bininką'-SI.A. pinigais apmokė
jusi po $10,000!.... Abelnai 
imant, programas .kokis buvo lei
sta pildyti šiame išvažiavime pa
darė . nemažą blėdį Susivieniji
mui ; už tai Pildomoji Taryba tū
rėtų paimti, šį, faktą domėn ir 
suspenduoti 83 kuopą už laužy
mą SįA. įstatų ir seimų nuta- 
rimųa<.,|Jęi Pil’d. Taryba leis ir 
kitoms ..kuopoms vesti atvirą ko
vą prieš organizaciją, leis šmei
žti įkūrėjus šios organizacijos 
ir garbės narius viešai minioje 
tai dabar jau galima pasakyti: 
"Sudiev SLA.” Vienturtis.

Baigė mokyklą su medaliu- 
žinomo musų (tautininko vei

kėjo p. M. W. Bush’o (Baltic 
States Banko' Viče Pirmininko) 
sūnūs Mikas pabaigė pradinę 
'mokyklą su sidabro medaliu. Tė
vams ir jų draugams delei to 
yra labai daug džiaugsmo.

Jaunasis M. W. Bush yra da
bai gabus mužikas. Dam ma
žiukas būdamas jis taip įsimylė
jo pianą kad jam niekis būdavo 
per-dienas komponuoti ir skam
binti. Ypatingai jis - pasižymi 

L tuo kad turi labai gerą klausą; 
išgirs kur naują melodiją, parei
na namon ir skambina, patsai 
jai . pritaikę’s harmoniją. 'Ne
abejojama kad jaunas Mikas bus 
smarkus vyras kai užaugs,. — 
gal.ir už savo tėvelį smarkesnis. 
Juk visas pasauli seina smar
kyn: naujos gentkartės auga 
gudresnės ii- smėikebnės už se
nąsias ....'

jaunam Mikui linkim taip pat 
sėkmingai eiti ir augėlesniuo
sius mokslus Irai pjis išėjo pra
dinius. Pasidžiaugs jis pats; jo 
•tėveliai ir visi Lietuviai--!

Dėdė Vabalas.

CLINTON,. IND.
Birželio 21 d. čia pasimirė Ma

rijona Mieldarienė. Ji yra tre
čią auka ‘^naminės”. Jau pir
miau musų 'kolonijoje mirė Vin
cas Mikną ir Jonas šaučiunas. 
Minimi vyrai buvo pavieniai, o 
pastaroji, auka paliko pulką ma
žu vaikelių, tėvas keli mėtai at
gal mirė nuo influenžos.

Pakalbink tokius žmonelius 
[ prie skaitymo knygų ir laikraš
čių tai gausi greitą atsakymą: 

I “Geriau tuo spinigus pragerti

Ar seni tie laikai kada Chica
gos tautininkų balsas buvo gir
dimas visoje Lietuvių Ameriko
je ir už Amerikos ? Atsiminki
me tas reformas kurios pastatė 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje ant kojų. . Atsiminkime 
•Lietuvos NeprigytynybėS. Fondą;- 
jo Kalėdų Eglaites. 'Atsiminki-- 
me Lietuvos Laisvės Varpą, P1?e? ?”!r! “Draugas” ir visi Ke^ 
mėsiniai putomis prunkštė, bet 
kuiis dabar Lietuvos žmonėms 
yra taip pat šventas kaip ir 
Amerikos Laisvės Varpas-! Vi
sa tai atlikti Chicagiečiams bu
vo lengvų lengviausia, — vieno, 
antro prakilnaus tėvynainio i-ni- 
cialtiva, vieno, antro prakilnaus 
darbuotojo pasiaukojimas bei 
darbas — ir tikslai atsiekta!... 
Buvo laikas kai rytiečiai, grei
čiau ir lengviau pasiekdami tuos 
žmones kurie buvo arčiau prie 
Lietuvos pulso (Norų, Vileišį), 
stengėsi “primą giedoti” Lietu- 
vių. politikoje, ne kartą gal ir 

|klaidą padarydami,: ne kartą 
bet gi ir gerą darbą atlikdami^ 
Ir tuo tat momentų. Chicagos ip-, 
taką pradeda silpti, ir prieš tai 
Chicąga kažkol ilgai nereagavo.

Dabar Chicagos Lietuvi.ai-tau- 
tininkai mato kokią .milžinišką 
srpagą visuomenes gy venime pa
darė jų pasivus užsilaikymas. 
Klerikalai įsivyravo čia ir Liė- 
tu-voje; socialistų spauda apima 
vis didesnį ir didesnį yiąuomeni- 
nio gyvenimo .gyvenimo, plotą; 
komunistai, .visomis pajiegomis 
demagogina ir klaidina liaudį; 
lytai, netekę .politikoje kontak
to .su vyriausiąją Lietuvos ar
terija (atstovybe) irgi neteko 
intakos ir linksta prie tokios 
pat demagogijos Lietuvių gyve
nime kokia pasižymi Herikaiai 
su komunistais. Amerikos Lie
tuviai atšala nuo Lietuvos rei
kalu, — jie nebegirdi iš vakarų 
centro, iš Chicagos, tvirtų pat
riotų, tų obalsių kurie išnaujo 
sužadintų kraują! O Chicagos 
Lietuviai — savų 'laiku — mokė
jo nurodyta minioms kur ir ka
da jos turi jaustis išdidžiai, kur 
is ’kada turi pasišvęsti, kur ir 
kada stoti kovon.... '

Bet prieinama jau prie to lai
psnio kur .ilgesnis pasivumas ne
begalimas, kur neveiki urnas pri
lygsta mirčiai... Chicagos tauti
ninkai, užsivylę politikieriais 
kurie ėjo. į gyvenimo frontą nė 
idėjos vedamu bet asmenų ‘am- 
mcijėlių ar (kaip kartais) ir pa- 
Js n^jųodami ko; - jau pra
deda krutėti ir jieškoti kelio 
įkurs išvestų iš “Egipto žemės”.

Buvęsis.

Prisiskaitai žmogus viso
kių raštų apie atradimus se
noviškų liekanų ir skarbu 
Egipte ir Mesopotamijoj ir 
Kituose žemės kraštuose, ir 
užsimanai tą^ viską pamatyt. 
1 uoj užsinori • vaikščiot po 
Egiptą ir apžiurinėt atkas
tus^ karališkus palopius ir 
pasisveikint su mumijomis.

Ale kad tas Egiptas taip 
toli, žmogus nusprendi nueit 
i muzejų irt apžiūrėt ten at
gabentus iš Egipto radinius 
ir mumijas ir kitokius daik
tus.

Vietoj išleist Icelis šimtus 
dolarių kelionei Į Egiptą, iš 
kurio Žydai skubiai bėgo, 
sulaukęs nedėldienio, pasiva
dinęs su savim savo šonkau
lį, prisispaudęs prie šono, ir 
nukeliauji j muzejų tik už 
dešimts centų.

važiavęs nevažiavęs, 
išlipi ir-eini i kainą pėkščias. 
Sunkuj j kalną lipt, lyg kry
žių nešant, ba visi sako kad 
mokslas siekt nėra lengva.

Pastumk mane ant kal
no, o kai reiks lipt žemyn at
gal tai aš tave pastūmėsiu^— 
sako mano špnkąulis man.

Paskui ..užlipi ant Įmaino ir 
pamatai kaip, kokią šaulę,, ži
bantį baltą muzejaus 'hnriin- 
ką. O t po vargų ir pamatai 
tą ką trokšti..

Einant, priešakyje muze
jaus ant akmens sėdi didelis 
nuogas vyras ir smakrą pa
rėmęs mąsto.

Matai kaip šis žmogus 
sėdi ir mąsto, — sakau aš.

— Ale kad jis niekad nie
ko nepasako ką jis sumisli- 
na, — sako ji. •

— Ale vis geriau toks kat
ras mistiną negu toks kuris 
visą savo protą turi ant lie
žuvio galo, — sakau aš.

Prasiveri plačias duris ir 
įlendi į muzejų. Aplink ma
tosi s'tovylos: Karės Diėvės 
Atenos su nulaužta nose; 
'Grožės Dievėš Venaus su 
nulaužytom rankom; Per
galės Dievės Nykės visai 
be galvos; Trijų Likimų^ 
kurių dvi apdaužytos, o 'tre
čios- visai nėra.-

— -Tai matai .'ką mote-rįs 
gauna^ už savo vėjagaudžia- 
^mą jaunystėje — amžinai 
lieka šitokiam stovyje prieš 
žmonių akis stovėti, — sa
kau aš.-;

Po to nueinam prie stovy-( 
los galiūno Tesejaus, ir 'abu 
žiūrim;- . "

— Ale žiūrėk čia, ko tas 
vyras;-be kojų, be rankų-ir 
tikta ■ isu puse galvos gu
li'" už ką jis, ar už gerus dar
bus? — sako jii

Na ir pasibaigia argumen
tai, ba abiejose pusėse yra 
nesugriaunamų faktų.

Eini, eini, žiuri, žiuri, ir 
matai; Matai visokiu pavei
kslų ir stovylų. Ateina į 
Egiptišką skyrių. Čia pri
krauta šventų kačių ir levu, 
dievų su šunio galvom, vi
sokių brangenybių'kurios iš
imta iš paraonų kapų; mar
gintų EgiptiŠkų grabų; pas
kui prieini prie mumijos — 
suvynioto sudžiūvusio lavo
no kelių -tūkstančių metų 
senumo, atrasto žemėse dar 
nėsugedusio.

— Ar tu skaitei kada apie 
reinkarnaciją? — sako ji.

.— O, aš skaičiau ne tik' a- 
pie tą, ale ir apie koronaci-

KB. »|
kampelio*? Į
ją, imigraciją, navigacijąSt d 
transmigraciją, -p atsakau J 
moksliškai aš. 1 j

— Ar tiesą kai^-sak^rb' 
kurie mokslinčiai1 o*, nesenai 
žmonių dūšios pereik? ’■ ta : 
tųs, kad po kelių “j
metų tas pats žir^V 
gyvena kokioj nors kitoj K J | 
šaulio dalyj? — sako ji.' j

-- Gal but ba kaip -dabarT ( 1 
išrasti laivai, gal iš Egiptb | 
atpląukt dūšios jį Ameriką 
ir čia gyvent. — šakalas. !

— Ale ne apie tą aš kalbu. 
Man rupi žinot, ar teisybė i 
kad šitos mumijos dūšia po ; 
jos mirčiai 'išėjo j dausas ir 
dabar sugryžo į keno kito, j 
kūną? — sako ji. ’ . j

— Kodėl ne, dūšioms dan- į 
guje nusibosta, ir jošVel įsi-’ 
kunija, arba per inkarnaciją i 
ateina ant žemės, —- sakau | 
aš. .

— Tai gali but kad irmu- 
du. kitados Egipte gyvenom; ■ 
o dabar musų dūšios' čia ki- | 
tuose kūnuose vėl vaikėtinė- I 
ja sykiu, — sako ji?:

— Taip galėjo but.'Ale ei- | 
kim nuo čia; ba gal čia tavo 1 
senoji mumija, bijau kad ne- j 
atbustų, tąda ri*ėaks dvi tu- . 
rėt, — sak^u, aš?!' . f

Einant pęr pąyeik^lų sky- I 
rių žiūrimJr vft^!tom Visokią ■ 
kokių tik “ Jįja&* jšmišlina ir Į 
kaip tik kas moką humozot i

Vienas labai gražus pa- I 
veikslas — tai Bako ir Ce- I 
rėš. Abu gražiai susikabL 1 
nę eina.

— Čia . išrodo kaip mudu J 
dabar, — sako ji.Paskui prieinam, prie ki- I 
to paveikslo, “Artisto pa-'L 

Vyras su pačia be- i 
veik jau už plaukų griebia- ] 
ši.— Čia tai kaip mudu bu- I 
sim paskui; — sakau aš.

—> Ale tu nęzauhyk niekų 1 
ir negadink man ūpo, — sa- I

_— Aš’ztik parodau moks-j L 
liškus ir. dailės pavyzdžius, I! 
— sakau.aš.';'.

Kolei viską apeini, .praei- į Į 
na kelios valandos.Rengiesi eit per duris, su-1 į 
randi išeigą,, ir žengi lauk; j I 
; — Palauk, aš pasižiūrėsiu 
į zerkolą kaip aš, išrodau, — 
sako ji. -

— Visą laiką ąš į tave žiu-1 
rėjau ir dar nėpersimainei, j 
gali nežiūrėt, — sakau aš. I

Ir kada pareini. iš muze- I 
jaus visai nesijauti kitokiu, į I 
tik biskį daugiau matei, ir 11 
nebūtum kitokiu jeigu ir iš 
paties Egipto sugryžtum. 
.. Visas Egiptas yra knygoj 

sę ir laikraščiuose aprašyta, j 
visi brangus, rasti daiktai isl 
ten atgabentą į muzejus, tiki p 
reikia_ nueit ir pamatyt, ale į 
nenorėt -ten. but kur kas pa- 
mmayoja.

^lima Santi tiso-J 

kių laikraščiu iš Lietuvos.

Vyriški ir Moteriški 
ČEVERYKAI t

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- - 
tės. Naudokitės šita proga — 1 

’Lietuvių išdirbystės Over-Globe i 
Čeverįrkai. drūtai padaryti 
gražiai tinka ant kojų, šitas > jį, 
yra tik vienas Lietuviškas što- i • 1 
ras „čeverykų Clėvelande. ji

| MEYER MILLER į 
į 631.1 St. Clair Ave. ;;j
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K rimų Vėl 
J taikytis, 

da savo.
, Berlin o y 
mų prieš 
bar virto 
tažą, slap 
pantus. I 
girdi.

Popieži 
da nėra tt 
kos naud 
ant to ir •]

Visoj 
patraukia 
džiausi si 
popiežių ž 
liugystes, 
jimus, ka 
mus vieni; 
tymus į jų 
tinkamų.

Bažnyči 
17/r neišauį 

vo spyend 
> ,rklaųšimuc

Jeigu ki 
... .štas? pop,i 

įvedė ilgu 
gu kur b 
vas, bet 1 
žiui,'tojo 
užduotimi 
ti.

Nuo laii 
į kares už 
riau sakai 
rovę, popi 
gus, dięvii 
kunigų, v 
lupas pylė 
tų šalių k 
kiai turi 1 
valdovai 
mynams, 

.. .kiją laimi 
į karę "V 
tojai, bū 
skirtumu 
žmonės v 

t pergalės s 
mynui. I 
Dievas niė 

■bėjo, reikė 
sumanumu 
ir pergalė, 
daugiau bu

Bažnyčio 
laiminti iše 

.vas, prašyl 
šaliai, negu 
iki nebuvo •; 
riautojų pu 

Jpiežius Benį 
stangas šūl; 
rą, bet jo t 
tyruose. P 
mė ginklas,

Kas labia 
kad katalikų 
tusi žmones 
auklėti, e juos 
pakantą viėų 
šlyto ar ne; 
bus karių ir i 
stangų kerei; 
kėsinantis išr

Sibiro Bolš 
lonija S

Amerikiečio .J 
ietiko Haywoo’ 
'kolonija Sibire

Sovietų valdži 
gal leido Ame 
susiorganizuoti ; 
steigti Kuzbas fa 
fi komunistiškai 
iš New Yorko iši 
pė iš 70 žmonių, 
simdė baisu, žii 
ir žmonės negalė, 
ti seniau parva 
vargsta. Pats H 
to į Maskvą;

, Mat; irbolševil 
galima iš nieko 
iš svajonių nepa1 
bias. Reikia pn 
noro-dirbti, p ne

’ Washington, b 
l B.). — Lietų 
Kaipėdos reikalai 
važiuoja j Paryti

I
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ijQ, navigacž 
ei- atšakiu
aš.
sa kaip sakr' 
ImčiaiTAcH*, 
šios peraryj* 
kelių

jats žn£> 
ioj nonfiMN 
j? - sako W 
lt ba Kąip.(laW( 
ai. galis Epni^Į 
ušios Enriką 
nt. — šiai aš.
apie tą aš Mm. 
žinot sfteisyH 
aumi još'dUf tapo 
išėjo j dausas ir 

•yžo į keno. kitoj 
ako ji.' 
ne, dusioms daa- 

•šta, ir josvel įsi- l 
a per inkarnaciją 
žemės, — sakau

^P'dPlEŽlUS NETURI
\. INTEKMES DIENOS KLAUSIMAIS

iii but kad ir w 
Egipte gyvenom, 
įsų dusios' čia b 
ose vėl vaikėtinė-
- sako ji?' 
galėjo but Ale ei- 
i, ba gal čia tavo 
ii ja, bijau kad ne-

'raks dvi tu- 
au aš?’' ?
ęr pakeiksiu sb- 
jr. j^ltorn VisoldiĮ 
,^a&- jšmislina ir 
s rhoki'riumozot 
abai gražus pa-

- tai. Bako ir Ce- 
gražiai susikals-

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

džio) butų kudgeriausia pasta
tytos, lead jose butų užtektinai 
pinigų taip savo reikalams Ame
rikoje, taip ir pagalbai'vienmin
čiam s Lietuvoje, Amerikos tau
tininkai turi savo įstaigas, bet 
leidžia joms skursti ir džiova 
sirgti. Kalbomis, 'konferencijo
mis, seimų rezoliucijomis ir po
lemikomis neuĖkišhne beturto 
spragų, — reikia didelio ir nu
tempto darbo partijos srityje! 
Reikia kad politinės partijos or
ganas butų geriausia vedamas 
ir geriausia, finansiniu atžvie
giu, pastatytas; reikia kad par
tijos finansinėje komisijoje (Po
litiniame Ižde) butų visados pa
dorus balansas, kuriuo galima, 
butų paremti politinį Lietuvos 
darbą. Visa tai galima turėti 
jei priešakyje sustoję žmonės 
neleis užgesti žmonių širdyse 
patriotizmui, jei daugiau kreips 
domės į tokius dalykuls kaip 
Lietuvos susitvarkymas ir jos 
gerovė, o mažiau į tokius kaip 
“iškovojimas didesnės kvotos 
Lietuviams imigrantamls”, — 
kas eina (griežtai prieš Lietu
vos gerovę!....

vau* buvo piktas žvilgsnys, ir senis pamojo 
su savo lazda, rodydamas kitą pusę vieške
lio*

— Jis yra franeuzas ir gal but nesupra
to vokiškai.

— Beit aš girdėjau jį kalbant vokiškai 
taip jau gerai, kaip ir tamsta ar aš, kada 
atėjo į užeigą, kur ir aš pasirūpinau apsi
nakvoti ; čia aš girdėjau, kaip jis reikalavo 
sau ir savo san'keleivėms nakvynės visai 
gryna vokiečių kalba.

— Ir ar tau nepasisekė įtraukti jį į 
kalbą vakare?

— Vieną kartą bandžiau, bet jis taip 
rūsčiai atsikirto, kad, nebenorėdamas ri- 
ziko, turėjau pasiliauti. Aš sakau, tarp 
mudviejų kalbant, tamsta turėtum saugo
tis. Aš nemėgstu to žmogaus akių. Ne
žiūrint to, kad jis yra žilas ir sudžiūvęs, 
kai giltinė, jis yra stambių kaulų ir labai 
tvirtas; aš nežinau, begu bučiau galėjęs jį 
įveikti, kartu su mano Golijotu, jei butų pri
siėję pasigalėti su juom. Aš nežinau, ko
kius tamsta turi planus, bet visvien aš sa
kau: “Saugokis, pone, saugokis!”

— Mano juodoji Javos pantera ir gi bu
vo tvirta ir žiauri, — pastebėjo Morokas, 
keistai prasišiepdamas.

