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Valdžios Permaina ir
Sumišimai Vokietijoj

CUNO KABINETAS REZIGNAVO. NAUJĄ 
MINISTERIJĄ SUDARĖ DR. GUSTAV 

STRESEMANN.

Komunistai Užėmė N e kuriuos Miestus. Valdžia 
Kovoja prieš Riaušių Kėlėjus. Daug Užmušta.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Dide Nelaime Kasykloj
Kemmerer, Wyo. — Rugp. 14 

d. angliakasykloj kilus eksplo
zijai po žemėmis 1,700 pėdų gi
lumoje užgriuvo 138 darbinin
kus. Po didėlio vargo 37 dar
bininkai išimta gyvi, o kiti ma
noma bus užtroškę nuo gazų.

Bėgyje paskutinių 23 metų 
Amerikos 'kasyklose užmušta į 
3,000 daaibininkų nuo eksplozi
jų ir kitų nelaimingų atsitiki
mų. >

Nyack, N. Y. — Dvylika dar
bininkių moterų iš New Yoriko, 
dirbiraių prie Christian Herald 
laikraščio, iš būrio 60 važiavu
sių apvaikščioti 30 mėtų sukak
tuves tos įstaigos namo, omni
busui apvirtus sukrito į konkre
tų maišymo katilą ir apšuto. 
Kelios iš jų mirė, kitos kritiškai 
sergą. t

Hillsboro, Iii., kilus streikui 
rinko išdirbystėj ‘netoli čionai; 
Įvyko streikerių su policija ko
va, delei ko net reikėjo atsiųsti 
valstijos kariumenę tvaikai už- 
žiurėti.

Gręsiant angliakasių streikui 
rugsėjų 1 d., valdžia susirupi- 
nus. Naujasis prezidentas Coo
lidge renka žinias apie anglia
kasių padėtį ir reikalavimus ir 
nori išvengti streiko. Jam ne- 

i rupi darbininkų reikalai, tik no- 
I ri kad del/streiko nebūtų- šaly- 
i je pakenkta visai dalykų eise- 
Į nai. Prezidentas nori kad vėl 
i butų panaujinta darbininkų ir 
Į kasyklų operatorių kofėrenclja 
į kuri suiro tūlas laikas atgal At- 
į lantic City. Norima kad butų , 
| prieita prie kokio nota stitari- 
| F?0,

Iowa valstijoj gaisras sunai- 
| kino vienatinę komunistų sody- 
L bą Amerikoje; sudegė malūnas, 
Į javų sandėlis, elektros stotis ir , 
g daliniai sunaikinta audimo fab- . 
I rikas. Keliolika tūkstančių bu- , 
I Sėlių javų ir daug miltų sunai- .

kinta. Toji kolonija vadinasi ] 
I Amana; jos žmonės patįs vis- ( 

ką gaminosi ir naudojosi, netu- j 
1 red am i jokių reikalų su išlau-

Valdžios Krizis ir Žmo
nių Skerdynč Vo

kietijoj
j Berlinas, rugp. 12 d. — Re

zignavo Vokietijos kancleris Cu- 
no, su juomi padavė 
nacijas Prezidentui 
visi kiti ministerial.

Prezidentas Ebert
Gustavui Stresemannui sudary
ti naują kabinetą.

Naujasis kabinetas oficialiai 
pagarsinta susidaręs rugp. 13 d.

Provincijos' ‘centruose Vokie
tijoje delei augštų maisto kai
nų ir stokos pinigų prasidėjo di
deli sumišimai. Iki 12 d. rugp. 
poros dienų bėgiu buvo jau žu
vusių susirėmimuose sū policija 
apie 25 žmonės. Neurode užmu
šta trylika ypatų; Kitur už
mušta po keliąs ypatas.

Sumišimus vadovauja ir kelia 
streikus ^komunistai. Berline 
streikai išsivystė į blogą padė
tį viso gyvenimo. Stetinė palei
dus iš laivų darbų ir kitų indus
trijų darbininkus kilo didėli su
bruzdimai. Daug angliakasių 
streikuoja paskirose šalies daly
se.

Gintis nuo sumišimo imasi 
Vokiečiai nacionalistai-tautiniri- 
kai bijodami komunistiškos pra
žūties.

Milicija su komunistais turi 
susirėmimų įvairiuose miestuo
se.

Luebeck visiškai buvo paim
tas Į komunistų rankas; Kele
tas kitu mažesnių miestelių yra 
bolševikų valdomi.

Rugp. 13 d. irgi atsibuvo su
sirėmimai. Hamburge 
ta keliolika streikerių. 
veryj penkiolika žmonų 
ta po riaušių nedėlioj. 
sužeista.

savo rezig-
Ebertui ir

pavedė Dr.

