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a H Q D DflAngluos-Fra ncuzuos
Santikiai Skyla dėl Vokietijos

ANGLIJA TUOJ ATS1MES NUO FRANCUZŲ 
IR TARSIS SU VOKIETIJA PASKIRAI.

Belgai Grasina Vokietijai Pertraukimu Diploma
tiškų Ryšių. Cuno Sako Ne Vokietijai Pri

guli atsakomybė už Ruhro Sabotažą.DARBAI
IX DARBININKŲ ŽINIOS

Akron, O. — Gurno dirbtuves 
veikia mažiausiu saiku, tečiau 
tuoj rengiasi pradėt didint savo 
produkciją, abeUnai.

Columbus, O. — Ainglies in
dustrijoje pasirodė mažai kokių 
permainų pastaroje savaitėj e. 
Anglis po biskelį gabenama į 
šiaurvakarį. Vagonų 'gauna už
tektinai anglies išvežimui.

Youngstown, O. — Neprigui- 
mingos plieno ir geležies liejyk-Į 
los, buvę daugiausia pertrai/kęi 
darbus pereitą savaitę, vėl ima
si darbo beveik pilnu saiku.

Dauguma dirbtuvių turi už
sakymų tiek kad darbo užteks 
keliems mėnesiams ateityje.

Alton, UI. — Vienuolika ypa
tų užmušta ii; 23 sužeista eksplo
zijoj patronų dirbtuvėj, šešios 
ir užmuštų yra moteris.

Atalntic City, N. J., eina ta
rybos tarp angliakasių unijos at
stovų ir kasyklų operatorių rei
kale nustatymo algų. Angliaka
siai atsi'sako parnešti savo viena
tini ginklą — streiką — atsiti
kime jeigu operatoriai atsisaky
tų nusileisti jų reikalavimams. 
Rugpjūčio 31 d. baigiasi kont
raktas tarp darbininkų ir ope
ratorių, ir gali kilti streikas. 
Operatoriai nenorėdami! streiko 
širdo unijai nesftreikuoti jeigu 
iki 1 d. rugsėjo nebus prieita su
tarimo, ir kada sutarimas pa
vyks padaryti, jo pasekmės bus 
galėję nuo rugsėjo 1 d,

Suv. Valstijųo anglies komi
sija griežtai priešinga angliaka
sių reikalavimams 20 nuošimčių 
algų pą'didinimo.

Toji komisija nenori kad ka
syklos butų valdžios savastimi, 
bet rekomenduoja kad valdžia 
reguliuotų kasyklas tam tikra 
turinčia autoritetą komisija.

Sidney, N. S.' — Naujosios 
Škotijos (Kanadoj) sustreikavo 
geležies ir plieno darbininkai 
reikalaudami didesnių algų. Ap
sireiškė betvarkės, i streikų vie
tą pasiųsta kariumenė ir kariš
kas laivas pajūriniu miestan';

Susirėmime su policija liepos 
2 d. tūkstančiai streikerių nuga
lėjo policiją ir išvertė dirbtuves 
vartus.

Gelžkelių konduktorių ir va
gonų tarnautojų unijos rengiasi 
laikyti savo komitetų susirinki
mus liepos ir rugpjūčio mėne
siuose ir mano pradėti sukoncen
truotą veikimą išreikalavimui 
daugiau algų.

Vakarinių valstijų sąryšis ge- 
neralių komitetų laikys savo su
važiavimą Chicagoj liepos 9 d. 
Pietinių valstijų sąryšis 'susi
rinks Washingtone liepos 23 d. 
Rytinių valstijų sąryšis šaukia
ma suvažiuoti Clevelamdan rug
pjūčio 9 d.

Chicagoj teismas atrado kal
tais keletą. dirbtuvių, keliolika 
jų perdėtinfių, penkiolika narių 
medžiadirbių unijos darbininkų 
dariusių sutartis priešingas ša
lies trustų Įstatymams. Jie sa
vo konspiracija norėjo užkirsti 
kelią išlaukinių dirbtuvių pre
kėms.

Anglijos-Francuzijos Ne- 
susitarimas Didėja

Londonas. — šiose dienose ap
sireiškia pati kritiškiausia Eu
ropos pokarinės istorijos padėtis, 
užėjusi delei Anglijos ir Fran
cuzijos užsispyrimo laikytis sa
vo nusistatymo reikale atlygini
mų. Skilimas tarp aliantų di
dėja.

Anglijos kabinetas ruošia sa
vo galutiną nusistatymą atlygi
nimų klausime. Jeigu tuo lai
ku Francuzija nepakeis savo nu
sistatymo, visų tikima jog Ang
lija pareikš neužgiri'anlti Fran- 
čnzų planus ir pati Anglija ban
dys daryt paskirus ryšius su Vo
kietija. Laukiama visų tik pa
skelbimo galo santi'kių ,tarp An
glijos ir Francuzų. Anglija ža
da įsteigt tarptautinę komisiją 
peregzaminuot Vokietijos Stovį 
ir išgales, ir nustatyt atlyginimų 
sumą.

Jeigu skilimas įvyktų, tikima 
jog Italija stos vienon pusė(n su 
Anglija. Taipgi Vokietijos pa- 
eubežiais esančios valstybės tai
kysis Anglijos nusistatymui

Prancūzai iš savo pusės Sako 
jog priklausys nuo Londono kas 
toliau dėsis su Ruhru. Nusilei
sti Prancūzai nemano.

Poincare Sako nebijąs .Angli
jos grasinimo ryšių pertrauki
mo ir paskirai tarimoSi su Vo
kietija, nes Anglija nedaug ką 
tuo keliu eidama gaus, kadangi 
Francuzai neištrauks savo ka- 
riumenių iš Ruhro.

Poincare Neduos Popie
žiui “Maišytis”

Paryžius. — Atstovų butas iš
reiškė savo pasitikėjimą premje
rui Poincare, po perdtakUsavimo 
popiežiaus paskiausio atsišauki
mo nusileisti Ruhro okupacijoje.

FrancuzijoS valdžia niekad ne
leis popiežiui maišytis nei na
miniuose nei užrubežiniuosė rei
kaluose, pasakė premjeras, rei
kalaudamas sulaikyti davimą už
laikymo Francuzijos atstovui 
popiežiaus rūmuose.

Poincare sako jog popiežius 
neturi jokios galės kalbėti apie 
žemiškus dalykus. Poincare iš 

I popiežiaus laiško mato panašu
mą minčių į nekuriu kitų 'vals
tybių, ypač Anglijos, kuri rei
kalauja kad Francuzai nusileis
tų^

TURKAI IR ALIANTAI 
SUSITAIKĖ

Laiisanna. — Atlantai ir Tur
kai priėjo prie sutarties, ir gal 
but savaitės bėgiu bus pasirašy
ta taikos išlygos. Taip tai arti
mųjų rytų konferencija, kuri tę
sęsi antru kartu per daugiau tris 
mėnesius, pasirodo pasekminga.

Per tūlą laiką’/.konferencijos 
likimui gręsė pavojus kilus 'gin
čams del senų Turkijos skolų (ku
rias (kitos šalįs jai turėjo, del 
apleidimo Konstantinopolio ir 
kitų Turkiškų teritorijų kuriose 
buvo svetimų šalių kareiviai.

Taikos protokolas sako taiky
ta kad nebūtų priešingas Suvie
nytoms Valstijoms ant kiek jos 
yra padarę ryšių su Turkij a.
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Belgija Grąsina Vokie
čiams Diplomatiškai 
Brusselis. —Belgijos diploma

tiškas agentas Beriine pranešė 
Vokietijos valdžiai jog bus per
traukta diplomatiški ryšiai jei
gu Vokietijos reichstagais nepa
smerks Ruhro užmušėjyseių ir 
sabotažu koki Vokiečiai varo ko
vodami su Francųzais ir Belgais 
okupantais.

Vokietija Neatsako už 
Ruhro Riaušes

Berlinas. — Belgijos ir Fran
cuzijos grasinimai pertraukimu 
diplomatinių ryšių jeigu nebus 
“viešai pasmerktą” Vokiečių sa
botažas prieš okupantus, nepa
darė jokio efekto Vokietijoj.

Priešingai dar, Kancleris Cu
no pareiškė Prancūzijos ir Bel
gijos atstovams jog įvykstanti 
žiaurus apsiėjimai Ruhre yra 
tik “pasekmė gyventojų vargi
namo ūpo”. A'nt reikalavimo 
kad Vokietijos valdžia padėtų 
suimti ir nubausti sabotažnin- 
kus, Kancleris Cuno atsakė jog 
Vokietijos valdžiai liko užkirs
ta visi kėliai ištyrimui Dui'sbutr- 
go incidento, kame užmušta keli 
Belgai kareiviai eksplozijoj trū
kyje.

Reichstagas Išsiskirstė 
Nežiūrint Krizio

Berlinas. — Liepos 8 d. Vo
kietijos seimaS išsiskirstė vasa
ros Vakacijoms, palikdamas' ne
išrištus keblius klausimus vargi
nančius jauną Vokiečių repsu.bli- 
ką.

Riaušės, sukilimai, 'gatviniai 
mūšiai ir ‘kraujo praliejimas ap
kalbama su didžiausiu įsitikini
mu ir to ‘kasdiena Vokietijoje 
laukiamą.

Virš 100,000 raudonųjų radi
kalų metalo darbininkų Beriine 
sustreikavo reikalaudami “tik
rais pinigais" algų. Visas Bėdi
nas tiki generalio streiko?

Komunistų propaganda veikia 
su dideliu spaudimu sugutady- 
mui darbininkų prie generalio 
streiko ir “tikros revoliucijos”.

Liepos 9 d. netoli Bėrimo kai
melyje buvo kilę riaušės dęl mai
sto. Mitniou buvo užpuolę ir api
piešė krautuves ir rinkas.

Turkai Nuskandino Gre- 
kų Laivą

Sofiją, Bulgarija. — Praneši
mai iš Konstantinopolio skelbia 
jog Grekai kėsinusi išsodinti re
giments kareivių prie Kara-Bu- 
rum, netoli Dardanelių, ir kad 
Turkai juos atmušė po smar
kaus mūšio. Abiejose pusėse 
buvo nuostolių.

Tuose mūšiuose Turkų torpe
dinis laivas nuskandino Grekiš- 
ką laivą ir daugelis prigėrė.

Grekams nepasisekus, jie lei
dosi atgal į laivą, į kurį Turkai 
pradėjo šaudyt ir nuskandino.

Francuzijos Seimas Už
tvirtino Washington© 

Sutartį
Paryžius. — Toji dalis Wa

shingtone padarytos sutarties 
kuri liečiasi su ąpribayimų gink
lavimosi ir didžiaisiais laivais, 
sukėlusi didelius’bįaidus per vi
sus metus Francuzų seime ir 
politiškuose rateliuose, liko da
bar atstovų bute užtvirtinta. Iš 
komunistų ir socialistų pusės 
tam priešintasi, tečiau liko pri
imta 460 balsais prieš 106.

Ta sutartis lieka dar užtvir
tinti Francuzijos (senatui.

Prezidento Hardingo sumany
mu, gruodžiu mėn. 1921 metais 
Washingtone buvo sušaukta Ja
ponijos; Anglijos, Francuzijos ir 
Amerikos konferencija kuri tą 
ginklavimosi apsiribavimo su
tartį pagamino.

Nelaimė ant Gelžkelio 
Beriine

Berlinas. ‘— Nelaimėje ant 
gelžkelio Idaug žmonių užmušta 
ir penkiasdešimts sužeista. Tru
kiai susimušė viduryje miesto.

Prezidentas Harding jau pa
siekė Alaska. Alaskus Indijonai 
jį pasitiko iškilmingai, reikala
vo pilietybės teisių ir pagalbos 
gyvenimui kuomet nuo jų ati
ma visą naudą baltieji išgaudy- 
dami jų žuvis.

Pan Pilsudski Susivai
dijo

Varšava. — Pilsudskis susi
vaidijo su Gen. Szeptyckiu, ka
ro ministeriu, it abu šoko gra
sindami iššaukimu dilelio. Jų 
draugai bando juos sutaikint iš
vengimui negeistinos dvikovos.

SOVIETAI NAIKINA 
VISAS TIKYBAS

Rygą. — Prieš-žydiškas jaus
mas įsitempė kaip viduj taip ir 
išlaiko Rusijos po įvedimo Rusi
joj karo prieš religijas. Kalėji
me sykių sudėta rabinai ir kuni
gai. Sinagogos užgrobta į ran
kas Jaunų Komunistų Lygos; 
visos šventės išniekinta.

Nežiūrint tokio Rusijoj panie
kinimo ir persekiojimų žydų (ti
kybos, Lenkijoj ir kituose sovie
tams kaimyniškuose kraštuose 
nužudymas Butkevičiaus 'panau
dojama kėlimui neapikantos ir 
karo prieš žydus, buk jie Rusi
joj viską daro prieš krikščioniš
ką tikėjimą.

Sovietų Įsivyravimas panaiki
no visas religijas ir skirtumus 
tarpe jų. Seniau žydai negalė
jo gyventi Maskvoj ar Petrogra
de. Taipgi visi rasiniai skirtu
mai dabar panaikinta. Tečiau 
religiški persekiojimai prieš žy- 
duS pasinaujino, ne prieš žydbb 
kaipo žydus, bet kaipo tikinčius 
į organizuotą tikybą, žydai ko
munistai atakuoja savo vientau
čius tikinčiuosius labiau negu 
kitu tikėjimų žmones. Tokie so
vietų vadais skaitosi kurie pir
miausia yra komuntatai, o tik 
paskui Rusai ar žydai ar kitoki.

Minske žydai komunistai bu
vo užgynę kepti Velykoms ma
cus, prieš ką labai protestavo ti
kintieji žydai ir kepėjai. Tas 
kepėjams mažina pelną.

žydų persekiojimas prasidėjo 
su užėjusiu badu. Iš kitų šalių 
buvo siųsta Rusijos žydams įvai
rių žydiškų organizacijų para-] 
ma, aukos. Kadangi prie tų au
kų dalinimo komitetų daugiau
sia buvo rabinai, komųr.blams 
tas nepatiko, nes rodės kad ra
binai turi daug galės. Aukos 
atimta ir pavesta komunistų ži
nion. Buvo net uždrautertia kreip
tis pašalpos į bile komitetus ne
atsikreipus pirma į komunistų 
komitetą.

Anglija Atmokėjo
S. V. Paskolą

- Washington. — Did. Britani
ja (pereitą Savaitę tindavę |Suv. 
Valtsijoms $4,600,000,000 verty
bės bondsą už paskolą karo lai
ku. Tai nėra dar tikras pinigiš- 
kas skolų aitfedmokėjimas Ir rei
kalauja S. V. kongreso sutikimo 
tuos bondsus priimti ir pripažin
ti juos vertais tiek ar ne, kad 
paskui juos parduodant butų gan 
Įima surinkti sau pinigus.

Nauja Rusijos Konstitu
cija jau Gatava

Maskva. — Nauja Rusijos fe- 
deralė konstitucija, priimta ir 
užtvirtinta liepos 4 d. Visos Ru
sijos cėntralio komiteto, yra pa
gaminta sulyg modelio Suv. Val
stijų konstitucijos. Tiek tik 
kad joję nėra paminėta apie lai
svę spaudos ir žodžio, kas yra 
Amerikos konstitucijoje, tečiau 
tas bus galima dadėt kada bus 
tinkamas laikas.

Naują federalę Rusijos Uniją 
sudaro sekančios valstybės: di
džioji Rusija, kaip tai Siberija 
ir tolimųjų rytų respublika; Uk
raina, Balt-Rusija, Georgijos fe
deracija, Armėnija, Tartarų res
publika ir autonominės respubli
kos Khiva ir Bokrą.

Balionų Lenktynės
Indianapolis, Ind. — Liepos 4 

d. iš čia prasidėjo balionų lenk
tynės. Vienas iš trylikos balio
nų žuvo su vyrais. Jis už kelių 
dienų atrasta Erie ežere Kana
dos pakraštyje.

Ugiauria išbuvo ore vienas 
balionas nulėkęs 500 mylių, j 
New Yorko valstiją. Vienas bu
vo pakilęs iki 20,000 pėdų augš- 
čio, bet užėję audros jį nutren
kė ant žemės Pennsylvania val
stijoj.

Bandoma Tvert Nauja 
Partiją

Chicago. — Čia bandyta su
daryt vieną radikališką partiją 
iš federuotos Ukininkų-Darbo 
partijos ir bolševikiškos Darbi
ninkų Partijos, kuri pastaroji 
buvo užsikvietus į konferenciją 
pirmąją. Darbininkų Partijos 
platforma yra visiškai raudona, 
tiesioginai po globstė trečiojo 
internacionalo.

Ukininkų-Darbo partija dar 
laikys savo konvenciją apspren- 
dimui ar verta dėtis su Darbi
ninkų partija. Pirmosios parti
jos atstovai buvo pasiūlę suma
nymą kad joki organizacija su
rišta su trečiuoju Maskvos in
ternacionalu negali būti tos par
tijos dalimi. Bet tą ir kitus jų 
sumanymus bolševikiški delega
tai atmetė, delei ko Ukininkų- 
Darbo partijos delegatai pasili
ko sau teisę savo partijos 'rei
kalą persvarstyti

CHICAGOS NAUJIENOS
Gražus Chicagoje sumanymas, 

tik klausimas kas už to 
sumanymo.

Kiek laiko atgal Chicagos lai
kraščiuose pasirodė skelbimai 
kad organizuojama bendrovė 
Amerikiečių hoteliui paktatyti. 
Nežinią ar gali būti geresnis ir 
gražesnis bent šiuo kartu užma
nymas. Ir nežinia begu butų 
kam nors taip lengva kailp Chi- 
cagiečiams tokį sumanymą įkū
nyti.

Kas yra buvęs Kaune tas ži
no kiek vargo yra su hotetių 
'klausimu. Jei neturi pakanka
mai pinigų mokėti “užleiMtuvių” 
tai kambario nei nesvajok gau
ti-. Apie švaresnį “Metropolio” 
Kotelį, kurs vadinasi “Grand Ho
tel de Lithuanie”, negalvok, — 
jis beveik visados yra diploma- 

Įtų užimtas. Bet ir jame tokių 
patogumų kokius gali duoti tik
ras Amerikoniškas hotelis labai 
nedaug.

Apie kitus hotelius neverta ir 
kalbėti.

Taigi Amerikiečių intaisytas 
geras moderniškas hotelis Kaili
ne ne tik Amerikiečių vardą pa
keltų, bet taip pat ir patįs su
manymo vykintojai turėtų gerą 
biznį.

Tik toks sumanymais reikia 
vykinti atvirai kad akcininkai 
žinotų kas yra sumanymo (prie
šakyj, ar tik nėra koks “spešel- 
nikų” skymas....

Chicagos Sandariečiai. Chica
goj, pradėjus (tautininkams kru
tėti, gan greitu laiku atsirado 
kelios Sandaros kuopos.

Labai gyvai veikia 23-ioji kuo
pa, priklausanti ir prie North 
Side Draugijų sąryšio. Ji žy
miai prisideda prie palaikynto 
viešojo Lietuvių knygyno, ku
riu pareina beveik visi Ameri
kos laikraščiai ir du iš Lietuvos 
(“Lietuvos Ūkininkas” Rr “So
cialdemokratas”) .

Knygynui reikia patarti užsi- 
rašyti iš Lietuvos tokius svar
bius leidinius kaip “Kūrybos Kė
liais”, “Gairės”, “švietimo Dar
bas”. Tai yra bene geriausi pe
riodiniai Lietuvės leidiniai.

Musų veikėjas Damijonaitis 
taisosi, žinomas Amerikos Lie
tuviams darbuotojais, buvęsis S. 
L. A. prezidentas ir paskui A. L. 
T. Sandaros Sekretoriūs-Admi- 
nistratorius, M. J. Damijonaitis 
jau išėjo iš ligoninės ir yra savo 
namuose, 6725 Stoney Island av., 
Suite 5, Chicago.

Damijonaitis turėjo nelaimę, 
— gatvekaris buvo nulaužęs jam 
koją. Jo moteris, žinoma veikė
ja Marę Damijonaitienė, nuo Be
nai serga ir nebepaBikelia iš lo
vos.

Chicagiečiai draugai rūpinasi, 
jų likimu ir kiek galėdami pri- 
gelbsti. Jų rėmėjų butelio iždi
ninku yrą S. V. Valančius-, iš 
Universal State Banko, 3252 So. 
Halsted St., Chicago, DI.

Nušovė kitą moterį. Už pa- 
viliojimą jos vyro, kaip sakėsi 
policijai, tula Bernatowicz nu
šovė kitą moterį, Andraskienę. 
Bernatowicziene sakė policijai 
jog ji pirmiau buvus persergė
jus tą moterį jog nušausianti jei 
ji neapleis jos vyro.

Paskirta Švietimo Mi- 
nisteris

Washington (L. I. B.). — Lie
tuvos švietimo Ministeriu yra 
paskirta Dr. Bistras, buvęs Pir
mojo Seimo Pirmininkas.

(Sąstatas kitų ministeriu bu
vo paskelbta pereitame num.)

Pasų ir Kitų Popierių 
Lietuvon Reikale

Washington, liepos 9.
Esant vidurvasaryje nepapra

stai dideliam keleivių judėjimui 
iš Amerikos į Lietuvą ir iš Lie
tuvos į Ameriką, Atstovybė yra 
priversta kreiptis Į visus užiin- 
terėsuotus asmenis prašydama 
kad visais pasų, dokumentų le
galizavimo ir giminių ■parsitrau'- 
kimo reikalais butų kreipiamasi 
išanksto, nes Atstovybė tiek yra 
užversta darbais kad atlikimas 
tų reikalų jų gavimo eilėje gali 
paimti iki dviejų savaičių laiko.
Lietuvos Atstovybė Amerikoje.

Seimas Priėmė Ministe
riu Deklaraciją

Washington, liepos. 2 d. (L. I. 
Biuras.) — Naujas Ministeriu 
Kabinetas gavo vienbalsį Lietu
vos Seimo visų partijų ir mažu
mų pasitikėjimą. Socialdemo
kratai nuo balsavimo susilaikė.

Ministeris Pirmininkas Galva
nauskas išvažiavo Paryžiun.

(Nuo Red.: Pereitas Seimas 
liko paleistas tik todėl kad Sei
mo atstovų diduma ar lygi pusė 
nedavė-Ministeriu Kabinetui pa
sitikėjimo, ko krikščianįs-demo- 
kratai norėjo.)

Springfield, Dl. — Angliška,-
Šių unija perka tą kasyklą H-L 
linois valstijoje kurioj pereita’! . -t- __ . -x ,, ~
metJa birželyje buvo skerdynės ^as’ s®<e’^a pranešimai iš Mas- 
ir užmušta virš 20 streiklaužiu, tvos.

Krassin, sovietų atstovas An
glijoje, liko iš tos vietos ątšauk-

Apie dvidešimts Chiiių ban
ditų, kurie buvo užpuolę trauki
nį pereitą subatą, kovoje su ka- 
triutaiehe liko užmušti. Daugu
ma užpuolikų būrio pabėgo į 
kalbus.