— La Morta? Taip,*ir ji vis dar yra 
žiauri ir pavojinga visiems, išskyrus tam
stą, — teisybė, tamstai ji yra labai švelni ir 
maloni.

— Taip pat aš padarysiu ir su tuo se
niu, nežiūrint jo sveikatos ir iegos.

— Ne, ne, pone, nesitikėk; tamsta esi 
vikrus ir drąsus, bet tikėk.man, net tamsta 
negalėsi paversti to žiauraus vilko, kurio 
mes tikimės, Į avinėlį.

— Ar mano liūtas Kainas ir mano tig
ras Judošius nesiraito man po kojų iš bai
mės? t

— Teisybė; bet tamsta turi budus, ku- 
. rjąią,priverti juos....,

— Taip, aš tikiu, — tai ir visa, — tikiu 
ir gana, — atsakė Morokas, pertraukdamas 
Karolį ir taip į jį pažvelgęs, kad šis nulei
do akis ir nutilo. — Ar žmogus, kurio ran
ką Dieviškoji Galybė tiek sutvirtino, kad 
jis gali numalšinti žvėris, negalės nugalė
ti nedoro (žmogaus? — pridėjo pranašas, 
triumfuojančiu ir įkvėptu balsu.

Ar dėlei įsitikinimo apie savo pono ie- 
gą, ar dėlei savo negabumo ginčytis taip 
švelniu klausimu, Karolis pasitenkino tuo, 
kad atsakė:

— Tamsta esi išmintingesnis už mane, 
pone, ir visa, ką darai, yra gerai padaryta 
ir turi pasisekti.

— Ar tu per visą kelionę sekei tą senį ir 
jaunas merginas? — paklausė pranašas, va
landėlę patylėjęs.

— Taip, bet atsargiai ir ištolo. Kadan
gi esu gerai apsipažinęs su keliais, tad kar
tais eidavau tiesiog per slėnius, ar per kal
nus, vis nepaleisdamas jų iš akių. Pasku
tiniu kartu mačiau juos už malūno, tenai 
kur yra čerpių dirbtuvė. Kadangi jie sku
binai keliavo ir jau artinosi naktis, tad ir 
aš pasiskubinau, kad prirengti, kas reikia, 
jų atkeliavimui ir pranešti tamstai gerą( 
naujieną, — maniau, kad tamstai patiks ta 
naujiena. L

— Labai patiko, labai, — atsakė Moro
kas. — Ir tu už savo žygius gausi atlygini- 
Įmą, nes jei tie žmonės butų aplenkę ma
ne.... — pranašas sudrebėjo ir neužbaigė 
posakio, bet iš jo veido ir užsilaikymo galė
jai matyti, kaip svarbios buvo tos žinios, 
kurias jis dabar išgirdo.

(Toliau bus)

BALTOJO ERELIO UŽEIGOJE;-.'•■■U 
(Tąsa iš pereito num.) h

•• į* ' J
-—Judošiau, nutilk! —susuko prakasas 

grasinančiu balsu, atsigrįždamas prie du
rų. Ir vėl pasigirdo ryksmas, primenąs to- ’ 
lirną griausmą.

— Tylėk, Kaine, sakau! — sušuko, pa- ' 
sikeldamąs, Morokas.

. Ir trečiu kartu pasigirdo baisus ryks- 
maB. ■

— Ar nenutilsi, La Morta*! — sušuko 
pranašas, skubindamasis prie durų ir kreip
damas savo žodžius į nematomą iš palapi
nės žvėrį. Nežiūrint didelio prityrimo ir 
saVo balso autorito, žvėrių malšintojas ne
galėjo nutildinti žvėrių. Atpenč, prie pir- 
mutiniųjų prisidėjo dar keletas naujų kau
ksmų. .

Morokas pagriebė durklą ir jau ėjo 
linkui durų, kaip tarpdury pasirodė žmo
gus. Atėjūnas buvo sveiko nuo saulės ap
degusio veido; apsirengęs trumpu bruslo- 
tu, ilgom plačiom žaliom kelinėm, ant gal
vos apskrita, plačiais pašaliais skrybėle. Iš 
apdulkėjusių čebatų galėjai spręsti jį at
ėjus iš tolo; per pečius pasikabinęs turėjo 
didelę odinę terbą, kokias nešioja medžio
tojai.

— Lai velnias griebia tuos žvėris! — 
pratarė jis, leisdamasis laiptais žemyn. — 
Jie, matoma, visai jau mane pamiršo per 
tas kelias dienas. Judošius norėjo griebti 
mane, iškišęs per grotus savo koją, gi La 
Morta daužosi aplink, lig pasiutusi.' Tur
būt jie nebepažįsta manęs.

Šitie žodžiai buvo pratarti vokiškai. 
Morokas atsakė irgi vokiškai, nors jaučia
ma, buvo jo kalboje svetimšalio akcentas.

— Kokios naujienos, Karoli, geros, ar 
blogos? — rūpestingai paklausė.

1 ■-i- O, geros!
—’■ Reiškia, mateisi su jais?

r— Mačiausi. Vakar, dvi myli nuo Vi- 
ftpjnbęrgp. . , „

-Dievui dėkui! — sušuko Morokas, 
sudėdamas savo rankas dideliam pasitenki
nimui išreikšti. ; ' ■ ■? ,..

— Aš ir negalėjau nesusitikti su jais'; 
jiė turėjo keliauti tuo keliu iš Rusijos,J 
Franciją, ir aiškių aiškiausia buvo numa
toma,' kad aš susitiksiu su iais.taroLV.item- 
bergo ir Leipcigo.

— Aprašymas? -'^įj
— Visai atitinka: dvi jaunos mergai

tės, gedulingai apsirengusios; baltas .ark
lys'; senas vyras ilgais ūsais; mėlyria kepu
re, pilkais kareivio drabužiais: su jais — 
Sibird šuo.

— Ir palikai juos?
— Apie mylia kelio iš čia. Maždaug 

pusvalandžio jie gali būti čia.
’,-rrt Ir jie sustos kaip tik šioje užeigoje, 

nes kitos nėra visame kaime, — pastebėjo, 
■užsimąstydamas, Morokas.

— Naktis ateina skubiai, — pridėjo 
Karolis.

r — Ar nieko nekalbėjai su seniu?
‘Kalbėjai! Tamteta, matoma, nei ne

manai, ką kalbi, jei tokį klausimą statai.
— Kaip tai?
— Ne, nekalbėjau su juo del,vienos vy

riausios priežasties.
— Koki yar ta priežastis?
— Visiškoj! negalimybė.

■ Negalimybė! , Kame dalykas?
1 Išgirsit. Pirmučiausia, ėjau su- jais, 

lyg kad netyčia susitikęs juos ant kelio. 
Vakar, palijus* prisiartinau ir paprastu 
keleivių budu pasveikinau juos, sakyda
mas, “Labą vakarą, drauge, laimingus ke- 
lidriės!” Vienintelis atsakymas, kokk.ga-

, * La Morte — Mirtas.

Musų Žmonių Reikalai Įnizuotas Amer. Liet. Prekybos 
Bendrovės iš Bostono), kurs’da
bar visai kontroliuoja (klerikalų 
ilaikraštį "Laisvę” Kaune. Val- 
Srtiečių-Liaudlini'nkų kalbėtojai 
buvo persekiojami, jiems nebu
vo leidžiama kalbėti, jie net bu- 

ivo kaikuriose vietose kunigų 
(siundomų miliciantų areštuoja- 
'mi, — ir tai, nežiūrint to viso, 
•jie gavo tiek pat atstovų kiek ir 
pirma turėjo. Kitaip sakant,— 

{jiė nepralošė rinkimų. Taigi

rių pinigais ir viena žmogų-agi- 
tatoriu, p. Mikalauską iš Brook-1 
lyno, kurį pasiuntė Sandiariečiai 
Lietuvon.

'^POPIEŽIUS Pijus kelintu 
•ETwW''1d’i bando panaudoti 
' A^' J'-tfckmę užbaigimui di

ft. jšįjo Europos krizio — 
E klausimo. Jis bandė 
1 Mjainiekmėti Francuziją kad 

Nestatytų persunkiu reikala- 
g vimų Vokietijai ir bandytų1 

taikytis. Bet Poincare gie-. 
da savo. Jis vėl kreipėsi į 
Berlino valdžią paliauti ra
mų priešinimąsi, kuris da
bar virto į karingą, į sabo
tažą, slaptą kovą prieš oku
pantus. Bet Vokiečiai to ne
girdi.

Popiežiaus intekmė nieka
da nėra turėjus veikmės tai
kos naudai Bažnyčia ne 
ant to ir pastatyta.

Visoj popiežių istorijoj 
patraukiamiausi ir žingei- 
džiausi skaitymai yra apie 
popiežių žiaurius darbus, vi- 
liugystes, žudynes, ‘persekio
jimus, kariavimus, nuverti
mus vienų valdovų ir pasta
tymus į jų vietą kitų sau pa
tinkamų.

Bažnyčia tuo keliu eidama 
,7 jr neišaugino žmonijoje sa

vo sprendžiamo noro taikos 
„ klausimuose.

Jeigu kdr buvo ramus kra- 
.• štas, pbpježiai jį suardė ir 

įvedė ilgus kariavimus; jei
gu <kur buvo ramus valdo
vas, bet nepaklusnus popie
žiui, tojo bažnyčios valdovo 
užduotimi buvo jį prašalin
ti.

Nuo laiminimų žygiuojant 
j kares už bažnyčios -(ar ge
riau sakant, popiežiaus) ge
rovę, popiežiaus galybei žlu
gus, dieviškos palaimos per 
kunigų, vyskupų, kardinolų 
lupas pylėsi ant kariumenių 
tų šalių kuriose tie dvasiš
kiai turi užsilaikymą, kurių 
valdovai skelbė kares kai- 1 
mynams, kur taipgi 'dvasiš- 1 
kiją laimino išeinančiuosius i] 
į karę. ’ Vieno Dievo garbin- 1 
tojai, būdami tik tautiniu 
skirtumu atidalinti — bet 
žmonės visi — prašė Dievo 

t pergalės sau, pražūties kai- 
mynūi. Ir kaip ir reikia, 
Dievas niekad niekam negel
bėjo, reikėjo pasitikėti savo 
sumanumui, savo (spėkoms, 
ir pergalė buvo tik ten kur 
daugiau buvo išnašumo.

Bažnyčioms geriau sekėsi 
laiminti išeinančiuosius į ko- 

,vas, prašyti pergalės savo 
šaliai, negu išprašyti taikos 
iki nebuvo jos norėta iš ka
riautojų pusės. Miręs Po- 

v piežius Benediktas dėjo pa
stangas sulaikyti didįjį ka
rą, bet jo balsas liko balsu 
tyruose. Pabaigą karo lė
mė ginklas, o ųe malda.

Kas labiausia reikia tai 
kad katalikų dvasiškija im- 

. tusi žmones mokinti doros, 
auklėti .juose žmoniškumą, 
pakantą vieąas kito — krik
štyto ar ne, —- tada mažiau 
bus karių ir nereiks tiek pa
stangų bereikalingai išleisti 
kėsinantis išmelsti taiką.

K
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Musų vienminčiai Sdime gavo 
tiktai 15 vietų. Tai yra Vals-1 
tiečių-Liaudininkų partija. • Jie Į 
pasilaikė savo kontrolėje tiek i; 
pat balsų kiek turėjo ir perei
tame Seime. Nėra abejonės kad ' 
je butų galėję užkovot kontrolę 

i Seime jei jie butu turėję kiek U*? 
daugiau pinigų ir kiek daugiau i 
agitatorių. Amerika jiems ne
pagelbėjo. — visa ką jie gavo iš 
Amerikos tai keletą šimtų ddla- "T*.... . ‘ . Tsivaizdinkite ką jie butų pada-ssiii nimirvano viona >rmA(Tn_ann_ I*

rę jei jų pusėje buitų buvusios 
tds pačios agitacijai sąlygos ko
kias turėjo krikšč.-demokraitai ?

Mes norime pastebėti vieną
Jiems netarnavo pulkai stu- dalyką: rinkimai į Lietuvos Sei- 

dentų, nes jie neturi iš ko leis- mą ateis ir vėl. įsipynę gyvan 
ti jų mokslam Amerikos Lietu- ir greitan Amerikos gyven&man 
viai-tautininkai, visuomeniniam j nei nepajusime kai prabėgs vėl 
darbe nebesistengią reikšti di- į keletas metų ir susilauksime 
dėsnio gyvumo, nedavė jiems naujų rinkimų (1925 m.). Tai- 
tiek paramos kiek privalėjo duo- gi turime apsižiūrėti kad nauji 
ti. Jų spauda yra nedidelė, joks rinkimai neužkluptų mus nepri- 
bankas nefinansuoja jų laikraš- surengusiais — kaip šįmet atsi- 
čių kaip ta'i daro Ūkio Bankas,1 tiko. Tautininkai turi žiūrėti 
ar Tarptautinis Bankas (suorga- kad jų įstaigos (politinio pobu-

' Sibiro Bolševikiška Ko
lonija Sugriuvo

Amerikiečio Aiidoblisto ir bol
ševiko Haywoo’do komunistiška 
kolonija Sibire priėjo krizio.

Sovietų valdžia pora metų at
gal leido Amerikos komitetui I 
susiorganizuoti sau žmones, įsi
steigti KuzbaS koloniją ir gyven
ti komunistiškai. 1922 metais 
iš New Yorko išvyko pirma gru
pė iš 70 žmonių. Bet viskas pa
sirodė baisu, žiauru, netvarkų, 
ir žmonės negalėjo ten būti. Ki
ti seniau parvažiavo, kiti dar 
vargsta. Pats Haywood išvažia
vo į Maskvą.

. Mat, ir bolševikiško rojaus ne
galima iš nieko padaryti, kaip 
iš svajonių nepasidaro ir kapi
talas. Reikia proto, medegos ir 
noro dirbti, o ne gatavų tikėtis.

' Washington, birž. 28 d. (L. 
I. B.). — Lietuvos delegacija 
Klaipėdos reikalais iš Kauno iš
važiuoja į Paryžių.

LIEPOS MENESIO
DANGUS

rjAžVELGUS vėlyvo vakaro 
I valandoje į pietus “astrono
mas be tefleskoipo” pamatys že ‘ 
mai pietų horizonte skaisčią pir- ‘ 
mo didumo rausvą žvaigždę. Tai i 
yra Antares iš Skorpiono konste
liacijos, labai milžiniška žvaigž-|( 
dė, kuri nežiūrint savo sumažė-1' 
jusios išvaizdos delei tolumo nuo 
musų, yra keliolika sykių karš- . 
tesnė' ir didesnė nž saulę. Jei- 1 
gu musų saulė staigu padidėtų 
iki Antarės didumo, akimirka-j 
riyje žemė ir viskas ant jbs bu
tų sunaikinta.

Antares ir Skorpiono konste
liacija galima pažint iš lietsar- . 
gio pavidalo žvaigždžių, kotas 
•kurių nevisai tiesiai kabo nusi
lenkęs į pietryčius, viršus pastri
gai žemyn eina pirmiau į vaka
rus, lyg but atstatytas lietsar
gis nuo leidžiačiosi. saulės vaka
ruose. Antares yra koto vidu
ryje.

Tos žvaigždės spektrais ir jo 
spalvos rodo astronomams jog 
žvaigždės temperatūra yra že
mesnė negu mušu saulės ir negu 
kitų Skaisčių žvaigždžių kaip 
Vegos ir Aikturo. Antares spek
tras parodo esumą daugybės ke
lniškų sudėtinių, arba keiriiku- 
lių elementų mišinių, ant tos 
žvaigždės, o tas savaimi yra pri
rodymu jos vėsesnio Stovio, nes 
augštesnė temperatūra tokius 
sudėtinius išskirsto arba neduo
da susidaryti.

Apskaitliuojama kad Antares 
paviršio temperatūra yra apie 
3,000 laipsnių Cehtigrado, kuo
met saulės yra apie 6,000, o bal- 
jų-mėlynų žvaigždžių apie 20,000 
laipsnių, čia kalbama tik apie 
paviršio temperatūras, t. ylem- 
peraturą eluogsnio žvaigždės at
mosferos iš kurios ateina švie
sa kurią mes matome. Vidujinė 
temperatūra žvaigždžių 'be. abe
jo siekia i'ki milijono laipsnių 
karščio. Dabar nėra da? meto
do išmatavimui karščio kitaip 
kaip tik “mokslišku spėjimu”.

Skorpionas yra vienas iš zo
diako (saulės kelio) konsteliaci
jų ir ją saulė ineina lapkričio m. 
Naudinga yra žinoti jog tuo lai
ku saulė yra tik biskį augščiau 
Antares, o matot kaip dabar au- 
gštai ji yra būdama meridiane 
pietų laiku.

Kitos konsteliacijos dabar ma
tomos anksti iš vakaro yra Liū
to su gelsva žvaigžde Regulų, 
kuri leidžiasi apie 9 vai, vakare. 
Ji yra toli vakaruose. Pietry
čiuose matosi tris skaisčios di- 

I dėlės žvaigždės, plačios V pavi
dale, tai planeta Jupiteris, žvai
gždė Spika ir planeta Saturnas. 
Jupiteris matosi labai rfkais- 

. ti-didelė bet nemirganti planeta, 
kuri gelbės surasti kitas čia mi
nėtas žvaigždes. Nuo Jupiterio 
vedant aki mį vakarus rasit ne- 

. toliese Spi'ką, daug mažesnę už 
• Jupiterį, bet skaitomą pirmo di

dumo žvaigžde; paskui Saturną, 
I o visai vakaruose j šiaurę Regu-

lą. Nuo Jupiterio vedant akimi , 
šiaurėn yra diktoka gelsva žvai
gždė Arkturas iš Bootes kon
steliacijos. Vėliau, nuo Jupite
rio vedant į pietryčius užtinki 
rausvą labai mirgančią žvaigždę 
Antares. Beveik tiesiai nuo Ju
piterio per Arkturą, vedant ly
gia linija užeinama į Didžiąją 
Mešką, kurios uodega atkišta į 
Arkturą. Dvi paskutinėsės Did. 
Meškos žvaigždės visados rodo į 
šiaurinę žvaigždę.

Augščiau negu Arkturas, vė
liau vakare, beveik virš galvos 

I matosi balta-mėlyna Vega iš Ly
ros konsteliacijos. Nuo jos se
kant į rytus pasimato šiauriais 
Kryžius su balta žvaigžde De
neb, esančia kryžiaus viršūnėje. 
Nuo jų abiejų į pietryčius, tarpe 
poros mažų žvaigždelių ateina 
Altair, iš Erelio konsteliaci
jos.

Geresniam tėmijimui . planetų 
kelionės tarp žvaigždžių, kurie 
tuo žingeidaujasi, naudinga bu
tų daryti piešinius arba taške
lius nužyminčius savo nužiūrėtu 
tolumu planetų nuo žvaigždžių 
vienu tarpu ir paskui lyginti su 
kitu laikotarpui, praėjus porai 
ar daugiau savaičių, žvaigždės 
visos keičia savo vietas tik ta 
sistema kad žemė bėga aplink 
saulę, taigi žemė kasdien pra
bėga tam tikrą kelio dalį ir pa
lieka visas žvaigždes užpakaly
je, arba taip sakant, kurios žvai
gždės pereitą mėnesį tą dieną 
buvo tam tikroj vietoj 10 v. va
karo dabar jos toj vietoj mato
si dviem valandom anksčiau. 
Bet planetos paeina į rytus ir 
stovi kiek toliau nuo tų žvaigž
džių kurios prie jų yra vakarų 
pusėje, o arčiau prie tų kurios 
5-ra rytinėje pusėje. Gražu taip 
pat daryti tėmijimus mėnulio. 
Jis dabar eina žemai pietuose ir 
nereikia riesti galvos į augštį 
kaip žiemos laiku. Vakaro lai
ku, patėmykit mėnulį prie ku
rios nors žvaigždės arčiausia 
esanti, .ir pažiūrėkit kitą vakarą 
tuo pačiu laiku, matysit kiek jis 
toli nueina per 24 valandas.