Anglija Stovi Vokietijos
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iriausias laikas prwį 
aupymui Į The A. B. M 
nuo su pradžia pusffl*5 

s jums PENKTĄ n* 
gus yra lengvą: 
idose. Perkelti S M 
atnešti čia savo baito 
męs padarysime.
tinigus paliktus
>vanai. Atneškit n>R 
jutę.
■ • T1!, ado1 1' reaaini Jokiu reiKaių su isiau- 
1 1 The A. B. Savwp5 jciu. Net -nuo ugnies nebuvo 
U apsaugoti, visi j®5 r apdrausta 'budlrikai svetimose 
ht pirmų mortgage ( ’̂ištaigose, jie patįs turi savo 
oudinkų ir namųCl^isro fon^-
Vtojams ant knygeM Angliakasių kalėjimas. Suv.

' [Valstijų anglies komisijai pa
rų 1 5 metų nei dolto,Fav^ raPort^ savanorių komite- 

i . j— ■ cianas susidedąs iš mokytoju ir 
ams une dėjo į įMyasiškių apie padėtį angliaka- 
as- siu tūlose Pennsylvanijos, West

on i. r\.jrVirginijos ir Alalbamos valstijų
irų j tik metų netoli^Ikalsyklctee. Darbininkai tose ‘ka
lų buvo investinta I S^yklose dirbą yra beveik atskir

ai nuo visų kitų žmonių lyg ka
iliniai. Ta komisija taipgi pa-

• I I s Jhnerkia kasyklų kompanijų už- 
ivmgs and ta ^laikomą policiją, nesą tuomi ne- 

° Buodama teisingai ir bešališkai
OR AVE. .Kampai^eikti įstatymams, žmonėms 

naudotis (savo teisėtais.
valandos: Kasdien nuo 9 Ta tyrinėtojų komisija susi
kals,' Ketvergaia, ir Suba ’̂fleda iš kėlių profesorių žymes- 

^iųjų Amerikos umivereBtetų ir 
dvasiškių, viršininku bažnytinių

) PINIGUS ANT KJfflnsivieni'j imu.
i/SAVINGS & LO^ Pueblo, Colo. — Surtmušus 

____ ^Įviem tratikiniam, užmušta sep- 
waKsraarasHBOOwaawt^jyni traukinių darbininkai

užmuš-
Hano- 

užmuš- 
šimtai

Mo-Vokietija Sulaiko 
kestis Aliantams

Berlinas. — Vokietijos val
džia pranešė Belgijai ir Francu- 
zijai jos tuom tarpu sulaiko iš
mokėjimą priklausomų sumų 
aliantams kaipo atlyginimą už 
karo nuostolius, iki nebus su
tvarkyta dabartinis Vokietijos 
kritiškas stovis.

Mano Naikint Markes
Vokietija sakoma mano pa

naikint dabar nupuolusias mar
kes ant kitų pinigų.

Francuzų frankas taipgi, sek
damas 
maušio 
buvęs, 
priguli

markę, nupuolė iki že- 
laipsnio kiek kada yra 
Matyt Francuzų gerovė 
nuc Vokiečių gerovės.

Šimtai Chinų Kareivių 
Sušaudyta

Pekinas. — Rugp. 7 d. sušau
dyta 750 Chinų kareivių po ma
žo sumišimo. Keturi šimtai su
šaudyta apkaltintų dezerterais, 
iš tarpo tų banditų kurie gegu
žio mėn. buvo užpuolę trtikį ir 
suėmę kelis desėtkus kitų ša
lių piliečių.

Chinų pietinei knstitucinei 
valdžiai nesiseka. Daugelyj vie
tų jie sumušti. Dr. ,Stin Yat 
Sen yra tos valdžios preziden
tas. bet jo sostinė Kantonas pa
vojuje.

Londonas. —r Anglijos val
džia paskelbė savo ofidiales (ko
respondencijas su aliantais rei
kale atlyginimų iš Vokietijos.

Lordas, Curzon, užrubežinių 
reikalų sekretorius, savo pla
čiuose išvedžiojimuose nurodo 
jog Anglijos valdžia žiuri į už
ėmimą Ruhro kaipo j nelegališ- 
ką ir neautorizuotą Versailles 
išlygomis aktą, tuomi gi parem
damas Vokiečių varžytines su 
Prancūzais ir Belgais. Prie to 
■duodama pasiūlymas pradėti 
taikymosi tarybas Hagos teis
me tarpininkaujant kokiai nors 
kitai valstybei.

Nors kalbą laibai mandagiai, 
Curzon nori duot Fraincuzijai su
prasti jog Anglija nesutinka su 
Francuzų nusistatymu, 
išrodo busią neapribotas 
laikymas po okupacija.