Great Falls, Mont. — Užsida
rė vienas bankas kuris finansa
vo liepos 4 d. kumštynes tarp 
Dempsey ir Gibbons Shelby mie
stelyje toj valstijoj. Buvo ti
kėtasi iš tų kumštynių didelio 
pelno, bet nepadaryta nei pusė 
ineigų kiek buvo išlaidų. Tas 
atsitikimas yra pirmas Ameri
kos kumštynių istorijoj kur da
lyvavo sunkieji kumštininkai.

Pittsburg, Pa: — Liepos 6 d, 
praėjuis perkūnijai ir audroms, 
užmušta penki žmonės.

$100,000 už Gerinusį 
Kelią prie Taikos

Philadelphia,'Pa. — Tūlas Ed
ward W. Bok paskyrė $100,000 
tam kas išras geriausius budus 
atsiekiami ir palaikymui taikos.

Pusė tų pinigu, kaip sako Bok 
Taikos Dovanos Komitetas, bus 
atiduota kuomet planas bus pri
imta komiteto teisėjų, kuris bus 
išrinkta apie rugsėjo 1 d. Kita 
pusė bus išmokėta kada tas pla
nas pasirodys praktišku.

Visokių yra norų, visokių yra 
pastangų — ir gerų — tečiau 
sunku žmogui pamesti savo gy
vuliškumą ir nekąsti kitam. TąS 
butų geriausias planas taikai ir 
gerovei pasaulyje.

Fairsdale, UI. — Penkios ypa
tus užmušta ir aštuonios sužeis
ta nelaimėje ant gelžkelio kuo
met nušoko nuo relių prekinis 
trūkis.

Lietuvos Kredito Bankas Kaune
PRISTATO visas musų pinigų perlai
das TIESIOG l ARTIMIAUSI PRIEEJUI PAS
TA 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:

“DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO
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DETROIT, MICH.
Išvažiavo Lietuvon. Liepos 4 

d. laivu “Leviathan” išvažiavo 
Lietuvon p. V. Motuzienė su du
krele Mirga tikslu tenai apsigy
venti, žinoma, jei gyvenimo są-

madariais; Pild. Tarybos žygis 
buvo palaikyta teisėtu ir nutar
ta pasveikint naują SLA. 200 
kuopą už jos energiją. Kas vė
ją sėja tas audrą pjauna.

SLA. Narys.

ba nujausdami apmažėjimą sa
vo inltekmės.

Tik reikia tautininkams dabar 
Sukrusti, ir gal but nuo Naujij 
Metų jau įkaitysime “Telegra
mą” kaipo dienraštį.

S. K. Grifiius..

NEW BRITAIN, CONN.
šis miestas gerokai apgyven

ta Lietuviais. Yra čia musų
lygos bus pakenčiamos.

Birželio 30 d. ALTS. 29 kuo
pa pagerbimui savo narės-dar- 
buotojos surengė išleistuvių va
karienę P. Račkausko restauiran- 
te. Vakarienėje dalyvavo apie 
trisdešimts ypatų, jos draugių 
bei draugų. Vakarieniaujant, 
pasakė kalbas su linkėjimais lai
mingos kelionės ir laimingo gy
venimo Tėvynėje, K. šnuoliS, 
Dr. J. Jonikaitis, Adv. Junevi
čius, J. Ambrozevičia ir (kiti. 
Dar šių išleistuvių paminėjimui 
T. Jurėnas sumanė kad svečiai 
šiek tiek paaukotų Lietuvos naš
laičiams — L. M. G. Komitetui. 
Aukavo: Dr. J. Jonikaitis $5; 
Adv. Junevičius $2.50; T. Jurė
nas $2; po $1: J. LauOdonis, P. 
šlapelis, S. Raudis, P. Urbonas^ 
F. Motuzas, K. šnuolis, J. Tamo
šiūnas, p. Gedvilienė, J. P. Ku
lis, M. Ga'iliunienė, ir smulkių 
susidėjo 50c. Viso suaukota 
$20, kuriuos induota p. Motuzie
nei parvežt Kaunan.

Detroito tautininkai p. Motu
zienės ypatoje neteko darbščios 
ir energingos narės. Ji prigulė
jo prie ALTS. 29 kuopos, SLA. 
21 kuopos ir L. M. G. Komiteto 
skyriaus ir visuomet lankė minė
tų organizacijų sufeirin'kimus ir 
šiaip nemažai pasidarbavo visuo
menės labui. Galima tikėtis kad 
ir Lietuvoje ji darbuosis tarpe 
valstiečių liaudininkų. K. S.

Iš SLA. lauko. Nesenai čia 
susitvėrė nauja SLA. 200 kuo
pa rytinėj miesto dalyj. Tas 
nepatiko senajai 21 kuopai kam 
Pildomoji Taryba be pasiveliji- 
mo-pasiklausimo senosios kuo
pos leido tvertis naujai. Viena
me 21 kuopos susirinkime vado
vaujant finansų sekretoriui J. 
Overaičiui diduma balsų nutar
ta pasiųsti SLA. organan papei
kimą Pild. Tarybai. Ilgai minė1-, 
tam papeikimui nepasirodant 
organe, “peikėjai” susirinkime 
liepoš 1 d. pradėjo nerimauti, 
nežinodami ką daryti su tokiu 
organu. Bet čia jie susilaukė to 
ko jie visai nesitikėjo: už kėli
mą betvarkės išvadinti truks-'

CHICAGO, ILL.
Nuo minimo muSų mylimo 

dienraščio “Lietuvos” mes Lie
tuviai tautininkai per keturis 
motus buvome blaškomi ant vi
sų vėjų, mus visi išnaudojo: ir 
klerikalai, ir socialistai ir dar 
kokie bolševikai norėjo ponauti 
ant mūšų. Mes turėjom dirbti, 
bet nebuvo galima kalbėti netu
rint Čia savo laikraščio. Taip 
vargome, padėjome visą savo 
energiją, ir visai buvome pri
spirti prie sienos. Tik ačiū ke
lių žmonių pasišventimui, kurie 
griebėsi už darbo ir organizavo 
Sandaros kuopas, o dar labiau 

i Sandaras Apskriti, tuomi aUai- 
kyta tautininkai nuo pražūties.

Galų gale Sandaros Apskritis 
sustiprėjo, Liaudininkai pradėjo 
reikalauti nuo Apskričio tinka
mo šiai sričiai laikraščio, sakė: 
Gana mums žiūrėti Į klerikalų 
ir socialistų organus, kurie (tal
pina ant pirmo puslapio visus 
žydus, čigonus ir Italus, mes# 
norim turėti Lietuvišką laikraš
tį; duokite laikraštį, mes rem
sime.

žinoma, pats Apskritis neturi 
■spėkų leisti laikraščiui, bet at
sirado pavieniai žmonės kurie iš
girdo šaukiančių balsą, ir stvė
rės už darbo, šiandien ačiū ke
leto vyrų pasidarbavimui, mes 
jau turime savaitinį “Telegra
mą”, ir greitai tikime jį sulauk
ti dienraščiu. Mu'sų laikraštis 
netarnaus nei Varšavad nei Mas
kvai, vien tik savo tautai ir Tė
vynei. šiandien Chicagiečiai tik 
kalba, tik džiaugiasi su “Tele
gramų”, visi jį skaito, ir kalba 
su pakilusiu upu, žadėdami rem
ti ir palaikyti.

“Telegram o” bendrovė, girdė
dama žmonių balsą, (praeitame 
Susirinkime .nutarė rengtis prie 
dienraščio, ir darbas sekas pa
sekmingai, ir reikia tikėti grei
tu laiku (išsipildys ir turėsime 
“Telegramą” (dienraščiu.

“Telegramas” įvarė šaltį so
cialistams ir klerikalams ir jų 
laikraščiams: vieni ir kiti dre-

žmonių apie 5,000. Dauguma 
jų turi, .įsigiję savo nuosavus 
namus, o nekurie turi net po ke
lis budinkus. Randasi čia daug 
ir biznierių Lietuvių (daugiausia 
tai mėsfilnyčios, valgomų daiktų 
krautuvės). Prie tokių smulkių 
biznių Lietuviai daugiausia ir 
kabinas, nes prie jų nereikia be
veik jokio mokslo. Yra prie 
to ir kitokių Lietuviškų biznie
rių, viena čeverykų krautuvė, 
viena drabužių krautuvė, viena 
auksinių daiktų krautuvė, pora 
namų ir žemės pardavėjų, (dvi 
Lietuviškos valgyklos, keletas 
drapanų siuvyklų. Turime .vie
ną Lietuvi ir gydytoją, bet butų 
gerai dar sulaukti kito, nes da
bartinis gydytojas vienas negali 
visų ligonių apžiūrėti, samdo 
nuo savęs svetimtaučius dakta
rus jam pagelbėti. Tas parodo 
kad darbo užtektų ir kitam mu
sų vientaučiul gydytojui.

Darbai čia eina gana gerai ; 
dirbtuvės dirba pilną laiką; už
darbiai neblogiausi, žmonės už
dirbą į dieną už 10 valandų nuo 
$3.50 iki $8. Iš kitur pribuvu
siam darbas lengva gauti; Mies
tas švarus del gyvenimo. Lietu
viai čia 'tarp savęs sugyvena ne
blogiausia, partijos perdaug ne
sipeša. Retkarčiais, žinoma, ir 
įvyksta nesusipratimai tarp kle
rikalų su pažangesnėmis srovė
mis, bet, reikia pastebėti, davat
kų abazas čia labai silpnai gy
vuoja, jie neturi inteligentų, jų 
štabo vyriausias vadas yra tik 
kunigas; bet ir tas jų oficieris 
mažai ką veikia, nes politikoj 
patyrimo neturi; o antras daly
kas, jis l#bai savimi didžiuojas^ 
su prastais mužikais Lietuviais' 
mažai tenori užsiimti. Taip tai 
musų klerikalai čia galima saky
ti mažai ką pajiegia.

Čia gerai gyvuoja Sandarie- 
čiai — turi skaitlingą’bulrį žmo
nių 'savo, kuopoje, ir vis daugiau 
į kuopą rašosi .susipratusių Lie
tuvių, nes visi pamatę kad San- 
dariečiai veikia kaip Lietuvos 
Tėvynės labui, taip ir čia pačių 
Lietuvių reikalais rūpinasi. Pa-

Naujausios Knygos iš Lietuvos
ANT POLITIKOS LAKTU

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

Ant brangaus blizgančio popieriaus, didelio .forma
to; 33 dailus spalvuoti musų dailininko Adomo Var
no paveikslai-šaržai. Tekstą1 ir paaiškinimus pa
rašė Vaižgantas. . Kaina — $2

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

Adonio Varno paveikslai yra šie: 1) Išganytojas 
arba Objektyve Tiesa; 2) Partijų išš'uojėja, arba 
Vilniečių Dirigentė; 3) Idčjybės Gaidys; 4) Politi
kos Pamoka; 5) Nesugriaunamieji Argumentai; 
6) Lietuvių Demostėnas; 7) Politinę Pusiausvyra; 
8) Į Vienuolyną; 10) Kontra-protestai; 11) Laiki
nosios Idėjos; 12) Žemaičių Klumpėmis; 13) Magnus 
Dux Mohilovensis; 14) Prezidiumas to Negirdėjęs; 
15) Juntamieji Argumentai; 16) Savoji Nuomonė; 
17) Tepalas; Iš) Vekseliai Diplomatijoje;- 19) Iš
kryptais keliais; 20) Cicero Loquens; 21) Patenkin- 
t-ojasl 22) Stačiokas; 23) Vanduo Tekąs; 24) Pro
to Bailė; 25) Socialistas-Tautininkas___ Tautinin-
kas-Socialistas, arba Formą be Turinio; 26.) Pini
ginė Nekaltybė; 27) Akurat Unionistas; 28)' Poezi- ' 
ja Politikoje; 29.) Radikalas; 30) Socialistinis Miš-: 
kas; 31) Žygis Maskvon; 32) Atostogos pas Bolše
vikus; 33) Matekatiko Sielvartaj.

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

PAVEIKSLAI: Petras Kalpokas — A. Šliupai- 
tės Portretas; jo paties — Upelis; O. Dubencckie- 
nė — P. Kalpoko Portretas; Petras Kalpokas — 
Prievakaris.

KAUNAS
ALBUMAS — įžanga Vaižganto, parašyta Lietu

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

miesto ir apieiinkių reginiai.

GAIRES
Meno ir Literatūros Iliustruotas Žurnalas. Eina 
Kas Du Mėnesiu. Leidžia Menininkų Kopera- 

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

Kainą — $1.
Turinys: M. Bičiunienė — Eiles;- M. Gustaitis — 

Amžių Prašvaistėj, eilės; Pranas Morkus — Eilės; 
Putinas — Eilės; Juozas Rainis — Į žvaigždę, ei- - 
lės; V.' Bičiūnas — Idilijos; K. Munzer — Bevardis; 
O. Pl.-Puidiene — Meno ir Kūrybos Pradai: A. Sut
kus — Kiti Vaidybos Ugimo Momentai; Dienos 
Darbai.

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

KŪRYBOS KELIAIS
Metraštis 1923 metams/ Redaktorius K. Puida. 

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

Turinys: T. Vaišnora — Musų Meno Kultūros 
Pradmenys; V. Bičiūnas — Saulės Kūdikis ir Erš
kėčiai; Papardnis — Dramos Veikalų Apžvalga; 
O. Pleirytė-Puidienė — Opera; Drama; A. Sutkus 
— Del Vilkolakio Žygių! J. Žilevičius — Musų Mu
zikos Kūrybą: Musų .ir Svetimoji Muzika Lietuvoje.

Knygoje yra šitie paveikslai: 1) Vilkolakio Pa
po; 2) Milžinų Choras; 3) Tupikuotės Mazurka; 
4) “Dictator, Cunctator et Triumphator” -- I Ak
tas; 5) O. -Rymaitė, Valstybinės Dramos Artistė; 
6) O. Rymaite — J. Žulavskio “Jolės’ rolėje; 7) K. 
Glinskis — Krušnos rolėje “Valdovo Sūnūs”; Puti? 
nn; 8) A. Vanagaitis, Potašo rolėje.

TRAUKINYS
Eilės — Juozas Tysliava. 

“Vaiyos” B-vės Leidinys. Kaunas. 1923. 
pių 49. Kaina

Pusla-
- 25c.

tartina ir (tiems kurie dar nepri
guli prisirašyt prie A. L. T. San
daros 32 kuopos, nes kuo dau
giau bus musiį brolių Sandiarie- 
čių tuo geriau bus musų tautai 
ir mums čionai Amerikoje gyve
nantiem^, nes nebuš tiek daug 
progos veikti ten kokiems Ro
mos agentams ir išnaudoti mus. 
Prigulėdami prie Sandaros, mes 
daug paremsime savo vienmin
čius brolius Lietuvoje, padėsim 
jiems tinkamiau sutvadkyti mu
sų tėvų kraštą ir išvyti iš jo vi
sus musų tautos priešus.

Visiems yra žinoma kad New 
Britaino Lietuviai veiklus, daug 
nuveikė Tėvynės labui; bet klau
simas, kals daugiausia, ar ne 
Sandariečiai ? Ar ne Sandarie- 
čiai užsitarnavo garbės? Pas
kutiniais laikais surengė fenus 
ir gavo pelno $250, kurie pasių
sta Lietuvos šauliams. Nods į 
tą darbą prisidėjo ir kitos drau
gijos ir pavieniai, be tik ne kle
rikalai, ne davatkos.

Girioj Aiigęs.

NEW YORK, N. Y.
Lietuvių Tautos Dailės Teat

ras jau susitvėrė. Jo svarbiau
siu uždaviniu yra supažindini
mas Amerikiečių su Lietuvių 
tauta. Antruoju uždaviniu yra 
patraukti Amerikoj gimusius 
jaunuolius Lietuvius prie savo 
tėvų dvasios, neduoti ištauJtėti, 
ir duoti progos jiems veikti sa
vo tautos dirvoje.

Tveriantis Lietuvių Tautos 
Dailės Teatrui, kaip ir kiekvie
nos organizacijos darbo pradžio
je, buvo girdimą priešingų nuo
monių. Net nekurie laikrašti
ninkai plačiomis išvadomis rodė 
savo priešinimąsi Lietuvių Tau
tos Dailos Teatro organizavimui. 
Tečiau kaip laikraštininkai taip 
ir kitos rūšies veikėjai yra su
sirūpinę Lietuviais jaunuoliais, 
Amerikoje gimusiais. Tat ar 
ne geriausias būdas prieiti prie 
to jaunimo, atšąlančio nuo Lietu
vių, per Lietuvių Tautos Dailos 
Teatrą? Mes jaunimo'neužin- 
teresuosime Savo masiniais su
sirinkimais, nei savo kalbomis, 
nei savo ilgais, jiems nesupran
tamais, 'išvedžiojimais. Mes tu
rime jaunimui duoti tą ką visas 
pasaulis 'savo ‘jfaiinuomenei tei
kia ir juoš interesuoja, tai yra 
dailė. Lietuvių Tautos Dailės 
Teatras kaip tik tam atatinka. 
Čia jaunimas turės kuoplačiau- 
sią autonomiją lavintis ir veikti 
bile kurioje dailės srityje, čia 
jiems nebus nuobodus lavinimą
si, nes buS lavinama kaip Lie
tuvių taip ir Anglų kalbose. Iš
silavinę neis vaidinti bei rodyti 
savo talento, siavo gabumų kur 
skiepuose ar aludžių salėse, bet 
eis į pirmos rūšies teatrų salės1. 
Publika bus ne vien tik Lietu
viai bet ir kitataučiai, Ameri
konai. žodžiu1, kuomet mes Lie
tuviai turėsime Savo jaunimui 
duoti tą ką duoda svetimtaučiai, 
nebus reikalo mūšų jaunuoliams 
eiti pas svetimtaučius, ir netu-*Į 
rosime jokios baimės kad musų 
jaunimas ištautęs.

šis dalykas gali būti visiems 
ganėtinai aiškus, ir tą arba .pri
valo kiekvienas Lietuvis ir Lie
tuvaitė remti.' Iki rugpjūčio 1 
d. yra nupiginta įstojimas į Lie
tuvių Tautos Dailos Teatrą, bū
tent, $1.50, gi nuo rugp. 1 d. 
jau bus $3. Argi tai yra sunki 
našta palyginant su tokia milži
niška nauda ?.

Broliai ir seseris! Darbas yra 
pradėtas ir reikalingas musu vi
sų prisidėjimas. Tat nelaukime, 
nes laikas nieko mums neatneš 
■naudos. . Belaukdami pasijutsime 
kad savo jaunosios kartos nebe
turime.

Ateinančiame Teatro susirin
kime bus renkama artistai vai
dinimui pirmojo veikalo, kuris 
jau yra pagaminta, tat ir Suau
gę ir jauni atsilankykite į susi
rinkimą. Scherzo.

IVAŠKEVIČIAUS PA
DĖKA RAUDON

DVARIO ‘LAISVEI’
Gerbiami Pasaulio Piliečiai!— 

Nors jtįs savo mintimis skrajo
jate po platų pasaulį, bet vi stiek 
(nepamirštate ir kaip kada už- 
žvelgiate į tą žemės kampelį ku
ris vadinasi Lietuva, ir laikas 
nuo laiko nuo kitų reikalų atli
kusį žodį per savo matušką 
“Laisvę” tariate apie ją. Tas 
mane kaipo tikrą Lietuvį ir kar
štai mylintį Tėvynę labai džiu
gina, ir sykiu verčia tarti už tai 
jums gilų padėkos žodį.

Pavyzdin, kada aš važinėjau 
po Lietuvą ir susipažinau su te- 
naitine visa padėtimi, kaip pa
čios Lietuvos taip ir su jos po 
šešių šimtų mėtų atvaduota da
limi; Klaipėdos kraštu, sugryžęs 
Amerikon dedu visas pastangas 
'kaip galima daugiausia Ameri
kiečius Lietuvius supažindinti 
su tenadtine padėtimi, kad mes 
visi bendrai į laiką galėtume sto
ti darban ir pagelbėti Lietuvai, 
kas jai yra reikalinga.

“Sandaros” No. 25 'laikiau sau 
pareiga pranešti Amerikos Lie- 
tuvtiams kad kaip galima vei
kiau pasiskubintų pirkti nuosa
vybes Klaipėdoj tol ‘kol dar te
nai neužviešpatavę (kitataučiai 
biznieriai. Ant tų mano žodžių 
į Amerikiečius jus, “Laisvie- 
čiai”, pirmi atsiliepėte ir savo, 
gazietos No. 155, iš birželio 30 
d., daug žodžių tarėte apie tad, 
supažindindami savo draugus su 
bu o taip svarbiu reikalu. Tame 
rašte jus raginate savo idėjos 
draugus kad jie ištisai perskai
tytų mano skelbimą “Klaipėda 
Nepaisiliuosuos” ir gerai su juo 
'susipaži'ritų, kas turi (neapsako
mai .didelę naudą mumS patiems 
ir musų Tėvynei. O kadangi 

Į jus raginate skaityti mano skel
bimą tai sykiu raginate skaity
ti ir “Sandarą”, kas yra neapsa
koma nauda nauda tiems kurie 
ją įkaitys. Kada jie paskaitys 
tokį laikraštį kaip “Sandara”, 
jie greičiau pasiliuosuos nuo tų 
kurie šiandien laiko juos protiš
koj vergijoj, čia vėl prieiname 
prie to kas bus didelė nauda mu
sų Tėvynei Lietuvai, nes suklai
dinti jos sunai ateis ant. kelio 
tiesos, ir pradės dirbti tikrai 
naudingą darbą savo šaliai. Tat, 
kaipo tikras Lietuvis ir karštai 
mylintis savo Tėvynę, dar kartą 
tariu jums širdingą ačiū, ir 
pasilieku —

A. Ivaškevičius.

Keleiviai iš Lietuvos
White Star Linija praneša jog 

pirma partija jos pasažierių iš 
Lietuvos į Ameriką pribuvo čia 
po Liepos 1 d. kuomet prasidėjo 
naujoji kvota. Pasažieriai šiose 
dienose pribuvo iš Kauno į New 
Yorką. Kadangi White Star 
Linijos ofisas Kaune yra viena- 

[ tinė laivakorčių įstaiga tenai 
esanti po algomis apmokamų 
ypatų tos kompanijos globa, ir 
randasi patogioj vietoj ant Lain 
s vės Alėjos 36, Lietuviai pasa
žieriai turi White 'Star Linijos 
laivakortes yra pilnai apsaugoti 
nuo nu'skriaudimo jų kelionėje 
nuo negeistinų ir nepasitikėtinų 
ypatų. Jie turi tolesnį patogu
mą naudotis visais šios didelės 
kompanijos gerumais kurios di
delių laivų tarpe yra milžinais 
Majestic, didžiausiais garlaivis 
pasaulyje, greičiausias Olympic, 
ir Homeric kurie vaikšto (tarp 
Southamtono ir New Yorko.