Nėkurie astronomai prirodo 
jog šįmet saulė duoda mums ši
lumos tam tikru nuošimčiu ma
žiau negu paprastai. Yra žino
ma kad tiesioginis saulės šilu
mos atėjimas įvairiuojasi savo 
kiekybe, žinoma, nereikia rem- 

’ ti ant to oro įvairiavimąsi, nors 
1 su ateinamu iš saulės karščiu 
turi bendro ir oro veikimas. Ta-

■ me yra mažas tiesioginis skirtu- 
' mas. Saulės karštis manoma 
, esti didžiausias 'kada jos pusė 
. buna atsukta į mus turinti plėt-
■ mus. Dabartiniu laiku tų plėt-
■ mų beveik nesimato. Saulę ga-
■ įima įkaityti mažu pavyzdžiu 
- plačiai žinomų įvairiuojanČiųsi

žvaigždžių. Kitos žvaigždės la
bai žymiai keičiasi tam tikrais 
tarpais savo šviesa, o todėl ir 
karščiu, tik jos musų visitiek ne
šildo.

Nuo birželio 21, dienos pra
dėjo trumpėti, žemė gryžta į žie
minį savo kelio punktą, iš kur 
atsisuks atgal tik gruodžio pa
baigoje.

Lietuvos Seimo Sudėtis
Lietuvos Seimas jau susirinko 

birželio 6 d. Jo sudėtis yra se
kanti. Krikščionių-demokratų — 
14; Ūkininkų Sąjungos — 14; 
Darbo Federacijos — 12; Vals- 
tiečių-Liaudinirikų — 16; Social
demokratų — 8, tautinių mažu
mų — 14; viso — 78. Taigi Kr.- 
Demokratai Kontroliuoja Seimą 
turėdami išviso 40 balsų (jų 
Kontrolėje yra Krik.-Demokra- 
tai, Ūkininkų Sąjunga ir Darbo 
Federacija). ■ -

Musų draugų, Vaistiečių-Lidu- 
d'ininkų, yra 16, sekančiai, "

Dr. K. Grinius (55 m.), gydy
tojas ;

Kostas Kregždė (26 m.), ma
žažemis ;

Vincas Kvieska (33 m.), girtil 
nazijos mokytojas; .

Povilas Kuzminskas 
ūkininkas;

Ignacas Lapinskas 
ūkininkas;

Ladas Natkevičius 
kariškjs;

Pranas Radzevičius 
ekonomistas;

Rapolas Skipitis (36 m.), ad
vokatas; <.• , .

Mykolas Sleževičius (37 m”.)',T 
advokatas;

Pranas šlėvė (44 m.), ūkinin
kas ;

Zigmas Toliušis (32 m.), ju
ristai; n/re

Aleksandras Tornau (27 m.), 
savivaldybininkas; *: v

Vincas Zakarevičius (32 m.), 
koperatininkas;

Balys žygelis (37 m.), moky
tojas;

Mikodimas Radis, ūkininkas,,
Tautinių mažumų viete^ vrą 

šitaip paskirstyta: Lenkų—• 4‘| 
žydų — 7; Rusų — 1; VolcieČlT 
— 2.

Šituose rinkimuose išrinkta 
47 atstovai jau .buvę paleistaftie 
Seime;
Seime; naujų atstovų inėjo-31.

Amerikos Lietuviai, sekdami 
Lietuvos politiką ir Seimo dar; 
bus, neturėtų pamiršti to kad 
ne tiek pagelbės Lietuvai kriti
ka kiek objdktivė peržvalga Sei
mo darbų. Kritikuodami ištolo, 
neįžiūrėdami tų sąlygų kokiose, 

• Lietuvos žmonės turi gyvauti.ir 
dirbti, nedaug gero Lietuvai j^- 

: padarysime.

(40 th'.);

(45 ’

(30 m.),

(39 m.),

uz

Sukaktuvės
šiais metais mums tenka Švę

sti keletj žymių sukaktuvių, (bū
tent: .

1) 25 metų nuo įkūrimo Ame
rikoje taip svarbios kultūrinės 
organizacijos kai Tėvynės Mylė
tojų Draugija.

2) 40 metų nuo pasirodymo 
pirmojo Lietuvių kalba laikraš
čio “Aušra”, pradėjusjo elkįnti 
kelią prie nepriklausomybės, Lie
tuvoje.

3) 600 metų nuo įkūrimo Lie
tuvos sostinės Vilniaus: y? a

Ar ilgai Vilnius bus nuo Lie
tuvos atplėštas? ■

Vokietijos ambasadorius Suv*. 
Valstijoms, Dr. Otto Wiedreldt, 
rengiasi rezignuoti, po dyiejų 
mėtų išbuvimo, nematydamas 
kad Suv. Valstijos nors kiek^no- 
rėtų prisidėt prie padėjimo iŠ- 
rišt karo atlyginimų klausimo, 
kuriuo (tikslu jis labiausia-Čia ir 
vyko; ■' • -j, .

Didesnes ir didesnės Artojų eilės seka “Ar.tgjų’’, dęuris pasekmingai 
, plėšia velėnas apžlusio musų liaudies tamsulĮridį' 'ijEietuvos ir Ame- 

■ kos žmonės jį pamėgo, ir panfegimas didinami. y'^Su tuomi didinasi 
; ir “Artojo” energija toliau veikti. \Viehąs kas irepadidėjo tai jo kai- 

... na: “Artojas” tebėra tik $ 1 ;00 į metus Amėnkoje, o Lietuvon tik 
jį $1.25, ’ “Artojas” yra mėneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for

mato, talpina paveikslai# spausdintas dviem spalvom viršeliais.

Amerikoje Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.

7907 Superior Av. Cleveland, O

t
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome ” ’ Parengė K. S. K.

KOALICINĖ LIETUVOS 
VALDŽIA

(Tąsa iš pereito num.)
“Vėlai pavasaryje Meška, išeidama ‘iš 

savo guolio po ilgos žiemos miego, palieka 
savo skaluotą kalno pašonėj lindynę ir nu
eina į lygumas jieškoti maisto. Staiga aš- 
tria'kė Zylė ją patėmija, bet būdama per
mala imtis Mešką gaudyt viena, pasišaukia 
kitus medžiotojus sau į talką. Sykiu visos 
septynios žvaigždės leidžiasi paskui,Mešką, 
mažoji Zylė su puodu buna tarpe didesnių 
paukščių taip kad ji nepaklystų. Visi me
džiotojai yra alkani ir vejasi intemptai, te
čiau Meška per vasarą bėga nuo jų per 
šiaurinį horizontą ir vijimasi tęsiasi. Ru
denyje vienas po vieno užpakalyje esą me
džiotojai pradeda pamesti savo kelią. Pir
miausia Pelėda, sunkiausia ir prasčiausia 
galinti sparnais skristi, pradingsta iš me
džioklės, paskui pasilieka kiti. Lieka tiktai 
trįs. Jie apie vidurį rudenio tepa ve ja savo 
auką. Užklupta Meška pradeda trauktis 
atbula gindamosi, tečiau vienas medžioto
jas perdurią ją vilyčia ir Meška puola augš- 
tieninka. Dagilis, išalkęs mėsos, šoka ant 
savo aukos ir išsikruvina. Nuskrisdamas 
ant medžio artimai dangaus plote, jis ban
do nusipurtinti. kraują, ir tą pasiseka pa
daryti išskyrus vienoj vietoj ant krutinės. 
‘Tą plėtmą’, sako išdidi Zylė, ‘tu nešiosi to
lei kolei tavo vardas bus Dagilis’. Kraujas 
kuri Dagilis nukratė išsitaškė į visas puses 
ant girių ant žemės, ir nuo to mes matome 
kas rudeni kraujo spalvomis nudažytus la
pus. Paskui pribuna prie Meškos ir Zylė, 
ir su Dagiliu supjausto Mešką, sukuria ug
nį ir ima virti mėsą. Pri'buna ir trečiasis 
medžiotojas, Briedžiapaukštis; jis žinojo 
kad tiedu Mešką pagaus ir prirengs mėsą, 
ir norėjo būti į laiką pasidalint nauda, ir 
nuo to kuomet dabar meška, briedis arba 
kitokis gy vunas užmušama tas paukštis pri
buna lyg atsiimt savo dalies. Todėl jis ir 
vadinama ‘Paskiausia pribunantis’.

“Per visą žiemą Meškos skeletas guli 
augštieninkas ant dangaus, bet jos dvasia 
perėjus jau Į kitą Mešką kuri taipgi augš- 
tieninka guli urve, mieganti žiemos miegu. 
Kuomet ateina pavasaris, Meška vėl iš ur
vo išeina, 'kad vėl galėtų medžiotojai vytis, 
ir taip drama amžinai tęsiasi.”

Pas Zunus, Ursa Major buvo svarbi se
zonų pažymėjimo žymė. Jie sako kad kuo
met žiema ateina Meška tingiai miega, ne- 
besaugojanti vakarų kraštą nuo šalčio kurį 
Užleidžia ledų dievai ir baltumo kuris paei
na iš jų galingo kvėpavimo; tečiau, kuomet 
Meška atbusdama pradeda riaumoti pava
saryje ir atsiliepia į griaustinio tratėjimą,

ledų dievų galybė pradeda nykti, praside
da vėl vasaros viešpatavimas.

Chiniečiai sako jog pavasaryje Meškos 
uodega (tie trįs medžiotojai sulyg Indijo- 
nų pasakų) rodo į rytus, vasaroj į pietus, 
rudenyje j vakarus, žiemoje į šiaurę, — kas 
ir teisinga pirmutinėje dalyje tų metlaikių 
vakarų.

Ojibway Indijonai turi legendą kuri 
privedžioja jog pietinė žvaigždė atvyko ant 
žemės pavidale gražios merginos atsinešu- 
sios vandeninių lelijų. Jos broliai galima 
matyti toli šiaurėje medžioju mešką, kuo
met jbs seserjs tėmija į ją būdamos rytuo
se ir vakaruose. Ta pasaka kalba apie vi
sas žvaigždes abelnai.

Onandagai Indijonai žinojo tas žvaigž
des kurios perstato meškos urvą, — lanke
lis iš Corona Borealis konsteliacijos, ne
didelė grupė žvaigždžių arti Arkturo. Che- 
rokai Indijonai taipgi žinojo legendą apie 
dangišką meškos medžioklę, ir sakė kad po 

1 to kaip tie trįs medžiotojai užmuša 'tą meš
ką rudenyje, jie paklysta ir eina ratu ap
linkui iki pavasario. Jie tikrina jog me
daus rasa, kuri patėmijama rudenyje, pa
eina iš meškos taukų kuriuos jie spirgina 
ant ugnies.

Juodkojai Indijonai žinojo šias septy
nias Meškos žvaigždes 'kaipo septyniis vai
kus, kuriuos visus užmušė jų sesuo, išsky
rus jauniausiojo (žvaigždės Dubhe), kuris 
ją užmušė.

Barrow Rago Eskimai laikė tas žvaig
ždes Meška su septyniais medžiotbjais ap
link ją, o Zuniai vadino tą grupę “Didelė 
Balta Meška iš septynių žvaigždžių”. Tos 
žvaigždės matyt lošė svarbią rolę ir Pueb
los mitologijoje.

Tlenkytai Indijonai nuo Pacifiko pa
kraščio Ursa Major žvaigždes sakė persta
tančias Mešką. Jie taip manė todėl kad tos 
grupės žvaigždės apsieina taip kaip meška, 
palengva vis sukasi į ratą ; Itaipgi tenai yra 
urvas perstatomas grupės žvaigždžių, ir 
jokis kitas gyvūnas išskyrus mešką neturi 
tdkio pavidalo urvo. Miemic Indijonai pa- 
tėmijo tuos panašumus tarp pozicijos tų 
žvaigždžių ir meškų papročių, ir jos buvo 
šaltiniu daugybės Indijonų legendų.

(Bus daugiau)

Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. —1 Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 126 puslapiai. Parašė Marga
ret H. Sanger, vertė J. Stropus.. l.OC

1269 Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 76
14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50

Derybos tarp dviejų skaitlin
giausių Seimo grupių, Kr .-De
mokratų ir Valstiečių-Liaudinin- 
kų, pritraukė ypatingą domesį 
Lietuvoj ir čia. Nuo tų derybų 
pasekmės priklauso daug kas. 
Jei šiandien to ir nematytume 
.tai vėliau pamatysime; tą, be 
abejo, suprantame mes ir kiti. 
Reikalingumas pritrauUdti kuo- 
daugiausia pajiegų prie valsty
binio darbo ir valstybės apsau
gos, štai svarbiausia priežastis 
del ko norima sujungti tas dvi 
Seimo grupes. Ir tas žingsnis 
iš daugelio atžvilgių yra ne tik 
reikalingas, bet ir būtinas. Skal
dymas pajiegų, dabartiniam mo
mente kuomet Lietuvos padėtis 
yra taip sunki, del vien partijos 
smulkmenų, nebūtų dovanotina 
nei iš vienos nei iš kitos pusės. 
Ir tie nuo kurių susivienijimas 
priklauso, privalėtų tai supras
ti. Valdžia kurią sudarytų ne 
viena partija bet dvi-trįs, ir 'ku
ri galėtu remtis Seime neužgin
čijama dauguma, turėtų krašte 
pasitikėjimą, paramą ir autori
tetą.

Šiame laike, kritikuoti valdžią 
yra toks paprastas apsireiški
mas jog vargiai ar rasis nors 
keli žmonės kurie pilnai ja butų 
patenkinti. Aš čia turiu omeny
je valdžią kuria buvo sudarę vie
ni Kr.-Demokratai. Toji val
džia kuri neturi pagarbos ir ku
rios visi nemėgsta namie, nega
li turėti reikšmingos intakes ir 
užsieny j, ir čia viena priežasčių 
kodėl mums i'kšiolei taip menkai 
sekėsi užsienio politikoj. Saky
sim Lietuvos atstovas Tautų Są
jungoj ima ginti koki nors daly
ką ir 'stato reikalavimus. Jeigu, 
valdžia kurią jis atstovauja yra 
krašte neapkenčiama daugumos 
arba geros pusės tai jo balsas 
turi kur kas mažesnės intakos, 
negu kad butų kitokiose api'sto- 
vose.

Paimkim dabar Vilniaus kraš
to reikalus. Kuo daugiau busi
moji Lietuvos valdžia turės Sei
me ir visoj šalyj opozicijos tuo 
labiau mes nukentėsim okupuo
tose vietose. Musų opozicijoj 
balsas bus panaudota Varšavos. 
Ji pridėdama dar savo, ims įkal
binėti Vilnijos žmonėms kaip 
Lietuvos valdžia.;, yra neapken
čiamą pačių Lietuvių ir kaip 
bloga po jos gyventa. O žmo
nės juk dar nemoka atskirti val
džios nuo valstybės. . Valdžia 
mainosi: šiandien tokia, rytoj 
kitokia, tuom tarpu gi valstybė 
liekasi. Bet žmonėms nelengva 
tas įsivaizdinti, o ypač kai pro
paganda varo nenuilstamai sa
vo darbą. Ir šis dalykas dar la
biau pabriežia reikalingumą su

daryti Lietuvoj koalicinę val
džią turinčią šalyj kuodaugiau- 
sia paramos.

Iš susirašinėjimo tarp Kr .-De
mokratų ir Liaudininkų galima 
išnešti įspūdis kad abi pusės 
norėt; susieiti į krūvą, bet rin
kimų upas ir senosios sąskaitos 
neleidžia. Kuomet šis straips- 
šoma, susibendrinimas gal jau 
įvyko, ko mes labai ir norėtu
me; bet, žinoma, kliūčių rastų
si ir tuomet nemažai. Visos jos 
yra menkos, antraeilėj vertės, 
atsižvelgiant į tas milžiniškas 
užduotis stovinčias prieš kiek
vieną Lietuvos valdžią, kokios 
partijos ji nebūtų. Ginčai kele- 
ma del mokyklų Lietuvoje, bet 
svarbiausia atida privalo būti 
kreipiama į okupuotosios Lietu
vos mokyklas, kurios del mede- 
ginės padėties turės viena po ki
tos išnykti, jei nebus suteikta 
parama.

Jei paimtų valdžią vieni krik- 
ščionįs-demokrataii, nei viduji
nė, nei išorinė krašto padėtis ne
pasikeistų. Kartus patyrimas 
tektų pergyventi daugeliui Lie
tuvių patriotų kurie ir norėda
mi patarnauti Tėvynei, turėtų 
pasitraukti į privatį gyvenimą 
arba šaukti į valdžią ir neturė
ti vilties būti užgirstam. O vie
nok tokioj padėtyj atsidurtų ai
ški dauguma musty inteligenti
jos, nes Kr.-Demokratai jos tu
ri kuomažiausia. Nereikia už
miršti kad jie laimėjo rinkimus 
moterų balsiais, kurios, kaip vi
suotinai priimta stovi nuošaliau 
nuo valstybės darbo.

But ar nebūt koalicijos val
džiai — priklauso nuo Kr.-De- 
mokratų, kurie turi pasirinkti: 
ar valdyti vieniems ar pasišauk
ti į pagalbą ir kitus nepriklau
somybės ir krašto gerovės sau
gotojus. Jeigu jie pasirinktų 
pirmąjį 'ir atmestų antrą, nie
kas nežino kokios pasekmės iš 
to butų; Bet aišku kad neišeitų 
geram. Greičiausia jie patįs tą 
supranta ir todėl neišdrys dary
ti žingsnio kenksmingo sau ir 
visai Lietuvai. Mes laukiame 
vienybės; mes laukiam rimtumo 
vidaus politikoj ir griežto nusi
statymo sostinės bei visos oku
puotosios Lietuvos atžvilgių.

M. V—la.

STRAIPSNIS XXVII
Kas Reikalinga Jaunų Vaikų 

Auginimui
Dabar pasiekėme vietą kur kūdi

kiui duodama kietesnių valgių. La
bai svarbu indiegti gerų maisto pa
pročių kol kūdikis jaunas. Nes šian
dieninis kūdikio valgis nulemia kokis 
jis žmogus bus ateityje.

Maistų kūdikiams nereikia aprink
ti tik iš vieno ar dviejų valgių. Rei
kalinga įvairumas idant kūdikis gau
tų įvairią budavojančią medegą. Vie
nodas maistas irgi nusibosta. Pa
prastai po 12 mėnesių motina turėtų 
nusistatyti valgių sistemą ir prida
boti kad jos kūdikis griežtai laikosi 
to. Kiekvienas naujas valgis turi bū
ti atidžiai padaroma ir iš pradžių 
teikiama tik mažais kiekiais. Visa
dos reikia penėti reguliariškomis va
landomis ir neduoti nieko penėjimų 
tarpais. Pas daugelį kūdikių šitokį 
permaina ir paplatinimas duodasi 
sunkiai. Jie pilnai pienu patenkin
ti ir atsisako nuo kitų sotesnių val
čių. Tokiais atvejais neduok pieno 
iki nebus suvalgyta kietesnėj! dalis. 
Jei abi dali duosi sykiu tai kūdikis 
pasirinks pieną, o išgėręs jį neims 
kieto. Sekanti sistema pavelys moti
nai pasirinkti tinkamų valgių penėji
mui kūdikio. Nepatartina daryti per
mainų valgiuose labai karštame ore.