Francuzijei paliekama 
rinkti būdą paskyrimo (tarptau
tinės komisijos ištyrinėjimui vi
sų Vokietijos galimybių mokėti 
karės atlyginimus, bet- aiškiai 
pasako jog Anglija negali su
tikti ant dabartinės .atlyginimų 
komisijos nuosprendžių,' nes ji 
paliko tiktai Francuzų-Belgų 
įnagiu.'’ - f

Premjeras Baldwin, nors tu
ri laikytis prieš tvirtą nekurtų' 
laikraščių ir politikierių spaudi
mą, jis yra nusistatęs priešin
tis Francuzijai kai>p ji dabar 
sauvaliauja. Niekas kitas jei 
tik nuvertimas jo valdžios nepa
keis jo pažiūrų į dabartinį da
lykų stovi tarp Vokietijos ir 
Francuzijos-Bel gijos.

Poincare žinoma gali daryt 
kas patinka. Pasitikėdamas sa
vo armija gali sauvaliauti; ne 
tik kad savo armiją <iš 800(000 
vyrų Francuzija išlaiko, bet ji 
gali dar šelpti Lenkijos, Čeko
slovakijos, Jugoslavijos ir 
manijos armijas.

kuris
Ruhro

pasi

Ru-

j San 
kurie 
Jeigu

Iš Vladivostoko pribuvo 
Francisco, Gal., 19 Rusų, 
Į Ameriką neįleidžiami, 
juos deportuos, sako jie prašy
me Į 'valdžią, jiems gręsia 
tis bolševikų naguose.

mir-

kilu- 
žuvo

Utah valstijos tvanuose 
siuose nuo didelio lietaus 
apie desėtkas žmonių.

West Virginia valstijoj lie
taus tvanuose žuvo keletas žmo
nių, padaryta daug nuostolių.

Camden, N. J. — Po trylikos 
metų slapstymosi, pasidavė po
licijai Dr. Spear, nušovęs žmo
gų. Jis buvo su žmona palsiša- 
linęs į Pietų Ameriką, bet dabar 
sugryžo ir nuėjo policijon pasi
sakyti apie savo darbą.

New Yorke, viename teismo 
bute vyras nušovė savo pačią 
kuri skundė jį žiaurume. At
bėgant policistams, jis atsuko 
revulveią į juoS, beit vienas pril
eistas pirmiau jį spėjo nušauti.

ofise 
9,000 
nau-

Washingtone, patentų 
kas mėnuo sueina apie 
reikalavimų užpatentuoti 
jus išradimus. O kiti sako kad
jau sviete visko yra, nėra ko 
naujo išradimui.

Washington. (L.I.B.). Rugp. 
10 d. 11 vai. ryte Lietuvos At
stovas Čarneckis buvo priimtas 
naujojo Suv. Valstijų Preziden
to Coolidge kartu su kitų šalių 
atstovais oficialėj audiencijoje.

LAUKIAMA! PERMAI
NŲ WASHINGTONE

Washington. —Handingui mi
nis, ar jgąlės su(^yvrent naujas 
prezidentas Coolidge su Vals
tybės Sekretorium Hughes, ku
ris 1916; metų rinkimais buvo 
kandidatu ant prezidento prieš 
WilSona iš tos pačios (partijos 
kurią Coolidge altstovauja?

Harding daugelyj atvejų tu
rėjo ntisileisti prieš Hughes, neš 
jis yra gabus dipiomatas ir da- 
Ijlkų žinovas. Manoma jog da
bar Hughes lenktiniuos su Coo
lidge prezidento kandidAturoj.

Tikima jog gali apleisti ka'bi- 
binetą keturi Hardingo kabine
to žmonėš: Hughes, valstybės 
sekretorius, jeigu jis bus pa
statytas kandidatu ant prezi
dento; Mellon, iždo sekretorius. 
Daugherty, generails prokuro
ras. New, paštų viršininkas; 
Denby, laivyno sekretorius.

* Iš Hardingo Laidotuvių
Washington. — Rugp. 9 d. 

mirusio prezidento Hardingo la
vonas apleido Washmgtoną ant 
visados. Išgabenta į Marion, O., 
netoliese .Clevelaįdo, kur rugp.j 
10 d., 4 vai. po pietų, liko pa
laidotas šalę savo motinos ka
pinių skiepe. Laidotuvėms su- 
važavo į 200,000 žmonių iš vi
sos šalies dalių. Į

Washingtone pke valtsybinės 
pagarbos atidavimo dalyvavo du 
pirma jo buvę prezidentai — 
Taftas ir Wilsonas.

Hardingo tėvo namuose, Ma
rion, O., nuo pat 6 vai. ryte 10 
d. rugp. buvo leidžiama žmonės 
pažiūrėti mirusį. Eilės ėjo nuo 
pat ryto iki laidojimo valandos, 
šiame miestelyje Harding lai
dota jau kaipo žmogus, o ne kai
po prezidentas; oficiališ'kumai 
pasibaigė Washingtone.