Redakcijos ir Administracijos 

ATSAKYMAI 
Girioj Augusiam (New Bri

tam). — Ačiū už koresponden
ciją. Meldžiame parašinėti tan
kiau.

Pašaliečiui ('Detroit, Mich.)— 
Kore'spondencijos apie vyčių iš-

atsiųsti

in Dzu- 
ręmelių

No. 2, Kovns-Balandis. Puslapių 64. Kaina — $1.
TURINYS: Otokar Bžezina — Vigilijos, eilės 

(Balio Sruogos vertimas); Faustas Kirša — Vienu1, 
ma, eilės; Putinas — Džiaugkis, žeme; eilės; Ant 
Gęstančio Laužo, eilės; Juozas Tysliava — Pieniš
ka Daina, eilės; Kazys Puida — Kaukės; N. N. — 
Kunigo Dienynas; "M. B—ka; Iš Pirmųjų Antano Ba
ranausko Poezijos Bandymų; A. Sutkus — Deko-

Papuoškite Sienas Dailiais 
Paveikslais

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

Dzūku Bajorą Kaimelis (A Boyar Village 
kija). Paspartu rėmeliuose — $1.00. Be 
— 60c.

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

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

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

Paveikslų didumas 7x9; Rėmeliuose — 10x13.

DIRVA”
Reikalaudami šių Knygų arba Paveikslų rašykite: 

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

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.

važiavimą ■nesunaudosime, ka
dangi mes ■ nesiinteresuoj'ame 
vyčių veikimu.- Jei parašytu
mėt ką abelnai iš savo kolonijos 
tada noriai patalpinsime.

D. Sargunui. — Ginčus su sa
vo vienminte “Vienybe” lanko
me užbaigtais ir todėl tamfetos 
straipsnelio tame klausime ne
sunaudosime. Ačiū už parašy
mą. Meldžiame toliau prisiųsti 
savo “Komentarų”.

P. G. Aukštikalniui. — Straip
snelį sunaudojame: Meldžiame 
parašinėti tankiau bei Suteikti 
žinelių iš savo krašto.

MARTYNAS RENGIA 
EKSKURSIJĄ ANT 

menulio

— Drauge, palauk, kur tu 
taip skubiniesi!

— Sveikas drūtas, Marty
nai. Kaip tu čia manė pa
matęs ėmei Igalfcve vytis ir 
šaukt?

— Be biskio bučiau tavęs 
šį vakarą nepagavęs. Kibą 
vėl Į knygyną skubinies?

— Ne, Martynai, šį syki 
ne į knygyną. Kitur kur.

— Kibia pas savo šonkau
lį? A?

— Įspėjai, Martynai.
— Matai, ar aš ne gerą tu

riu galvą?
— Tiek to su tavo galva. 

Pasakyk man ko aš tau taip 
prireikiau.

— Aš noriu kad tu, drau
ge, padėtum (man įvykini 
vieną didelį sumanymą.

— Į katrą šoną dabar už
simanei pasaulį perverst?

— Ne, drauge, visai ne.
— Na o kas su tavim pa

sidarė kad jau pradedi apie 
revoliucijas nekalbėt ?

— Drauge, aš-turiu vieną 
labai didelį mokslišką su
manymą. Aš turiu daug iš- 
skaitliavimų padaryt.

— Jeigu išskaitliavimų, tą 
galiu pagelbėt, bet ne dabar. 
Ateik rytoj vakare į namus. 
Bet pasakyk kam tau'tu iš
skaitliavimų reikia?

— Pasakyk man, drauge, 
pirmiausia, kiek yra mylių 
iki mėnulio?

— Tai menkas išskaitliavi- 
mas. Tą tik reikia žinot ir 
atsimint. Iki mėnulio abel- 
nai skaitoma į 240,000 Ang
liškų mylių., Bet kodėl tu, 
Martynai, imi astronomija 
interesuotis? Smagu man 
tai girdėt kad mokslas tau 
pradeda į galvą lysti.

— Drauge, aš nežinau kas 
ta stronomija yra, ale aš 
matau mėnulį, ir užsinorė
jau ant jo nukeliaut.

— Tai dar paikesnis tavo 
noras, Martynai, negu pa
saulį augštyn kojom apvers
tu

—Drauge, nedumink ma
nęs, aš noriu nuvažiuot ant 
mėnulio ir ištyrinėt kas tėn 
yra ir koks jis.

— Iš kur tau tokis keistas 
noras užėjo?

— Drauge, ne tik noras 
ale ir galimybė. Aš daug sy
kių skaičiau kad kokie ten 
profesoriai nori .šaut kulkas 
ant mėnulio, arba lėkt, ale 
niekad nenulekia.

— Bet iš kur tau užėjo į 
galvą mintis kad tu gali nu
lėkt?

— ššš, drauge, palauk, aš 
tau pasakysiu didelį sekre
tą. Tik niekam nesakyk. 
Aš dabar gavau darbą prie 
Wrighto orlaivių netoli mu
sų miesto. Tenai stovi daug 
orlaivių. Aš paimsiu vieną 
kuris greičiausias, užsisėsiu 
ir dui ant mėnulio. Sako
mėnulis yra gana didelis tai 
bus kur nutupt. O kai su- 
gryšiu mane nei iš darbo ne
išvarys, ba busiu atlikęs la
bai didelį darbą.

— Bet atsimink ką svajo
ji daryt. Juk iki mėnulio 
yra 240,000 mylių. Jeigu ta
vo orlaivis be sustojimo lėk
tų po 100 mylių į valandą ir 
tai imtų šimtą dienų pasiek
ti mėnulį. Per. tą laiką ir 
gazolino pritrukti), ir mais
to, o dar labiau sušaltum.

— Aš galiu pasiimt di- 
džiaušį orlaivį, prisidėt ga-

na maisto ir gazolino kad 
užtektų. O paskui atgal nuo 
mėnulio palengva nusileisiu 
žemyn.

— Kaip nuo žemės negali 
niekur nupult taip ir nuo 
mėnulio niekur nenupulši 
sykį ant jo patekęs. . Kas blo-r 
giausfa. visai kelio nerasi

— Kodėl nerasiu, kibą aš 
aklas. Mėnulį visada matau 
kada tik jis pasirodo. Pa
matęs jį galiu išlėkt, ir žiū
rėdamas pataikysiu.

— Bet atsimink kad mįnu- 
lis ne visada matyt. Išlėk
tum tu pilnatyje arba prieš 
pilnatį, jį matytum per kele
tą naktų, bet kas atsitiktų 
kada mėnulis pereitų į tušti 
čią? Viena nakčia ar pora, 
juk nenulėksi. Kada tuščio 
laiku mėnulis esti tarpe že
mės ir saulės, jis prapuolęs 
saulės spinduliuose visai ne
simato. Prapultų ir tavo mė
nulis ir tu <pats,

— Tai sakai, drauge; kad 
aš negaliu nulėkt ant mėnu
lio? O jeigu aš turėčiau to
kį greitą orlaivį kuris per 
vieną naktį nulėktų ant mė
nulio?

— Ir tai aš tau nepatar
čiau važiuot. Erdvėse nuo 
žemės pasišalinus esti labai? 
labai tamsu ir šalta; Mėnų? 
lis. išlėkus tau iš žemės at? 
mosferos, pasidarytų visai 
mažas, ir mislytum kad jis 
nuo tavęs tolinasi. Prie to 
baisiam tamsume papuolęs 
visko nusigąstum. Skubin
tum tik suktis atgal, bet ta
da nematytum žemės, o tik 
saulę, irgi daug mažesnę ir 
be .tokios šviesos kaip dabar.

— Drauge, tu negąsdink 
manęs.

— Aš negąsdinu tik pasa
kau 'kaip butų. Paskui vėl, 
kad visko to ir nebūtų, tau 
nėra jokio reikalo tenai no
rėti lėkti-, nes nesi mokytas 
ir nesupranti to kodėl mok
slo žmonės tenai nori lėkfci- 
Svarbu jiems ištyrinėti kas 
yra ar buvo ant mėnulio, o 
tu ko tenai jieškosi?

— Tai sakai, draugę, man 
neužsimoka ant mėnulio va
žiuotu

— Tau daug geriau užsi
mokės, ir galva liks didesnė 
ir protas šviesesnis, jeigu 
nusipirksi populiarišką as
tronomijos knygelę, prie jos 
geografijos knygelę. Tada 
kaip ant delno turėsi mėnu
lį, matysi žemę viską, ir jau
sies pilnai pasitenkinęs na
mie apie juos patirdamas ne-, 
gu svajodamas po dausas 
klaidžioti.

— Tai jau nelėksiu, drau
ge. Aš taip buvau užsigė
ręs važiavimu ant mėnriio 
kada nuėjau dirbt prie orlai
vių.

— Martynai, reikia valdyt 
savo’ norus. Nereikia užsi- 
manyt bile ko ką tik pama
tai, bet tik to kas tau būti
nai reikalinga. Dabar leisk 
man eiti, o pats eik į “Dir
vos” administraciją pasitei- 
raut to'kių knygelių.

— Na tai gudbai, draugei

Smulkius
Lietuvos Žemlapius 

su sodžiais (1:10'0,000) Vokiečių lai- J 
dos, atskiromis dalimis- galima įgyti 
“Šviesos’-’ Knygyne Ukmergėje (Lie- 
tuva) po 1 litą egz. Užsakant rei- i 
kia nurodyti kokių vietų žemlapiat | 
■norima įgyti, nes visa Lietuva susi- I 
leda iš apie 100 atskirų dalių.

----------------------------- _-------- -
“Dirvą” galima gauti Chica- ] 

goję sekančiose vietose:
Ant visu “news standų” ant : 

Halsrted Street;
“Aušros” knygyne, 3210 St- 

Halsted St.;
Elta Commerce Co., 3251 So. , 

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 Aye.
Vemta Drug Co., 4101 S. Fran- j 
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Z^YVENIMUI einant pir- 
myn, ir’ musų reikalai 

keičiasi. Vienas iš svarbiau
siųjų reikalų yra tai pa
laikymas prie savęs čia gi
musio jaunimo. Kaip jis pa
laikyti, kaip jis pritraukti 
prie musų gyvenimo, kaip 
sukelti jo dvasioje prisiriši
mą prie Lietuvos — tai klau
simai del kurių nerimsta 
Amerikos Lietuvių šviesuo
menė.

Bene svarbiausia būdas ar
čiau jaunimui pririšti prie 
musų yra spauda. Bet kol 
kas dar Amerikos Lietuviai 
neturi organizacijos kuri ga
lėtų leisti Amerikos Lietuvių 
jaunimui atskirą laikraštį. 
Tat reikia jieškoti kitokio 
budo. Pasitarę su rimtais 
musų darbuotojais, priėjo
me prie nuosprendžio skirti 
/Dirvoje” bent vieną kitą 
skiltį (tuo tarpu), kurias rū
pinsimės užpildyti Angliš
kais raštais taikomais prie 
jaunimo reikalavimų. " Čia 
musų jaunimas ras šį tą apie 
Lietuvą, apie jos istoriją, 
apie jok'veikėjus, apie jos 
dabartinę padėtį, -— tokiu 
būdu jis susidomės savo tė
vų kraštu. Be to, duosime 
tame skyriuje žinių iš tos 
gyvenimo srities kuria jau
nimas labiausia domisi, kaip 
tai sportas, teatras, išradi
mai, ir tt.

Šitokiam skyriui vesti rei
kia jiegų, reikia rašytojų. 
Tat mes turime vilties kad 
‘‘Dirvos” skaitytojai, kurių 
vaikai domisi Lietuvių rei- 
kalajs, neatsisakys paragin- 
'ti saVo vaikučius kad laiks' 
nuo laiko rašinėtų į tą sky
rių. Vieni rašys apie savo 
miesto nuotikius, kiti ką ir 
rimtesnio pabrieš. Prie to, 
tame Skyriuje turėsiriie 
“Skaitytojų Kampelį”, per 
kuri musų jaunimas galės 
susipažinti, pasitarti, orga
nizuotis, ir tt.

Kad tasai naujas skyrius 
butų pasekmingas, mums 
reikia ir suaugusiųjų “Dir
vos” skaitytojų koperacijos: 
raginkite savo vaikus tėmy- 
ti tą skyrių, lai jie, turėdami 
valandėlę laiko, pasižiūri 
jin, lai apsipažįsta su tais 
‘klausimais kurie jame bus 
keliama. Su pagalba to sky
riaus jie galės ne tik tarpe 
savęs susipažinti, bet ir pa
sidalins žiniomis apie savus 
reikalus, suras budus suor
ganizuoti savo sporto lygas 
ir kitokias jaunimo organi
zacijas.

Pranešdami apie tai musų 
skaitytojams, mes turime 
vilties kad jie pagelbės ir 
pačią “Dirvą” platinti uo
liau, nes tai yra pirmutinis 
Lietuvių kalboje laikraštis 
kurs įveda tokį svarbų sky
rių. Galima tikėtis kad 11- 

x gainiui iš to pirmutinio mu
sų žingsnio galės užaugti net 
atskiras Anglų kalba leidžia
mas Lietuvių laikraštis. Mu
sų ateivybė Amerikoje jau 

’priaugo to laipsnio kad be 
Anglų kalba leidžiamų pe
riodinių raštų nebegalima 
apsieiti. Neklysime pasaky
dami kad Amerikoje yra 
bent pusė milijono jaunų čia 
gimusių Lietuvių ir Lietu
vaičių; daugelis jų dar yra 
kūdikių amžiuje, kiti jau 
lanko pradines mokyklas, 
bet iš jų užaugs žmonės, už
augs visuomenės darbinin
kai Jei mes nesirūpinsime 
susiartinti su jais, jei nepri- 
gelbėsime jiems susikurti 
sau reikalingus jų dvasiai 
centrus, tai ir bus jie musų 
tautai dingę.

Musų sumanymo tikslu 
yra sulaikyti musų jaunimą 
nuo išt aut ėjimo. Apsipaži- 
nę kiek su Lietuva iš Ang
liškai Skelbiamų žinių Lietu
viškame laikraštyje, jie dva
sioje jausis Lietuviais, jie 
nesidrovės Lietuvio vardo, 
bet didžiuosis juo ir tokiu

Sena Giesmė
Nesenai, išėjo Anglijoje kny

ga antgalviu “The Triumph of 
Unarmed Force”, parašė admi
rolas Consėtt, buvęfsis Anglijos 
atašė Skandinavijoje. Ta kny
ga jau pasiekė Waishingtona ir 
.laukelė visą audrą valdžios sfe- 
irose.

Autorius atvirai kaltina Ang
lijos valdžią kad ji karo metu 
leido Anglams pirkliams parda
vinėti Vokietijai visokią ‘karo 
medegą. Kada Anglijos pirk
liai taip darė tai Anglijos val
džia kuogarsiausiai protestavo 
prieš Jungtines Valstybes kam 
jįj pirkliai aprūpina Vokiečius 
karo medega. Ji protestavo ir 
prieš prekybą su neutralėmis ša
limis kurių rubežiai siekia Vo
kietijos rubežių, — Amerikos 
prekės, pasiekusios neutrales ša
lis, paskui patekdavusios Vokie
tijon. Tokius protestus kelda
ma Anglija vis gi leido Anglams 
pirkliams gabenti Į Skandinavi
jos valstybes medvilnes, nors vi-

budu bus rėmėjais ir pagel- 
bininkais tau'tos ateities 
darbuose. Tokiu budu savo 
jaunimą palaiko kitų tautų 
ateiviai. Rasime daugybę 
Vokiečių, Žydų, Lenkų, Ita
lų, Vengrų ir tt., kurių vai
kai jau kalba Angliškai, bet 
nuo savo tėyų neatitolo, nes 
gauna Anglų kalboje apsčiai 
dvasinio maisto kurs juos 
palaiko prie to tautinio ka- 
mėno nuo kurio jie atskilo.

Tikimės musų visuomenės 
ir ypatingai “Dirvos” skai
tytojų gyvos paramos musų 
naujam žingsniui!

----- :-----------------------v

ST. HILDA

SALA KURI PRADINGSTA 
KAS METAI

' hyr AŽUTĖ St. Hilda, viena iš 
pačių išlaukiriiausių Heb- 

ridų Salų, kuri kaip sako laik
raščiai tuoj gaus sužinot žinias 
iš praėjusių devynių ar dešimts 
mėnesių kuomet tenai vėl nu
plauks laivas tas žinias nuga
bendamas, buvo viena iš pasku
tinių tvirtovių didžiojo Auk pau
kščių pirm jų galutino išnyki
mo”, sako buletinas iš National 
Geographic Society iš Washing
ton, D. C., raštinės.

• “Šie paukščiai buvo vienu laK 
ku dideliu turtu tų salų gyven
tojų, kuris dabar gaudo pampo- 

j taukšlius, šiaurių mėgas — vie
nus iš didžiausių jūrinių pauk
ščių — ir kitokius salų paukš
čius bei laukines žąsis, bavo mai
stui ir aliejui. Vienas Didysis 
Auk pagauta gyvas prie St. Hil
das 1821 metais ir vėliau vienas 
1840 metais. Vienas ar du iš 
jų veislės gal but radosi dar Is
landijoj ar ant Farce Salų, te- 
čiau jie matomai pradingo nuo 
žemės visiškai apie 1844 ar 1845 
metus.

“Rugpjūčio mėnesyje kas me
tai St. Hildos gyventojai sugau
do mėgas didelėmis daugybėmis. 
Jų kūnai išduoda aliejų kuris 
yra beveik grynas žuvų aliejus 
turintis didumą sudėtinių kurie 
randasi freskos aliejuje. Kuo
met tas aliejus išsunkiama, Ba
lėnai sudeda mėsą naudojimui 
bėgyje žiemos mėnesių. Beveik 
kiekviena ypata ir daiktas kas 
paeina nuo St. Hildos galima pa
žinti iš žuvų aliejaus kvapo.

“Toji sala, kuri turbut yra 
lukštas Trečiaeilio vulkano, ‘pra
dingta’ kožną rudenį kuomet di
delės Atlantiko miglos apgaubia 
ją ir padaro vienatini jos uostą 
pri.e stačių krantų neprieinamu. 
Jos žmonės neturi būdų komu
nikacijai su išlaukinių pasauliu 
bėgyje tokio atsiskyrimo. Per 
gentkarčių eiles, kuomet jie bū
davo bado užklupti arba ligų už
pulti žiemos laiku, jie atsidavė 
pagalbai ‘jūrių pasiuntinių’. Jie 
rašo laiškus ir deda juos į dė
žes ar bonkas kuomet vėjas pu
čia iš vakarų, pasitikėdami jog 
už savaitės laiko tos jų žinios 
pasieks Škotijos pakraštį. Be- 

I vielinė stotis buvo pafoudavota

šiems buvo žinoma kad Skandi
navijos valstybės tas medvilnes 
parduodavo Vokietijai kad dir
bus iš jų šovinius kanuolėms...

Kitaip sakant, Anglijos val
džia pardavinėjo karo medegą 
Vokietijas valdžiai kad Vokieti
jos darbininkai skerstų Angli
jos darbininkus tų pačių Angli
jos darbininkų pagamintais gin
klais ir kitokia karo medega.

Jei Aglija butų sulaikiusi to
kią prekybą, karas nebuitų už
sitęsęs taip ilgai ir nebūtų tiek 
daug žmonių pražuvę. Bet ki
taip, matoma, nebuvo galima 
padaryti kuomet vieno krašto 
kapitalas geidžia (semti kitame 
krašte pelną, neatsižvelgiant į 
žmonių gyvastis, į jų gerovę. 
Imperializmo tvarkai viešpatau
jant, kitaip ir nebus, patįs dar
bininkai gelbsti savo valdžioms 
tokią tvarką palaikyti ir dar tai 
tvarkai apginti jie patįs lieja 
savo kraują.

Lenkijai Nepatinka 
Lietuvos Sutartis 
su Vokietija

Lietuva sudarė prekybinę su
tarti su Vokietija. Iš sutartfes 
matoma kad ir Vokietija Lietu
voje ir Lietuva Vokietijoje nau
dosis lygiomis teisėmis prekybos 
klausimais,—'kitaip sakant, Lie
tuva tarėsi su Vokietija kaip ly
gi su lygia, žinoma, toks Lie
tuvos respublikos sutvįrtėjimas 
nepatinka Lenkams. Nepatiks 
jis, žinoma, ir Lietuvoje tūliems 
kritikams. Atsiras ir Ameriko- 
jekoje kritikų kurie, ant lygių 
■su Lenkais, visados (matydavo

pirm Pasaulinio Karo ant tos sa
los, tečiau sakoma kad net pirm 
negu Vokiečiai ją sunaikino, ji 
neturėjo vertes salos gyvento
jams, kadangi jie atsisakė iš
mokti tuo instrumentu naudo
tis, sakydami jog tai 'buvo prie
šinga gamtai..

"Saujelė vyrų ir moterų kurie 
apgyvenę šitą išlaukinį punktą 
Britiškos Imperijos greičiausia 
yra tiesioginiai' ainiai Juodųjų 
Danų, kurie užėjo tenai iš. Nor
vegijos ir Jutlando. Kraujas ši
tų žmonių šiandien matosi pla- 
čiagalviuose, tamsiaveidžiuose 
gyventojuose ant Orkneys. Heb- 
ridose, ir pakraščiais Airių Jū
rių. St. Hildos gyventojai, te
čiau, vartoja škotišką Gaelišką 
kalbą. Dauguma tų Išlaukinių 
Hebridų taipgi yra numarginta 
menhirais, cromlechais, ir eilė
mis stačių akmenų turinčių pa
našumo Druidų akmenų eilėms 
■sustatytoms Į ratą prie 'Stone
henge.

“St. Hilda ir kitos tos grupės 
salos yra likučių dalįs buvusio 
didelio ploto seniausio kontihen- 
to apie kokį dar galima suhekli 
Europoje. Kuomet Kaledoniški 
žemės judėjimai įvyko arti prie 
Siluriškų laikų, okeanų dugnas 
buvo pakelta augštyn ir sudarė 
kalnų viršūnes kurie dabar su
daro šiaurinę Škotiją, ši se
niausi žemės masė Britiškų Sa
lų plolte, žinoma kaipo Huroniš- 
kas kontibentaS, aiškiai atvaiz
dinama šių dienų Išlaukinėmis 
Hebridomis.

“žemė daugumoje dalių salų 
į vakarus nuo Škotijos yra labai 
■prasta, ir nors klimatas yra ne
prastas, sunku yra bent kaip už
siimti žemdirbyste. Lietus bū
ną tenai didelis, nors mažesnis 
negu esti nekurtose dalyse ant 
didžemių. Pilkieji jurtų liūtai, 
kurie gyvena tiktai pakraščiais 
šiaurinio Atlantiko, randa sau 
draugiškais vietas .įkainotuose 
šonuose Hebridų; ant tų salų 
taipgi yra ypatinga veislė mažų
jų arklių, nors jie jau smalkiai 

I nyksta.
“St. Hildos gyventojai me- 

Įdžioja, ant Soay salos esančios 
'apie 40 mylių toliau į vakarus 
'Atlantike, avis kurios priguli 
prie didžragių veislės kitados 
buvusios plačiai prasiplatinusios 
po riša Europą bėgyje Brunzos 
Amžiaus. Tie gyvūnai šiandien 
yra paskutinieji atstovai savo 
rasės.”

tiktai Lietuvos Respublikos klai
das ir neįžiūrėdavo to kas yra 
gera.