Vienas šaukštukas Eagle Brand 
kondensuoto pieno pridėtas prie vie
nos uncijos virinto vandens padaro 
mišinį sotumu vertą sveikam pienui 
Kur tik vartojama žodis pienas siste
moje, reikia miešti Eagle Brand mi
nėtu budu.

Maistą reikia duoti nuo 12-to iki 
15-to mėnesio — po penkis sykius į 
dieną:

7 ryte. — Oatmeal, miežių ar kvie
čių košelė, vienas ar du šaukštu
kai 6-8 uncijose pieno. Pasenu
si duona ir sviesto, arba cuko- 
rius ir sviestas.

9 ryte: — Sunka vieno orančiaus.
11 ryte. — Padrožtuvės nuo jautie

nos, vienas ar trįs šaukštukai 
sumaišyti su tokiu kiekiu duonos, 
o viskas pavilginta jautienos so- 
su, arba minkštai išvirintas kiau
šinis sumaišytas su pasenusia 
duona; šmotukas cukoriaus ir 
6-8 uncijos pieno.

3 po pietų. — Jautienos, vištos, ar
ba avienos buljonu, intrupinu* 
ryžių ar senos duonos, šešios 
uncijos pieno, jei reikalaujama. 
Duona su sviestu arba rūkorius. 
Daugelis to amžiaus vaiką jau 
ims ir suvirškins obuoliene ar 
slyvas. Jei to duodama, apleisk 
pieną.

6 vakare. — Du šaukštai javinės 
košelės su 8 uncijomis pienoA 
šmotukas cukoriaus. Pasenuii<**\ 
duonos ir sviesto.

10 vakare. — Šaukštas košelės su ; 
8 uncijomis pieno.

Vaikai po 15-tam mėnesiui reika
lauja daugiau pridėčkų prie viilgių. 
Kitame straipsnyj apie tai pakalbę 
Sime. j

Geriausių pasekmių gauta~vnenai 
pataisant nedapenėtus kūdikius su 
Eagle Pienu. *Nekurie mokykloajji-^ 
kai ko ne du sykiu daugiau a-go na
gu kiti. Jei nujauti kad tavoąudikis 
ne toks kaip reikia, duok jam' Kėsle V 
Pieną. Taipgi svarba šviežaus oo, 
užtektinai miego ir geri papročių. 
Vaikai turi gaut Eagle Pieno sykį t) 
dieną neskaitant reguliario maitini- 
mo. Atmiešk du šaukštu Eagle Pie- * 
no j tris ketvirtdalius puodelio van
dens. Kiti vaikai myli jį labiau su 
ginger ale. vaisių sunka, arba kiauši
niu. Jį galima su nauda vartoti kai 
kuriuose virtuose valgiuose.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

“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.

^3 CJN! '<
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIAVIMUI AMERIKON?
Suv. Valstijų Konsulas Kaune 

dabar priima aplikacijas del pas- 
portų visų sekančių metų kvotai. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard tikietais neturi laukti ilgai 
dėlto kad Cunard laivai išplaukia 
iš Europos kas kelinta diena.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje ir pagelbti pasa- 
žieriams savais patarnautojais. 
Sutaupo jiems laiką ir išlaidas del 
to kad pristato pasažierius prie 
pat laivo; šis patarnavimas veltui.

Del tolesnių informacijų kreip
kitės pas bile laivų agentą, arba:

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
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© Nuo ko paeina Vulkanų veikimas irZemes 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.

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ PASAKŲ

©
©
©
©

Joje 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 žemės 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 jū
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.
taisyklių ir geografiškų apistovių.

Plačiai išaiškinama Biblijoje mi- 
nimasai žmonių išsiskirstymas po 
pasaulį, žmonių religija, plojus 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 pusl.,\6x9 c. didumo. 
Kaina su dailiais pieštais viršeliais, 

dviem spalvom, 75 centai.(gj raoiue muuiuut Pabaigoje knygos yra išaiškini- dviem spalvom, 75 centai. (§)
'•i © mokslo patyrimų — ant geologijos mas-žodynėliS svetimų žodžių ir ne- Audeklo apdarais $1.25. . @
■,(į©©@@©©@©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©@©©®©©©©©©©@©©©©@©©©@@®©©

REIKALAUJAM 
AGENTU 

Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in-
formacijų ir kvitų.

7907 Superior Avenue 
Cleveland, O.

VOLTAI ATDARI
Panedčliais— 

nuo 9 ryte iki 6 vak.

Subatomis— 
nuo 9 ryte iki 1 popiet

Kitomis Dienomis — 
9 ryte iki 4 po pietų

Eikite pas tikrą Specialistą, o no 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegraminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 

®įjl neturėjo užtektinai apsipaiinimo ir pa
ll tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
■ Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
(1 Spindulių Roentgens ir pilnas Bakte- 

riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuaius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

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

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo IQ ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakaro 

Nedėldianiaia mo 18 iki 1.

Išnešama Nesvarbus 
Dalykai Kuomet Vertybės 

Popieriai Sudega
Yra paprasta kad kuomet namai de
ga, išnešti mažesnės vertės daiktus 
ir išgelbėti juos, kuomet svarbus da
lykai, sykiu ir ugnies apdraudos jr 
kitokios vertybės popieriai — išeina 
oran durnais.
Kam rizikuoti netekti vertybės po
pierių, šėrų, bondsų, ir tt., kuomet 
už mažiau negu 1c ant dienos galit 
nusinuomuoti dėžutę musų nuo ug
nies ir vagysčių apsaugotame Depo
zitų Vault e.

Incorponrfeii 1849

(Society for (Savings 
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ETNA? PASAULIO PLAČIAUSIA 
APKALBĖTAS VULKANAS

M ŪSŲ dienų laikraštininkai kurie šiose 
».• dienose rašo skubius pranešimus apie 
Etną, kalba tik apie tą patį vulkaną apie 
kuri rašė pragarsėję senovės rašytojai, Ho
meras, Pindar ir Plato”, sako buletinas iš 
Washington, D. C., National Geographic So
ciety raštinės. “Nes šis vulkan'as, didžiau
sias Europoje ir stovįs pirmutinėse eilėse 
tarp didžiausių pasaulyje, liejo lavą ir bėrė 
pelenus, naikindamas ukius ir kaimus ir su- 

įkėlė žingeidumą filosofų ir mokslininkų 
dar pasaulio jaunystės dienose. Pindar bu

ko pirmutinis rašytojas paminėjęs Etnos 
ugnis, 474 metais pirm Kristaus, ir nuo to 
laiko sakoma buvę daugiau negu šimtas iš- 

Įfiiveržimų.
“Daug tolimesnės praeities Etnos is- 

Įtorija tapo sulipyta į krūvą tyrinėjimais 
[moderniškųjų geologų kurie žiuri į visą Si- 
cilijos salą kaipo susidariusią iš didžiojo re- 

‘zervuaro ištirpusios medegos esančios po 
tuo kalnu. Jie atvaizdina praeities laikus 
kuomet dar jura bangavo vietoj dabartinės 
[Sicilijos. Paskui, gal but Plioceniškajame 
periode, išlindo iš vandens Etnos viršūnė; 
o per sekančius amžius ji nuolatai budavo- 
josi ir sudarė visą Sicilijos salą.

“Etna galima apipiešti išraiškoje Ry
miečių' religijos kaipo esantis sykiu Tvėrė
jas ir Naikintojas. Jis sutvėrė Siciliją; jos 
iš vidurių išmesta lava pridavė žemei nesu
lyginamą derlingumą kuris gausiai palaiko 
pyndaržius ir sodnus; ir jis pritraukė į sa- 
vo pašones, nežiūrint tikrų pavojų, šimtus 
tūkstančių žemknisių ir jų miestelių ir kal
inu. Kaip vienas rašytojas išsireiškia ‘mie
stelis po miestelio eina palei vulkano pama
lus kaip perlų karoliai ant šifiurelio, o kuo
met lavos srovės pertraukia tą žmonių gy
venimų retežį, jis vėl susiduria tuoj kaip 
tik lava spėka atvėsti.’ Daugybė tų kaimų, 
kalno kaimynystėje yra pabudavota beveik 
jrynai iš šmotų, juodos lavos supjaustytos į 
catjurkampius.

“Geriausia matoma tveriamoji vulkano 
veikmės pusė yra ant žemutinių pašalių Et
nos 'kur laikas ir oras pilniausia nudėvėjo 
ir nuplovė senovės laikais išlietą lavą. Be
veik visas tas ruožtas aplink kalną yra pui
kiausias daržas datulių paimu, bananų, fo
nonų, apelsinų, alyvų, gygų ir migdolų. 
Aiugščiau arba arčiau į kalną yra riešutų 
hedžiai — pažymiausi yra puikiai sutvar
kyt! lazdynų riešutų sodnai netoli Castig- 
lione — ir miško ruožtas kaštanų, korko, 
)ušų ir aržuolų. Virš 6,500 pėdų yra tai sri- 
;is kurią ugnis laikėsi savam viešpatavimui 
į- baisiai kriaušuotas, juodas tyrynas la- 
fos ir pelenų. Iš šitos vulkano dalies visad 
ekėjo liežuviai ištirpusios lavos į miškų, 
įodnų ir ūkių sritis. Tie liežuviai pasilikę, 
caipo reikšmingi persergėtojai Etnos po- 
encialių pražūtingumo jiegų, tik tolei ko- 
ėi jie turi būti. Tūli narsesni laukų plėto
jai išplaišino skyles dar nevisai senai nu
sėjusioje lavoje ir privertė artificialiai 
Įrtrupintą medegą auginti jiems alyvų, cit- 
ų ir migdolų medžius.
b “Tik keletas iš kaimų ir miestelių arti 
5tnos teišliko nuo sunaikinimo ar didelių 
Juostelių nuo vieno ar daugelio išsiverži- 
W. Vienas miestelis kuris matomai gyve- 
a žavėtinu gyvenimu yra tai Randazzo 
Uris, nors mažiau kaip dešimts mylių nuo 
ratero, visada išliko sveikas. Miestas ir 
Mitas Catania, apie 20 mylių nuo kratero, 
isada buvo Etnos svarbiausia auka, ir jis 
ra pasižymėjęs tuo kad nukentėjo nuo iš- 

I veržimų ir žemės drebėjimų daugiau ne
to kuris 'kitas svarbus punktas pasaulyje, 
•elei dalimo sunaikinimo 122 metais, Ro- 
ia per dešimts metų atskaitė tam miestui 
toli taksų. -1169 metais tenai katedra buvo 
žplusta lavos ir joje buvę žmonės ir vys
imas žuvo. 1669 m. upė lavos pakilo virš 

Fpėdų augščio miesto sienos, subėgo j gat- 
/ s, išiihikino didelę dalį miesto, ir, tekėda- 

a į jurą, sugadino prieplauką.
d I “Srovės kurios tekėjo Etnos šonais bė- 

rje pastarų kelių dienų mažai kuo skiria- 
įnuo daugybės pirmesnių išsiliejimų ku- 
I' taip tankiai aprašyta. Tipišką ugnies 
k\iš Etnos plaukia sulyginamai siaura

Ji eina užtektinai lėtai kad žmonės

ir gyvuliai gali spėti pasitraukta iš kelio, 
ir didelės minios žmonių susirenka žiūrėt į 
jos baisų tekėjimą. Tai yra minia su mai
šytais pajautimais. Šalip ūkininko, dre
bančio kad srovė sunaikins jo brangius dar
žus, randasi klūpantis kaimietis kurio na
mams gręsia sunaikinimas, verkiantis ir 
meldžiantis kad tekėjimas butų sulaikytas, 
o šalę jų stovi turistai iš tolimų kraštų, tė- 
miją kuomi jiems galėtų būti tas stebėtinas 
Gamtos veiksmas. Kunigai vadovauja pro
cesijas pamaldžių žmonių; sudegama žva
kės, nešama relikvijos ir surengiama alto
riai.

“Apačioje saulės spindulių srovė išrodo 
juoda išskyrus kuomet, kaip kokiu skeltu- 
vu perskeliant iš apačios išsiveržia nauja 
karšta žiauri banga, atverdama raudoną 
vidurį ir muša į orą kibirkštis iš augš'tai 
puolanti akmenįs. Kuomet naktis užeina, 
visas tas pasirodo milžiniškai didesniu. Vi
sa srovė 
stebėtino

nakties laiku išrodė upe ugnies, 
bet žiauraus gražumo dalykas.”

DREBĖJIMŲ IR VULKANŲ 
VEIKIMO PRIEŽASTIS

A7ULKANŲ veikimas ir žemės drebėjimai 
paeina nuo traukimosi į krūvą žemės 

skritulio, kaip panašiai džiustant obuoliui, 
nuo ko vienos dalįs buna trankomos ir kil
nojamos paviršyje.

Žemės drebėjimų priežastis yra suly
ginamai paprasta. Staigus pasijudinimai 
arba paslydimai žemės plutoje padaro dre
bėjimą.

Vulkanų veikimo priežąstjs yra paines- 
nėę. Čionai turime turėti mintyje tą faktą 
kad medega žemės viduryje yra labai aug- 
štos temperatūros, arba labai karšta. Ji 
butų skystai sutirpus jeigu nebūtų taip pa- 
viršio suspausta.

Geologai tiki jog laike žemės paviršių 
arba plutos traukimosi, uolos kartais pa
sijudina taip kad paliuosuoja spaudimą ant 
didelio ploto žemės viduje. To pasekmėje, 
apatinė medega lieka skysta.

• Vulkanas savaimi yra tik skylė žemės 
paviršyje, lyg kokis gamtiškas kaminas per 
kurį ištirpusi medega gauna išeigą į viršų.

Daugiausia vulkanai yra ant salų arba 
netoli pajūrių. Taigi skendimas jūrių dug
no sudaro spėką kuri išspaudžia ištirpusią 
medegą per vulkano kraterą. Skendimas 
Viduržeminių jūrių dugno manoma esant 
priežastimi vulkanų Vesuvijaus ir Etnos 
veikimo.

Kita priežastis manoma yra kad van
duo sunkiasi per žemes į ištirpusią medegą. 
Tenai jis pavirsta į garą. Tas padidina 
spaudimą lavoje iki ji pasiekia eksplodavi- 
mo laipsnio.

ŽEMĖS

W
TYLIAI.....

(“Gairės” Nl)
Tyliai, ramiai užmigs jausmai, 
Sapnų vylingų užliuliuoti.
Ir dainos posmai, tau aukoti, 
Nutils manyje amžinai.
Tik tuomet siela gal atbus > 
Kai tylios žvaigždės vakarinės, 
Užmigus žemei, paskutinės 
Primins man tolimus laikus: 
Primins jos užėsį bangų, 
Primins kas buvo tik svajota 
Ir nepasiekta tuo laiku.
O kuomet bokšte gaus varpai 
Ir siųs ramybės godžią tylą, 
Kurios aidai, dausos iškilę, 
Beribėj skęs, banguos liūdnai — 
Tik tuomet vėjo atdusys 
Ir lapai krintanltie auksiniai 
Nupins man dainą paskutinę 
Ir niaukią tylą išblaškys....

N. Bičiunienė.

DAINOS IR MUZIKA
flChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba- 

’ lėlių žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ir Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. ^Pasirinkę 
sau patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami “DIRVOS” Knygynui.

“Dirvos” Administracija

Laimės Bejieskant. Rinkinys vaizdelių ii Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi...................... 35

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Kaip buvo žadėta, ir ištęsėta. 
šis numeris yra Meilės KonteSto 
NUjnemeris. Arija geriau nu
meris kuriame skelbiame laimė
jusią tame klausime dovaną. 
Tik kažin kodėl mus apėmė no
ras netalpinti dar šiame num. tų 
eilių, bet vistiek pasakysime 
kas dovaną laimi. Tai yra mu
sų poetė gerb. Biruta, kuri nors 
retai pasirodo bet rodos daugiau
sia laimėjo komteste dovanų už 
savo eiles, jei ne pirmą tai an
trą ar tam panašiai dovaną.

Gerb. Biruta laimi dovanas ne 
tik šiame Juokų (kampelyje, bet 
ir kitur “Dirvoje” yra laimėjus.

Gerb. Biruta yra ne kas ki
tas kaip tik geri). M. A. Karbon- 
skienė iš Brooklyn, N. Y., ir tą 
viešai pasakome kad nebūtų abe
jonės ir kad visi žinotų kas yra 
musų poetė Biruta, viena iš dau
gelio kitų vyriškos ir moteriš
kos lyties smertelnų žmonelių.

Dovana, kaip jau atmenate iš 
pirmesnių paskelbimų, už išriši
mą klausimo “Kas yra Meilė”, 
yra bibliška meilės pasaka dra
moje, “Juozapas ir Zelbora” ir 
“Faraono Sapnas”, “Dirvos” lai
dos (K. S. Karpavičiaus), 117 
puslapių teksto, paties veikalo, 
su keliolika puslapių istoriškų 
ir bibliškų padavimų apie tą at
sitikimą, ir su trimis aktualiais 
paveikslais iš lošimo.

svarbiausia, ar jau 
šiuomi Meilės klau- 

Ne, ne, vi-

Bet kas 
manot kad 
simas liko išrišta? 
siškai ne! Mums jis lieka visad 
tamsus (kaip iki šiolei, ant kiek 
mes tikėjomės jo išrišimo iš ka
tu žmonių.

Geria. Biruta dovaną laimi už 
trumpiausias eiles iš visų kokios 
tik šiam kemtestud yra iš visur 
prisiųsta. Kitos savu laiku tilps 
paeiliui, o gerb. Birutos eilės 
bus čia parodyta sekančiame nu
meryje.

Kodėl taigi mes dovaną skyrė
me? Todėl. Mes-padavėme ši
tokią išlygą: Dovana bus duo
dama jeigu ne už išrišimą Mei
lės klausimo tai nors už tikriau
sias mintis išreikštas apie Mei- 
geras ar blogas.

Vieni musų poetai ir poetės 
pasirodė perdaug vienpusiškai, 
kiti perdaug plačiai apėmė mei
lę, {kergdami dar pašalinius da
lykus kurie mus neinteresuoja.

Gerb. Biruta savo eilėse “Mei
lė” aprašo tik tai ką kiti apie 
Meilę mano,—ne ką ji mano,—ir 
ji aprašo geras ir blogas Meilės 
puses. Ji pasako apie Meilės 
pasekmes kaip su ja suSidurę 
smerielni žmonediaii pajunta: 
vieni (jaučiasi danguj atsidūrę, 
kiti pragaro gelmėsna nugarmė
ję. Taip yna, tadp ištikrųjų yra. 
Tik, žinoma, ne visada pasilieka 
danguje pirmasis, ir ne įamžinai 
kankinasi pragare antrasis. — 
Dar geriau, tankiai jų apistovos 
pasimaino priešingai, ir taip vi
sa pergyvena gerą iir blogą mei- 1 
lės puses..

Tik keista kad kontestui ne- ' 
gavom nei vienų eilių verkiam- 1 
čių nuo Meilės ar der Meilės ar 
iš Meilės. Nes tokis tai tikrai ; 
žinotų kas yra Meilė. i

Gerb. Biruta nebando sakyti 
KAS yra Meilė, bet ką ji pada
ro, kaip ir kiti poetai ir poetės 
bando daryti nežinodami, o vis 
tik apsistoja ant to KĄ Meilė 
padaro.