Laidojimo valandoj, visame 
pasaulyje ant poros minutų bu
vo sulaikyta telegrafo veikimas. 
Visoje šalyje dviem minutėm 
sustabdyta komunikacija, visas 
judėjimas. Miestuose gatvėse 
sustojo visa tramvajai, automo
biliai, vežimai, žmonės sustojo 
ant vietos. Krautuvės buvo už
darytos, langai tušti, tik gedu- 
lių ženklai juose matėsi.

Nuo Lietuvių laidotuvėse da- , 
lyvavo ir sudėjo vainiką ant 
Hardingo grabo šie: Sandaros . 
prezidentas Liūtas, Dr. A. 7a- i 
montas ir S. Kodus, Politinio It- • 
do pirmininkas.

Miręs prezidentas Harding 
turėjo turto į $750,000 vertės, 

taipgi buvo apsidraudęs sa- 
gyvastį Įvairiose kompamijo- 
ant $52,000. Visas beveik 
turtas pereina jo žmonai.

vo 
sc 
io

Lietuvos Užuojauta Mi
rus Prezidentui

Washington. (L. I. B.) — 
Rugp. 3 d. vakare Lietuvos At
stovas Čarneckis gavo oficialį 
pranešimą nuo Valstybės Sek
retoriaus Hughes apie Prezi
dento Hardingo mirtį. Valsty
bės Sekretorius prašė tą liūdną 
žinią pranešti Lietuvos vyriau
sybei. Kaipo atsakymą i pra
nešimą Lietuvos Ministeris Pir
mininkas Galvanauskas atsiun
tė kabelį pavesdamas Atstovy
bei pareiškti Amerikos vyriau
sybei Lietuvos gilią užuojautą 
del prezidento mirties.

Antradienio vakare visos Wa- 
shingtone esančios svetimų ša
lių atstovybės uždėjo savo sim
patijos išreiškimui mirusiam 
prezidentui vieną bendrą didelį 
vainiką. Paskutinei pagarbai 
atidtiti trečiadienio ryte buvo 
buvo susirinkę White House vi
sas diplomatinis korpusas, daly
vaujant ir Lietuvos Atstovui, 
ir iš ten palydėjo prezidento 
Hardingo kūną iki Capitol, kuir 
buvo atlikta pamaldos ir iš kur 
vėliau kūnas buvo išvežta Har
dingo tėviškėn palaidojimui.

ANGLŲ SPAUDOJE APIE PRASTAS 
ATSILIEPIMAS APIE LIETUVĄ

Anglijos laikraštyj Manches
ter Guardian ir Amerikos —The 
New York World, Cleveland 
Plain Dealer ir kt., žinoma žur
nalistė p. Clare Sheridan rašo 
apie savo įSpudžluS iš kelionės 
Lietuvon. Nebūtų svarbu kar
toti jos rašto musų spaudoje jei 
ne tai kad kaikurios jos pasta
bos yra vietoje, kaikur ji drū
čiai perdeda, kaikur vėl ji kal
ba lyg keno įgulndyta, Supykin
ta, kam nors ar už ką nors agi
tuodama. Ir svarbiausia yra 
tai kad jai jau pasiskubino pri
tarti vienas iš Lietuvių, tai yra 
Casimir Pilėnas, “Former Di
rector of Political Intelligence 
in Lithuania”, savo laišku į N. 
Y. World redakciją, sakydamas 
kad p. Clare Sheridan aprašy
mas Lietuvos sąlygų yra ge
riausia kokį tik jam kur (prisi
ėjo skaityti!..

Del tų tad priežasčių mes su
minėsime šį p. Clare Sheridan 
straipsnį plačiau. Yra jame 
vietų į kurias privalo atsakyti 
nebe p. Cąsimir Pilėnas, nebe 
Jįąs kitas iš šiaip eilinių pilie
čių, 'bet oficialiai pats Lietuvos 
Atstovas Amerikoje, kad apgy
nus Lietuvos gerą vardą ir gar
bę.

štai svarbiausiosios to straip
snio vietos:

“Įvažiuojant iš Vokietijos į 
Lietuvą, autorė Klaipėdoje dar 
nejautė jokios permainos, — 
“... .Memelyj jauties visai kaip 
Vokietijoje, skirtumo nesima
to. Tik po to kaip jau peržen
gei senąją Rusijos sieną, pake- 
ljui_į Kauną, jau gali daryti su
lyginimus. Išsyk pamaltai ba
sus kaimiečius, sugriuvusius na
mus, purvinus kelius; yra žmo
nių gyvenančių urvuose, prie 
kalnų, žeme stogus pridengę... 
Tai buvo Rusijos Imperijos po
litika laikyti provinciją tamsy
bėje... Kultūrai leista buvo 
kilti tiktai iš Rusijos.

Idjm& iš tų septynių priklauso 
Amerikos Konsulatui.

“Kaip Rusija paliko taip 
ir yra.