Sutartis Įsu Vokietija pasira
šytą birželio 1 d. Lenkų spau
da, minėdama ją, saiko 'kad Vo
kietija, atsižadėjusi Klaipėdos, 
turėjo gauti ką nors ir iš Lietu
vos. Lenkai sako kad “Lietu
vių-Lenkų traktatai yra politi
nis faktas pirmaeilės svarbas, 
todėl ir Lenkų valdžia turi kreip
ti į juos didelės'domės?’"

Matoma, Lenkai bijosi Lietu
vos. Tas gera. Juo labiau jie 
jos bijos, tuo greičiau Vilnius 
gryš prie Lietuvois.

▼ ▼ , -T

Susivienijimo Nariai- 
Tautininkai Tūrėtų
Sukrusti

Mums nekartą pasakoma buk 
Susivienijimas yrą nepartinė or
ganizacija. Taip pasako Seimai, 
taip pasako organas “Tėvynė”.. 
Ir mes butane linkę taip many
ti, jei ištikrųjų Susivienijimas 
nebūtų partinių kivirčų intako- 
je ir jei Lietuva butų vis dar 
toki koki buvo tais metais kada 
Susivienijime nustatyta buvo 
“bepartivumo” politika.

Susivienijime ligšiol partijos 
apsireikšdavo dažniausia del 
materialių išrokavimų; partijų 
lyderiai nipinosi užimti vyres
nes Susivienijime vietas. Dabar 
Susivienijime leit-motivas par
tinių ginčų gali būti tas pats, 
bet tikrasis pamatas yra kitoks: 
Susivienijimas turi būti žymus 
ir Amerikos Lietuvių sentikiuo
se su Lietuva ir — gal būti — 
Lietuvos politikoje. Anais me
tais, pirm karo, Susivienijimas 
buvo tautiniai-kulturiniai politi
nis ridurinėsės srovės centras,— 
per tą centrą Amerikos pažan
gioji visuomenė tarė savo žodį 
apie Amerikos Lietuvių ir apie 
Lietuvos reikalus.; Pradėjus vi
suomenei skirstytis į partijas, 
ir Susivienijimo rolė pakitėjo: 
visa eilė nutarimų nustatė jam 
“bepartinę politiką”, šiandien 
tos politikos laikosi Centras, lai
kosi jos organas ir visa eilė or
ganizacijos darbuotojų. Tik ne
silaiko jos kraštutinis elemen
tas. Bet apie jo bepartivumą 
net ir-kraštutinis elementas uni
sono gieda su Centru ir organu. 
Ir daro tai dėlto kad tautininkai 
butų suklaidinti ir kad tie. kraš- 
tutinieji galėtų savo politiką va
ryti organizacijoje.

Neužilgo ateis nominacijos į 
S. L. A. Centro Valdybą (Pildo
mąją Tarybą). Kažin ar tauti
ninkai prisirengs1 prie rinkimų 
kad juOs laimėjus? Ar gal ir 
vėl padarys tokių.pat klaidų ka:p 
pereitaisiais rinkimais, paleisda
mi keleriopas agitacijas iš savo 
abazo? Mums rodos kad šiuose 
rinkimuose neturėtų būti klai
dų: tautininkai turi .pasirūpinti 
kad jų suorganizuotoji tvirtovė 
nepatekti! į rankas žmonių ku
riems statymo darbas nerupi.

Vyriausia būdas kuriuo tauti
ninkai gali atsikratyti bolševi- 
kuojančio elemento yra labai pa
prastas: lai tik tautininkai pra
deda lankyti savo kuopų susi
rinkimui, Ii neprileidžia priė to
kių kvailų žygių kuopose kaip 
aukarimas “apsigynimo fon
dams”, arba “politiniams kali
niams” (juk tos aukos nenuėjo 
toliau už “Laisvės” kasininką), 
kaip kvietimas įsu prakalbomis 
aiškių bolševikų, ir tt. Gyvas 
dalyvavimais Susivienijimo rei
kaluose bematant pakeis politi
ką ir tose kuopose kur šiandien 
bolševikai imtų viršų. Kad to 
gyvo dalyvavimo dabar nėra, ai
šku; — ne iš vieno tautininko 
kurs anais metais smarkiai dar
bavosi Susivienijime girdėjome 
kad, girdi, “jau treti mėtai kai 
nebelankau kuopos įsufeirinki- 
mų....”

Nepamirškite kad kas dirba 
tas ir turi.

Saužudystes Berline
Berilnas. — Pirmoj savaitėj 

liepos Berline nulsižudė 53 žmo
nės, daugiausia iš biednystos ir 
skurdo. Liepos 6 d.1 vieną tik 
nusižudė 12 ypatų.

Berline pastaru laiku randasi; 
apie 2,000 Amerikonų,

Belgrade daryta pasikėsini
mas nužudyti Jugoslavijos prem
jerą Pačič; jfe tiktai sužeista 
išeinant fiš pariiamento namo, 
jo užpuolikas, Serbas,- suimta.

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

BALTOJO ERELIO UŽEIGOJE.
(Tąsa iš pereito num.)

r- j-?- Dabar aš mįsliju, — pratarė Karo
lis, — kad tašai auksintais drabužiais kur
jeres; kurs atjojo čia iš Peterburgo, niekur 
ūėsuątodamas, skubiiidamasis pasimatyti 
su, tąmstą, bene turėjo tik ką nors bendra 
su tais .'keleiviais...: Gal būti jis....
/•Morokas smarkiai pertraukė Karolį, 

paklausdamas:
—rKas gi sakė tau, kad kurjeras iš Pe

terburgo. galėjo turėti ką nors bendra su 
keleiviais, kurių mes laukiame? Tu visiš
kai klysti, savo išvadas darydamas. Nito 
šio laiko buk gudresnis ir nebandyk sužino
ti daugiau, negu aš pats tau’ pasakau!

— Gerai, pone. Bet šį kartą atleisk 
man. Ąš nebemįslysiu apife tai daugiau: 
Dabar turiu pasidėti į šalį savo terbą ir su
rasti Galijotą, kad pagelbėtų man apžiūrė
ti'žvėris. Jau bene vakarienės laikas, jei. 
ne po vakarienės? Ar tamsta, pone, nema
nai, kad musų didis milžinas galėtų užmir
šti papenėti žvėris?

— Galijotas išėjo. Jis tur būti nežino
jo, kad tu sugrįžai. Ir aš nenorėčiau, kad 
tave pamatytii mūsų laukiamieji keleiviai. 
Taą galėtų sukelti jų nužiurėjimūs.

— Kur norėtumėt, kad eičiau?
— Eik sau į aną mažą palapinę šalę 

tvartų ir lauk ten, kol pašauksiu. Labai 
galimas dalykas, kad aš galėsiu pasiųsti ta
ve dar šią naktį į Leipcigą.

— Kada nori ir kur tik nori! Aš esu 
tamstos tarnas. Dar turiu kiek maisto sa
vo terboje. Taigi aš geriausiai padarysiu, 
tuojau sau nuėjęs į savo vietą, — ten užsi- 
kąsiu ir pasilsėsiu, kad galėčiau leistis ke
lionėn, tamstai paliepus.

— Tad eik'sau!
—- Pone, atsimink ką sakiau ir nepasi

tikėk tam žila-usiui seniui. Jis, kaip man 
rbdos, yrą drąsus kai velnias. Aš gan ge
rai nuspėju, jisai gali būti -labai, šiurkš
tus klientas. Netikėk jam, meldžiu!

— Nesibijok, — atsakė Morokas. — Ži
nai, kad aš niekados niekam netikiu.

— Taigi sudie, pone! Viso labo.
Ir Karolis, palengva s leisdamasis že

myn laiptais, išėjo iš palapinės.
Draugingai atsisveikinęs su savo 'tar

nu, pranašas pamaži vaikštinėjo po kamba
rį, giliai susimąstęs. Priėjęs prie dėžės, ku
rioje buvo įvairių popierių, išsiėmė laišką, 
kuri keliais atvejais skaitė dideliu susido
mėjimu, laiks nuo laiko prieidamas prie 
uždarytų langinių ir pažiūrėdamas Į užei
gos kiemą ; čia jis klausėsi, susirūpinęs, ne
kantrus, laukdamas, kada atkeliaus tie trys 
asmens, apie kurių atkeliavimą nesenai jam 
papasakota.

II SKIRSNYS. 
Keleiviai.

npUO tarpu, kaip visa tai buvo Mokėme, 
. Baltojo Sakalo Užeigoje, trys keleiviai, 

kurių taip nekantriai laukė žvėrių malšin
tojas Morokas, palengva keliavo per ža
liuojančias pievas, apriestas iš vienos pu
sės upe, kurios vilnys suko malūną, iš ant
ros pusės — vieškeliu, vedusiu linkui Mo- 
kerno, kurs buvo ant augštoko kalnelio.

Dangus buvo skaistus ir tyras. Tiktai 
upė, kurios vandenį daužė iš malūno ratų 
išsiveržiančios putos, ūžė ir drumzdė ma
lonią vakaro tylą. Sunkiai apkrauti lapais 
karklai lenkėsi prie landens, ant kurio gu
lė žaili jų šešėliai. Toliau ant upės į vande
nį žiurėjo dangaus mėlynė ir šilti nusilei- 
džiausios saulės spinduliai. Atrodė, kad jei 
ne tie kalnai, 'kurie tolybėje skyrė žemę nuo 
dangaus, tai pati upė, mėlyna nuo atsimu

šančio joje dangaus, susilietų su auksiniais 
vakarėjančios saulės- spinduliais. Aukšti 
alksniai, augę pakraščiais, kėlė savo galvas 
augštyn, pas vėjelį; kurs dažnai pakyla, sau
lei nusileidžiant. Saulė palengvėlia leido
si žemyn užu?, iškylančių vakaruose purpu
rinių debesų, liepsnojančių nuo šaulės spin
dulių. 'Šitame tyliame ore girdėjosi atbloš
kiami ištolo bandos varpeliai:

Taku, ištryptu, žolėje, ant baito aukš
toko' arklio jojo dvi mergelės, beveik kūdi
kiai, — jos buvo vos penkiolikos mėtų am
žiaus; jos sėdėjo ant didelio spaniško balno, 
ant kurio lengvai abidvi galėjo išsitekti, — 
taip -jos buvo nedidelės ir laibos.

Aūkštas, tamsaus gymio vyras vedė už 
pavadžių arklį ir laiks nuo laiko atsigrįž
damas žiūrėjo Į mergeles mylinčiomis, tė
viškomis ir kartu pagarbos akimis. Jis 

i ramstėsi ilga lazda. Jo pečiai, platus ir dar 
tvirti, buvo pridengti kareivio ploščium. Iš 
nudulkėjusių batų ir pailsusius eisenos bu
vo matoma, kad jis atliko ilgą kelionę:

Labai arti jo kojų sekė jį didelis šuo, 
toks, kokius Sibiro žmonės kinko į šlajas,— 
didelis tvirtas, panašus vilkui — jis nei va
landėlei neatsitraukė nuo savo pono pėdų.

Nieko gražesnio negalėtum įsivaizduo
ti. kaip tos dvi mergelės, raitos ant arklio. 
Viena jų laikė vienoje rankytėje laisvą pa- 
vadę ir su kita ranka laikė pusiau apglėbu
si savo miegančią seserį, atrėmusią savo 
galvą ant jos peties. Su kiekvienu arklio 
žingsniu jos gracingai svyravo ir suposi 
būlne ir balansavo kojomis, atremtomis Į 
medinius pentinus.

Tos seserįs, dvnukės, vadinosi Rožė ir 
Blanšė, — taip jas pavadino mylėjusi jas 
motina. Jos buvo našlaitės, kaip gailimą bu
vo matyti iš tamsių drabužių, kurie jau bu
vo kiek nublukę.

Jos taip viena į kitą panešėjo iš veidų 
ir iš ūgio, kad reikėjo gerai jas pažinti, 
idant vieną nuo kitos atskirti; Tos, kuri 
miegojo, paveikslas galėjo būti abiem. Vie
nintelis skirtumas, koks buvo šioje valan
doje,-buvo tame, kad Rožė nemiegojo ir ėjo 
vyresnėsės sesers pareigas, — tas pareigas 
jos ėjo pakaitomis, nes to reikalavo senis 
kareivis, tarnavęs seniau imperijos armijo
je, pratęs prie aršios disciplinos; jis manė, 
kad gera bus, jei abi seseri viena kiltai pa
kaitomis patarnaus.

Jei čia butų koks dailininkas, tai jis 
gautų didelio įkvėpimo, paregėjęs tokį gra
žų šitų mergelių paveiksią, — jųdviejų gal
vos buvo papuoštos nuometėliais iš juodo 
aksomo; iš po nuomJetėlių kyšojo gražus 
žvilgantie plaukai, riešuto spalvos, apsup
dami jų veidelius, nusvirdami nuo pečių. 
Rasos suvilgyta pinayi'ja negalėtų būti gra
žesnė ir skaistesnė už jųdviejų lupas. Kad 
ir švelniausi pijonka negalėtų prilygti savo 
gražumu prie jųdviejų akių, kuriose atsis
pindėjo jų amžiaus ir jų mergiškos nekal
tybės grožė. Balta ir švelni kakta, lygus 
antakiai, garži tiesi nosis, Skruostų duoby- 
tės, — visa tai reiškė jų būdo; jų amžiaus 
saldybę.

Malonu buvo matyti jas, kuomet, suky
lant lytui ar audrai, senis kareivis, tėvišku 
malonumu, apsiausdavo jas plųščium ar 
kailiniais ir užmaudavo joms ant galvų tų 
apsiausta'ų kapišonus. Nieko saldesnio ir 
gražesnio negalėtum ir įsivaizduoti, kaip 
tie du veidelių, kyšančiu iš tamsių aprėdalų'.

Bet šis vakaras buvo skaistus ir gra
žus ; sunkus švarkas buvo užklotas ant mer
gelių kelių, gi kailiniai buvo užmesti, ant 
balno pasturgalio.

(Toliau bus)

Didesnės ir didesnės Artojų eilės seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
plėšia velėnas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmonės jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi; Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje, o Lietuvon tik 
$1.25. “Artojas” yra mėneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.

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

7907 Superior Av. Cleveland, O,
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Musu Kaimynai Dausose TOLERANCIJA
Voltaire — Liuosas vertimas K. V.

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

(Tąsa iš pereito num.)

Sulyg Baskų legendos, du vagįs pavogė 
ūkininkui du jaučiu. Jis apsiuntė savo ber
ną juos vytis, o kadangi jis nesugryžo, ūki
ninkas išleido paskui jį savo pačią su šuniu; 
bet kad nei tie nesugryžo, jis išvyko pats 
paskui juos. Kadangi jis nustojo kantry
bės savo jieškojime tų jaučių, jis nusmerk- 
ta tęsti jieškonę ant visados, ir taip mes 
randame visus juos perstatomus septyniose 
Grržulio Ratų žvaigždėse. Pirmos dvi žvai
gždės (rodyklės į Šiaurinę) perstato tuos 
du jaučiu, sekančios dvi yra du vagįs, pas
kui tarnas, po to šeimininkė su mažu šuniu 
(žvaigždė Alcor), ir pagaliau pats ūkinin
kas. Baskai sakoma tiki jog kuomet Meš
ka yra virš Poliaus, sezonas būna karštas 
ir sausas (vasaros laiku), o kuomet apačio
je, sezonas buna šlapias.

Kita legenda apie tas žvaigždes yra 
tokia. Jos perstato kaimiečio vežimą. Kai
mietis, kaip pasaka sako, pasivijo Išgany
toją netoli Galilėjos pakraščio ir pavėžėjo 
jį savo vežime. Už savo geraširdingumą 
jam buvo atlyginta davimu vietos danguo
se, kur jis ir jo vežimas liko iškelta. Gal 
iš to paeina ir Lietuviška pasaka apie Gri- 
žulio Ratus, jeigu ji Lietuvoj atsirado krik
ščionybės laikais.

Eskimosams Ursa Major perstatė ke
turis vyrus nešančius sergantį ar mirusį 
žmogų. Mintis apie tos konsteliacijos ben
drumą su grabu rytuose matoma įkergta ir 
šiame Eskimosų įsivaizdinime. Eskimosai 
taipgi Did. Meškos grupę laikė buriu brie
džių.

Ursa Major konsteliacija ilgai buvo 
naudojama kaipo kelrodis jurininkams nak
tyje, pirm išradimo kompaso. Tos žvaigž
dės taipgi pasirodė lygios svarbos tiems ku
rie keliavo ilgas keliones nežinomomis že
mėmis. Sulyg Diodoro Siculo, keliaunin
kai Arabijos smėlio tyruose buvo papratę 
rasti sau kelią pagal Meškos žvaigždžių.

Grekai buvo pasidarę Did. Mešką savo 
vadovu navigacijoje, kuomet Foinikiečiai 
naudojosi Mažaja Meška.

Odysejoj, plaukimui jūrėmis nurody
mais Ulyssui liepta laikyti Mešką visada iš 
kairės, tai yra, plaukti rytų linkui.

Aratos sako jog Sidoniečiai vaduojasi 
jūrėse Mažaja Meška, ir kad ji geriau yra 
negu Did. Meška kadangi randasi arčiau 
Poliaus.

Tarp Chiniečių, Did. Meška buvo žino
ma kaipo miera ar pūras javų, uodega bu
vo rankena tos mieros. Tikriausiai ta kon
steliacija panaši į gilią skaTvadą su išlenk
ta rankena. Amerikoje populiaris tos kon
steliacijos vardas yra Samtis.

Senovės tūlų žmonių buvo bendrinama 
mintis su Did. Meškos ir kitų aplink Polių 
esančių konsteliacijų šokimu, ir jie neretai 
pamini “žvaigždžių šokius”. Tos dvi Meš
kos buvo įsivaizdinama sukusi aplink Polių 
kaip pora šokikų.

Šis prilyginimas daroma todėl kad Gre
tiški šokiai atsibūdavo einant aplink ratu, 
ir atsineša svarbiausia į žvaigždes esančias 
prie pat Poliaus.

Dar žingeidumo Did. Meškoje yra iš 
tos pusės kad galima tą konsteliaciją nau
doti dangišku laikrodžiu. Šiaurinis dan
gus ištiesų yra didis laikrodžio veidas, per 
kurį rodyklės padarytos iš žvaigždžių rodo 
savo nepabaigtinu sukimusi laiką. Dar 
daugiau, tai yra visiškai teisingas laikro
dis, kurio nereikia nei užsukti nei taisyti. 
Linija pervesta per Alpha ir Beta Ursae 
Majoris, arba “rodykles” į šiaurinę, kaip 
tos žvaigždės yra vadinama, pereina be
veik tiesiai per dangiškąjį polių, šita lini
ja apsisuka su visa konsteliacija sykį į dvi
dešimts keturias valandas. Kovo 21 die
ną, 10:55 vakare, atsibuna vyriausis per
ėjimas arba persisukimas; tokis pat perėji
mas, bet nematomas, įvyksta rugsėjo 22 d., 
10:55 ryte. Žinant mėnesio dieną, galima 
laiką atspėti patėmijant kokiame linksny
je ta linija jungianti tas žvaigždes stovi.

Daugelis rašytojų yra paminėję tas 
žvaigždes kaipo rodykles tam tikro nakties 
laiko. Juodkojų Indi jonų mitas kalba se
kančiai : “Tos septynios ypatos (žvaigždės) 
palengva apsisuko aplinkui ir rodė žemyn- 
linkui. Tai buvo viduris nakties.” Tas pa
rodo jog Indijonai buvo pripratę pažymėti 
nakties laiką poliaus apielinkės žvaigždžių 
pozicija.

Allen pasakoja jog Meškos tankiai bu
vo randama ant iškabų piešinių prie užeigų 
namų Angluose, o svarbesnė j prasmėj jos 
yra iškalta ant šydų herbų miestų Antver
peno ir Groeningeno.

Gerai žinomas laimės talismanas, Svas
tika Kryžius, laikoma seniausiu kryžiumi 
ir simboliu pasaulyje. Sakoma jis buvęs 
primitiviam žmogui kaipo dalis Ursa Ma
jor konsteliacijos, ta dalis kuri sudaro ke
turkampį, arba ratų dalį, atėmus dyselį. 
Žvaigždės kurios žymi tą kryžių sudaro tą 
keturkampį nežiūrint kokion pusėn svasti
ka sukama.

(Bus daugiau)

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

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

1. Reformacijos Idėja
Apšvietai plečianties ir pen

kioliktame šimtmetyje atgintus 
mokslui ir literatūrai, visur bu
vo galima girdėti skundai delei 
išnaudojimų, — ir tie skundai 
turėjo pamato.

Papa Aleksandras VI atvirai 
nusipirko sau papos tiarą; jo 
penki nešliubiniai vaikai naudo
josi jo vietos patogumais. Jo 
sūnūs, kardinolas-grafas Borgia, 
'sutartinai su savo tėvu papa, 
nužudo Vitellį, Uibiną, Graviną, 
Oliverettą ir šimtą kitų didžiū
nų kad galėjus prisisavinti jų 
žemes. Papa Julius II, pagau
tas tos pačios dvasios, ekskomu- 
nikuoja (iškeikia) karalių Liud
viką XII-jį ir atiduoda jo sostą 
pirmutiniam pretendentui; gi 
tuo tarpu patsai, apsišarvavęs, 
ėjo karan ir (liejo kraują Italijo
je. Leonas X-sis, kad turėjus 
pinigų mokėti už savo prabeng- 
ties dalykus, pardavinėjo indul
gencijas (nuodėmių atleidimą) 
taip pat kaip rinkoje parduoda
ma mokesnių lakštai.... Kals 
'kėlė balsą prieš šitokią brigan- 
deriją, bent toje gadynėje, mo
raliu žvilgsniu imant, neklydo. 
Pasižiūrėkime ar politikoje jie 
klydo.

Jie sakė kad Jėzus Kristus 
niekados neimdavo jokio atlygi
nimo ir nepardavin'ėdavo dispen- 
sų šiam pasauliui arba atlaidų 
'kitam pasauliui, tat, jie tvirtino, 
'kiekvienas gali atsisakyti įmo
kėti mokesnį kokiam nors kito 
krašto valdonui už šitas malo
nes. Leiskime sau kad Prancū
zų mokesniaa Romai ir už dis- 
pensas neapsieina brangiau kaip 
penki šimtai tūkstančių frankų 
metams; bet gi bus aišku kad 
nuo Pranciškaus I-jo laikų, per 
du šimtu penkiasdešimts mėtų, 
Prancūzai sumokėjo už tuos da
lykus šimtą ir dvidešimtį milijo
nų frankų; atsižvelgiant į pini
gų vertybės keitimąsi, ši suma 
bus lygi bent dviem šimtam ir 
penkiasdešimts milijonų frankų 
(arba 10,000,000 svarų sterlin
gų). Iš to aišku kad eretikai, 
norėdami panaikinti šiuos- mo
kesnius, nedarė didelės (skriau
dos valstybei; atpenč, — jie pa
sirodė gerais finansininkais. 
Prie to pridėkime kad jie vieni 
temokėjo Grekų kalbą Ir buvo 
apsipažinę su senove. Pripažin
kime dar kad, neatsižvelgiant į 
jų klaidas, mes esam jiems daug 
skolingi už išplėtojimą žmonių 
minties, kuri per ilgus metus bu
vo paskendusi barbarizmo būg
ne.