Gerb. Biruta, matomai, su
tinka su musų nuomone jau se
nai žia pareikšta: kad DEL Mei- 
LĖS sviete buvo ir yra visko 
gero ir blogo, ir tas blogas ar
šiausia pasirodo, nes blogas vi
sada yra žiauresnis už gerą, ka
dangi geras yra savaimi nebiį-d 
tybė ari>a nieko nedarymas, '0!: 
blogas — tai žudynė, karės, keri-' i 
štas, ir toks viskas.

Paėmus gerą ir blogo viso ši
to kilusio kiaušinio puses visgi 
reikia užsimislyti: Ar musų ne
suprato poetai (ko mes klausia
me kad nepasakė KAS yra Mei
lė, bet apkalba tik ką ji padaro, 
ar mes nežinome ko Idauisiame? 
Tiek prirašyta eiilų, tiek pri
dėta prirodymų, o mes vis neti
kime.

Dabar tuibut reiks paskelbt 
kontestą išsprendimui to klausi
mo. ... ------

4/
I Gerb. Jievos Duktė (iš Pitts- 
Į Iburgo) klausia: “Gerb. Juokų 

Red.: Aš skaičiau aną sykį gerb.
’ Spragilą ir mačiau jo pasakyta 

kad gerb. Jieva pasakė pamačius 
Adomą šituos žodžius: *Veni, 
Vidi, Vici’. Tai aš dabar noriu 
žinot ką tie žodžiai reiškią, ba 
aš niekur biblijoj nemačiau kad 
tuos žodžius gerb. Jieva butų 
pasakius.”

Atsakymas: Gerb. Jieva ir 
be sakymo tą (padarė ką tie žo
džiai eriškia. Tie žodžiai origi
naliai priklauso Cezariui Juliui, 
Romiečiui generolui, kuris pas
kui paliko Romos Imperatorium.

Tie žodžiai reiškia: “Nuvy
kau, Pamačiau, Užkariavau.”

Tai yra trumpa ir aišku iš 
burnos to kurs daug daro, ma
žai kalba, į ausį tų kurie dau- 
giau klauso, o mažai bomba.

Caius Julius Cezaris gimė lie
pos 12 d. 100 ar 102 metais pirm 
Kristaus. Jis buvo Užkariavęs 
beveik visą tų laikų pasaulį, nes 
jam taip sekėsi kaip jo tie trįs 
žodžiai reiškia: nuvyko, pama
tė — ir užkariavo. Jis buvo di
džiausias senojo pasaulio kari
ninkas. 'Kitų pora tokių pirm 
jo žymisi Persijos Kyras ir Ma
kedonijos Aleksandras. Po Ce
zario buvo tik Napoleonas, ir 
nesenai dar rodės tokiu gali lik
ti kaizeris. '

Cezaris galima skaityt iš jų 
visų didžiausias. Kaip ir kiti, 
jis mirė ne savo mirčia: jis li
ko nužudytas savo paties sena
toriaus, Bruto, turėdamas 56 m. 
amžiaus.

Gerb. Audra rašo: “Gerb.
Juokų Red. baisiai pasipiktino 
sužinojęs kad vyrai moterims 
kojas bučiuoja. Sako, nuo pa- 

. šaulio pradžios negirdėjęs tokios 
’ negražios žiniois.
, “Matot, gerb., vyrai slepia 'to

kius dalykus kas jiems (neteikia 
garbės, todėl jų tų atsitikimų 
nerandame istorijose, tik kas
dieniniame gyvenime juos mato
me. Norite žiinoti kas išdryso 
taip nusižeminti, Vardą rodos 
pasakiau ‘Pavasario Veikmėje’. 
O kaip jis atrodo, ve: Auksiniai 
dantis, gelsva čiuprelė, jau (regis 
neša penktą kryželį.

“Visiems gerb. vyrams duo
bsiu gerą patarimą. Kurie neno
rite svetimoms moterims kojų 
bučiuoti, jauni apIsiveSkite, o 
kai savajai bučiuosite tai bent 
niekas nežinos, ir tokiu būdu iš
vengsite to baisaus nusižemini
mo.

“Tame pačiame num. gerb. 
Juokų Red. sakosi norįs žinoti 
kokios lyties yra gerb. Auka. 
Irtą jums, gerb., galiu pasakyti. 
Gerb. Auka yra vyriškos lyties, 
bet jo išvaizda dr širdis yra mo
teriška. Užtai ji taip puikiai ir 
teisingai eiles parašė ‘Kas yra 
Meilė’.

“Nors kontestas paskelbta, ir 
jau pusė metų kaip turiu eiles 
paražiniai išaiškinimui kas yra 
meilė, vienok nedrystu lenkty
niuoti su gerb. Auka. Bet kai
po negodi garbės, siunčiu savo 
eiles, manydama jog pirmenybė 
priguli gerb. Aukai. Audra.”

Nuo Juokų Red.: Ginčytis su 
gerb. Audra nenorime, bet vis 
tik musų veide pasirodo sarma
tos paraudonavimas tik pamisli- 
nus kad vyrai bučiuoja kojas 
moterims — svetimoms ar sa
voms, nesvarbu, bile tik mote
rims. Dar prasčiau kad gerb. 
Audra tokį vyrUls pažeminantį

dalyką antru kartu viešai pasau
liui iškelia!

Gerb. Auka po šiai dienai lie
ka mums paslaptyje savo lyties 
esme. Jeigu jau ja plačiau su-

sižingeidaujama, prašytume ją 
(sakome ją, nes žodis "Auka” 
skamba moteriškai) išsiduoti 
save nors nuraminimui žingei
dumo tų kurie šį kampelį skaito.

Jei Norite
KAD JUSU PINIGAI GREITAI IR GERAI 

NUEITŲ LIETUVON

SIŲSKITE TIKTAI
per

UNIVERSAL STATE BANKĄ
Didžiausi ir Stipriausi Lietuvių Valstijinį 

Banką Amerikoje.

TURTAS APIE $3,000,000.00

Musų Kainos Sekančios: 100 Litų — $ 1 1.00;
200 Litų - $21.75; 300 Litų — $32.25;
500 Litų - $53.25; 1,000 Litų - $105.

Banko čekius ir money orderius siųskite žemiau paduoda1* 
mu mnSų Banko vardu ir adresu. Jūsų pinigai tą pačią 
dieną 'bus pasiųsti Lietuvon ant Jūsų prisiųsto adreso.

Lietuviai Pas Lietuvius

Banko Valdyba
Jos. J. Elias, President, 
Jas. P. Doody, Vice-President, 
Andrew H. Nowak, Vice-Pres. 
Wm. M. Antonisen, Cashier, 
S.-V. Valanchauskas, Ass’t Cashier 
C. S. Pavietas, Ass't Cashier 
Anthony A. Slakis, Attorney.

Direktoriai
Wm. M. Antonisen 
John I. Bagdziunas 
Otto H. Beutler 
Paul K. Bruchas 
James P. Doody 
Joseph J. Elias 
Kasimir P. Gugis 
Matthew Kezes 
M A. Meldazis 
Andrew H. Nowak 
Anthony A. Slakis

UNIVERSAL STATE BANK
(Under State Government and Clearing House supervision)

3252 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

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, Hl. 

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.

OXXXX

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 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, a

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

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

J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
' visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL- 

far—iMHOMM VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, .ŠIRDIES, GERKLES,
»» .-J !!■■■! NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-
DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik-. 
si greičiausiu galimu laiku.

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

Mario ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir U2SISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrų ir moterų duoda man 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. Jub galit pasitikėti ant teisingos opinijos, teisin

go apsiėjimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksit visai trumpu laiku.
Aš pats ypatišksi prižiurtu 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 į Standard Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.

Standard Theatre Bldg.
NEDfiLDIENIAIS 10 IKI 1.



D I R V A .

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

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. < ,
Nusipirkite bonkęi Ruffles savo aptiekoje Šiandie už G5c., arba prisidekite 75c. 
pafito ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai
DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMBK1T JŲ AUTORIŲ
MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
16c 
25c 
16c

Siu .nakcialy (dzūkiška) ......................................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai T ........... I.......... 
Vai Aš Pakirsčiau ........................ 
Už Šilingėlį .. ....................... ............. .....................
Dovanojo (dzūkišką) .■.............................. ....
Skyniau Skynimėlį ......................... 
Tykiai Nemunėlis Teka .................... 
Saulutė Raudona ...................... .j.............
Lihgo (Latviška) ........ i.................. 
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

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

žalčio ir Gulbė-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 Lutkus. Solo ir pianui) ....

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) .......................... 
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ..................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ........ 
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . -...................................
Pasaka (solo) .... ... ............. ....
Nokturnas — Ačiū (solo) ................... 
Kur tas šaltinėlis (Solo) .................................. ....
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................. 
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs. . 
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 bassd, 
choras, piemens, angelai, Mirtis, Kainas, ir .'.*)vb<7 j> 

'■kiti. Pusi. 41.. ' ......1.50
PENKIŲ METŲ KANKLĖS vienoj knygoj. Joje yra

31 Sold; 13 Duetų; 5 Kvartetai, 10 šokių piapui-'-!— .. jj ... . - .ra T vr- , ̂ 500
PENKIŲ METŲ KANKLĖS vienoj knygoj. Joji 

31 Solo, 13 DuėtųJ 5 Kvartetai, .10 šokių j 
ir smuikai. 190 puslapių.?1,.Į......... .’L/•

J. NAUJALIO VEIKALAI
Meilė Tėvynės Nemari (duetas) ..................... - -_
Noktumas (pianui, arba galima pridėt žodžiai

“Močiute Mano") ............ ... -'.ii
“Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 
"Barkarola” (solo), Baritonui ar mezosopranui 
“Kad Širdį Tau Skausmai" (solo), bar. ar " 
“Giedat Gaideliai”, “Ant Kalno Rugiai", ir “Oi

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

<T

30c

76c

36c

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

New Yorke steigiama judan
čių paveikslų korporacija kurioj 
sudėtinai "religija ir industrija 
bandys kovoti su radikalizmu su 
pagalba “moksliškų paveikslų”.

Penki žuvo. Newport, R. 'I. 
—Ant kariško laivo supliko ir 
mirė penki vyrai kuomet garas 
ir karštas vanduo užplūdo 
kurių kambarį.

peč-

Suv,Kas savaitė, sakoma, į 
Valstijas Įšmugeliuojamą po 500 
Skrynių degtinės. > >».

Štai Jums
Muzika li Dainos

Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) .................... . ....
Vai tu Žirge ir Per -Tamsią Naktelę ..............
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

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

solo) . ...<..............................................
Lietuvos Himnas (solo) ......................................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .-. - 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. eh.) .. 
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 į Girele ir Ui, ui, ui, Dievo (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ............................... ..
Gailesčio Giesmė (trio) ..................... -.......... .':S|i
Asperges Me (trio) ..............................................
Mozurka- (Lietuvaitė — pianui) .................. . ....
Pasaka (pianui) ......................................
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ’’ 
Trjs Liaudies Dainos (pianui) .................;....

1.60

75c

, 60c, 
6oc
50c
60c

30c

26c

AR TEISINGAI KATA
LIKAI TAUTIŠKĄ 

BAŽNYČIĄ 
SUPRANTA?

Ka- 
pra-

50c
80e
46e

75c 
60e 
35c 
^5c 
35c 
85c 
35c 
35c 
35c 
35c 
60c 
26c 
60c 
50c 
60c 
60c 
60c 
po-

lygiams balsams)

(solo) ............
Gimę (chorui)

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro - ir Tykus Buvo Vakarėli!

(mišram chorui) ..................................   •
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimai bu Giria (mišr. chorui) ...... 
Aš Įsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) .,..................
Era Mano Brangi (baso solo) ..........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ..........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .....
Motulė Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chtrui); :
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) •.........................
Ne del Tavęs aš. Mergele (solo) ................
Oželis (mišr. chorui) ..........................•. ..‘il.f.-z
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ...;..........
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)■ 
“Dainų Dainorėlis” (Liaudies dainos trims ir 

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

Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) 
Plaukia sau laivelis (duetas) ........ ..
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) ,.... .'....................I'.".'.'.:.
Saulutė Tekėjo (duetas) ................ .'i',:.'j'į 1
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. eh) 
šią Nedėlėlę (mišr. chorui) . ................ '.... j '
Scherzo (tik pianui) ......................
Sunku Man Gyventi (solo) .................................. .
Vakarinė Daina , (mišram chorui) .,... '

A. ALEKSIO VEIKALAI.; įbt.f* 
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ......... 
Graži čia Giružė (solo) ......................... .*
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) ... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ... 
Meilė (solo) ..........;................... ..
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) 
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ... 
Visuomet širdis Surakinta ...... i 
Bernužėl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 
O, Pažvelgki, Mieloji ” ...7..".i
Skrenda, Lekia Musų Mintį s (dviem balsam 
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ...... 

I Pjrmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) ... 
;Giesmė į šv Kazimierą (mišram chorui) .... 
Keturiolika Dainų (mišram - ch., vienoj knygoj)' ‘3 :

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

ų. L. EREMINO

M-į.

'»A f 76c 
i 60c

60c
66c 
40c 

1 76<
25c
60
60c 

f ‘ 50c 
5 75c 

1.50
50c 
50c 

1.00

(Kun. J. Gritėno, Scranton, Pan 
Pasiaiškinimai)

Netikėtai man į rankas pa
kliuvo “Garso” nr. 21, kuriame 
pamačiau šiurkštų užsipuolimą 
ant Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčios. Vargšas to laikraš
čio redaktorius šia kokius- argu
mentus mėgina statyti apgyni
mui Romos bažnyčios:

1) Buk Lietuvių Tautos 
talikų Bažnyčia paėmė sau 
džią nuo Lenkų.

2) .Buk ji platina bedievybę 
ir demoralizuoja Lietuvių tautą.

Kaip pirmas taip ir antras tų 
argumentų yra visai be pamatų.

Neginčysiu kad tos pačios ap
linkybės prisidėjo organizavimui 
Lietuvių Tautos Katalikų Baž
nyčios kurios pašaukė j būvį ir 
Lenkų tautiškąją bažnyčią. O 
aplinkybės buvo sekamos:

Nemielaširdingi plėšimai Ro
mos Lietuviškųjų kunigų;

Demoralizacija Lietuvių dva
siškių tarpe;

Pavydas ir noras turto tarpe 
Airių vyskupų, kurie sugrobė 
bažnytinę nuosavybę savo ran- 
kosna. Ir tt.

Galų gale, patsai Papas baž
nyčios mokslas jau atgyveno sa
vo amžių ir labai nuseno. Jei
gu truputį mąstantieji žmonės 
jau apleidžia Romos' bažnyčią 
tai jau nėra nei kalbos apie in
teligentiją. Jie visi senai su
traukė dvasiškus ryšius su au
tokratine bažnyčia. Jei jie dar 
ir pakenčia ją kaipo ntisenusį 
daiktą tai tik dekoracijai, išti-

25c
30c
40e

-=8tc

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

“Liepa”. “Pavasario Daina”, “Kelias tarp 
žvaigždžių”. (Vyrų, moterų ir mišriems 
balsams) .v ................'. y A . V. i..,

“Lyra” No. '2, telpa: “Atsisveikinimas šu Gi* 
ria”, ‘.‘Palik Sveika”, “Daina”, “Internacio
nalas” (vyrų,-moterų ir mišriems chorams) .

“Lyra” No. 3, telpa.; “Darbo Giesmė'3a ttTiroUu.
Kairiuose”, ‘‘.Uošvio Dukrelė”, “MeginčimS5j 
Išjojimas” (vyrų, moterų ir mišriems ch.L’4 r 7

Dainos, sutaisltbs ant keturių balsų.*' "Surimto&J- 
Erėminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta ................................

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.00 
60c 
60c. 
60cį 
75c 
60c 
30c 
30c

30c
'■ 60c

60c
, 1.66
* 1.00

6.0c
30c
75e

76c
26c
30c
25c
60c
60c
60c

75c

76e

Š 7Jc

1.50

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

” “Jura ir Mergos” (solo) 
“Burtai”' (solo “Tupi šarka”) .... . »
“Mylėk” (solo, “Darbuokit, Trust’’) . 
“Visur Tyla” (solo) .... .........    ■ '
A. Kačanausko: “Sudiev, Lietuva” (mišr. ch.)

“Už Klystančius Žmones” . (ario- 
za, tenor solo) ................... ■.\<,. k e

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 1895,1 pusi 2/ ...........

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

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...............................

30c 
60c 
60c 
50c 
30c
30c

75c
30c

50c

60c

80c
M.

80c

I

i t

A
I

25c

85c
,60c
50c

1.00

25e

“DIRVĄ”
7907 Superior Ave. Cleveland; Ohio

kus šliubūi ar laidotuvėms.
Panašus dalyviai šešioliktamė 

amžiuje privertė sekančių tau
tų, žmones: Vokiečius, Angim, 
Francuzus, Rolandus, šveicarus, 
švedus ir kitus apleisti Romos 
bažynčią. šiuo momentu tas 
pats judėjimas po karui pradė
jo skiepytis tarpe visų tautų. 
-Amerikoje apie 200,000 Lenkų 
ant visados apleido Romos baž
nyčią, tverdami savo tautinę 
bažnyčią.

Kas dėdasi šu pačiais Italais ? 
Kam jie apleidžia savo tautietį 
Papą, tverdami savo laisvą de
mokratinę bažnyčią? Jau kam 
ne kam bet jiems reikėtų laiky
tis savojo, štai 'kad ir Ameri
koje, ikšiolei Italai jau turi sa
vo neprigulmSngas parapijas ke
istoj miestų.

Tas pats judėjimas škldidžia- 
si ir Europoje. Po pasauliniam 
karui tūkstančiai čekų apleidžia 
Romos Papos organizaciją ir 
tveria sau Tautinę Bažnyčią, 
kuri šiuo metu jau skaito apie 
tris milijonus narių tikinčiųjų. 
Nėra tat ko stebėtis jei ir mu
sų tauta keliasi iš ilgo letargo 
miego ir griebiasi prie laisvos 
bažnyčios ir Dievo šviesos. Ro- _ 
moš žibintuvas sėnai jau užgęso. j gėri papos, lai pats Garsas, at- 
Apie jos perdetinius yra pasa
kęs Kristus: “Jei aklas aklą ve
da tai abu į duobę įkrinta.”

'daMtoriair! Muškis sau ranka į 
krutinę ir j ieškok kaltininkų ;są- 
vo kieme. Kas labiausia šūde* 
moraiivamo ir demoralizuoja 
žmones jei ne jus? kas žmo
nėms atima tikėjimą-jei ne jųš?

Lietuvių Tautos Katalikų ba
žnyčia pildo rolę to geraširdžio 
Samaritėno, apie kurį -sako evan
gelistas; Ji eina jieškdti tų ave
lių kurios tapo aukomis Romiš
kų .vilkų. .

Dejuoją “Garsas” ant tautiš
kos spaudos, išmetinėja jai buk 
jinai remia kėlimą Tautiškos Ba
žnyčios. Čia turiu pasakyta kad 
taip nėra.

Tautiškoji spauda lieka tame 
■klausime neutralė, nors tas ne
turėtų būti iš atžvilgio į mūsų 
tautos gerovę. Tautiškoji spau
da turėtų tapti apgynėja reika
lų savo 'tautos, o ne būti neutra- 
le. Romos bažnyčia yra organi
zuotą kosmopdlitė, turinti vien 
tik savo organizacijos tikslus 
prieš akis.