“Lietuva šiandien yira toki 
kokią imperinė Rusija paliko, 
pirmyn tepadarydama labai ne
daug ruožų. Valstybė išsėmė 
jiegas didžiauėiom savo pastan
gomis išsilaikyti kaipo nepri
klausoma valstybė ir užlaikyti 
armiją visai neproporcingą val
stybei. Šalis turinti 2,000,000 
gyventojų užlaiko 80,000 karei
vių ir 37 generolus.

“‘Jaunosios valstybės yra kaip 
ir jauni vaikai, pirmučiausia jie 
žaidžia kareiviais’.... Senovės 
laikais Rusijoje nedaug kas ir 
težinojo, tegirdėjo apie Kauną, 
kurs buvo mažas provincijos 
garnizono miestais, šiandien jis 
yra valstybės sostinė.

“Blogai brukuotomis apdris
kusiomis gatvėmis' važiavau į 
geriausi, valdžios užlaikomą, ho- 
telį, kur kiekvienas yra taip ne
mandagus kaip tiktai galima, 
ries žino kad jokie skundai prieš 
valdžios tarnus nieko neveiks. 
Nelaimei kaikurie tų hotelio 
tarnų yra bulvę Amerikoj. Pusė 
civilizacijos yra blogesnė ne 
kaip jei jokios nebūtų. Tie kas 
yra tiesiog prasčiokai ir bemok
sliai, yra daug našesni už tuos 
kuriuose išsivystė tam tikras 
pretensionalumas.

“Katino hotelio porteris pa
prašytas ką nors padarylti kals 
■kartas atsako kad jis yra ‘už
imtas’. Jis norėjo pasirodyti 
kad jis nękuo užimtas labiau 
negu didžiausio New Yurko .ho
telio porteris. Valgykloje tar
nai ruko popirosuS, net valgį 
prie stalų nešiodami. Papra
šiau kiek šilto vandens nusi
prausti, — tarnaitė atnešė man 
lašelį vandens kavos puodelyje. 
Paprašiau maudynės, ir reikėjo 
užmokėti $1. Visame Kaune 
yra septynios maudynės. Gy
ventojų yra 247,000. Trįs mau-

“Kauno gyventojai visi žydai.
“Išskyrus armiją Kaunas yra 

išimtinai žydų apgyventas. Ga
ro laikais žydams buvo liuosai 
leidžiama apsigyventi kai ku
riuose centruose, frr ’vienas ’to
kių centrų buvo Kaune. Jų 
skaičius pasidaugina kasdien, 
ačiū tam faktui kad kasdien žy
dai, lyg nujausdami prisiarti
nančią antisemitinę reakciją, 
bėga Lietuvon iš Sovietų Rusi
jos.

“Jie nėra panašus tiems žy
dams kuriuos teko kuir matyti, 
jei bent tiktai scenoje rodo
miems tipams. Jie gyvena pri- 
mitiviu gyvenimu, pakrypusio
se gryčiose, iš lentų sukautose 
kiemuose palapinėse. Užu di
džiosios gatvės miestas yra ap
statytas griūvančiomis, purvi
nomis lindynėmis; kuriose (gyve
na ‘šylokai’. Didžioji gatvė yra 
nusodinta liepomis ir mažomis 
krautuvėmis, viena 'kitai pana
šiomis, kur languose rodoma 
drauge ivi-kasį žvakės,-.muilas, 
drabužiai ir apelsinai.... Ro
dos kad čia nėra kompeticijos, 
nėra bandymo specializuosis ko
kiose nors šakose; išskyrus lom
bardus. Kitur llainge matai net 
ir sobdlius, tik kažin kas eina 
juos pirkti....

“Mano atkeTiavimo dienoj bu
vo inauguracija naujo preziden
to, kurs liko išrinktas diduma 
tiktai keturių balsų. Miestas 
buvo pilnais kareivių ir muzi
kos. Infanterija nešiojo Vokie
čių plienines .kasimų kepures. 
Kavalerija turėjo prie durtuvu 
vėlukus. Bet labiausią metėsi 
Į akis policija uniformose trijų 
savaičių amžiaus! Jų unifor
mos šviesiai mėlynos, kaip An
glų policijos, ir tropikiniai hel- 
metai ant galvų ir gi mėlyni! 
Gandas ėjo kad riša tai buvo 
pirkta čėko-SHovakijoje! Po
licija buvo labai užimta savim, 
labai elegantibė ir nuolaitos vie
ni kitus salititavo.