Bet jie nepripažino šveištai- 
nės (“čyščiaus”), apie kurią ne
valia yra abejoti ir kuri, savo 
keliu, nešė daug pelno vienuo
liams; jie negerbė relikvijų ku-

rios turi būti gerinamos 
rios davė didesnius pajamų šal
tiniui, — kitaip sakant, jie ėjo 
prieš labiausia godojamas dog
mas. Taigi tegailėjo 'būti jiems 
ir vienais atsakymas: jie turėjo 
būti deginami. Prancūzų kara
lius, kurs globojo ir rėmė juos 
Vokietijoje, pats eidavo prieša
kyj Parišo procesijų, ir, paga- 
liaus, ne vienas tų nelaimingųjų 
buvo nužudyta, žudymo būdas 
buvo šitoks. Jie būdavo paka
riami ant ilgo balkio, pririšto 
prie medžių, ir čia jie buvo su
pami į šonus. Apačioj buvo su
kuriama laužas ir tie nelaimin
gieji buvo leidžiami į liepsną ir 
vėl iš jos keliami augštyn. Jie 
būdavo kankinami tokiu buriu 
iki mintis išgelbėdavo juos iš to
kių baisių kančių, kokių jokie 
kiti barbarai nebuvo sugalvoję.

Netrukus prieš Pranciškaus 
I-jo mirtį, kai kurie Provanso 
Parliamento nariai, savo dvasiš
ki joS kurstomi prieš MerindJolio 
ir Kabrieso gyventojus, prašė 
karaliaus kad duotų jiems ka
reivių, su kurių pagalba butų 
galima nužudyti devyniolika tos 
apielinkės žmonių, kuriuos jie 
pasmerkė. Tie persekiotojai iš
skerdė šešis tūkstančius žmonių, 
neatsižvelgdami į jų amžių ir ly
tį ; jie sudegino ir sunaikino tris
dešimtį miestų. Matoma kad 
visi tų nežinomųjų žmonių kan
kynių įkaitė buvo tame kad jie 
užgimė Valdensais, — ir tiktai 
tame buvo jų parsikal'timaS. Jie 
buvo priverkti gyventi per tris 
šimtus metų apleistuose tyrlau
kiuose ir kalnuose, kuriuos per 
savo darbštumą ir pasišventimą 
jie pavertė derlingais laukais. Jų 
ramus ir, taikus gyvenimas pri
mena gražų senovės piemenų 
pastoralį gyvenimą, 
miestus jie pažino 
tam kad jiems jie 
savo laukų vaisius,
jo jokių teismų, niekados neka
riaudavo ir patįs nesigindavo ki
tų užpuolami. Jie būdavo sker
džiami taip pat kaip skerdžia
mas yra gyvulėlis tvarte.

Pasimirus Pranciškui I-jam— 
tas karalius geriau yra žinomas 
iš savo meilingų aferų ir gašlu
mo, ne kaip iš žiaurumo —išžu
dymas tūkstančio eretikų, ypa
tingai Inužudymas Pariiamento 
Patarėjo Dubourgo, paskui sker- 
dynė Vasyje, privertė persekio
jamuosius griebtis ginklo. Prie 
laužų liepsnų jų Skaičius didino
si, jie dauginosi po budelio kar
du — vietoj kantrybės jie jau 
panaudoja žiaurumą ir rūstybę. 
Jie pamėgdžiojo savo priešų 
žiaurumą. Francuzijoje ačiū 
tam buvo devyni naminiai karai. 
Atėjus taikai, iškilo dar baises
nis dalykus, — šv. Baltrame-

ir ku-

KaSmyniuls 
tiktai ačiū 

pardavinėjo 
Jie neturė-

jaus Skerdynė, kuriai lygios vi
soje (Marijoje nėra.

Lyga (katalikų) nužudė En
riką III-jį ir Enriką Vl-jį; tą 
atliko dominikonas vienuolis ir 
priklausęs prie Sv. Bernardino 
zokono baisūnas. Yra žmonių 
kurie sako kad baisus esąs da- 
lygas žmoniškumas, pakanta ir 
sąžinės laisvė. Bet ištikrųjų, ar 
tie dalykai butų atnešę tiek ne
laimių žmonijai?

(Bus daugiau)

būti duodama tik sykį dienoje iri*, 
bai mažai. Jei sistema susidaro ii 
riebių valgių turinčių proteino, hip; 
kiaušiniai, pupos, žirniai, žuvis, tai 
mėsos galima visai neduoti, nebent 
rekomenduojant gydytojui. '

x^KOblKiuX.
Gerovės skyrius^
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
[KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Mergaitės brendimo periodas p* 
laikas kiekvienai motinai boti atssr- 
gia. Tai aršiausias mergaitės gyve, 
nimo tarpas. Tai laikas kad* Jos vi- 
sos pažiūros randasi keistame, staty- 
mosi laipsnyje, kurio pamatas yra 
kūno persilaužimas. Tai laikas kada 
jos sveikata labai svarbi. Ta svei
kata yra motinos problema. Kiek
viena motina turi ją išrišti. Ji tari 
išauklėti mergaitės sveikatą ir stip
rybę kad pervedus ją laimingai per 
šį periodą.

Be užtektinai gero maisto bręstan
čios mergaitės kūnas negali atsilai
kyti gamtos reikalavimams to laiko
tarpio. Tokie vaikai turi gauti 'du 
sykiu Eagle Pieno i dieną, apart kitą 
valgių. Atmiešk du šaukštu Eagle 
Pieno j tris ketvirtdalius puoduką 
šalto vandens. Nekurie labiau myli 
su ginger ale, vaisių sunka, arba ra 
kiaušiniu. Jį galima vartoti su nau
da ir nekurtuose virtuose valgiuose.

Skaityk Kituos straipsnius lūs 
savaitę ir pasidėk ateičiai

KMfld* aprfphl—i ir y*
•IjlaMS m d&tykaa tyros

rimt rtgvBsfUksls talko-
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STRAIPSNIS XXVIII
ši valgių sistema atatinka reika

lams normaliai sveikų kūdikių. Ji 
neskiriama kūdikiams su labai opia 
sveikata. Tokie atvejai yra nepa
prasti ir reikalauja gydytojo apžiūros.

Nevedusios Moterįs — 
Tėmykit!

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

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

15 iki 18 mėnesių — ketinis 
sykius dienoje.

7 ryte. — Oatmeal, manavų, corn
meal, kiekviena kruopų košelė turi 
būti virta tris valandas, diena pirm 
penėjimo. Pabaigus virimų, košelė 
turi būti kaip skystas kisielius. Ją 
per košia per koštuvų, o atvėsus ji 
pasidaro kai kisielius, šito duok du 
ar tris šaukštus su pienu. Duok dar 
8-10 uncijų pieno atsigerti. Skrudin
tos duonos.

9 ryte. — Sunka vieno orančiaus.
11 ryte. — Minkštai išvirtas kiau

šinis sumaišytas su pasenusios duo
nos trupiniais, arba vienas šaukštas 
jautiesnos sunkos. Pieno atsigerti. 
Cukorius ar sėlinu biskvitas, arba 
pasenusi duona su sviestu.

3 po pietų. — Avienos, vištos, ar 
jautienos buljonas, su ryžiais ar mės
galiais, arba pasenusios duonos tru
piniais. Kiaušinienė, krakmolienė, 
ryžių pudingas, virtos slyvos, keptas 
obuolis, arba obuoliertė.

6 vakare. — Nanavų, ar kvietinė 
košelė (virta dvi valandi). Duok du 
ar tris šaukštus su pienu. Pieno dar 
atsigerti. Cukorius ar pasenusi duo
na su sviestu.
18—24 mėnesių—keturi sykiai dienoje

7 ryte. — Cornmeal, oatmeal, ma
navų (kaip augščiau). Duok su pie
nu arba su sviestu. Minkštai virin
tas kiaušinis kas dvi ar trjs dienos. 
Kartkartėmis' kapotos vištos ar skru
dintos duonos. Pieno atsigerti. ~~ 
linų biskvitas su sviestu, arba pase
nusi duona su sviestu.

9 ryte. — Sunka vieno orančiaus.
11 ryte. — Jautienos, kapotos ar 

drožtos; avienos kojelių gardumynas, 
smulkiai supjaustytos vištienos. Spi- 
nakų, asparagų, dynes, perkoštos vi
rintos tomatės, virtų morkų. Kep
tas obuolis ar obuolienė. Pasenusi 
duona su sviestu. Po 21-mam mėne
siui, keptos bulvės ir gerai virti ša- 
balbonai.

3 po pietų. — Vištos, jaučio arba 
avies buljonas su ryžiais ar pasenu
sia duona. Kiaušinienė, krakmolie
nė, ryžių pudingas, virtos slyvos. Sė
linu biskvitas, arba duona su sviestu.

6 vakare. — Manavų ar kitų kvie
tinių košelių (virtų po dvi valandi). 
Duok vienų ar tris šaukštukus su pie
nu ar sviestu. Pieno atsigerti. Bis
kvitas ar duona su sviestu.

PASTABA. Kūdikiui reikia duoti 
mažai mėsos iki septynių metų. Ir 

i mėsos porcija vaiko valgiuose turi

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki U 
2 iki 5 po plot 

Nedėliotai* 
nu0 io na u 

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

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

Sveika 
Kančių 
Sūnų i 
Kraujs

Per an 
Reteži; 
Vilties 
Ant ar

Pasaul 
Kentėt 

’ Tik jos
Tik Di
Bet ka 
Ar lai 
Ar kai 
Didžių

Pasaul 
Graži, 
Vaikai 
Liuosj

Tauta 
Pakilo 
Švitrai 
'Sutins

Sveiks 
Mes T 
Tau a 
Jei re:

VII-4-19 
Cleveland,

Sė-

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.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi* Gydytoja* tr Chirurgu

Ofiso valandos: L—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65

Virš Aptiekos

Ofiso valandos: Nuo 8 ryte 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. • 8tN*t 
Ckvolaad. Ohio.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS

JOHN TIDD
SIUVĖJAS .

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

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

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

A
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si sistema susidaį į 1 
orinčių proteino, Į 
os, žirniai, žuvie, g f 
visai neduoti, ntb~ 

i gydytojui.

rendimo periodu n. 
ai motinai būti itį: 
usias mergaitės nJ? 
Pai laikas kada jot k 
ndasi keistame, itjį 
, kurio pamatas jį 
man. Tai laiku hik 
>bai svarbi. Ta nį. 
nos problema, gįa 
ori ją išrišti. Ji tart 
litės sveikatą ir 
:dus ją laimingai pj

gero maisto bręstas- 
kūnas negali atailai. 

ikalavimams to laiko, 
vaikai turi gauti fe 
■no j dieną, apart kite 
ik du šaukštu EiįJ 
cetvirtdaiius poodab

Nekurie labiau njj 
vaisių sunka, arta m 
alima vartoti su uj. 
e virtuose valgiuos.

HauttimaM

Karolis Vairas.
SVEIKA BUK!

5s straipsnius ha 
pasidėk ateičiai

os Moterįs- 
myki t!
nų ir vidurinio a*, 
ų, nevedusių vyrų ne. 
tinkamų pačią; beta 
amistas su jais ne
škit mums savo Tar
mes jums prisiųsiu 
š jums linksmas n- 

tinkamą bagetą ų. 
.i čia bus laikomas}, 
uo neinteresingos vis. 
Adresuokit laišką i-

w
KLUBAS

! Rockford, H

1MOLIUNAS 
gydytojas

Ofiso valuta 
I 10 ryte iki 11 

2 ild 5 po
SjeM Nedėlionls 

nuo 10 iki 11 
atdaras nuo 7 Hi I 
ir (virš Aptiekta) 
S. 79th Street 
Randolph 1906

063 Cent 1690

ALUKON1S
O KATAS

ioja visuose 
linuose.
Tisas
NEERS BLDG.
ind, Ohio

Sveika buk, Tėvyne brangioji, 
Kančių begalinių gimdyta, 
Sūnų ir dukrų numylėtų 
Kraujais kovose nušlakstyta!
Per amžius vergijoj kentėjo, 
Retežiais sukaustyta buvo, 
Vilties prisikelti nebtekus, — 
Ant amžių, jau rodės, pražuvo!
Pasaulis žaizdų jos nematė, 
Kentėdama ji nevaitojo, — 
Tik jos nukankinti vaikeliai, 
'Cik Dievas kančias jos žinojo!
Bet kas but sukaustęs jos dvasią?’ 
Ar laisvės išplėšęs troškimą?
Ar kas but nužudęs narsybę, 
Didžių karžygių palikimą?
Pasaulio gaisre ji pakilo, — 
Graži, iškilminga, jaunutė!
Vaikai jos atgijo, sujudo, 
Liuošybės dvelkimą pajutę!
Tauta didžiavyrių pabudo! 
Pakilo kai Feniksas Jaunas, 
Sutraukė retežius ir pančius, 

’Sutraškino priešo tvirtoves!
Sveika buk, Tėvyne brangioji! 
Mes Tavo sargyboj stovėsim, 
Tau ateitį raošim ir laimę, 
Jei reiks — 'tau ir galvas padėsim!

VII-4-1923.
Cleveland, Ohio.

AUDRA DEL DĖŽUTĖS
Iš Rusiško vertė K. D.

jlph 2377

s L. Kennedy
TĮSTAS ? y
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— DARBAS

KLESOS.

)th Street
ND, OHIO

rūstesnis
>et nėra
» kai na-
ytas.
r Home
»ply
RIOR AYR 
AND, O. 
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EYE RD.

D UVĘS Francuzijos kąbineto galva, Kle
menceau, buvo nepaprastas ’r,s- 

gėjas, kurias krėsdavo su savo draugais.
■ Viena jo štukų buvo padarytu prieš kelis 

metus, kurioje dalyvavo jo draugas, De
pue, buvusis žemės ūkio ministeris. Jiedu 
važiavo antros klesos vagone Paryžiaus- 
Lyons gelžkeliu. Abu keleiviu sėdėjo va
gone greta lango; Depue vežėsi nedidelę 
dėžutę, kuri buvo padėta ant suolo greta 
Klemenceau.

Vagonan inėjęs, konduktorius pamatė 
dėžutę ir mandagiai paprašė atimti ją nuo 
suolo ir perdėti auigštyn, ant lentynos.

Klemenceau koja užgavo Depue duoda
mas jam suprasti kad jis tylėtų, o paskiau, 
kreipkdamasi į konduktorių pareiškė kad 
jis neturįs mažiausio noro atimti dėžutę 
nuo sėdynės (suplo).

— Bet to reikalauja įstatymai, — užsi
puolė konduktorius.

— Tegul reikalauja, — priešinosi Kle
menceau. — O aš vis vien jos neliesiu.

— Gerbiamas pone, aš reikalauju kad 
tamista atimtumėt dėžutę, — sakė konduk
torius, paaugštindamas balsą.

— O aš reikalauja kad tamista palik
tame! mane ramybėje, — nesidrumzdamas 
atsakė Klemenceau.

— Na tai aš pakviesiu čia ober-konduk- 
torių! — gąsdino susijudinęs konduktorius.

— Kviesk ką nori, tik duok man ramy
bę, — atsakė Klemenceau.

Dviem minutom trakus, gryžo konduk
torius lydimas ober-konduktoriaus.

— Nemalonėsit tamista atimti dėžutę?
— žiauriai paklausė ober-konduktorius.

Bet Klemenceau pakartojo pirmutinį 
atsakymą.

— Tai teiksitės apleisti traukinį! — pa
brėžė ober-konduktorius.

— Ir to aš nepadarysiu, dėlto kad štai 
mano bilietas. Tamista matote, jis tvarkoj 
ir už savo kelionę aš užsimokėjau kas rei
kalinga.

— Aš tai išdėstysiu stoties viršininkui!
— pasakė ober-konduktorius, raudonas kai 
vėžys iš susierzinimo.

Klemenceau atsakė kad leidžiąs išdės
tyti ir skųstis kam tiiika, nors pačiam kelių 

' ministerial.
Ir už kelių minutų prie atkaklaus ke

leivio susirinko konduktorius, ober-konduk- 
torius ir artimosios stoties viršininkas.

— Patogu tamištJai bus atimti dėžutę?
— negerbtinu tonu paklausė stoties virši
ninkas.

Klemenceau, nei minutes nesijudinda- 
;. davė pirmąjj neigiamą atsakymą.
— Tai kas čia yra?.. . .ką tas reiškia? 

Kodėl tamista nesutinki atimti dėžutę? — 
Šaiikė nesavyje stoties viršininkas.

— Kodėl ? — perklausė Klemenceau. — 
Taip sau paprastai, kad tai visai ne mano 
dėžutė.

— Kerno gi ji?
— Tikriausia, štai to pono, — atsakė 

Klemenceau rodydamas i Depue.
— Atsiimsite tamista šitą dėžutę nuo 

sėdynės?
— Didžiausiu malonumu, — ramiai at

sakė Depue, ir tuoj perkėlė dėžutę ant len
tynos.

— Na pamanykite, vertėjo del tokių 
niekų kelti visą šitą istoriją, trukdyti žmo
nes! Kodėl tamista nepasistengėte anks
čiau savo dėžutę atimti? — išmetinėjo jam 
inpykęs stoties viršininkas.

— Tai kokiu išrokavimu aš privalėjau 
ją atimti? Manęs apie tai niekas neklau
sė, — ramiai atsakė Depue.

w

KAS IR KAIP, KADA, KUR
Ar yra Amerikoje tokių vietų kur 12 

metų mergaitėms leista išeiti už vyro? Yra. 
Dvylikos metų mergaitės gali ištekėti šito
se valstijose: Kentucky, Louisiana, Mary
land, Mississippi, Virginia.

Ar gyvuoja Lietuvoje Laivyno B-vė? 
Taip, dabar ji padarė sutartis su Anglija, 
ir jos laivai vežios tarp Lietuvos (Klaipė
dos) ir Anglijos prekes ir žmones.

Koks yra žmonių mirtinumas Ameri
koje? Vidutiniškai imant, Suv. Valstijose 
iš 10,000 žmonių kasmet miršta 119.

Kaip galima padaryti muilas vadina
mas “washing poder”, vartojamas skalbi
niams? Sumaišyti šituos dalykus: 90 dalių 
“efflorescent soda”, 10 dalių “hyposulphite 
soda” ir 2 dalis “borax”.

Kokiu greitumu bėga elektrybė? Eleik- 
trybė ir šviesa bėga vienodu greitumu — 
186,000 mylių (Angliškų) j sekundą, arba 
11,160,000 į minutą, arba 669,600,000 mylių 
Į valandą.

Kuo žymi yra Vižanų bažnyčia? Lie
tuviai senovėje garbino žalčius. Regimą 
žalčio paminklą jie paliko Vižanų (Utenos 
apšk.) bažnyčioje. Statant bažnyčią, 16- 
me šimtmetyje, jie įmūri j o sienoje savo die
vo žalčio Vižo galvą iškaltą iš akmens. Tą 
galvą galima dar ir dabar matyti. Tas pa
rodo kad Vižanų gyventojai, pasistatę sau 
bažnyčią, garbino drauge ir Krikščionių 
Dievą ir savo senovės dievą žaltį Vižą, ku
rio pagerbimui ir miestelis yra pavadintas 
Vižanos.

Sale tos Vižo galvos sienon įmūryta 
yra akmeninė apvali kulka, — tai yra at
mintis iš tų laikų kuomet švedai buvo už
plūdę Lietuvą ir šaudė tokiomis kuflkomis.

Bažnyčia, pastatyta kunigaikščių Rad
vilų, Reformacijos gadynėje buvo patekusi 
į kalvinų rankas; 1664 m. irgi Radvilų ru
pesniu ji grąžinta katalikams. Kalvinai 
tuokart pasistatė sau kaimo gale koplyčią 
ir įrengė kapines. Dar ir dabar yra žymi 
tų kapinių vieta, — užeinama išvartyti iš 
žemės kaulai. Yra dar ir koplyčios pama
tas.

Vižanų bažnyčioje yra palaidotas (1603 
metais) Didis Lietuvos Etmonas Kirstupas 
Radvilas, sulošęs žymią rolę Lietuvos isto
rijoje kaipo smarkus priešininkas Liubli
no Unijos su Lenkija.

Knn. Dembskū, jo gyvenimas, raitai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuo luoto jų didvyrio. Su- paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai__ 1.00

1444 Baltoji Vergija ........................... ...'.. p. 118 50
1145 Akyvi Apsirištumai Sviete ....'.......... p. 79 35
1147 Apie žemę ir Kitus Svietus................p. 255 1.25

Ta pati drūtais apdarais .................... 2.00
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

DAINOS IR MUZIKA
VChorų 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

JUO K 1 S 
ir Svietas juokais sy

kiu su tavimi
■

MEILĖ
(Kontesto Eilės)

Poetai Meilę grašiai apdainuoja, 
Jų žodžiai (kiekvienų mylėti 

vilioja.
Plunksna jie išverčia Meilės 

saldybę;
Garbina, gerbia jos dorą, 

gražybę;
Dangišku rojum <ir laime vadina, 
Laurų vainikais ją (puošia, 

dabina.
Bet yra tokių ką verkdami sako: 
Meilė nuodai kartus, rengiantis 

kapą;
žaibais grausmingas užgaunantis 

širdį,
Ką mylinti siela jaučia ir girdi. 
Šturmais .liūdnumo, verpet’s 

prigavybės,
Naikinantis dorą, tyrų gražybę.

Biruta.

KAS YRA MEILĖ 
Lengvučiukė kai vėjelis, 
Neužmatoma liepsnelė

Akyse sužibo, 
širdies styga sudrebėjo, 
Netikėtai suvirpėjo —

Akįs susitiko.
Švelniai širdį pakuteno, 
Jautriai mintįs atvaizdeno

Panoramų (dailią,
Švelnus pasekė žodeliai, 
Sučiulbėjo lyg paukšteliai —

Ir užgimė Meilė.
Meilė viltimi sparnuota, 
Tikyba apvainikuota

Laisvės keliu žengia. 
Jei teisingai paskui seksi, 
Tarpe išrinktų pateksi, 

Ji tau laimę rengia.
Bet jei Meilei nusidėsi —
Laimę kapan palydėsi,

Nutils skambi lyra.... 
Vien tik širdelių nekaltų 
Meilė yr’ kaip sniegas balta,

Kaip ašara tyra.
Meilė yra tikras Dievas, 
Meilė yr’ 'gyvybės .diegas;

Protas prieš jų silpsta. 
Meilėje visos gerybės, 
Visos pasaulio gudrybes

Tik Meilėje tilpsta.
Meilė yra liepsna šventa, 
Kur jos kibirkštįs nukrinta 

Niekad neužgęsta.
Meile visi indomauja, 
Kiekvienam ji yra nauja, 

Amžiais nepasęsta.
Meilė širdies jausmas yra, 
Nesutepta, skaisti/tyra

Kaip šaltinis tryška.
Manau visiems dabar aišku 
Kas yr’ Meilė, ką ji reiškia....