Daugeliu atyejų istorijoje Ro
mūs Popos sulošė piktos dvasės 
rolę tarpe tų tautų ant kurių 
jie viešpatavo. O kiek yra isto
rinių pavyzdžių kaip bjauriai el-

Iš LIETUVOS

Žydai Zylioja
Laikraščiai praneša kad ėmus 

Lietuvos, žodeliams savo tarp- ■ 
tautinei organizfiilijai skųstu, 
jog jiems čia perdaug į^ra it 
platu gyventi, žydų dėtąją' 
komiteto spauda tuojaiAsuriiw: -‘ 
“žydai Lietuvoje Persekiojami’’.' 
Lietuvos atėjūnai, žydai Solo- 
veičikas, Rozenbaunraa, Garfun- 
kelis figūruoja, žydų tikslas 
apšmeižti Lietuvą pasaulio aky
se. Sako, Soloveičikajs jau pe
nai knisasi po rkusų respublikos 
pamatu. Kas -šlykščiausi®*.y. - 
dai gyrėsi Lietuvą įkūrę, kiek
vienas Lietuvis kareivis savano
ris pasakys kas Lietuvai laisvę 
kovojo, tuo tarpu kai žydai bol
ševizmą Rusijoj stiprino ir siun
dė raudonąją armiją į Lietuvą 
žmonėms laisvės atimtu

(“Darb.”)

Garlaiviais su Latvija
Gegužio 25 d. Lietuvos G«.| 

laivių bendrovė atidarė garlai
vių susisiekimą tarp Klaipėdos, 
Rygos ir Revelio (Estonijoj).

AMBIKOS L

sako jei jis istoriją benit 'kiek 
yra skaitęs. Romos bažnyčia, 
per savo kunigus, sukurstė be- 

šiT žodžių rašytojas tikrai salines daugybes tautose suki- 
mvli savo tauta ir yra pasiryžęs P™11! re^rtiucijų, ir dauge- 
viską jai paaukoti, jei reikėtų pyj atvei7 fmanriškai rėmė
ir gyvastį už jos gerovę, bilė tik 
ją išvesti iš Romos duobės ku
rioje Romiški klerikalai stengia
si ją laikytu

Romiški -kunigai daro užme- 
tinėjhnus kad per Tautos Baž
nyčią demoralizuojasi musų tau
ta’. Vai, gerbiamas “Garso” re-

DOVANOS
IKI RUGPJŪČIO 30 d. Sandara duos savo metiniams skai

tytojams arba naujiems nariams sekančias dovanas:
Svetimoj Padangėj Pasaulio Verpetuose: Didelė eilių 

'kr.skga, kiurioj telpa 200 Įvairių eilių. Knyga pagražin
ta visokiais piešiniais. Kaina $2.00.

, Kns- ■užsiprenumeruos' j^Sšfhd-arą” &ht metų -laiko užsi
mokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie Sandaros už
simokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią knygą Dykai.
žmogaus Pareigos: Taipgi didelė knyga, 244 pusi., nau- 
- diųga kiekvienam turėti. Kama $1.00.
’ Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šia kny
gą DOVANAI.

Pasinaudokite šia puikia proga, įsigydami vieną iš šių 
dviejų dovanų. Taipgi suteiksime dovanas ir tiems kurie 
užrašys “Sandarą”- gavo giminėms Lietuvoje užmokėda
mi $3100 ,iiz visus metus..' Vieną minėtų knygų pabusime 
prenumeratoriui arba sykiu su laikraščiu pasiųsime jo 
gimi' ei Lietuvon.

’ į > ‘‘SANDARA’’
32/ E'iStrefet ' Boston 27, Mass.

2 DIDELES DOVANOS

i
1

i

Laikraštis ’V J E N Y B E ” EIS TRIS SY
KIUS SAVAITĖJE PRADEDANT SU 1 d. 
RUGSĖJO 1923 m. Prenumerata nuo nau
jų mėtų bus $4.00.
Visiems kūne naujai užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ’ metams bus duodama dvi didejės do- . 
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1 923 
nržrir baigiasi su 1d- Sausio 1924 m. Tik 
tarne laikotarpyj bus duodama dovanos.

■ DOVANOS
1 ,~$1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pa

sirenkant iš šešių grupių.
2.—Kas prieš naujus 1 924 metus užsirašys 

“VIENYBĘ’’ ant metų tam mėtinė prenu
merata bus tik $3.50.

Adresuokit:

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

kad tik nugriovus demokratinę 
tvaiką, o jos vietoj užvedus pa- 
pos autokratizmą (pavyzdžiu lai 
buna dabartinė Ispanija, kur del 
šito net krito patsai Kardinolas 
Soldeviile). Arne tas pats ėjo 
per daug metų Francuzijoj ir 
Portugalijoj ?

Romos bažnyčia yra dvasiniu 
kalėjimu visiems tiems kurie Į 
ją tiki. Ji trukdo žmonių dva
sinį gyvenimą, apkausto žmonių 
prato laisvę į siauras dogmatų 
sienas ir pūdo ją tenai. Skais
čiausiu to pavyzdžiu yra dauge
lis tautų ant kurių viešpatavo 
Romos (bažnyčia, kaip jos yra 
kultūriškai atsilikę ir toli užpa
kalyj tų fbiufų kurios senai atsi
žadėjo Romos.

Kun. J. Gritėnas.

Ima Kariumenėn J
Vflni'auš Lenkų valdžia bire

lio mėn. šaukė kariumenėn nu- 
jokuS gimusius 1902 metai 
Imama taip pat ir paleisti 1901, 
1900 ir 1899 metų naujokai j

‘ ((asais pereito nu 

n Rtiiią raižymą 
'Įigr^mtae kokia 

Lietl 
jHjiybė (tasWone 
JaįEa^išjAmeril 
rint puti Wos užs 
są lorirt.g^ 
jjhtina pakelti nemaž 
jMį. Ne .karti giri 
(ĮiuriįĮjĮiią, ypa'įngai j 
pn® iari“ Pardu' 
tunVl Mi®“ , Liet 
jtst'zyto dėžių yra t 
jujifet .kad nestik ■ 
j^nw) pise, bet ath 

1 jį nuo kelionės į Lie 
l itai, vienių agentė 
įsziejiB iš Brooklyn 
le agentu vakarienė 
L laivo “President 
Lįsi paskelbė faktą 
įįarią, visa šeimyna,: 
ffipsoir negali kdii 
taees Atstovybė p 
jį iš ją ginamo met 
įjbei išrodyti, tuo g 
taisyčia Nur jie būvi 
juo metu sudegė 
p-n negalima. Gi 
pati iš konšstoriji 

^idnmstorijos dok
hakijoje ir .prie j 
įgali prieiti.... 
giiniį yra. daug, 1 
patera yra prityr 
savybėje yra ne Lt 
at pąprasto i 

k®ėm3 “b
’ ‘ Kelehnams pit 
Miiįfli Lietuvon n

Bedarbiai Vilniuje 3
Gegužio m,ęn. valdžios daria 

birža Vilniuje įregistravo 4S 
bedarbius. Iš šifo.skaičiaus hit, 
ža suradusi 59 žmonėms dai® Kijęęsti: ^Dažniau

Birželio mėn. pradžioje įregą 
truota apie 1300 bedaribią, tam 
skaičiuje 310 žmonių — in® 
gentai plunksnos darbininkai

i

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo  .............,.-
Palanga, Naglio kalnas .:.... 
Susigriežimas ........ .>...............
Lietuvos Ežerai -...ų................
Dravės .............. . u.. •

' Regėjimas .......................... .....
Nerys ..................;...........
Giedras Vakaras .. 
Tyrinėjimas ......l.....-__ __
Liūdnas Kraštas ......................
Kauno Apielinkėse Vasarą ___
Palanga. Jajuryje ..........
Nemunas ties Kaunu ............ ..
] Šviesią Praeitį . ............ .....
Murmano Kraštas ..................

5c 
5c

5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c

5c 
5c 
5c 
6c

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pačto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior Av. Cleveland, O.

nąra likviduoja č 
avĮ-bę, palieka da 
gia kelionėn, ir 1 

jtiniris savaitėmis 
Irimą rūpinasi gau! 
ą Ir štai iš Atsl 

I šama kad negaus: 
pristatys! gimimo 
■įnetrikils turi-gal 
šimts ateivių; ' 

, [reikalauti metriki 
1 kas užims bent d’ 

įsius; Tam laikui 
koti datho, reiki 
planai. Nuostoli 
eidaro dideli. Di 
ras keliauti Tėi

Mokytojų Kursai
Vilniaus “Ryto” Draugija | 

vasarą rengia liaudies mokytį 
jams vasarinius kursus. Mti 
sJasjkursiiųąe .prasideda liepoj 
d. Prašymais kuratorijai jaui 
teikta. Bus dėstoma šie da# 
kai: tikyba, Lietuvių ir Leii 
kalbos gramatika, rašyma ir! 
teratura, matema'tžka (aritn 
tSkaar geometrija), metodita Į p 
didadtika, istorija, geografą ~ paįflidka -j 
gatnta, kaligrafija ir giedojim 
Mokytojauti sutiko: vedėjas B 
drevičius, ’Kun. V. Zajančkat 
kas, J. šlapelis; K. Stašys,, 
Sakavičius, O. žebrauskaitė 
A.- Krutulys. Dalyvauti kimi 
še tegalės liaudies mokytojai 
baigusieji bent 4 gimnaziją M 
sės, kurie imsis nuo rudeniu 
kirto j avimo darbo. Mokslas i 
mokamas.

(“Lietuvos Rytai”) |

Nevedusios Moteris — 
Temykit!

Daugybe jaunų ir vidurinio am- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri suraski sau tinkamą pačią; butų 
mums malonu tamištas 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, 111.

' pat's jau prisirei 
ka ant Lietuva 

.gams pasako: 
Lietuvon!”. Tuc 
tava laukia gryž 

į rikos Lietuvių, k 
savim pinigų, pr 

i kultūros, naujos 
laukia atstatomai 
kis, jų laukia Lie 
ir prekyba, — be 
stovybė jų neišlei

Mes suprantat 
saus gauti, pilietyl 
batam.tikrų dok 
ne kartą dokumen 
paties žmogaus 
Amerikoje-nėra d; 
cento kims Skverb 
ra piliečius neturi 
feės teisės prie to

Dainų Šventė
Lietuvos muzikai ir chorr 

džiai rūpinasi Suorganizan 
Lietuvos dainų švenitės. Ui 
mazga -tam darbui buvo pads 
ta birželio 7 d, įvykusiame & 
ne chorvedžių susirinkimą] 
■nusistatyta surengti visą Kį į tata tokio pareišk
no chorų sujungtą koncertu

Smulkius
Lietuvos Žemlapius

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

Dvarų Parceliavimu
Visoj Lietuvoj 1922 m. i 

linta ir sutvarkyta 11.745 b 
tarų dvarų žemės ir sūdau 
1200 sklypų (1098 šeimyna

Naujas Laikraštii 
Vilniuje

Vilniuje išėjo naujas Lie# 
laikraštis “Lietiivos Rytai", 
tuo tarpu eis tris kartus S’ 
tėję.

į pakakti liuriymo iš 
tariu organizaciją,;

Į dyrno įsiregistravusi 
tėję Lietuvių notarų, 
t būti bučių kurie j 
pilietybės įrodymą i 

' ta žmonių kurie kelia 
m su noru padirbėti 
ta. Pats įstatymas, i 
ttumentu, gali būti 
te jokiu išimčių tokio 
»imr žmonės bėgdami 
jaučiasi bėgą dangun 
Moję, gal būti ir V 
fene Amerikoje.
' buomą, mes nenori

125^000 Rekordų 4 už $1.00
$125 Columbia Grafonolos už $75

. ■ ■' ■' ' ','■ ■ g'l V;'-;, ... ____ _

JįKreipkites į Kauno Krautuvę 
22?71 St. Clair AveĄ Ohio

Cukraus Trūksta^
Vilniuje pastdbiama M 

cukraus trukumas.
gauti tik 'kai kuriose tau! 
še, už svarą mokant 3,500, 
kų markių.

▼ ▼ ▼
Gaisrininkų Laikrąi

Kaune pradėjo eiti mare! 
laikraštis “Lietuvos Gaiši | 
kas”. Dabar ir mušą gaiffl 
kai-, kurių Lietuvoje vfa 3 
žai ir kurie turi panašią I J 
menei organizaciją jau E 
savo nuolatinį organą. 11 
daktorius, Dominikas Safl I 
yra vienas musų geresniu M 
rininkyštės žinovų ir turi®; 
srityj didelį patyrimą..

(“Karys) Jj?

ĄAtitOTybės kaip ji ] 
i jtū pasą klausime, 

tonpetencijai prikla 
i arime atkreipti domę 

hikymasi aklos įstatyi 
tari priveda prie at 
O# .dažniau, kaip ir š 
^tBoine, yra kenksimi 
<jW.

•; Atstovybė dar'gi ir k 
itaijoje su tavo'ldien 

i Umaidagi. Neabejoja 
šiaip asmens, tai agi 

ta gali boti irgi nenu 
Atstovybė turi M 

tauišiaipžmogą.Jif 
liesti pavyzdžiu, o ne 
taldės ‘’airis už dq”, 
J6, modernio biznio-:j 

. Mėdamas apie tai, t 
taa laišką iš Atstoyyl 

■ *215, iš 6 d, birelio. ( 
•ta sakoma šitaip: “J



Žydai Zylioja I 
raščiai praneša i 
as žJydeliams sanįj’ 
i organizidijai 'į^ (Tąsa iš pereito num.) 
ims čia .perdaug aT 
gyventi, žydų de>Ej 
to spauda tuojai/ngd 
Lietuvoje PcrsekiojJ 
xs atėjūnai, žydai 
s, Rozenbaumu, GnfJ 
iiguruoją. ■ Žyjy 
žti Lietuvą pasaulį į] 
ko, Soloveičikae įj j 
sasi po rv,u8ų respaijd 
i. Kas .tlykšiiausiy?j 
•ėsi Lieti. •v? įkūrę, tfj 
Lietuvis kareivis Uj 
aikys 'kas Lietuvai Ijį] 
tuo tarpu kai žjiiai J

ą Rusijoj stipiinoirįj 
doną ją armiją Į LiJ 
as laisvės atimti, i

(“Darb.")

AMERIKOS LIETUVIAI IR LIETUVOS 
ATSTOVYBE

latviais su LatvijJ 
ižio 25 d. Lietum (| 
bendrovė atidarė jd 
asiekimą tarp Klu 
ir Revelio (Estmijd

na Kariumenėnl 

aute Lenkų valdžia » 
l šaukė kariumenėl 
gimusius 1902 maĮ 
taip pat ir paleisti ■

■ 1899 metų naujfej

idarbiai Vilniuj, 
ižio men. "valdžios ■ 
Vilniuje įregistranl 
rus. Iš šito skaičiisF 
dusi 59 žmonėm ii 
slio mėn. pradžioje ji 
apie 1300'bedarbi?, > 
je 310 žmonių -I 
plunksnos dartiĖl

L Ęcjvįų varžymas 
t Į Nesi^anfeme kokiais moti- 
S vais vaįįjvaujasi Lietuvos At- ( 
fstovybė’ Washingtone varžyda
mi majišeivybę iš i Amerikos.
1 rint gauti Lietuvos užsienio pa- Į 
■sų, norint..gauti vizą, keleiviui r 
j prisieina pakelti nemaža nesma-1' 
J gumų. Ne Įkartą girdime nutii-!' 
t skundimui, ypa’įngai p-airių a- j 
Į gent^ , kurios parduoda laiva-1 
|kort< Į kelionei .į Lietuvą, kad', 
j Atst- .rybė dažną" yra tiek biuro- ( 
Jukratinga kad ne stik trukdo iš- 
I darimąppalso, bet atbaido žmo- 
Į gų nuo kelionės Į Lietuvą.
I štai, vieną# agentas (J. Am- 
i braziejus iš Rrooklyno) net lai- 
I ke agentų vakarienės ant U. S. 1 
Į L. laivo “President Harding” 
I viešai paskelbė faktą kad jo ke
leiviai, visa šeimyna, negali gau- 
[ ti paso ir negali keliauti Lietu- 
E vori, nes Atstovybė pareilkalavu- 
I si iš jų gimimo metrikų, pilie- 
I tybei išrūdyti, tuo gi tarpu ta 
B bažnyčia kur jie buvo krikštyti, 
Ikaro metu sudegė ir metrikų 
Išgauti negalima. Galima būtų 
I gauti iš konsistorijos, bet Sei- 
i nu kobsistorijos dokumentai yra 
‘Lenkijoje ir .prie jų Lietuviai 
į negali prieiti.... Tokių atsi- 
| tikimų yra daug, kiekviena a- 

gentura yra prityrusi kad At- 
hfrtovybėje yra ne Lietuvių dirau- 

K gai, bet pąprasto plauko biuro- 
iTcratat, kūlėms “bukva zakon”. 

k/ Kdei'yildirtfs prisirengusiems 
į kelibūti Lietuvon reikia daug ką 
į '(pašvęsti; "Dažbiausia toki šei- 
[ myna likviduoja čia savo nuo- 
I savybę, palieka darbą, prisiren- 
l'gia kelionėn, ir kokiom dviem 
l tirmis savaitėmis prieš i’švažia- 

vimą rūpinasi gauti kelionei pa- 
I Sfi. Ir štai iš Atstovybės prane- 
■ šama kad negausi paso jei ne- 
I pristatys! gimimo metrikų j Tuos 
[ metrikus turi gal vienas iš de
ft šimts ateivių. Taigi prisieina 
^reikalauti metrikų iš Lietuvos, 
i kas užims bent du ar tris mėne- 
I sius; Tam laikui reikia vėl jieš- 
Į koti darbo, reikia mainyti visi 
Į planai’. Nuostoliai keleiviui pa
ti sidaro dideli; Dažniausia jo ino- 
I ras keliauti Tėvynėn atžala, ir
F jis patiilidka “Amerikoje;.-*Jas. 
I .pats jau prisirengia pamoti ran-

peikimai Atstovybėj*.... nega- 
li būti paimti Atstovybės domėn 
ir ateityje laiškai parašyti už- 
gaulingai bus paliekami be at- 

’sakymo..;.” Kais spręs kurs 
j laiškas yra užgaulingas, kurs 
įnėra užgaulingas? Ar užgavi- 
'mas Atstovybės gali būti tame 
kad Amerikiečiui agentui atro
do jog įstatymas varžąs Lietu
kų keliones Lietuvon yra “be- 
Įreikšmis tekniškumas” ?

Iš tų faktų man bent aišku 
kad 'Lietuvos Atstovybė yra 
perdaug biurokratinga, perdaug 
laikosi aklos raidės (“bukvy za- 
kbna”). kas kenkia pačiai Lietu
vai^ Amerikos Lietuviai buvo 
ir, reikią tikėtis, dar yra patrio
tais: jų pastangomis ne vienas 
istambuti darbas Lietuvos labui 
buvo nuveikta, tat ir santikiuo- 
se su jais reikėtų baudoti kito
kio ’tono, reikia atsižvelgti Į tas 
sąlygas kokiose jie gyvena. Rei
kia ir musų valdžios Įstaigoms 
prieiti prie to supratimo kad ne 
žmonės tarnauja valdžiai; bet 
valdžia žmonėms.

(Būti daugiau)

Cokeville, Tenn., valdžios pro- 
hibicijos agentai, areštavo 160 
slaptų degtindarių bėgyje ketui- 
rių dienų. Jie dilba degtinę par 
sislėpę kalnuose.