“Bet oras buvo labai šaltas. 
Man pasakojo kad Kaune retai 
tebūna tikra -vasara ir žiemos 
būna ilgos ir šaltos, Įstabu 
kam reikalingi tie tropikiniai 
helmetai! Bet valstybė labai 
didžiu.ojas'i savo uniformuotais 
tarnais, ir visur jaučiama mili
taristinė atmosfera.

liausiam žmogui, yra žinoma 
kas buvo su depozitais kuomet 
Lietuvoje buvo vartojama Vo
kiškos markės. Tą gerai žino 
ir p. Clare Sheridan. Tat mums 
ir nesuprantama kaip ji dryso 
drėbti valdžiai į akis tokį kri
minali intarimą: autorė aiškiai 
nurodo kad valdžia nusukusi 
(‘'savęs išlaikymui”) to Ameri
kono Lietuvio $14,300. šitokiai 
kaliumnijai turėtų atsakyti Lie
tuvos Atstovybė tame pačiame 
Idfldraštyje. K viso matoma 
kad tas Amerikietis išsimainęs 
savo $15,000 į markes sudėjo 
jas į banką; po metų laiko jis 
ir atsiėmė tokį pat skaičių 
markių, bet jų vertybė dolariais 
jau buvo nebe $15,000, tik $700. 
Tačiau čia nėra kalta nei val
džia, nei bankas. Todėl p. darė 
Sheridan šmeižtas paleistas Lie
tuvos valstybės adresu leidžia 
spėti kad autorė anti-Lietuviš- 
kai propagandai buvo keno nors 
inprašyta, ar gal ir apmokėt?.

Toliau ji rašo sekančiai:
“Kurį laiką Kaunas buvo su

jungtas su pasauliu orlaivių su
sisiekimu iš Paryžiaus, per Ber- 
liną, į Maskvą. Tais laikais ga
lėjai nuvykti į Karaliaučių per 
vieną valandą laiko*,' kaip man 
vienas Amerikietis pasakojo, 
šiandien traukiniu iki Karaliau- 
čio reik keliauti devynias valan
das, ir orlaiviai aplenkdami 
Kauną sustoja Klapėdoje vien 
del tos priežasties kad iš sep
tynių nelaimingų atsitikimų to
je susisiekimų linijoje šeši bu
vo Kaime del labai nelygus že
mės orlaivių nusileidimo vieto
je. Paklausta delko nesulygi
nama. laukas (80,000 kareivių 
neturinčių ką veikti galėtų to
kį daubą, aflikti), valdžia ąt&a- 
kė, be jokio susidomėjimo,, kad 
orlaiviams sustoti laukais buvo 
labai geras Lietuvių orlaiviams 
tai delko jis nesąs geras Vokie
čiams ?....

“Tiltai yra tikra brangenybė.
“Kaunas yra karo padėtyje ir 

pati Lietuva yra ‘karo padėtyj' 
nuo pat valstybės atsiradimo. 
Tiltai yra saugojami, bet iš to 
nereikia spėti kad tikrai karas 
gali prasidėti. Tiltai yra sau
gi ami dėlto kad jie yra labai 
brangus, ir dėlto kad, jei kas 
nors jiems atsitiktų, niekas ne
žino kaip juos galima atstatyti!

“Valdžia yra labai užsiėmus 
rinkimu dolarių. Išlėto ir rū
pestingai ji jau surinko gan ge
rą nacionalį dolarių iždą. Do- 
laris irt ėjęs į nacionalį banką 
jau nebeišeina. Prieš tuos do- 
larius leidžiama yra popierinės 
notos vadinamos litas, ir tautos 
pinigai šiandien yra pastovus. 
Tas karštis su kuriuo renkama 
dolariai galėtų įrodyti į laukia
mąjį lito puolimą. Dešimts li
tų sudaro vieną dolarį- Dau
giausia tų dolarių ateina Lietu
von nuo Amerikos Lietuvių. 
Faktinai, valstybė yra beveik 
išimtinai užlaikma ir tvirtina
ma tų kurie išemigravo Ameri
kon. Kai kurie jų gryžta atgal 
Įsu dailu ‘turteliu’, kaip pavyz
džiui vienas gryžo su $15,000, 
[kuriuos sudėjo į banką. Už me
tu laiko atsiėmė savo kapitalą 
iš banko kad nusipirkti ūkį, bet 
jo kapitalas per tą laiką miste- 
ringai susitraukė iki $700. Val
džia nėra kvaila savo metoduo
se išsilaikymui....”

šitą vietą mes tyčia pabrau
kėme: kiekvienam, kadir kvai-

“Pagerinimų Nesimato.
“žmonės kurie gyveno Kaune 

per keletą metų sako kad kai- 
kurie sąlygų pagerinimai pa
lengva jau matoma. Gal b uiti 
kad tokio greitumo pagerinimui 
matoma yra ir Sovietų Rusijoje 
arba ir Angoroje. Bet kada Lie
tuviai kalba apie Karaliaučių 
kaipo apie tašką ant jų žemla- 
pio tai žiuri ar kalbėtojas ne
juokauja.