Klausimas Išrištas.
Audra.

KAS YRA MEILĖ 
Mes nekartų sau galvajom 
Kas tą meilė per viena, 
Daug privargstam, prisvajojam 
Kaip pažinti mums anų....
Jei nenorit, netikėkit, 
Kaip man rodos taip sakau, 
O kas mėgstat paklausykit 
Kur aš Meilę pažinau.
Rodos jau lyg sužinojau 
KaS per viena ji yra;
Jaučiant jų neabejoju 
Kad tik ta meilė tikra
Kuri yr* tarp kūdikėlio 
Ir gimdytojų širdies, 
Teikianti del mažutėlio 
žingeidumus ateities.
Tas yri Meilė kas mus traukia 
Kuomi nors pasigėrėt,
Tas ką mus prie garbės šaukia, 
Verčia vien atsižymėt;

Musų ypatiška smertelna nuo
mone, Meilės visai NĖRA. Jei
gu jausitės suvirti tie kurie dė
jot pastangas mums tai prirody
ti, kdbtat į ginčus, bet dabar ne 
eilėmis, o kuo galit, plunksna ar 
pagaliu.

Yra tik Gyvybė ir Jausmas.
Meilės taip nėra kaip nėra 

Mirties. Nemislykit kad mes 
prisirašėm prie Biblijos Studen
tų, ar perskaitėm jų knygelę 
kad “Milijonai Dabar Gyvenan
čių žmonių Nebemirs”. Po tei
sybei mes tos knygelės nei ran
kose nečiupinėjom nei akyse ne
regėj om.

Jeigu dar pasakytume kad nė
ra ir dabartinio laiko arba Da
barties tai tikrai nusigąsit su
šukdami: Tai kas yra dabar jei
gu dabarties nėra?

Iš šito pareiškimo mergelės 
nenusiminkit kad galit likt ne- 
ženotos; davatkos nesuSikrirrts- 
kit kad galit nepatekt į dangų; 
senberniai, kad gal visai jūsų 
sviete nieks nežino.

Meilė, Mirtis, Dabartis yra 
tik žodžiuose.

Užteks tuo tarpu, kad kartais 
nemislytumet. kad ir musų NĖ
RA. Tai yra musų visų.y

Kaip jums pasirodė pereitame 
num. šis kampelis: juk tai buvo 
eilių kontesto numeris, poetų 
lenktynės, o nei vienų eilių ne
tilpo. Manot tyčia, ar ne? Ar 
kaip kitaip? Ištiesų, atsitiko 
nenorėtai, nes viena, buvo daug 
ką kalbėti apie laimėjusias ei
les, o prie to, visos kitos eilės 
kurios buvo tinkamos susiųsta 
tiktai konteStui, ir jos nebuvo 
galima dėti kada nesideda lai
mėjusiosios eilės. Kitos gi dau
gybė susiųstų visai netiko, nors 
tūlos apie Meilę nieko neužsi
minė.

Andai net kelias vienu sykiu 
eiles sutalpinome. Jaugėme kad 
truks kada nors, bet darėme ką 
daro ir visi; kai turi netaupo.&

Gerb. Auka rašo:
“Trumpas Pareiškimas. Ma

čiau viename ‘Dirvos’ num. Juo
kų 'kampelyje apkalbant Meilę. 
Sako buk meilė priverčia pasau
lyje kovot, griaut, ir tt., idant 
pergalėjus užsipelnyt garbę ar 
kokios ypatos meilę.

“Netikiu tam: ta meilė kurių 
aš jaučiu pas save niekad (nega
lėtų kovot: ji tiktai moka tvert 
iš nieko ką nors, štai kad ir 
šias eiles (kontestui siųstais. — 
Juokų Red.) mano meilė sutvė
rė, o mano rankos, akįs ir visas 
kūnas tarnavo be nuovargio, po 
sunkaus dienos darbo, iki antrai 
valandai nakties.

“Taip ir visame esti. Meilei 
nereikia kovoti; prieš meilę vis
kas lenkias geruoju ir jai tar
nauja, o ji naudodamasi ta jie- 
ga pasaulį puošia ir pripildo vis
kuo. Tokiuose atsitikimuose kur 
įsakoma kad meilė priverčia ko
vot, griaut, ir tt;, čia jau ne 
meilė, bet apart meilės yra dar 
kelios tokios pat rūšies esmės 
kaip: pavydas, neapikanta ir iš
didumas. Jei tų trijų dalykų 
pasaulyje nebūtų, butų šventas 
gyvenimas; jos yra amžini mei
lės priešais. Daugelyje atsitiki
mų meilė buna pradėtuose dar
buose tų priešų sulaikyta, arba 
jos darbai sugriauti. Tik ten 
meilė ramiai veikia kur vie
nybė, kantrybė ir drąsa aplink 
ją stovi.

“Nežinau ar jus, gerb. skaity
tojai, sutiksite su mano nuomo
ne ar ne, kas yra Meilė? Kito
kių išaiškinimų neturiu, neš 
meilė turi tik vieną vardą: Mei
lė, ir tai tik ir yra ji, o kitkas

tai tik jos ypatybės.
“Žingeidauju kas toliau kaip

mano. Auka.”
Nuo Juokų Red.: Tali matot, 

dalykas virsta į baisias polemi
kas. Bet ir gerb. Auka, kaip 
ir gerb. Audra, ir gerb. Svajonė, 
bando išreikšt ką mano, ir pas
kui suabejoja. Paskiri gi, gerb. 
Auka dar kalba apie meilę ko
kio nors darbo; bet tas yra pa
mėgimas to darbo, o ne meilė. 
Meilė apie kokią mels kalbame 
yra tai tas dalykas apie kurį vi
si poetai dainuoja, ir apie išaiš
kinimą kurios mes net kontestą 
paskelbėme.

4^
Iš Kipšo Maišelio

“Vilnis” skelbia kad Grigaitis 
netekęs intakas tarpe socialistų. 
“Vienybė” tą patį skelbia apie 
Račkauską, ir jos priparodymai 
yra šitokie: Sandaros balsavi
mai, (kurie buvo perfersuota pa- 
slapta šmeižtų agitacija; antras 
priparodymas — melagio kores
pondencija iš Baltimore^!.... 
Teisybė, apšmeižti ir paniekinti 
nėra sunku, bet atitaisyti sun
kiau.

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

92 centus. Vokietijos finansų 
žinovai apskartliuoja kad Ame
rika gaus tiktai tuos 92 centus.

Washington o ekspertai-chemi- 
kai sako kad nuodingosios dujos 
vartojamos karo metu pagydo 
džiovininkus. Ir nukirtimas gal
vos pagydytų, ar ne?

▼▼
Garsusis politikierius William 

Jennings Bryan prirodinėja kad 
žmogus nėra išsivystęls iš bež
džionės. Kažin ar jis gali pri
rodyti kad žmogus ne kartą iš
sivysto j beždžionę?

4/
Klerikalai paskelbė kad Čar

neckis panašus į Amerikos bu
vusi prezidentą Linkolną, negrų 
tšliuosuotoją. Dabar iš “Garso” 
■pamatęs paveikslą Stulginskio, 
Lietuvos prezidento, A. Magne
tas (iš Detroito) sako kad Stul
ginskis panašus į Trockį.

Vis mat tie musų klerikalai 
dangstosi po svetima kauke ir 
varo svetimas politikas. Su ku- 
nu h* dūšia jie nepanašus savo 
tautai.

Tą dar liudija ir šių dviejų vy
rų pavardės.

Sandariečiai!” šaukia vieno 
laikraščio redaktorius: “mes pa- 
gimdėme Sandarą, tat pagelbė- 
kite mums pardavinėti Šerus kari, 
galėtume leisti dienraštį!....”

Na, o kas pasirūpins Sandaros 
i finansavimu jeigu Sandariečiai 
užsiims svetimų korporacijų 
reikalais ?

O tas pats redaktorius anais 
metais šnairomis žiurėjo į tik
ruosius Sandaros gimdytojus ir 
jos idealogijos tvėrėjus Albiną 
Rimką ir kitus. Jis ir Tautinė
je Taryboje nekentė Sandaros, 
kai katinas nekenčia šunuko. 
Koks dabar meilus: “Mes jus 
pagimdėme! Eikit šen į tal
ką!.... ” Kas gimdė, o kas no
ri senatvėj išlaikymo!....

Vokietija skolinga yra Ame
rikai 1 bilijoną, 479 milijonus, 
64 tūkstančius, 313 ddlarių 'ir

LIETUVON PER 10 DIENŲ
Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southamptonų ant milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia NewYorku kas Utarninkų 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiškai lydima.
i Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siai i Hamburgu naujais aliejum 

kūrinamais laivais.
3-čia (j Piliavų 106.50) War Tax 
Klesa (į Hamburg 103.50) $5.00 
KELIAUNINKAI 18 LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj, važiuoja i 
Southamptonų ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kaslink kainų ir rei

kalingų dokumentų del atitrauki
mo keliauninkų galite gauti pas 
bile agentų. Pareikalaukite. Yra 
vienas jūsų mieste arba apielinkėj.
Cunard Line
Hotel Cleve- Į - ITjb*. r 
land Bldg. .. J! tsl v
Cleveland, O.

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos —

"T R I M I T A S"'
‘“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 apisakelių, istorinių įvykių ,ir įžy
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki- 

—mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tų, 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 6c.
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, Ill.
Fr. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City. t 

Lietuvos Šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.
“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 

KAUNAS, LAISVĖS AL. No. 26.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti "Tė
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

Ta •kuri tarpe jaunųjų 
Pasislėpus visados, 
Ta (ką žavėt jausmus jųjų 
Nesiliauja niekados.

Auka.

šiame num. talpiname ir ki
tas eiles vertas paminėjimo, ku
rios arti lenktyniuoja su gerb. 
Biruta. Tik vienas skirtumas, 
jos užsispyrę mums rodo tik 
gerąją Meilė pusę, į ką mes vi
sai netikime.

Kaip matot iš gerb. Birutos 
eilių, jos nėra perdaug gražiai 
nurašytos, bet ir tam mes davė
me nuolaidas: parašyt teisybę 
kad ir neperdaug gražiai išdai
lintais žodžiais ar ritmu.

Toliau tflps dar kitos eilės.

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 
MkHM) ./ visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL- 

ir^lKSui vio plaučių, inkstų, kepenų, nervų, širdies, gerkles,
pv IM09OS ~ • 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 CHEMIKALISKĄ analizavimų ir visus MOKSLISKUS metodus 
atradimui kame yra ligos priežastis. PAS MANE NĖRA JOKIŲ SPĖJIMŲ.

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ vyrų ir moterų duoda 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. Jus 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 ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

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

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

Imk Elevatorių prie išeigos { Standard Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.

Standard Theatre Bldg.
NED6LDIENIAIS 10 IKI 1.



6 DIRVA

TO OUR YOUNGER 
SET

Beginning with July isth 
edition of the Dirva, its 

readers and hearty backers are 
•greeted with a new and novel 
feature, it is — the printing of 
these columns of English text. 
This valuable addition to Ohio’s 
one and only Lithuanian news
paper will 'be (known as >“THE 
YOUNGER SET”.

The policy of “The Younger 
Set” is going to be very wide 
as it is going to be a big friend 
to everyone from baby Willie 
up to Willie’s overseers Pa and 
Ma. The editor is going to 
strive to make it as interesting 
to grown ups as it will be to our 
little Willie. It will be written 
in the very simplest of English 
and will contain live articles re
lating to Lithuania, science, 
sporting events, nature and 
what the world at large is doing.

Skinny is going to learn how 
to deliver that “stone crush” 
that Jack Dempsey uses when 
he becomes peeved. At the same 
time Annie will administer first 
aid to Willie who has completed 
a successful raid upon Ma’s jam 
Ishelf. Pa will learn how the 
“king of swat” hits them over 
the fence. And as to Ma she 
will learn how a famous New 
York chef hits the weak spot in 
your stomach.

THE YOUNGER SET is going 
to be your paper. Send your 
suggestions for its betterment 
to the editor of The Younger 
Set. We want you to cooperate 
with us in making it the biggest 
little newslpaper in the country.

Let’s go. Set the alarm clock. 
Get up early next Friday morn
ing. And read the first edition 
of THE YOUNGER SET. .

O

THE GUILT

The guilt of not answering 
letters

Weighs down on my conscience 
at night.

I suffer and groan in the 
silence,

But nothing can force me to 
write!

B. McCann.

LITHUANIA’S DEAD
She had shed the mantle of 

darkness
That the tyrant hosts had 

spread,
And I ask can we e’re reward 

them.
Through the glory of the 

dead?

The honored dead — they lie 
asleep

For their Motherland they 
bled,

Though they be buried far and 
deep,

Their souls still march on 
ahead.

And I ask can we e’re reward
' them

For the deeds that they had 
done;

For the wounds that they had 
suffered,

For the Liberty they won?

And you say that, NO, is our 
answer.

We are sad that it should be, 
But God in heaven shall reward 

them
For the land that they set 

free.
Justine Baukus.

(From “The Booster”)

MY HOME IS MY MOTHER’S 
HOME

Lithuania is my fatherland 
and my mother’s home. It is 
my home tool And I am mighty 

Iproud of being Lithuanian. Many 
many centuries ago there were 
no Englishmen, no Frenchmen, 
no Germans, no Italians, no Po
les, no Russians in Europe, but 
there were LITHUANIANS.

The Lithuanians are the oldest 
people in Europe. ■ Their lan
guage, their songs, their cus
toms are the oldest too.’'>'

Where Is LITHUANIA?
Lithuania is situated on the 

Baltic Sea shore. She is bound
ed by the Baltic Sea and East 
Prussia in the west; on the. 
north — by Latvia; on the east 
— by Russia and White Russia; 
and on the south — by White 
Russia and Poland.

Lithuania is larger than Den
mark, larger than Belgium, 
Netherlands or Switzerland. Her

Youthful Tourists Bring Home New Steps To Be Used In 
Modern Dances.

Latest Steps From Waikiki.
A party of school girls and college men who recently 

toured the Orient on the Pacific Mail liner President Cleve
land kept the orchestra aboard working overtime while 
they developed a new dance embodying movements they 
had witnessed in various cities they had visited. The 
finished dance, as yet unnamed, promised to startle even 
the most blase of the younger dancing set.

population numbers aboiit four 
million. The capital of Lithua
nia is Vilnius, founded' by1 the 
Lithuanian king Gediminas. Vil
nius ha's papulation 217,000. The 
other principal towns-art Kau
nas, Šiauliai, Gardinas, Suvalkai, 
Panevėžys, Raseiniai; Ukmergė, 
Telšiai, Mariampolė and many 
other smaller towns;■

The lath banians are •'mostly 
farmers'. Lithuania has-, great 
forests, — out of every 100 
acres of land there are 27 acres 
of foreSts. She has<wondeffdl 
mineral springs in Birštonas and 
Druskinikai.

©
Sporting News

Big Coin for Gibbons Now
New York. — Tommy Gibbons 

won't have to fight for a post
age stamp again. New York 
promoters — Tex Richiaird, boss 
of Boyle’s thirty acres, Tom 
O’Rourke, Polo grounds chief, 
and Jimmy Johnston, match
maker for the Yankee stadium, 
were all casting about for a 
suitable opponent for the Min
nesota man.

“I’ll offer Gibbons a Labor 
day date”, O’Rourke annonced.

New Orleans Enters First 
Bid for Bout

New Orleans. — W. A. Coker, 
chairman of the New Orleans 
Young Men's Gymnastic, dhilb, 
has wired Richard T. Burke, 
secretary of the Louisiana Box
ing commission at Shelby, Mont., 
authority to try to obtafin a re
turn match between Dempsey 
and Gibbons for New Orleans. 
Coker said he instructed Burke 
to go as high as a half million 
dollars for a match. Burke was 
time-keeper at July 4 fight.

▼▼

Cleveland’s Honor on Ball 
Field Upheld

Cleveland’s amateur baseball 
honor was well upheld July 4th. 
Six teams dropped over to Det
roit to hook up with a sextet of 
Detroit sandlotters and only two 
were .handed lacing's. The beat 
game was the one between the 
Abels and Delray Merchants, 
but a sensational ninth-inning 
rally which netted three runs 
pulled the game out of the fire 
and gave the Abels a 5 to T3 
victory, which was their thirty
fourth in a row.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
ioni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos minai Irina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Ryffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonps. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš. laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

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

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai

The Toffery Shoppes downed 
the Risdon Cubs, 8 to 3, while 
the Jake Billiards bounced the 
Faiirviews, 5 to 2, and the Stair 
Theaters trounced the Buhls; 13 
to 6. The Knights of 'triple A 
fell before the Koenigs, 7 .to 6, 
while the Carl Sweets bowed to 
the Polish Falcons in other 
game's.

Another AAA club, the Tell
ings, (took a trip out of town and 
went down to Akron and re
turned with the scalp of the 
General Tires at their belt. Sards 
hurled for the ice creamers and 
did not allow five hit's but the 
Tellings managed to worm four 
runs across on seyen Mnglds.

O
Dad and His Boy

“Say it with leather", runs 
the sign in one of our stores. 

I The slogan arouses painful me
mories. That’s what dad used 
to .do when I was a boy.

PAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖSIT JŲ AUTORIŲ
MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Siu nakčiai/ (dzūkiška) ...................................... 30c
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 60c
Ko Liūdit, Sveteliai? ...................... 20c
Vai Aš Pakirsčiau i...............................  20c
Už Šilingėlj ;....................... 30c
Dovanojo (dzūkiška) .....'........,........... 15c
Skyniau SkynimSlį ......................... 15c
Tykiai Nemunėlis Teka ...................................... 15c
Saulutė Raudona .......................... 25c
Lihgo (Latviška) .......................... 15c
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) .................... 30c

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Egle-
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ............. .............,.......... 75c

jaunosios Daina (iš op.' “Vestuvės”. Angliškai
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ........ 35c

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai
žodžiai Anna Lutkus. Solo ir pianui) .... 30c

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 3.00
Aras (kvartetas) .......................... 40c
Neverk pas Kapą (mišrąm chorui) .......___  50c
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ............... 40c
Oi, Rūta, Rūtele (solo) .,................... 50c
Pasaka (solo) .............................. 80c
Noktumas — Ačiū (solo) .................... 75c
Kur tas Šaltinėlis (solo) ................... 75c
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................. 50c
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........  25c
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .......... 50c
Skambančios Stygos (duetas) ...................   50c
"Lietuviškos Dainos” — šeši sąsiuviniai — ke

turiems mišriems balsams, 4-riems lygiams
balsams, ir duetams. Viso. 70 dainų. 89 p. 1.50 

“šventoji Naktis” — trijų aktų operetė, solo 1
sopranas, 4 tenorai, 2 baritonai, 1 basso, 
choras, piemens, angelai, Mirtis, Kainas, ir 
kiti. Pusi? 41.....;................ 1.50

PENKIŲ METŲ KANKLĖS vienoj knygoj. Joje yra
31 Solo, 13 Duetų, 5 Kvartetai, 10 Šokių pianui 
ir smuikai. 190 puslapių.................................  . $5.00

JINaujalio veikalai
Meilė Tėvynės Nemari (duetas) .............. 75c
Noktumas (pianui, arba galima pridėt žodžiai:

“Močiute Mano”) ...................... 60c
“Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 50c 
“Barkarola” (solo), Baritonui ar mezosopranui 50c
“Kad širdį Tau Skausmai” (solo), bar. ar ” 60c
“Giedai Gaideliai", “Ant Kalno Rugiai", ir “Oi

Žiba Žiburėlis”, 3 dainos mišr. chorui .... 30c

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis

(mišram chorui) .................... .. 35c
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 30c
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ........... 60c
Aš Jsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ....... 1-00
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 1.50

I Darbininko Daina (mišr. chorui) ...................... 60c
Era Mano Brangi (baso solo) ...................."... 50c
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .............. 1.00
Ilgu, Ilgu (keturiems lygiams balsams) .... 60c
Kareivių Daina (trio) ....... ......... ...... . 60c
Kur Bakūžė Samanota (solo) ....... ...—'.. 50c
Lietuviais Esame.'Mes Gimę (chorui) ........ ,75c
Lopšinė Daina (solo) ..................... 60c
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ........... - 30c
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chczui).. 30c
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį

(mišram chorui) ....... ............... 30c
Ne del Tavęs aš. Mergele (solo) ...................... 50c
Oželis (mišr. chorui) .....................................f.. 60c
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ............................... 1.00
Oi Kas (Apleidžiant Tėviške — solo)........ 1.00
“Dainų Dainorėlis" (Liaudies dainos trims ir 

dviem lygiem halsam, skiriama musų mo
kykloms), 30 dainelių ....  60c

Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ........ 30c
Plaukia sau Laivelis (duetas) .....'................ 75c
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) ........................ 75c
Saulutė Tekėjo (duetas) .................... 25c
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 30c 
šią Nedėlėlę (mišr, chorui) ................ 25c
Scherzo (tik pianui) .................... 60c
Sunku Man Gyventi (solo) ................................ 60c
Vakarinė Daina (mišram chorui) .......... 60c

Žmogžudyste
Braziūkai, šakių ap. •—Bra-, 

Žiūkų milicininką, einantį is ry
to su pil. Simokaičiu į Lekėčiais, 
užpuolė du piktadariu dezertyru 
Lovininkaitis ir Tomulevičius. 
Milicininkas Maskvytis nenorėjo 
pasiduoti plėšikams ir pradėjo 
gintis, šaudydamas ir mesdamas 
rankinę granatą. Bet ir užpuo
likų butą gerai ginkluotų, kurie 
nepaliovė šaudę tol kol mflidnin- 
kas krito negyvas, žmogžudžiai 
paėmę, nuo. mirštančio ginklus 
pasislėpė.