Washingtone, D. C., šv. Pet
ro bažnyčioj senelis .kunigas, 82 
m. amžiaus, bandydamas speku
liuoti pirkinėdama's beverčius 
Šerus, pratrotijo $200,000, ku
rių pusė buvo jo paties pinigai, 
o kiti prigulėjo bažnyčiai. ■

Anglija nesutinka ant Ąmeri- 

•kos užsigeidimo dęausti svaigi
nančius . gėrimus turėti ant lai
vų 12 mylių plote JrtUo krašto. 
Anglijai nesvarbu kokius įsitaty- 
■mus Amerika turi- pksidarlus

HIMINIIIMIIH

svaigalų draudimui, ir priešin- 
^s^'užgTBbimui^aTit Anglijos lai
vų esančių gėrimų.

•_ Austrijoj smarkus lietus su
naikino ‘miestdlf Tschaeren. Ke- 
Įių miliutų bėgiu iš miestelio li-

ko tik gruvos akmenų ir griu
vėsių.

čeko-Sfovakijoq '■prezidentas,
Masaryk, .sirnkrai-serga. Jis-yra

senas žmogus, daug pasidarba
vęs savo’ tautos gerovei, ir to
dėl buvo išrinktas prezidentu ilki 
gyvos galvos.

t N A U J I E N O S

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valando* 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliojai* 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7. iki 8 
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street
Telefonas Randolph 1906

BELLE VERNO

MĘPOM-NEį^RjB

Maistinga 
Skani

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo- ■ 
hėms,

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 
kaš 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00.;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S<Halsted St. Chicago, III

okytojų Kunti 
aus “Ryto" Draogįl 
rengia liaudies na 

•asarinius kursui 1 
rsuo^e.iprasideda lira 
šymas kuratorijuja

Bus dėstoma šit! 
<yba, Lietuvių ir J 
gramatika, rašysi | 
a, matematika (d 
geometrija), ratoSl 
ka, istorija, geoa 
kaligrafija ir giedi 
■jauti sutiko: veiėjit ka ant Lietuvos ir savo Hrau- 
is, 'Kun. V. Zajul

šlapelis; K, Stiff 
Hus, O. žebrauta 
tulys. Dalyvauti if 
lės liaudies nušyli 
eji bent 4 girantijiU kultūros, naujos dvasios. Jų 
tie imsis nuo nuloti 
ūmo darbo’. Moks*
as.
“Lietuvos Ryti’IĮ

gams pasako: “Nębėvažiuokit 
Lietuvon!” Tuo tarpu gi Lie
tuva laukia gryžtančių iš Ame
rikos Lietuvių, kurie atsineša |su 
savim pinigų, prityrimo, naujos

Dainų Šventė t 
vos muzikai ir» 
'upinaSi suorgaĖį' 
is dainų šventai, 
tam daibui buvo K 
4io 7 d. į vykintai 
rvedžių susirinksi' 
Lyta surengti vĖjl' 
•ų sujungtą koi)«į

irų Parceliavrį 
Lietuvoj 1922 si 
sutvarkyta 11,^1.

rarų žemės )’r *ff 
lypų (1098 šečll

tujas Laikrafl
Vilniuje 

ije išėjo naujas 
is “Lietitous Rffl 
pu eis tris kart®

jkraus Truk 
ije ipastebianu 

trukumas. ft 
k kai kuriose kn 
įvarą mokant V 
kių.

įninku LaM 
e pradėjo eiti 
is “Lietuvis 
labar Ir muSųffJ 
rių Lietuvoje^ 
:uriesturi panaS 
organizaciją, j” 
lolatinį organą 
is, Dominta S 
tas musų gėrėsi 
įtės žinovų ir t? 
idel] patyrimą |

(“Karys) U

laukia atstatomasis Lietuvos ti
kis, jų laukia Lietuvos pramonė : 
ir prekyba, — bet Lietuvos At
stovybė jų neišleidžia.

Mes suprantame kad pa
sams gauti, pilietybei įrodyti rei
kia tam.tikrų dokumentų. Bet 
ne kartą dokumentu gali būti 
paties žmogaus pareiškimas. 
Amerikoje nėra dar tokio ele
mento kinti škverbtų&i j Liėtu- 
voB piliečius neturėdamas juri
dinės teisės prie to. Jei nepa
kanka tokio pareiškimo tai gali 
pakakti Mindymo iš žinodnų Lie
tuvių organizacijų, pakanka liu- 
dymo įsiregistravusių Atstovy
bėje Lietuvių notarų. Daug ga- 

. M būti būdų kurie palengvintų 
’ pilietybės Įrodymą ir nevaržy- ' 

tų žmonių kurie keliauja Lietu
von su noru padirbėti savo kraš
tui. Pats Įstatymas, reikalaują^ 
dokumentų, gali būti taikomas 
be jokių išimčių tokiose sąlygo- 

.. se kur žmonės bėgdami Lietuvon 
jaučiasi bėgą dangun, —pav.

" Rusijoje, gal būti ir Vokietijoje,
■ bet ne Amerikoje.

~ žinoma, mes nenorime mokin
ti Atstovybės kąip ji privalo el
gtis pasų klausime. Tai jos 
kompetencijai priklauso. Bet 
norime atkreipti domę į tai kad 

Į laikymąsi aklos įstatymo raidės 
dažnai priveda prie absurdo, ir 
dar dažniau, kaip ir šitame at
sitikime, yra kenksmingas val
stybei.

Atstovybė dar gi ir korešpon- 
idencijoje su savo klientais 'yra 

’ nemandagi. Neabejojame kad 
. tai šiaip asmens, tai agento lai

škas gali būti irgi nemandagus. 
. Bet Atstovybė turi būti aulgš- 
L čiau už šiaip žmogų. Ji privalėtų 

šviesti pavyzdžiu, o ne vartoti 
taisyklės ‘'akis už alkį”, — taii 
ne modemio biznio ypatybė. 

, Kalbėdamas apie tai, turiu po' 
ranka laišką iš Atstovybės, Nr. 

. 37246, iš 6 d. birželio, čia tarp 
(kitko sakoma šitaip :’Jūsų'pa-

BELLE VERNON
Su Grietine Maišyta Varške

Greita Kelione

Telefonas: Randolph 188

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą*

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su Važiuokit Lietuvon

$1.50
2.50
3.50

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Earpelieris turi 
INKARO vaisbaženklį.

Tei. Main 2063 Cent. 1690 Į

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Of
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

' ..... Randolph 2377 .

Dr. Francis L Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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.

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekos

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
• *=’ dantistas t=::

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1885 E. 8 Street
Ckveland, Ohio.

ewwwvwswwwwwvwww 
LOUIS EISĖNBĖRG 

Tūri Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvaibų, Vamišlų, Cinuoja, 
Lieja far Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1337-K

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 

Speciališkumaė.
8707 BUCKEYE‘RD.

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

Maistas kokį turėjot savo gim
tinėje šalyje perkeltas ant Ame

rikos Žemės

^Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI

IŠDIRBAME, SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS:
Orange Cdoudy, Ginger Ale, Root Beer.

CKęrry, Strawberry, Grape, Lemon, 
Cream Soda, Loganberry, 

, Cream Cola:.
Pristatome ant bile pareikalavimo į Krautuves, Namus, 

i .vi Sales, Piknikus ir visur kur reikia.
2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

- Lietuvos Kariumene

Per “Dirvos” Agentūrą
Didžiausiais, Gražiausiais ir Greičiausiais

Pasaulyje Laivaisi:
‘Leviathan’ - ‘George Washington’ 

ir Kitais

Iš Amerikos i Klaiped® Lietuva

LEVIATHAN — didžiausias pasaulyje pasažierihis , garlaivis

' Važiuoti gali visi kas tik nori — Amerikos piliečiai ir nę- 
piliečiai. Piliečiai gali gryžti kada jiems patinka Savo- čia 
gautais valdžios paspoidtais, o ne-piliečiąms mes pagami
name visus reikalingus sugryžimui popierius. Su jais ga
lima išbūti Lietuvoj 6 piėnesius laiko ir su^ryžti į Suvie
nytas Valstijas kaipo šios šalies gyvento jin

Reikalaukit informacijų. s adresuokite

“Dirvos” Agentūra
^Cleveland, Ohio7907 Superior Ave.

Kas iškovojo Lietuvai Nėpriklaiisomybę?
Lietuvos Kariiimene

KąOaųgoja Lietuvos rubežiųs?

Lietuvos Kariumene
Kas palaiko Lietuvoje tvarką?

Lietuvos Kariumene
Ką reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?

Veikalas “LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių 
paveikslų; yra tai pirmutinis paminklas kokį pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos karžygiams aukojusiems Lietuvos 
Lūisvei savo kraują ir gyva’stį.

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

Lietuvos Kariumene
-Taip kaip veidrodis parodo musų .žmonių kovą su Lietuvos 
ląTsvės priešais: Vokiečiais, Rusais, Lenkais.

Lietuvos Kariumene
Didelio f^inaito, 7xlQ colių, labai graži popiera taip 

4šąd, paveikslai patalpinti tarpe teksto daro įspūdį kaip 
kokio brangaus albumo.’ Tuose paveiksluose rasi nevieną 
pąžįstąmą sau asmenį ar tai Lietuvos veikėjų tarpę, arba 

* tarpė Lietuvos kareivių ginančių Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę nuo Lietuvės priešų.

1' į.jCT Lietuvos Kariumene
■ Labai pigūs veikalas palyginus su daugelių kitų veika-

,lų;j‘Žu prisiuntimu kainuoja ..; i... .. .. .........................
■ Ta pati odos apdarais ... .. .............    .;....

Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais ...

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu :

“DIRVOS” KNYGNAS
7907 Superior Ave, , Cleveland, Ohio

?os KELIAUKIME KARTU

Kas. žadate keliaut į Lietuvą.1 šia vasarą, į 
j keliaujate kartu!? Gale gegužės, arba pradžioje 

birželio, mėnešijo, aš kėliausių aplankyt Lietuvos 
5 pirmą kartą į 32 metu.’ Su manim kėliaus dik- 
i tokąš būrelis musų vientaučių. Keliausime ge- 
; riaušių laivu ir trumpiausiu keliu. Kuo daugiau 
‘ tai linksmiau?

■Ko ididesriiš būrelis tuo linksmesnė bus mu
sų kelionė.Taigi, jeigu'rengiesi, parašyk mu
mis tupjaus laišką;, mes prisiusime blankas dėl 
pasporto ii’ vfeas irtformacijas kaslink kelionės. 
Parūpinsiu pasportą, parūpinsiu afidavitą su- 
grj&t aftgal Į Ameriką. - Kas norite , leist savo ’ 
žmoną-sų vaikais; "dabar’turite geriausią progą, 
nes visą kelionę aš pats prižiūrėsiu pasažierus 
ir-jų bagažus, taip, kad kelione bus’smagi ir vi- 

Aprūpinta; . Nelauk, rašyk tuojaus, 
laidąs susirerigt į kelionę.' Nežiūrint kur gy- 

>, ^ni,. rašyk mumis laišką, mes kuogražiausiai - 
* jūs išrengsime iš KŪrtjįįk^tasime Lie- 
r-^voši aplankyt. W

^rKas nori p^i^^i^M^Bayffiiš Lietuvos, 
visus kviečiam^kreiptis pas mus^ausit visas 
inforacijas. Mes turėdami savo atstovą Kau- 
ne^ kuris geriausiai patarnauja iškeliaujan- 

| Iriems iš Lietuvos., '’Pinigus siunčiame į Lietuvą 
I 'LINAIS0 ir DOLERIAIS saugiausiu ir geriau

siu budu. Kviečiame kreiptis pas mus.

M. Paltanavičia,
15 Millbury Street,., Worcester, Mass.
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DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

SUDEGĖ KUN. JANUSO NA
MAI AKRONE.

Kun. Cybelis, jo gaspadinč ir 
mergina viešnia ir Daytono 

smarkiai apdegė.
Birželio 26 d., 3 vai. ryte, Ak- 

rone visiškai sudegė Lietuvių 
klebonija, prie Šv. Petro bažny
čios, 1512 Eaišt Avenue. Klebo
nauja čia Kun. Mykolas Cybelis. 
Pirma klebonu buvo žinomas 
“Vanago” redaktorius Kun. A. 
Janusas, ir tas namas priklau
sė, kaip laikraščiai rašo, Kum. 
Jonušui.

Sakoma kad klebonija buvo 
padegta. Nuostolių kokius pa
kėlė Kun. Cybelis, jo galspadinė 
ir viešnia siekia $2,000.

Gaisre smarkiai susižeidė Ele
na Miklušaite, Marijona M-asi- 
nauskaitė iš Daytono, ir pats 
Kun. Cybelis, apdegęs sau ran
kas ir veidą.

Akrone Kun. Janušas turi tris 
namus ir visi tris namai bėgyje 
paskutiniojo pusmečio buvo pa
degti. Sakoma kad kaž kas rū
pinasi sudeginti ir patį Kunigą 
Janusą....

Ugnį pajuto Masinaulskaitė iš 
Daytono; ji svečiavosi pas K Un. 
Cybelio gaspadinę Miklušaitę. 
Liepsna jau buvo taip įsigalėju
si kad prisiėjo visiems šokti per 
lanką nuo antro augšto. Ugnia
gesiai atvyko gana greitai po to 
kai pastebėta buvo ugnis, bet 
nieko negalėjo išgelbėti — su
degė net baltiniai ant lovų. Kun. 
Cybelis tik šiaip taip išgelbėjo 
•keletą knygų. Tuoj po gaisro 
parapios komitetas turėjo savo 
susirinkimą.

Whitfield, užmušėjas policisto 
Griffin’o, pargabentas iš Detroi
to, kur jis buvo sugautas tik ką 
prieš važiuosiant namon iš dar
bo, dabar-- randasi apskričio ka
lėjime — toj pačioj kameroj kur 
sėdėjo kiti garsus Cleveland© 
kriminalistai kaip Sam Purpera, 
Benigno, Bobby Hunt, Morton 
ir kiti.

Išvengimui suteigrudimo mi
nios stotyje Clevelande, poldaijia 
parsigabendama jį iš Detroito 
išlipo iš traukinio Elyria mies
telyje ir iš tenai automobiliu 
parvežė Į miestą.

Sugautas, jis duoda visokių 
pasiteisinimų, tečiau vis kitokių, 
ir matoma neištrūks iš elektriš
kos kėdės. Per keturiais dienas 
po pargabenimo jis buvo apsime
tęs badavimo streiku, tečiau vėl 
oriui ėjo valgyt.

Jo žmona atnešė jam kalėji- 
man dovanų, ir jis jai atidavė 
savo pinigus ir kitką ką turėjo 
jai naudingo, nežfiurint kad jis 
po žmogžudystės išvažiavo su 
kita, 15 metų mergiščia, kuri 
dabar yra nėščia nuo jo.

Cleveland© Vyskupas Joseph 
Schrembs šiose dienose išvažia
vo Į New Yorką, iš plauks porai 
mėnesių Europon.'

A. L. T. Sandaros 18 kuopos 
susirinkimas įvyks ketverge nuo 
7:30 vakare, liepos 12 d.,- “Dir
vos” redakcijoj. Visi nariai 
kviečiama atsilankyti, nes daug 
svarbių reikalų. Valdyba.

Tuoj- po Sandaros susirinki
mo, atsibus TMD. 20 kuopos su
sirinkimas. Meldžiama visų na
rių dalyvauti. Vald.

Gražus ir trukšmingas — 'pil
nas linksmybės ir juoko — bus 
TMD. 20 kuopos piknikas nedė- 
lioj, liepos 20- d., antz-Ghestnuit 
Grove, State Road, už 'Brookly- 
no kaibamių. Bus šokiai, žais
lai, virvės traukimas ir kiti pa
įvairinimai. Važiuokit tuoj iš 
ryto. Muzika gros nuo popiečio 
iki 9 vai. vakaro.

SLA. 136 kuopa turėls pusme
tinį susirinkimą nedėlioj, liepos 
8 d., 12:30 vai. po pietų, Lietu
vių salėje, 6835 Superior avė. 
Visi nariai malonės sutsiririkti. 

»■ J. J. žilis, Iždo Raštas.

Birželio mėnesyje Clevelande 
išduota 1,502 apsivedimo leidi
mų del tiek porų, — augšliau- 
sias rekordais negu kada šiame 
mieste buvo.

Valtelėje per Erie ežerą. Pa
nedėlyje atplaukė į Olevelandą 
iš Kanados tūlas Suilivan, pasi
žymėjęs keliauninkas, perplau
kęs Erie ežerą skersai, 67 my
liu platumo, per 23 valandas ir 
56 minutas. Jis yra pirmutinis 
žmogus tą ežerą persiiręs maža 
valtimi, 8 pėdų ilgio, po to kaip 
Indi jonai tuo ežeru irstėsi.

Jį lydėjo kitas laivas. Van- 
|duo buvo gana banguotas ir ke
lionė varginga.

——
Pirm liepos 4 d., šaudant ug

nis ir revolverinis, mieste ir kai
mynystėje užmušta 3, sužeista 
apie 15 žmonių. Kiek žuvusių 

j per Neprigulmybė^'diėną dar ne
patirta.

—
Nusižudymai. Tūlas Nezbe- 

dą, 62 m. amžiaus, rasta pasi
koręs ant užpakalinių gonkų.

Kitas vyras, 30 m. amžinus, 
nusinuodino.

I Arenas vyras, apleistas savo 
ipačios, bandė nusišauti. Pagai
lėdama jo, pati 'sutiko nereika
lauti persiskyrimo, bet jis mir
tinai sužeistas guli ligoūbutyje. 
Kas iš' to....,

Valstijoje siaučiant perkūni
joms, panedėlyje ir utarnirike 
žaibo užtrenkta trįs žmonės.

Prie Tiffin ant ūkės žaibas 
užtrenkė penkias karves, uždeg
damas kelis tvartus. Daug me
džių išversta, daug sugadyta sė
jos.

Iki pereito utarninko Olevc- 
lande nuo pradžios metų auto
mobiliais gatvėse ; užmušta 67 
žmonės.

Nedėlios naktį iš Warrensvil
le kalėjimo pabėgo penki kail
iniai nuveikę sargybinį. Vienas 
iš kalinių kuris irgi turėjo pro
gos pabėgti, atsisakė su jais pa
sišalint, ir papasakojo policijai 
kaip buvo įgabenta ginklai ir 
reikmenįs išsilaužimui lauk iš' 
nelaisvės. Revolveris atgabenta 
į kalėjimą nedėlioj, ir vienais ka
linys jį nešiojosi savo kepurėje 
iki pasitaikė proga sargybinį už
pulti.

Nieks Nepatarnaus Jums 
Geriau ir Pigiau!

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

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

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

Biblijos Studentų Prakalbos
Birželio 27 d. Goodrich salėj 

įvyko Biblijos tyrinėtojų prakal
bos. Buvo pagarsinta labai in- 
domi tema — “Du 'išėjo iš Pek
los ar Pragaro”. Kalbėjo žino
mas Biblijos tyrinėtojas ir kal
bėtojas, J. R. Muzikantas iš New 
Yorko. Pirmiausią jis įrodė iš 
Biblijos kad “pekla” yra iš Len
kų paskolintas žodis, 'kuris tik
renybėje reiškia “kapynes”, ne 
“amžinas kančias”. Tapo bal
siai perskaityta daug šventraš
čio tekstų. Pirmiausia perskai
tyta 1 Samuelio knyga 2:6, kur 
rašoma ve kaip: “Viešpats Die
vas numarina ir atgaivina, nu
veda į peklą ir vėl išveda.?’ Tas 
aiškiai priparodo kad peikia nė
ra amžinųjų kančių vieta.