“‘Kara’liaučhi's! Prūsų tvar
kos ir rea'kcionizmo branduolis. 
žinant tai kaip aš žinau, mene 
juokai tik ima iš tariamojo Lie
tuvių viešpatavimo. Jie taip 
jau savinas! Vilnių nuo Lenkų, 
bet Vilniaus paties naudai, ar 
jis yra Lenkų ar bus Lietuvių 
valdomas, nedaug skirtumo te
bus. Bet Klaipėdai būti Lietu- 
' (Užbaiga ant pusi. 2, kol. 5)

Nužudė Pačią ir Uošvę
Medford, Mass. — čia tūlas 

Tsekos susintas ir kaltinamas 
nužudyme savo žmonos ir jos 
motinos. Išvežęs vaikus į Bos
toną, jis sugryžo, supjaustė tų 
moterų lavonus 'ir Svidėjo Į dė
žes, užkaldamas jas. Pasiėmęs 
žmogų su automobiliu jis prašė 
nuvežti jį į Bostoną su tom dė
žėm. Vežikas pradėjo nu'žurė- 
ti, ir kada West Medforde pri
važiavus lipę tiltas buvo iškel
tas ir Tsekos- ėmė nešti dėžes į 
pievą tolyn, tuo gi tarpų veži
kas Įkišo pirštą į vieną skrynią 
ir pajuto kūną. Tuoj nubėgo 
į miėstelį ir pasakė tai pirmu
tiniam sutiktam policistui. Su
ėmus Tseką, jis prisipažino prie 
žmogžudystės.

Italijoj, Kalabrijoj, žaibas 
užmušė aštuonis žmones. Dide
li karščiai Italijoj. Alpų kalnų 
viršūnių sniegai tirpsta nuo di
delės šilumos.

žuvo 23 turistai. Francuzijoj 
omnibusui sudužus kalnuose už
mušta 23 keliaunmkai-turiStai.
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kaip su laikraščiu. Tikėti 
tiktai tokiose mokyklėlėse 

musų jaunimo išganymas 
ištautėjimo, negalima. Taip 
nėra išganymas ir tiktai

Is Lietuvių Gyvenimo g
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BROOKLYNĮO ŽINIOS’
Ką komunistai nori atsiekti? I 

Rugp. 2 d. SLA. 83 kuopos su
sirinkime įvyko labai nemalonus 
atsitikimas. Susirinkimas at
ėjo visas “Laisvės” štabas su 
jos trečiojo redaktoriaus pagel- 
bininku Siurba priešakyje. At
ėjo ir pats “generolas” Bimba 
išklausyti savo dekreto, kurį 
jam SLA. Pildomoji Taryba iš
nešė už jo nuveiktus darbus del 
SLA. “gerovės”. Tuojau po ati
darymo susirinkimo, kuopos pir
mininkas perskaitė SLA. Pild. 
Tarybos nuosprendį kad Anta
nas Bimbo yra išmetamas iš S. 
L. A. už laužymą SLA. įstatų ir 
siundymą SLA. narių prieš Pil
domąją Tarybą. Tuojau pakilu 
šauksmai: vieni prašo balso', ki
ti duoda įnešimus, treti siūlo 
gatavas rezoliucijas, ketvirti ro
do SLA. įstatų paragrafite, ir 
taip visi jau kartu užtraukė sa
vo nesutaikomą sutartinę. Bet 
kuopos pirmininkas paaiškino 
kad negali dabar priimti jokių 
įnešimų, nei rezoliucijų tame 
klausime, o tik pasiūlė kreiptis 
į SLA. Seimą, o patį A. Bimbą 
paprašė apleisti susirinkimą. Na!; 
tada, brolužiai, atsivėrė tikri 
pragaro vartai.

Toliau, apkalbant paskyrimą 
iš SLA. $500 stipendijos augš- Į 
tesnius mokslus einantiems be
turčiams studentams Lietuvoje. 
Komunistai rėkė prieš; Siurba 
šaukia kad visi balsuotų prieš; 
J. O. Sirvydas šaukia kad visi 
balsuotų už; Sirvydui pritarė ir 
socialistai. Pašoka nuo krėblo 
Kersulis ir pribėgęs prie F. Raš- 
kevičiaute (socialisto), pakiša po 
nose jam kuštį ir šaukia: ‘,Sma- 
laviri, asile” ir tt. Raškevičius 
stumasi Kersulį nuo savęs, visi 
komunistai rėkia kad „smalavi- 
riai muša Kersulį (komunistą)’’.

Balsuojama. Už įnešimą bu
na 18 balsų, prieš — 16 balsų.

Toliau, paduoda įnešimą V. 
Sirvydas kad Keršuliui butų su
spenduota balsas ant vienų me
tų už pasikėsinimą muštynei su
sirinkime, koliojimą narių ir ne
klausimą kuopos pfrmi’nįnko. Di
dumos balsų įnešimas priimama.

Antgalo perėjo įnešimas kad 
SLA. Pil'd. Tarybą perorgani
zuotų 83 kuopą. Tas visai pa
kirto Maskviečiams Kantrybę.