Štai Jums
Muzika ir Dainos

Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 25c 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė

ir k. (mišram chorui) .. ................................ 50c
Vai tu Žirgo ir Per Tamsią Naktelę 30c
Vienas Žodis ne šneka (mišriam chorui) 45c

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

solo) . '..................!............. 75c
Lietuvos Himnas (solo) ...................................... 60e
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 35c
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 35c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzicnai (m. ch.) .... 35c
Balnok, Tame, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 85c
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) .. 35c
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 35c 
Oi tu, Lakštingala ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 35c 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 35c
Keturi Suktiniai (pianui) .................. 60c
Gailesčio Giesmė (trio) .........;.................. 25c
Aspergės Me (trio) ........................ 50c
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) .............. 50c
Pasaka (pianui) .................. . ................ 60c
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 50c 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 50c
Trįs Liaudies Dainos (pianui) .......................... 50c

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) .................. 75c
Graži čia Giružė (solo) ...........‘................ 60c
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 50c
Meile Uždegta Krūtinė (solo) 65c
Meilė (solo) ............................,,. 40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .......■.. 75c
Lietuvos Vyčių 'Himnas (solo) ..............?..... 25<
Visuomet širdis Surakinta .................................. 60:
Bemūžėl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 50c
O, Pažvelgki, Mieloji ” ...... '50c
Skrenda, Lekia Musų Mintis (dviem balsam ” 75c
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ...... 1.50
Pirmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) ... 50c
Giesmė į šv. Kazimierą (mišram chorui) ..... 50c
Keturiolika. Dąinų (mišrąm ch., vienoj, knygoj) 1.00

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) .......... 25c
Karvelėli (mišr. chorui) ....................  30c
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) .............................. 40c
Užmigo Žemė (mišr. chorui) .............................. 35c

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

"Liepa”. "Pavasario Daina”, “Kelias tarp 
Žvaigždžių”. (Vyrų, moterų ir mišriems 
balsams) .'.........................  - 75c

“Lyra" No. 2, telpa: “Atsisveikinimas su Gi
ria”, “Palik .Sveika”, “Daina”, “Internacio
nalas” (vyru, moterų ir mišriems chorams) 75c

“Lyra” No. 3, telpa: “Darbo Giesmė", “Tiroliu 
Kalnuose”, “Uošvio Dukrelė”, “Medinčiaus 
Išjojimas” (vyrų, moterų ir mišriems ch.).. 75c

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta .............................................. ........ 1.50

ĮVAIRIŲ KOMPOZITORIŲ
J. Gruodžio: “Ei, Jaunieji" (mišram chorui) ... 30c

” “jura ir Mergos” (solo) ........... 60c
“Buytai” (solo “Tupi šarka”) .......................... 60c
“Mylėk” (solo, “Darbuokit, Trusk”) ............ *» 50c
“Visur Tyla” (solo) ........................ • 30c
A. Kačanausko: "Sudiev, Lietuva” (mišr. ch.) 30c

” “Už Klystančius Žmones" (ario-
za, tenor solo) .................................................. 75c

J. Žilevičiaus: “Laisvės Daina” (mišram chorui) 30c 
Kun. T. Brazio: “Musų Dainelės” I dalis, dviem

ir trims lygiems balsams, 30 dainelių .... 50c
“Musų Daineles”, II dalis, ketu

riems balsams, 40 dainelių ...... .......... 60c
-• “Giedojimų Mokykla", vadovėlis

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams 80c 
M. Grigonio: “Žaidimų Vainikas” (vakarėliams

ir gegužinėms), 102 daineles ........... 80c
Kanklės. Liet.' dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia, telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 '.................... 25c 

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams,
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston,
Mass, 1908, pūsi. 16...........,...........................85c

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 60c
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 50c
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų,

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..........  1-00
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus,

Chicago, Ill...........................;.... 25c

“DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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125.000 Rekordų 4 už $1.00

Iš LIETUVOS
Mušis su Lenkais

Kaž kokia Lenkų komisija pi. į 
reikalavo iš musų pasienio gar-1 
gybos kad ji apleistų Agiinės 
(Jeglfniec) kaimą (šeši kilome.' 
trai i vasaros vakarus nuo-Piin.J 
ako). šis kaimas, einant Tautą 
Sąjungos Kontrolės'? Komisijos'! 
įpravestaja demarikacijos linija,; 
kuri pasiliko neliesta ir pasku-I 
tinio Ambasadorių Konferenci- 
jos nutarimo, yra neirtarlihėje; 
zonoje Lietuvių pusėje nuo tos 
linijos. Musų sargyba atsisakė 
pasitraukti. Gegužio. 30 d. Les-į 
kai puolė Agiinės kaimą. Įvyko: 
mušis, kuris tęsėsi keletą va-; 
■landų. Del Lenkų jiegų didumo 
musų sargyba buvo priveria į 
apleisti Agilnę ir pasitraukti į 
Pasiekus kaimą.

y v • v

Teroras po Rinkimų ]
Radviliškis, Šiaulių ąp. — ra 

rinkimų, Radviliškio bažnyčion 
nuėjo išpažinties vienas žmoge
lis. Pradėjus prie klausyklos 
pasakoti savo nuodėmes, sėdėjęs 
klausykloje džekonas paklausė 
už koki numerį balsavęs, žmo
gelis būdamas > senas ir mani 
numanydamas sąrašų skirtumu 
pasakė balsavęs už pirmutinį 
kuris jam buvo arčiau prie sir J 
dies. Kunigas išgirdęs “pirtim-: 
tinį’( turtui suprato kad tąsi 
žmogus balsavo už socialdemo;' 
kratus, ir nuvarė ji nuo klausyk
los. žmogelis . nuėjo prie kito 
'kunigo, bet ir tas nedavė išriši
mo. '

’y v . v

Pargabens Trąšų
Lietuvos žemės Ūkio Kopei® 

tyvų Sąjunga atgabens šių‘metų 
rudens sezonui mineralinių trą
šų apie 700 vagonų. Pirmosiml 
partijos trąšų atėjo birželio mė 
nesi. Trąšos bus skirstoma be 
tarpininkų per žemės ūkio drau
gijas, vartotojų bendroves ir ii 
sąjungos sandėlių.

Nubaudė Vagis
Karo lauko teismas prie Kau

no Komendantūros nagrinėjo ii 
vogusių iš Lydavėnų intendan
tūros Jauko, sandėlio, keturis va
gonus rugių to sandelio tarnau
tojų bylą. Sandėlio viršininkas 
Kapitonas Baikauskas nusmeik: 
ta trims metams tvirtovės kalė
jimo, stoties viršininkas Kvietį 
kauskas, iki gyvos galvos sun
kiųjų darbų kalėjimo, sandėlio 
raštvedis Skamarauskas (sve
timšalis kr nemokąs Lietuviu 
kalbos) iki gyvos galvos surikii)- 
jų darbų kalėjimo, raštininkas 
Beržinsflds 13 metų sunkiąją 
darbų kalėjimo, Ržeckis, sy.etim-j 
šalis ir buvęs popais, 10 metą 
sunkiųjų darbų kalėjimo;

Klaipėdiečiai Nori Lie
tuviškos Kalbos

Pastaruoju laiku rengiamu® 
se Klaipėdos krašto mitingu®) 
keliama klausimas ir priimannl 
rezoliucijos reikalaujančios Įves-' 
ti Lietimų kalbą bažnyčiose; mo
kyklose ir kitur. Be to, iš val
džios reikalaujama kad ir visi 
val'dininkai mokėtų abi kalbas. \ 
. Klaipėdos uosto judėjimą 
kasdien didėja. Laivų atplM-J 
kia ir išplaukia vis daugiau ir 
daugiau.

Krašto Direktorijos nutarimu 
nuo birželių 10 dienos Klaipėdai 
krašte įvesta litų valiuta.

▼ V

Žemės ‘Reforma*
Pagiriai, U'km. apskr. — Pas 

mus žemės reforma ktiopuikiau- 
šia vykdoma. Pusė esamų val
sčiuje dvarų jau išparceliuoti,' 
o kita pusė tebeparcdiuojami 
Bet gaila kad parceliuoja ne val
džia bet dvarininkai. 0 gauni 
tie kurie turi pilnas mašnas pi
nigų. Kariai, kurie valė Lietu
vą nuo bolševikų, Bermonlinin-

AMER

(Tata is 

Aiškus

Į Amerikiečiu 
įineizina aišk 
į'atoyybės pen 
j.Koi'kas parti 

į bei aiškiai to 
■ labai ir “rėžė 
' raišiais laikai 

eirodė taip r 
ndauSts liberc 
tas pabipiktir 

Del pavyzd 
'šiolarfkė An 
vės įgaliotinis 

.pinam teko 
leišb buvo pi 
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i laisvės Pas! 
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įgaliotiniu) i 
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'pu' prie dab 
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įvaroma pasl 
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prisidengdan 

į vajus savo 5 
įtekdami pi 
sai jų agit 
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'kur kreipti.1 
valdžia kad 
.paštalus”.

į Antra, at1 
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.Atstovėms 
vos našlaiči 
prašomas s 
■jų darbą, 
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inašlaičiai : 
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įma krikščii 
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Kreipkitės į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ave. 1 . ’ Cleveland, Ohio
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kų ir tų pačių dvarininkėlių ve
damų želgovskininkų ką gavo! 
O .gi nieko; išskyrus tris ar ke 
turis.... Gaus.... Dar žadi 
Kantresnieji tebelaukia, nes gir
dėt kad žemės reformos reika
lams iš Paobelių dvaro paimta 
70 hektarų karklynų. Gal ku 
ir priverstas neimtų, o karia® 
tai vistiek, nes mat jie pripratę 
apkasuose ir laukuose Įsėdėti, S 
čia visgi dar karklynas. Ant 
kelmelio atsisėdęs ir pink sau 
vyžals.

(“Liet; Ukin.”)
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AMERIKOS LIETUVIAI IR LIETUVOS 
ATSTOVYBE

ūsų pasienio sar. 
apleistų Ag-linė: 

rną (šeši kilome, 
vakarus nuo Pin. 
aas, einant Tautą 
trolės' Komisija 
naricacijos linija, 
leliesta ir pasku. 
orių Konferenį; 
yra neutariihėje 

lį pusėje nuo ta 
sargyba atsisakė 
egužio. 30 d. Leo- 
ės kaimą. Įvyto 
:ęsėsi keletą va
ikų jiegų didumo 

buvo priversta 
ir pasitraukti į

(Tąsa iŠ pereito num.) 
Aiškus Partivumas

| Amerikiečius labai taip jau 
inerzina aiškus Atstovo ir At
stovybės personalo partivumas. 
Kol 'kas partivumas nebuvo La
bai aiškiai rodomas tai ne taip 

f labai ir "rėžė akį”. Bet pasta- 
i raišiais laikais partivumas pa- 
sirodė taip nuogas kad ir ra
miausia liberalės srovės - elemen
tas pasipiktino.

t Del pavyzdžio, laikais Vilei- 
'šio lankė Ameriką “Varpo” fi
ves Įgaliotinis Dr. Alseika. Man 
pačiam teko girdėti kaip p. Vi
leišis buvo priešingas didesniam 
viešumui "Varpo” bendrovės į- 

Įgaliotinhri kad tas nepakenktų 
f Laisvės Paskolos dfarbui. Aš

o Rinkinių
iaulių ap. — Po 
liškio bažnyčia 
is vienas žmoge- 
prie klausykla 

uodėmes, sėdėja 
ikonas paklausė 
balsavęs, žino- 
senas ir mani 
ąrašų skirtumą [ 
s už pirmutinį Į 
arčiau prie štr- į 

išgirdęs “pirma- ' 
prato kad tąsi 

už socialdetno- r
j ji nuo klausyk- į 
nuėjo prie kito L 
is pedavė išris- į

pats buvau p. Vileišio prašomas 
(tuokart buvau “Varpo” B-vėte 
įgaliotiniu) rengti Dr. Alseikai 

[maršrutus taip kad nepapenkus 
1 Paskolos darbui, kurs turikart 
Jau bu<vo smarkiai Įsiūbuotas.
Tas parodo kad p. Vileišis savo 
partijos reikalus statė žemiau 
už valstybės reikalus. Tuo tar
pu prie dabartinio atstovo — 
net tuo laiku kuomet buvo dar 
varoma paskolos darbas ■— jo 
partijos, Krik.-Demokratų, at
stovai, vafetybingumo .skraiste 
^prisidengdami, rengė visokius 
vajus savo partijos naudai, už
kenkdami paskolos darbuli. Ta
sai jų agitacijos darbas buvo 
tiek nešvarus kad prisiėjo kai

to entuziazmo kokiu pasižymėjo 
karo pradžioje ir po katro, laike 
taikos konferencijos ir pradžio
je Lietuvos .-Respublikos gyva
vimo. Jie man sakė: “Ameri
kos Lietuvtiai pagelbėjo pagim
dyti Lietuvos Respubliką.... Ir 
dabar, kada ji jau gyva, kada ji 
kuriasi, kada atlieka sunkiausi 
darbą statydama savo rikį, Ame
rikos Lietuviai atšalo, nebeduo
da pagalbos, Verste- verčia kreip
tis į svetimas šalis, į svetimus 
žmones....”

Taip, teisybė, Amerikos Lie
tuviai atšalo. Bet atšalimo prie
žastis yra ne jų pusėje. Jie, be 
kitko, užsivylė; jie manė kad 
Lietuva tiek skaitosi su Ameri
ka, iš kurios gavo daugiausia 
paramos, kad čia duos atstovu 
žymiausį, taktirigiausį, išmintin
giausi vyrą, kurs mokėtų |ir no
rėtų pagelbti Amerikos Lietu
viams bendrai ir smarkiai jung
tis dideliam darbui Lietuvos kū
rybos pietų. Jie to laukė, bet 
susilaukė alsmens kurs pačių jo 
draugų Lietuvoje yra laikomas, 
švelniai kalbant, ‘'persilpnu A- 
merikai”....

Amerikos Lietuvių širdyse pa
triotizmo kibirkštis dar dega, 
tik ji priberta tų Užsivylimo pe
lenų. Nuo pačios Lietuvos pri
klauso atitaisymas santikių.

V. K. R.

GEN. ŽUKAUSKAS 
VĖL KARO VADAS 
Jau dveji metai kaip Kramto 

Apsaugos Minirterite pasirašė 
įsakymą kad Generolas Žukaus
kas paleidžiama iš karrumenės. 
“Jam teko vadovauti musų nar
siai kariumenei”, rašo Minitete- 
ris, "sunkiais ir kartu garbin
gais laikais kada reikėjo ginti 
kraštą nuo įvairių puolančių 
priešų. Gen. Žukauskui stovint 
kariumenės priešakyj 1919 me
tais iš Lietuvos ribų išvyta Ru
sų bolševikai, 1920 metais su
mušta ties Giedraičiais, širvin- 
tais. Lentvaravu avanturininkas 
Želigovskis ir paraHžiuota jo žy
giavimas Lietvos gilumon... . ”

Dabar Respublikos Prezidento 
įsakymu Gen. Žukauskas vėl pa
skirta Kariumenės Vadu. Ka
riumenei grąžinta jos senas va
das.

Gen. Silvestras Žukauskas (gi
mė Šiaulių mieste 1865 m. gruo
džio 31 d. Mokėsi Mariampolės 
gimnazijoje ir Vilniaus karo mo
kykloje, kurią baigė 1881 metais 
podporučiku. Peniai metais bu
vo jo karininko tarnybos 35-kių 
metų sukaktvės.

Ruteų kariumenėje generolas 
Žukauskas dalyvavo Rusų-Japo- 
mi kare 1904—1905 m., vado
vaudamas kulkosvaidžių kuopai,

o 1914—1918 m. Rusų-Vokiečių 
kare, vadovaudamas 314 Novo- 
skolsko pėst. pulkui, 1 įfovos pės
tininkų divizijai ir XIII armijos 
korpusui. Generolo majoro lai
psnį gavo 1915 m.

Pasižymėdamas ypatingu nar
sumu, jis kėletą kartų pats vedė 
Rusų kareivius į ataką ir per 
karą buvo du kartu sužeistas. 
1915—1917 m. žygius ir pozici
nį karą generolas praleido Lietu
voj ir Latvijoj.

Demobilizavus bolševikams 
Rusų kariumenę, jis gryžo Lie
tuvon.

čionai jau 1919 m. gegužio 7 
d. Respublikos Prezidento įsa

kymu Gen. Žukauskas buvo pa
skirtas Vyriausiuoju Kariume
nės Vadu ir tarnavo nežiūrint 
nukentėjusios del žaizdų ir ko
vų sveikatos. Išvarius 1919 m. 
bolševikus išėjo iš kariumenėls, 
ir vėl du kartu buvo šugryžęs 
1920 m. pavasarį ir rudenį,sulai
kyti Želigovskio divizijų jsibrio- 
vimą Lietuvon.

Dyeji poilsio metai po nepa
liaujamo in tempto darbo kariu
menei 1914—1921 metų parako 
durnuose, vėl sugrąžino genero
lui jiegas ir sveikatą.

Mes tikime kad iš musų ka
riumenės krūtinių kad ji sužinos 
jog gryžta jos priekin senas ir

ištikimas vadas, pasigirs vienu 
balsu galingas šauksmas:

“Sveikas Tamsta Generole.” 
(“Karys”)

▼ ▼ ▼

Naujas Gelžkelis
šiomis dienomis prasideda ty

rinėjimo darbai statymui naujo 
geležinkelįo linijos tarp šaulių 
ir Klaipėdos. Tyrinėjimas pra
sidės nuo Amalių stoties Telšių

link, nuo Telšių pro Plungę Kre
tingos link, arba tiesiog į Klai
pėdą.

▼

Miškai Važiuoja
Lenkų užimtoje srityje, Bie- 

loviežo miškuose esą paruošta 
gabenimui užsienin 1,5001000 
vagonų miško. Jo išvežama per 
pasienio Grajevos stotį po 300 
iki 500 vagonų kasdien.

is Trąšų ’ 
s Ūkio Kopera- 
rabens šių metą 
nineralinių trą- 
>nų. Primosią 
ėjo birželio mi
ps skirstoma be 
ėmės u'kio drati- 
bendroves ir ii

j Vagia
;mas prie Kau
ls nagrinėjo iš
vertų intendan- 
ilio keturis va- 
andėlio tarnau
ji io viršininkai 
akas nusmeik- 
tvirtovės kalė- 
ininkas Kviet
us galvos šuo- 
ėjimo, sandėlio 
raus'kas (avė- 
okąs Lietuvių 
galvos sunkią- 
o, raštininku 
lėtų sunkiąją 
žeckis, svetini- 
■pas, 10 metą 
siejimo.

Nori Lie-

kur kreiptis į Jungi. Valstijų 
Į valdžią kad suvaldytų tuos “a- 
I paštalus”.
f Antra, atvykus Amerikos Lie- 

' tuvių Moterų Globėte Komiteto 
■ Atstovėms parinkti aukų Lietu- 

; vos našlaičiams, atstovas buvo 
įprašomas savo autoritu paremti 
nų daibą. Atstovės, pp. Sleže- 
vičienė ir Vencienė, numano kad 
našlaičiai neturi dar partijos; 
be to, L. M. G. Komiteto prie- 
glaudose vaikeliai yra auklėja
ma krikščionių dvasioje. Ir ką 
gi padarė Ljetvos Atstovas ? Jis 
prižadėjo paramą jei L. M. G. 
Komiteto atstovės gaus įgalioji- 
mus nuo Kūdikėlio Jėzaus Dr

ujos Kaune, arba, jei to nėra ga- 
Hima, jei gaus “leidimą” iš Tau-, 
į tos Fondo!.... Kitaip jis ne- 
[ galįs nieko padaryti. Tuo gi 

tarpu jo paties šefas, Užsienio 
t Reikalų Ministeris, netkablegra- 
į mu parėmė L. M. G. Komiteto 

atstovių darbą; gražiausiais pa- 
[ rainos ir užuojautos laiškais pri- 
t tarė jų darbui Lietuvos Raudo- 
I nasis Kryžius, Lietuvos Socialės 
I Apsaugos Departamentas, Lde- 
I tuvos Atstovas Anglijoje, prie- 
I glaudų kapelionas Kun. Saba- 

! liauskas. Amerikiečiai nenoro- 
I mis klausia ar p. Čarneckis ytra 
| Tautos Fondo darbininkas, ar 

Lietuvos valstybės? Ar p. Čar- 
I neckiui nežinoma kad Lietuvoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA: 

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

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

llth & Madison St.
ED. J. ŽUKAUSKAS - Prot. Rašt.
ZIGMAS KIELE - - Susin. Rašt 

1336 Jackson St.
K. ŠVAIKAUSKAS - - Kasierius 

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

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

Kuchis, Vladas Bartkevičius.
Visi skyriai ir norintieji sutverti 

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

KLUBAS
Z. P. KIELE, Susinėsimų Rašt. 

1336 Jackson St Gary, Ind.
1624 Polk Street

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių: 
Prie darbo .............................. 5c
Palanga, Naglio kalnas ..... 5c 
Susigriežimas ........................... 5c
Lietuvos Ežerai ........................ 5c
Dravės .............. '............................ 5c
Regėjimas ................................. 5c
Nerys ..................... 5c
Giedras Vakaras ...................... 5c
Tyrinėjimas ............................. 5c
Liūdnas Kraštas .................... 5c
Kauno Apielinkėse Vasarų .... 5c 
Palanga; Ja jury je .................. 5c
Nemunas ties Kaunu ............. 5c
I šviesių Praeiti ..................... 5c
Murmano Kraštas ...........  5c

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pačto markėmis.

Calbos
u rengiamus- 
to mitinguose 

ir priimant 
ujančios Įves- 
įžnyčioisc, no- 
Be to, iš vai- 

kad ir risi
į abi kal bas, 
o judėjimą 
Laivų alpiau- 
is daugiau ir

jos nutarimu 
tos Klaipėdos 
aliuta.

▼

forma’
pskr. — Pas 
t ktiopuikias- 
i esamų vai- 
išparceliuota, 
irceMuojmna. 
iuoja ne vai-
i. O gauna 
i mašnas pi- 
> valė Lietu- 
iermoritinin- 
ininkčlių ve- 
:ų ką gavo?
■ tris ar ke-

Dar žada, 
kia, nes gir-. 
rmos reika- 
raro paimta
j. Gal kas 
,, o kariams 
jie pripratę 
se įsėdėti, o 
ynas. Ant 
r pink sau

-")

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 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, Ill.

f DOVANOS j
; I IKI RUGPJŪČIO 30 d. Sandara duos savo metiniams skai- ;; 
J tytojanis arba naujiems nariams sekančias dovanas: ;;
X Svetimoj Padangėj Pasaulio Verpetuose: Didelė eilių 
f knyga, kurioj telpa 200 įvairių eilių. Knyga pagražin- " 
t ta visokiais piešiniais. Kaina $2.00. j;
i Kas užsiprenumeruos “Sandarą” ant metų laiko užsi- į į 
X mokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie Sandaros už- ;; 
T srimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią knygą Dykai. • •

X žmogaus Pareigos: Taipgi didelė knyga, 244 pusi., nau-
X dingą kiekvienam turėti. Kaina $1.00. "
❖ Kiekvienas metinis skaitytojas aiba narys gaus šia kny- •• 
X gą DOVANAI. X
X Pasinaudokite šia puikia proga, įsigydami vieną iš šių X 
? dviejų dovanų. Taipgi suteiksime dovanas ir tiems kurie į 
J užrašys “Sandarą” savo giminėms Lietuvoje užmokėda- X 
X mi $3.00 už visus metus. Vieną minėtų knygų pateiųteime X 
X prenumeratoriui arba sykiu su laikraščiu 'pasiųsime jo X 
X giminei Lietuvon. ;;
į “SANDARA” ::
I 327 E Street :: :: Boston 27, Mass. ;;
X \ _ ■ 4*.

labdaringosios Įstaigos yra rei
kalingos, jei tik naudingą darbą 
atlieka? Dekko tokioms įtai
goms reikalinga yra salnkcija su- 
fariatikėjusdo Tautos Fondo?...