šešioliktoje Psalmėje yra pa
sakyta Jcad Jėzaus gyvybė, “dū
šią” ar “siela”, nebuvo palikta 
pekloje. Jėzus palts pasakė juk 
'buvo numiręs, o,dabar vėl. gy
vas yra ant amžių. Po mirties 
Jėzus buvo palaidotas, padėtas 
kape. Tas kapas buvo jo pek
la — mirties stovįs. Tokioje pe
kloje Jėzus išbuvo tris dienas ir 
tris naktis. Kuomet -jis tapo 
prikeltas iš numirusių, jo dūšia 
tapo išvesta iš peklos. Jis buvo 
pirmasis kuris tikrenybėjė pri
sikėlė iš numirusių, kiti buvo 
tik įąikinai pabudinti, o apie sa
ve jis pasakė: “Nesibijokit, aš 
esmi Pirmasis ir Paskutinis; ir 
Gyvasis; buvau miręs, o štai es
mi gyvas nuo amžių iki amžių.” 
—Apreišk. 1:17, 18.

Dievo pranašai jau senovės 
laikuose pranašavo apie išvedi-: 
mą iš peklos — mirties Stovio— 
nė tiktai vieną Jėzų, bet visą 
žmonijos padermę. Pranašas 
Amos (13:14) sako: “Bet aš 
juos išgelbėsiu aš peklos ir lišr 
liuosuo'siu iš mirties. Mirtie, aš 
busiu tavo sunaikintoju; pekla, 
aš brisiu tavo maru.”- Tas pra
našavimas parodo kad turėjo at
eiti Jėzus ir duoti save atpiiki- 
krmui už visus, idant visi' turė
tų progos ineiti į' gyvenimą am
žiną. Pelei to Jėzus ir pasakė : 
“Nesistebėkite;, mes ateina va
landa kurioje visi kapuose esan
tieji išgirs balsą jo (Jėzaus),'ir 
išeis, kurie gerai darė ant pri
sikėlimo į gyvenimą, o kurie blo
gai darė, ant prisikėlimo po tei
smų.”—Ev. Jono 5r28, 29.

Ta pati mintis yra patvirtin
ta Viešpaties Jėzaus kitoje vie
toje. Apreiškime šv. Jono sa
koma taip: “Ir išdavė juros nu
mirusius kurie jose buvo: ir 
mirtis ,5r pekla išdavė numiru
sius kurie jose buvo.... Ir re
gėjau numirusius, didžius ir ma
žus stovinčius po sosto veidu.” 
(Apreišk. 20:12, 13.) Iš augš- 
čiąū paduotų tekstų galima ai
škiai suprasti 'kad mirtis ir pek
la nėra amžinais dalykais. Išve
dimas iš peklos ir prisikėlimas 
iš numirusių yra vartota pamai
nomis ir reiškia vieną ir tą pa
ti. Todėl aišku kad pekla nėra 
vieta nesibaigiamų kančių.

Kalbėtojas privedė daugybę 
šventraščio tekstų, kurie teikėsi 
paremti nuomonę kad pekla ar 
pragaras tikrenybėje yra vieta 
atilsio, tamsybės, nejaultimo ir 
visiško nesužinumo ir kad iš vie
no ir to paties žydų šodzio “šeol” 
yra išversta keli Lietuviški žo
džiai, kaip ya: ‘pekla”, ‘kalpai”, 
“duobė”, "grabas”. Amžinųjų 
kančių pamokslas yra nepama
tuotas, begėdikas, žiaurus ir vel
niškas kytrios ir apgavingos 'ku
nigijos išmislas, nesutinkantis 
nei su protu, nei su meile, nei 
su teisybę, nei su šventu Raštu. 
Apaštalas Paulius vadina ją tie
siog “velnių pamokslu”.

Antgalp kalbėtojas pareiškė 
kad peklos pamokslas jau ir taip 
yra išėjęs iš mados it turėtų bū
ti išbrauktas iš tikybinių pamo
kslų ant visados. Dievo prisa
kymus žmonėms yra meilė, ne 
baimė. Antra's kuris -išėjo iš 
peklos buvo Jonošius, Senojo 
Testamento pranašas. Jis buvo 
žuvies pilve tris dienas ir tris 
naktis ir vaidavo Kristaus mirtį 
ir buvimą grabe, o ir prisikėli
mą iš numirusių, (žr. Jono 2: 
1—7; Mateušo 12:39, 40, ir Lu
ko 11:29, 30.) Ten Buvęs.

Metė $7,000 ir bėgo. Tu'la mo- 
‘eris sugauta ir buvo tardoma 
po to kaip ipatėmyta gelžkelio 
stotyje numetanti pakelį ir no
rėjus pabėgti. Pakelyje rasta 
septyni tuklstančiai doiarių. Ji 
atsisakė duos savo Vardą ir kur 
ji tuos pinigus gavo.

, i REIKALINGA - 
VIRĖJOS PAGELBININKĖ ant 

Goodrich Farinos Vasarinėj 
Stovykloj. Kreipkitės prie 
Miss Gannett, 1420 E. 31st St. I

JUBILEJINIS PIKNIKAS!
Laisvės Pašalpinė Draugystė 

rengia 10 metų sukaktuvių ju- 
bilejinį pikniką nedėlioj 8 d. Lie
pos, July, 1923, ant State Road, 
Chestnut Grove. Pradžįia nub 10 
vai. išryto. Paminėjimui sukalk- 
tuvių draugystė taipgi numažino 
įstojimo mokestį ant puses (tik 
per vieną mėnesį). Norinti pri
sirašyti prie Laisvės Draugys
tės pasinaudokit proga.

Visi ruoškitės ant pikniko, o 
I busit patenkinti.
Į (27) Komitetas.
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su pirkiniais 10c. ar augeiau

<► <► <► o o o <► o o

Gal neužilgo vėl buls padidinta 
kaina važinėjimo tramvajais; 
Iki šiolei, per trumpą laiką, bu
vo mažiau negu 5 centai.

IŠGULDYMAS ŠVENTO RASTO
Atsibuna kas Nedėldienis 2:45 po nietu 
Wm. Abel Salėj 7017 Superior Avę. 

Įžanga Dykai — Kolektų Niekad! Nebus
Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui-

MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS...................................
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ..........................................
KĄ ŠV. PAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ - - - . . '; . Į“ 

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

^ATEIKIT PIRKTIS SAU REIKMENIS PO 
PIETŲ PĖTNYČIOJ IŠ BAILĖY’S

| ŽYMUS VALANDINIAI PARDAVIMAI

1 IŠPARDAVIMAS
4> Nuo 1 iki 2 vai.

> 59c TURKIŠKI ABRUSAI
> 38c
> Baltinti, dideli, storos rūšies su 
-marginiais. žemės Grindys

VYRŲ 12V, KAKLARAIKŠČIAI
> 8c

Skalbiami, ‘gero audimo. Nauji 
ir gražus. Žemės Grindys

* MOTERIŠKOS 29c KELINĖS
; 21c
> Moteriškos vatinės Jersey apa
kinės, ružavos spalvos; su elesti- 
>kais prie kelių ir per juosmenį.
> žemės Grindys
, -.VAIKŲ $1.95 SVETERIAI
. $1.29
> Vilnoniai Jersey sveteliai vie
nodose spalvose. Mieros 28 iki 
34. Antros Grindys

k MOTERIŠKI $4.95 SANDALAę
$3.95

' Taipgi augančioms merginoms. 
’Žemais kulnais įvairiose spalvose. 
•Užsiūti padai. Ketvirtos Gr. 
.MOTERIŠKOS 69c KĄMIZOLĖS 

47c
> Apsiulėtos jleistiniai ir kraštais 
>Val mezginiais. Su elestiku apa- 
.čra. Moterims. Ketvirtos Gr. 
KŪDIKIŲ 25c iki 49c PANČIAK. 
/'•' ' 9c

Tvirtos juodos, žalios, rudos ir 
mėlyriofi spalvos pančiakos. Mai
šytų mierų. . Ketvirtos Gr. j
Si LANGŲ TIESALAI (Antriniai)

66 c
Gražus siuvinėti markviseto au- | 

dimo;. balti arba eeru. Mažais Jiii- 
dime kaplydimais. Pora 66c.

Penktos Grindys
$1.33

■ $1.95 TREPAMS KARPETAI
Velvetiniai trapams karpetai, 2 

.pėdų pločio. Visokių marginių. 
Jardas $1.00. Penktos Grin;

’ $1.50 SKALBIAMI KUBILAI
98c.

Ekstra storos galvaninizubtoš 
’geležies. Vidutiniško didumo.
• Septintos Grindys
( VIRŲ $10 VIUTAI, Po

$4.50

29c PUODUKAI IK
19c

Geros rūšies indai; 
džioti kraštai. Pora

TORTELĖS

<► O <► <►

aukso apve-^r 
po 19c.

Septintos Grindys^ 
$1.75 PROSI.TIMUI LENTOS <4 

$1.15 4
Ekstra plačios elntos; gerai ap-^ 

dirbtos, Penkių pėdų ilgio.
Septintos Grindys/C

VYRIŠKI $15 MAŽI SIUTAI X 
$5.95 X 

Dviejų ar trijų šmotų; vilnonėj 
materija; šviesiose spalvose. Mie-zL 
ros 33 iki 37. SklepeSf

$5 SPORTIŠKOS DRESĖS Q
$1.99

Merginoms ir mergaitėms. Gra-Sr 
žiu naujų pavyždių iš balto serge.xr 
Tik 50 tėra. Skiepe.A

25c SHAKER PLANELIS <4 
17c 4

Baltintas Shaker flanelis, vaikų A 
drapanoms. Sklepe/k

VAIKŲ $1.49 ČEVERYKAI X
79c X

Balti Nu-buck odos su šniūre-i 
Kiti patent odos. Sknros pa-)f 
Mtoros 8V- iki 11. Skiepe.^ 

MEZGINIAI <> 
15 c <► 

gelsvi; 2 iki 3^ colių<X 
Žemės Grindys^ 

PAKELIAI RINSO X 
51c <►

Permirko drapanas švariai, bet/K 
nesužeidžia audimo. Žemės Gr.X

lais.
dai ___ ...
29c KAMIĖOLIŲ

Balti i 
pločio.

MAŽI

IŠPARDAVIMAS 
Nuo 3 iki 4 vai.

45c EKSOM DRUSKA, 5 SV. P AK'
25c

Tikrai tyra Epsom druska me-' 
dikaliam reikalui arba maudynei? 
5 sv. pakeliai. Žemės Grindys* 
19 MAUDYMUISI PANČIAKOS, 

8c
Moterims maudymuisi pančiakos, 

keliose spalvose. žemės Gr., 
VYRŲ $1 MAUDYNEI SIUTAI

55c ,
* Vatiniai maudymuisi siutai; vie-, 

no šmoto. Žemės Grindys
- - - - - . . I 89c STALUI UŽTIESALAI '

■ Dviejų šmotų vasariniai siutai i — - '
■šviesiose spalvose. Tik didelių: 
,mierų, 42 iki 48. Skiepė.

$1 LINGERIE BI.IUSKOS
23c

, Moterims ir merginoms. Sučiu- 
pinėtos ir sudulkėję. Paimta iš re-1 
'guliario krovinio.
’ 78 PEQUOT PAKLODĖS

52c

58 c . .
Baltinti; 64 colių pločio; gražiai 

žibanti, geros rūšies. Jardas 58c.'
Žemės Grindys1- ______------- SIUTAI .$2.95 MAUDYNEI

$1.97
Skiepe I Vaikams. Vilnoniai siutai, gero 
■_ darbo. Mieros 28 iki 34.

Nebaltintas -pequot audimas del Į 
paklodžių, 2% jardo pločio.

Skiepe I

IŠPARDAVIMAS 
Nuo 2 iki 3 vai.

VYRIŠKI 52c APATINIAI
33c

3 4; |
Antros Grindys

VAIKAMS SLIPERIAI
$1C45

Taipgi mergaitėms. Patent
™i.<; Mtoros iį’ikfi ’ $3:45 
tės. Ketvirtos G r?

S250 TIESALAMS TEMPIKAI A
$1-59 ... $

<►
Caipgi mergaitėms. Patent vie-5^ 
dirželiu. Odos padai, gurno kul*X

ver

Gero medžio, langiniams užtic-( > 
salams VT J”
špilkos.

džiovinti. Nerūdijančio?,
2 Balbriggan maršiniai ir kelinės j SPg£°sKuDURV PATIESALAI78 
^gelsvos spalvos. Pirmos rūšies, i 

Žemės Grindys
X $1 BALTINTOS PAKLODĖS
Z 167c
X Baltintas audimas paklodėms, 
X?2x90. Gero storumo. Žemės Gr.
X UŽSIMAUNAMI SVETERIAI
2 39c
. v Vilnoniai, apvalais ir V kaklais 
yr su diržais. Visokių spalvų. Ver-

x ?ti nuo $1 iki $1.50. Moterims.
4 > Trečios Grindys
4> VAIKŲ $2.25 SI.IPERIAI
4> $1.00
4) Patent odos, su dirželiais: geros
<Srušies. Mieros 5 iki 8. Minkšti
j s. kulnai. Ketvirtos Grindvs
X $6.95 PORČTAMS PATIESALAI 
Va $4.63
. v Jap Žolės porčiams patiesaali, 
'6x12 'pėdų, žalio ir rudo mišinio.

’' Penktos Grindys
O 29c TAŠKUOTI AUDIMAI
o 19c
4) Taškuoti Jangams' tiesti audi- 
4>mai, jardo pločio; geros rūšies vi- 
4)sokių marginių. Penktos Gr.

65c z
Mieros 25x50. Margintų pavyz-\ 

džių plėšytų skudurų patiesalai., p
Penktos Grindyse ► 

33c DARŽOVĖS TORIELKOS <► 
19c . <►

Geros rūšies stotkai visokiaisO 
marginiais. Septintos Grindys(^ 

7c WERK‘S MUILAS, 6 UŽ A 
33c <►

Werk’s Tag skalbimui muilas,(► 
pilno didumo šmotai; tikrosios ru-A 
Sies. Septintos Grindys).

VAIKŲ $2.69 ČEVERYKAI X
$1.85

Rudos odos maišytų mierų. Ge-Y 
ros rūšies. SkiepeX

22 PLONI PERKELIAI <►
15c <►

Perkeliai, 36 colių pločio. Mar-^ 
giniais ir bryžiais. Skiepe.

15c GALVOMS KEPURAITĖS <►
5c <►

Iš gingham, perkelio ir mišinių.O 
Su elestiku. Tik 300 tokių yra. (

Skiepe

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

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

Visokiais reikalais rašydami adresuoki!:

“DIRVOS” AGENTŪRA
7P07 Superior Aye. Cleveland, O.

AVW.'.V.W/AW.Y.V.VAV.

TURIME TUOJAU 
PARDUOTI

E. 93 Gatvė, 2 šeimynų na
mas, 3 miegruimiai že

mai, 2 miegruimiai augštai, 
didelis lotas ; randasi tarpe 
Superior ir Wade Park,

Kreipkitės

6820 Superior Avę.
Cleveland, Onio.

Telefonas — Randolpn 3387
LIETUVIAI AGENTAI.

VAW.WZA*AWAWAWW,

A. B. Bartoševičius
SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

CLEVELANDE
Siunčia pinigus į Lietuvą ir į 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

Dirvos Agentūra pa- $3.00 metams pnUmtemm- 
. .... B -šit visą kaimą. — Užniykit

daro reikalingas popieras saviškiams į Lietuvą “Dirvą” 

įvaižiavimui tėvų, vaikų, i------------------------- ; —^. -r-
brolių, seserų ir šiaip gi- | LIETUVIAI ATE^A 
minių, taipgi parduoda 
laivakortes jų kelionei.

Padaro taipgi popieras, jus 
tiems keleiviams kurie 
turi savo pinigų laivakor
tei. Jiems tik reikia afi- 
davito įleidimui jų į šią 
šalį;

Traukti 'gali savo arti
mus gimines Suvienytų 
Valstijų piliečiai ir kurie 
turi pirmas pilietybes po
pieras.

7907 Superior Ave;
(Vietiniams? Ofisas atdara iki 9 vak.)

NAMAI IR LOTAI
PARSIDUODA PIGIAI.

Naudokitės šita proga — aš tu
riu ant East Side daug namu ir 
500 Lotu visai nebrangiai par
duoti. Pas mane pirkdami su
taupysite sau pinigu.

J. A. PEČIULIS 
1219 E. 83rd Street

i savo senon sanitai 
dynen, kur jiems gjerjaus 
nes 
šia

i ra in, kur jiems gerjaui* pį inki, 
yra visokį patogumai ‘ir gCrian- 
patarnaujama. Taigi ateikit ii 
kurie dar nebuvot. “*(34) 

KAINA TIK 25 CENTAL Į 
921 St. Clair Ave. ■

Netoli E. 9th Street

PARDAVIMAI
NAMAI NAMAI NAMAI,
6 kambarių pavienis, su 2 gan-' 

džiais, ant E. 85 netoli Supe
rior. $6,200. Reikia $1,000 įmo- 
kėt, likusius po $50 mėnesyje.
E. 61 st. arti Superior — 3 šei

mynų namas, su garo šiluma, 
didelis lotas. Kaina $8,600. Rei
kia įmokėti $4,000.
Netoli E. 70 ir Superior, 4 šeim. 

mūras su 2 .eimynu medine
$25,000. Inmokėt $5,000.
Giddings Rd. netoli Superior, 3 
šeimynų, lotas 37x170. $13.500, 
Ant išmokesčio.
Mes taipgi mokam cash už jus; 

namus. Ateikit pasikalbėt. į
7907 SUPERIOR AVE.

Rand. 6153.

Advėr&i 
H

ANGLŲ;
1RT>

Belgai C
tiskų 

gu

IR DAT

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojami, išleidžiam ir sukraunami.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

NAUJIENA Clevelando LIETUVIAMS
Atidarė- naują Paveikslų Studiją Lietuviams patogiausioj 
vietoj, sale Lietuvių Salės. Darbą atlieka tikrai artistiš
kai, neš fotografijos mokslą baigė vienoj iš didžiausių New 
Yorko mdkyklų, taipgi dirbo puikiausiose i paveiksiu < Studi
jose New Yorke. Darbą padaro gražiai nž numažintas ^kai
nas. Padidina paveikslus iš mažų, spalvuoja natūralesnis 
spalvomis. Viskas garantuojama. - I

J. J. STANKUS
New Yorko Fotografijų Artistas

6.905 SUPERIOR AVE. Trįs durįs nuo Lietuvių Salės Į

a DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ
9 į THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.
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Mokamą 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo. ,

DABAR yra geriausias laikas pradėti dėti 
savo pinigus taupymui į The. A. B. Savings 
and Loan Co., nuo su pradžia pusmečio jū
sų pinigai neš jums PENKTĄ nuošimtį.

Pasidėti čia pinigus yra lengva: tik ateiti pa
skirtose valandose. Perkelti iš kitų ban
kų reikia tik atnešti čia savo bankinę kny
gutę, o viską mes padarysime.

Iškolektuojam pinigus paliktus kituose mies
tuose visai dovanai. Atneškit mums savo 
bankinę knygutę.

CJ Pinigai padėti į The A. B. Savings & Loan 
Co. yra visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
ir patiems taupytojams ant knygelių.

CJ Bėgyje pastarų 1 5 metų nei dolaris nepra
dingo taupyto jams kurie dėjo į Savings ir 
Loan kompanijas.

(J Bėgyje pastarų 30 metų netoli Du Šimtai 
Milijonų-Doiarių buvo investinta į šitokias įs
taigas.

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

Bankinės valandos: Kasdien nuo 9 iki 3;
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais, ir Subatomis: 6 iki 8.

/

į DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ I
I į THE A. B. SAVINGS & LOAN ČO. |
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