Summa Summarum
šiuo straipsniu norėjau nu

šviesti tas sąlygals kokiose pa
sijuto Amerikos Lietuviai pasi
keitus atstovams. Prie to strai
psnio mane vertė paslktttinis ap
silankymas Lietuvoje, kur ne su 
vienu valstybės darbuotoju teko 
kalbėti apie Amerikos Lietuvius. 
Daugelio jų nuteistebima kad 
Amerikos Lietuviai atšalo nuo 
Lietuyos reikalų, kad neberodo

"DIRVA”
7907 Superior Av. Cleveland, O.

"Dirvoje” galima gauti viso
kių laikraščių iš Lietuvos.

J * • •• tiv •” Vyriški ir Moteriški X
ČEVERYKAI

* ■ Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- X 
į į tės. Naudokitės šita proga — į 
■ > Lietuvių išdirbystės Over-Globe X 
; ’ Ceveiykai drūtai padaryti ir į 
ii gražiai tinka ant kojų, šitas T
* * yra tik vienas Lietuviškas što- X
1 į ras čeverykų Clevelande. T
:: MEYER MILLER |

6311 St. Clair Ave. |

2 DIDELES DOVANOS
Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SY
KIUS SAVAITĖJE PRADEDANT SU 1 d. 
RUGSĖJO' 1923 m. Prenumerata nuo nau
jų metų bus $4.00.
Visiems kurie naujai užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ’ metams bus duodama dvi didelės do
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1923 
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1924 m. Tik 
tame laikotarpyj bus duodama dovanos.

DOVANOS
1. —$1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pa

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

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

4- ■ Adresuokit:

“V I E N Y B E”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

^!1IIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^^^^>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIII1!= 

| Važiuokit Lietuvon Į 
| Per “Dirvos” Agentūra | 
| Didžiausiais, Gražiausiais ir Greičiausiais | 
| Pasaulyje Laivais |
| ‘Leviathan’ ■ ‘George Washington’ | 
| ir Kitais |
| Greita Kelione |
| Iš Amerikos i Klaipėdą ir Lietuva Į

Važiuoti gali visi kas tik nori — Amerikos piliečiai ir ne- 
piliečiai. Piliečiai gali gryžti kada jiems patinka savo čia 
gautais valdžios pasportais, o ne-piliečiams mes pagami
name visus reikalingus sugryžimui popierius. Su jais ga
lima išbūti Lietuvoj 6 mėnesius laiko ir sugryžti į Suvie
nytas Valstijas kaipo šios šalies gyventojui.

—- Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite:

| “Dirvos” Agentūra |
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“Lietuvos Kariumene”
H Kas iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?

Lietuvos Kariumene
g Kas saugoja Lietuvos rubežius?

Lietuvos Kariumene
g Kas palaiko Lietuvoje tvarką?

Lietuvos Kariumene
Ka reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?

g Veikalas “LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių 
g paveikslų; yra tai pirmutinis paminklas kokį■ pastatėme 
g pirmutiniams Lietuvos karžygiams aukojusiems Lietuvos 
g Laisvei savo kraują ir gyvatetį.

Lietuvos Kariumene
g Atrasite aiškiausius aprašymus visų tų sunkenybių kokias 
g pergyveno Lietuva kurdama savo Valstybę ir organizuo- 
g dama savo kariumenę.
| Lietuvos Kariumene
g Taip kaip veidrodis parodo musų žmonių kovą su Lietuvos 
g laisvės priešais: Vokiečiais, Rusais, Lenkaite.

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

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

Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika- 
h lų, su prisiimtimu kainuoja............................................ $1.50

Ta pati odos apdarais......................       2.50
H Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais .... 3.50

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

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

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

Ko didesnis būrelis tuo linksmesnė bus mu
sų kelionė. Taigi jeigu rengiesi, parašyk mu
mis tuojaus laišką, mes prisiusime blankas dėl 
pasporto ir visas informacijas kaslink kelionės. 
Parūpinsiu pasportą, parūpinsiu afidavitą su
grįši atgal į Ameriką. Kas norite leist savo 
žmoną su vaikais, dabar turite geriausią progą, 
nes visą kelionę aš pats prižiūrėsiu pasažierus 
ir jų bagažus, taip, kad kelione bus smagi ir vi
su kuom aprūpinta. Nelauk, rašyk tuojaus, 
laikas susirengt į kelionę. Nežiūrint kur gy
veni, rašyk mumis laišką, mes kuogražiausiai 
jus išrengsime iš namų ir kartų keliausime Lie
tuvos aplankyt.

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

Mi Paltanavičia,
15 Millbury Street, Worcester, Mass.



8 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese i
—Liepos 4 d. švenčiant, Ohio 
valstijoje nuo šaudymų žuvo 9 
ir sužeista 62 žmonės.

REIKALINGA
Moterų 

Darbininkių
OFISŲ NAMAMS VALYTI. 

Atišasukite po 7 vai. 
vakare.

WILLIAMSON BLDG. 
18 aukštas, kambarin 817.

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

Įžanga Dykai — Kolektų Niekad Nebus

The 
Pa

Ohi
Telefonai Princeton 2727 ■ Randolph 6153 4

Tėpkit Savo dviračius, trira
čius, automobilius ir fondus vi-

Pirmo laivakortes “Dirvos” 
Agentūroje. “Dirvos” Agentū
roje pirko laivakortes Ir laukta 
atkeliausiant savo giminių Se
kanti vientaučiai:

Ant. Baukevičius, savo ptdsse- 
bells šokdamas nuo antrų lubų serei Uršulei Kručiutei iš Kiko- 
susižeidė koją ir ranką, bet ne kaimo, Kupiškio vai., Pane- 
pavojingai; 6 tarnaitė puldama vezit> aP- 
nuo antrų lubų labai susižeidė irt 
guli miesto ligdninėjie. Ka|ip 5 
klebono taip ir' jo tarnaite su- ' 
degė rūbai ir daug brangių kny
gų bei artistiškų brankių pavei
kslų ir kiti daiktais. Nuostolių 
sakoma yra daug.

Kadangi tarp parapdjonų ir 
klebono santikiai yra kuoge- 
riausi, spėjama kad padegimas 
yra bolševikų ar jubdrankių dar
bas. O vietos Anglų laikraščiai 
sako kad pereitais metais Ibu/vę 
taip Lietuvių Prekybos Bendro
vės ir Kun. Janušo nesusiprati
mai tai gal kas iš jų tą piktada
rystę papildė. Valdžia daro ty
rinėjimus.

Apie Lietuvių bažnyčią yra 
apsigyvenusių keletas Lietuvių 
'bolševikų kurie daugiausia užsi
ima munšainės darymu ir para- 
pijonų kiršinimu. Kals padegė 
kleboniją iki šiolei nėra žinoma. 

Geras Lietuvis, V. ISKesOTaa- 
tis, per tarpininkystę Rodavi- 
čiaus, pas Lietuvių bažnyčią nu
sipirko puikų namą.

Keletas Lietuvių vaikų už vo- 
ginėjimą iš krautuvių daiktų li
kosi sugauti ir kalėjiman patup
dyti. Koks vaikų auklėjimas 
tokie ir darbai.

Didžiulės gurno dirbtuvės bu
vo'paleid ęatostogoms darbinin
kus nuo liepos 1 d., bet dabar 
vėl pradeda darbai eiti gerai.

Liepos 15 d. atsibus didelis 
parapijos piknikais toj pat vie
toj kur visuomet buna.

Vietos Anglų laikraščiai pra
neša kad buvo areštuota kele
tas įžymių Akrono Lietuvių iuž 
gembleriavimą. Jei tie ponai 
nepames to savo dartbo, toliau įr 
jų pavardės bus “Dirvoje” pa
skelbta. Meiženis.

AKRON, OHIO 
DAR APIE KUN. JANUSO 

NAMO GAISRĄ
Birželio 25 d. piktadariai tre

čią valandą vidurnaktyj padegė 
Lietuvių kleboniją. Kum. Cy-

Martinas Aluskis, savo švoge- 
riui Vincui Savickiu ir savo po
dukrai Marijonai Saviickatteį 
Virbalyje, Laisvės g. Nr. 5.

S. Šidlauskas, savo švogertkai, 
Elenai 
žio k., 
apsk.

Taip
mu iš Lietuvos savo gimimų, ir 
“Dirvos” Agentūroje pasidarė 
afidavitus sekanti viengenčiai:

Benediktas Dovidavičius savo 
seserei Barborai Dovidavičiutei, 
Perusalių k., Plungės v.

Jonas Mušinskas, savo pusse
serei Veronikai Maslaulskiutei, 
Naujamiestis, Panevėžio ap.

Jonas K. Pavilonis, savo sese
rei Bronislavai Pariloniutei, 
Klepsiu k., Velžių v., Panevėžio 
aipsk.

Lazdaudkaitei, 
Raguvos vai.,

jau rūpinasi

“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.

Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:
MUJJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS --------- 25c
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ -................................. : - - 15e
KĄ ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ...................... - - 10c

Kreipkitės į "Sargybos Bokštas2^l 8 Concord St. Brooklyn, N. Y.

In t!
Cans
Utin

nm

si ant nedėlios liepos 22 d., ir 
rengiatės važiuoti į Chestnut 
Grove, State Road 'keliu, iki pat 
karų linijos galo. Neklauskit 
kas ten bus, nes ištolo išgirsilt 
gražią muziką grojant ir bub- 
nus bubnijant. Tai bus Tėvynės 
Mylėtojų 20 kuopos didžiau'sias 
šios vasaros piknikas. '

LJ ZUTl'fLVC“ I •v Pasnmkit savo merginas ar- 
Panevėžio pajjas (kurie jas turit), opa- 

... . čios tegul atsiveža visus vaikus 
atkelrava-Kfek tik turi. Ten bus aiskry- 

mo, dešrų ir gardžių gėrimų.
Kurie neturit savo ratų ke

lionei pasiimkit didžiausius ka
rus ir atpleškėsit už kelis cen- 

’|tus. Karas daveža iki pikniko 
vietos ir toliau neina. Sugryžt 
irgi lengva, nes karai nebūna 
užgrūsti.

DAINOS — DAINOS
“LYRA” No. 4 jau gaunama. Jo

je telpa šios dainos: ‘Naktužė”, M. 
Vogei, sulietuvino. J. O. Sirvydas; 
“Roželė”, H. Werner, sulietuvino A. 
Lalis; "Keleivis”, J. P. Gotthard, su
lietuvino K. V.; “Nedėlios Rytas”, C. 
Kreutzer, sulietuvino J. O. Sirvydas. 
Viso keturios kompozicijos, visos pri
taikinta vyrų, moterų, ir mišriems 
chorams, taigi viso labo yra 12 kom
pozicijų. Knygutė 30 puslapių. Kai
na 75c., taip kaip No. 1, 2, ir 3. Mo
terų chorui dainas galima vartoti vai
kų chorui. (12)

LEONAS EREMINAS
324 Berriman St., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA
IŠDALINIMUI TURTO

Dubaltavas namas, 1184-86 E. 
$13,000.00

Pavienis Namas 1188 E. 74
$9,500.00

Pavienis Namas 1192 E. 74
$7.500.00

Dviejų Šeimvnų 1165-67 E.
$9,500.00

HARMAN 1512 Lincoln Avė.
Lakewood (29)

74 st
Street

Street

74 St

NAMAI Pardavimui

Jeigu- norit pirkti arba par
duoti namus, biznį arba kit
ką, kreipkitės prie manęs 
ypatiškai, arba greitai rašy
kit man. —’

J. A. Pečiulis
1219 E. 83rd St. Cleveland.

Pranešimas.. Lietuvių Salės 
Bendrovės pusmetinis atsibus 
liepos 25 d. Lietuvių salėje. Vi
si malonės į laiką ateiti nuo 7:30 
vakare.

Rašt. Ad. Padegimas.

Naujas gyventojas. Olevelan- 
de ketina apsigyventi Petras 
Sližys, atvykęs čionai birželio 22 
d. iš Sioux City, Iowa, pas savo 
pusbroli Joną Zabielą, 1408 E. 
27 St. Pats Zabiela priklauso 
prie darbininkų partijos ir yra 
giliai įsitikinęs kad tiktai dar
bininkų partija išganys suirusį 
pasaulį.

Clevelande sustreikavo virš 
125 kailių siuvėjų unijiStų, at
sisakius darbdaviams pasirašyti 
naują unijos pagamintą sutartį. 
Sutartis reikalauja 44 valandų 
darbo savaitėje ir minimum al
gų nustatymo.

Taipgi rengiama daryt abelna 
peržvalga darbo aplinkybių vi
sose moteriškų drapanų siuvyk
lose, pastangomis siuvėjų uni
jos viršininkų.

Streikas. Fisher Body Com- ---------------
pany dirbtuvėj utaminke išėjo Clevelande darbininkų yra už- 
ant streiko apie 150 darbininkų tektinai dabar ant kiekvieno pa- 
tool ir dye makerių. Jie rėčka- Irreikalavimo, arba kitaip sakant 
tavo pusantro tiek mokesties už išteklill3 patenkina reikalavimą, 
viršlaikio darbą šiokiomis. dieno-1 stoka tik kai kuriose mekaniš- 
mis ir dubeltavos mokesties ne- darybų šakose.
dėliomiS, bet kompanija atsisa
kė mokėti. Kuomet visi meka- 
nikai metę darbą išėjo, kompa
nija tuoj kreipėsi prie unijos 
kad ji atsiųstų darbininkus su
laužymui tųjų streiko,™ Nežinią 
dar ką unija darys, ar Siųs uni- 
jisftu's skebaut ar ne, nes strei
kuojanti darbininkai nepriklau
so prie unijos. Jie gali pralai
mėt savo streiką.

A. Stankovitch.

j Springfield, O., areštuota 75 
žmonės, Ku Klux Klano nariai, 
dalyvavę laidotuvėse vieno ka
reivio, pilnai pasftrengę savo or
ganizacijos kaukėmis. Jie su
imta kaip tik pasirodė gatvėje 
ir visas buris nuginta kalėjimam

'. M.

Skaitykit — Tėvykit
7 kamb. namas, gazas, elektros šv., 

maudynė, garadžius. Kaina $6,700. 
Reikia įmokėti 53,200.

Augštų namas, 5—5 kambariai, 
elektros švisea, vanos, fumasas, ga
zas ir toiletai. Viskas moderniška. 
Didelis bargenas. $10,000. Reikia įmo
kėti $5,000.
2 augštų namas, 6—6 kambariai, fur- 

nisaa ,gazas, elektra, vanos, skie
pas, atikas. Kaina $10,600. Reikia 
įmokėti $5,000.
2 augštų namas, 5—5 
nos, elektra, gazas. 
Reikia įmokėti $2,500.

GEO. KAUPA &
Lietuviška Pinigų
Laivakorių Pardavimo Agentūra 

6603 St. Clair Avenue

kambariai, va- 
Kaina $7,400.

COMPANY
Siuntimo ir

“Dirvos” Agentūra pa
daro reikalingas popieras 
įvaižiavimui tėvų, vaikų, 
brolių, seserų ir šiaip gi
minių, taipgi parduoda 
laivakortes jų kelionei.

Padaro taipgi popieras 
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 pilietybės po
pieras. . ,

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

UŽSISAKYKIT “TELEGRAMA” į
“Telegramas” yra didžiausias ir geriausias Lietuvių 4 

.savaitinis lallkraštis. “Telegramas” išeina kiekvieną šeš- 5 
tadic-nio rytą. “Telegramo’’ kaina yra tik $1.00 metams 5 
Amerikoje ir siunčiant į Lietuvą ir į visus kitus pasaulio 4 
kraštus. Visur ir visiems vienokiai. Prfeiųsk vieną dola- 4 
rį čekiu, money orderiu, arba indėk į konvertą popierinį S 
dolari ir prisiųsk “Telegramtri”. Siųsk tuojau kad nepra- 5 
leistum sekamo “Telegramo” numerio, kuris turės daug 4 
žinių ir indomdų raštų. Taipgi nepamiršk užrašyti “Te- 5 
uegramą” savo pažįstamiems ir giminėms Lietuvoj. Ra- 5 
šydamas adresuok tiesiog į “Telegramo” redakciją, taip: 4

“TELEGRAMAS” S
666 W. 18th Street :: Chicago, Ill. |

NAMAI IR LOTAI
PARSIDUODA PIGIAI.

Naudokitės šita proga — aš tu
riu ant East Side daug namų ir 
600 Lotų visai nebrangiai par
duoti. Pas mane pirkdami su
taupysite sau pinigų.

J. A. PEČIULIS 
1219 E. 83rd Street

Už $3.00 metams pralinksmin- 
šit visą kaimą. — Užrašyki! 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą"

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškos tuo. 
dynėn, kur jiems geriausia patinki, nes — -.-...s 
šia 
jus

yra visokį patogumai ir geriau, 
patarnaujama. Taigi ateikit ir 
kurie dar nebuvot. (30)

KAINA TIK 25 CENTAL 1
921 St. Clair Ave. ;

Netoli E. 9th Street

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

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

mynų namas, su garo šiluma, 
didelis lotas. Kaina $8,600. Reį.I 
kia įmokėti $4,000.
Netoli E. 70 ir Superior, 4 šenn. j 

mūras su 2 .eimynų medini
$25,000. Inmokėt $5,000.
Giddings Rd. netoli Superior,! 
šeimynų, lotas 37x170. $13.500. 
Ant išmokesčio.
Mes taipgi mokam cash už jau 

namus. Ateikit pasikalbėt j
7907 SUPERIOR AVE.

Rand. 6153.

Prospect 2420 - Central 1766

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

ku o j am, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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Nedėlioj, nelaimėje ant kelių 
Ohio valstijoj užmušta penkios 
ypatos ir sužeista aipie 15.

Daugiausia nelaimių įvyko 
jAUtomobilių susimušimuose ir 

automobiliams važiuojant per 
Įgelžkelių rSles, kuomet ant jų 
užlėkė trukiai.

Clevelande federal!o teismo 
intarta 26 Texas valstijos alie
jaus kompanijų organizuotojai, 
pardavinėja žmonėms šėrus. Jų 
tarpe yra, kaipo vadas, intartas

(J Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pą- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.00. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

NAUJIENA Clevelando LIETUVIAMS
Atidarė naują Paveikslų Studiją Lietuviams patogiausioj 
vietoj, šalę Lietuvių Salės.' Darbą atlieka tikrai artistiš
kai, nes fotografijas mokslą baigė vienoj iš didžiausių New 
Yorko mokyklų, taipg^dirbo puikiausiose paveikslų Studi
jose New Yorke. Darbą padaro gražiai nž numažintas kai
nas. Padidina paveikslus iš mažų, spalvuoja naturalėmis 
spalvomis. Viskas garantuojama.

J. J. STANKUS
New Yorko Fotografijų Artistas

6905 SUPERIOR AVE. Trįs durįs nuo Lietuvių Salės
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Liepos 6 d., Gordon parke, iš
gėrus nuodų, nušoko nuo tilto į Į įr Dr. Frederick A. Cock, kelio- 
ežerą 16 metų amžiaus mergai- hjįa metų atgal pragarsėjęs kai
tė, norėdama nusižudyti. Kaip po atradėjas šiaurinio poliaus, 
jos tėvas aiškino, mergaitė ne- kurio jis visai nebuvo matęs, 
klausydavo jo kada jie liepdavo jg žmonių Ohio valstijoj iš- 
jai anksti vakarais pareiti na- viliota šimtai tūkstančių dola- 
mon, ir po apibarimų ji matyt rįų tų aliejų šaltiniams riausti. 
neturėdavo kantrybės tėvo klau- ---------------
syti ir galiaus nutarė nusižudyt Į Nežiūrint brangumo medegos, 
'kam neduoda jai laisvės. _ Clevelande namų budavojimas

Šokant į vandenį ją pamatė Lįjjjnasi.. Nuo sausio pradžios 
žuvininkai ir priplaukę jštrau- Lmjgste pradėta ir statoma šu
kė. Ji paimta į ligonbutį ir gal Į yįr§ 1,800 naujų namų, kurių 
pagis, nežiūrint nuodų ir van- abelna kaina yra virš $10,120,- 
dens prisigėrimo. | ooo. Pernai per pirmą pusmetį

Į tebuvo statoma 1,336 namai.
Visokių rusių budinkai šįmet 

statoma daug daugiau negu per
nai.

Abelnai budinkų statoma ver
tės $28,671,650 prieš $20,981,- 
615 pereitų metų pirmojo pus
mečio.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS

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

Ar 
laivą 
strei 
įsaky 
but £

Nieks Nepatarnaus Jums 
Geriau ir Pigiau!

Pinigų Iškolektavimas
Visokias skolas ir kolektavimus 

“Dirvos” Agentūra sudarė naujus ry- pinigų iš skolininkų atlieku tei- 
šius su Lietuvos Bankais, — todėl “Dirva” /Srei5ai.ir...... . _ yra skolingais ir nenori aitsiiygm-
gah greitai ir teisingai persiųsti Jūsų pi- ti tuojau atsišaufctt prie manęs 
nigus Lietuvon, taip giminėms taipv ir vi- ir aš duosiu riša rodą ir paltari- 

_ • •• T. ma kas daryti su skolininku,suomenes organizacijoms. - KAUPAS
» ................................. 6603 St. Clair Avenue.Per Dirvą siunčiami pinigai yra is------------------------------------

mokami: KAUNE BANKUOSE — LITAIS 
arba AMERIKOS DOLARIAIS; VISUO
SE LIETUVOS PAŠTUOSE IŠMOKAMA 
LITAIS.

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

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

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

Visokiais reikalais rašydami adresuokite

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Ave. Cleveland, O

I
 LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktu, Pečių. 

Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 Esat 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

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 Ave.
Cleveland, Onio.

Telefonas —y Randolpn 3387 
LIETUVIAI AGENTAI."
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A. B. Bartoševičius

iki 8.

3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND

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

Bankinės valandos: Kasdien nuo 9 iki 3. 
Vakarais: Utaminkais, Ketvergais, ir Subatomis: 6|

GĖRIMUS:
■ Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer, 

Lemon,Cherry, Strawberry, 1 Grape, 
Cream Soda, Loganberry, 

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

Sales, Piknikus ir visur kur reikia.
2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 

iki Ištraukimo.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, o no 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavuno. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuoeijime 

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

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

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

Nedėldieniaie nuo 10 iki 1.

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA 
CLEVELANDE

DABAR yra geriausias laikas pradėti dėti 
savo pinigus taupymui į The A. B. Savings 
and Loan Co., nuo su pradžia pusmečio ju* 
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.

(J 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 taupyto jams ant knygelių.
CJ Bėgyje pastarų I 5 metų nei dolaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo į Savings ir 
Loan kompanijas.
C! Bėgyje pastarų 30 metų netoli Du Šimtai 
Milijonų Dolarių buvo investinta į šitokias įs
taigas.

WVWWWVWVVWWVWVW1A

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.
DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGI įUŲ 
į THE A. B. SAVINGS & LOAbį CO.
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