Einant iš susirinkimo, komu
nistų didvyris Buivydas sumu
šė kitą kuopos narį, Bubnį, už 
ta kad jisai balsavęs už skyrimą 
moksleiviams $500. Bubnys ap
skundė Buivydą už pastojimą 
kelio. Kuomi tas užsibaigs at
eitis parodys. S. i?.

lieka ant sekančių mėtų. Pasi
rodė jog pasilieka tik apie pen
ki mokiniai. Pirmininku išrin
kta J. Paukštyte, raštininku Slei- 
nis, prie to išrinkta kiti valdy
bos nariai.

Kaip paprastai, moksleiviai 
atsisveikinėjo su savo (draugais. 
Pirmiausia L. Tironaitė tarė ke
letą žodžių, nes ji užbaigė mok
slą ir apleidžia Valparaiso. Se
kantį metą ji (mano augščiau 
mokytis Chicagoje. Kitais iš- 
eilės atsisveikino A. Rakauricas, 
kuris apleidžia Valparaiso 
žiuoja i Chicagą, kur stos 
dicinos mokyklą. Toliau 
sveikino J. Kasirauskas, 
irgi išvažiuoja Į medicinos mo
kyklą. Jovaišas taipgi užbaigė 
priemedikos mokslą ir stos mo
kintis medicinos.

Paskiausis atsisveikino Kaz
lauskas, kuris užbaigė 
rystę. Jis War maino 
chemišką inžinierystę. 
na kad jo sumanymas

Keletas žodžių apie Valparai- 
■ jso mokyklą. Valparaiso mokyk

loj yra geriausia pinga Lietu
viams mokslą siekti, nes galima 
i į ją įstoti visai be mokslo ir iš
mokti profesijos, čia Lietuviai 
moksleiviai turi (savo 'draugiją, 
ir ta draugija turi labai didelį 
'knygyną, kuriame randasi visos 

Į Lietuviškos knygos ir žurnalai 
bei laikraščiai. Taipgi Lietuviai 
turi Lietuvių kalbos klesas ku
rias mokykla duoda ir apmoka 
mokytojui.

Valparaiso mokykla atsidarys 
spalio 1 d. Kaip praneša mo
kyklos prezidentas, įtekančiais 
metais manoma turėti mokyklo
je apie tris tūkstančius mokinių.

Netoli Valparaiso yra mies
tas Gary, Ind. Tenai atsidarė 
nauja mokykla, Gary State Col
li— Tenai mokinama įvairių
mokslų, vienas iš tų yra bakte
riologija, kurį galinta greitai iš
mokti ir gauti darbą. Jei ypa- 
ta yra Suv. Valstijų pilietis, ga
li lengvai gauti darbą prie val
džios, ir užmokesnis yra geras. 
Gary State Kolegijoj mokinis' 
įgali dirbti ir mokintis, nes yra 
•kursai dienomis ir vakarais, o 
darbą galima gauti visada, nes 
Gary yra didelis miestas ir yra 
daug darbų.

šitose vakarinėse valstijose 
yra gerų progų mokslui pasiek
ti kurie tik nori mokytis. No
rintieji nelaukit metus ar ki
tus bet pradėkit tuojau, nes 
mokslas nėra pasiekiamas į 
trumpą laiką. Norėdami plates
nių žinių kreipkitės šiuo adresu: 

Ig. C. Perminąs,
751 Cyrus St. Valparaiso, Ind.

ir va- 
į me- 
atsi- 

'kuris

aptieko- 
fmokyitis 
Linkėti- 
įvyktų.

VALPARAISO, IND.
Rugp. 3 d. atsibuvo L. L. M. 

D. susirinkimas, kuris buvo vie
nas iš svarbiausių, nes buvo 
renkama valdyba ant sekančių 
metų. Suteirinkiman atvyko vi
si Lietuviai moksleiviai, kurių 
yra apie 20.

Susirinkus visiems, pirminin
kė L. Tironaitė atidarė susirin
kimą. Po kitų reikalų, prasidėjo 
valdybos rinkimas. Pirmininkė 
paklausė kiek moksleivių Ipasi-

WORCESTER, MASS.
Pas mus draugijose (randasi 

tokių narių kurie savo darbais 
pažemina Lietuvius ne tik tarp 
savųjų, bet ir tarpe Anglų. L. 
U. Klubas yra tai didžiausia or
ganizacija šiame mieste, turi su- 
virš 800 narių. Klubas turi ga
na puikų savo vasarnamį ant 
ežero kranto kur atsibuna Šo
kiai ir Įvairus programai, kuo
mi Lietuviai patraukdavo net
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VASARA JAU GREIT PASIGAIGS 
Ir vėl Lietuvėms Žmonėms Reiks Pagalbos. 
Nepamirškite — ir kitiems pasakykite — kad 
“DIRVOS” Agentūra kuogeriausia patarnau
ją savo viengenčiams persiuntime pinigų 

Greičiausia, Geriausia ir Pigiausia.
Litais ir Dolariais išmokame po visą Lietuvą.

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Avenue :: :: Cleveland, Ohio

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

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkp Ruffles savo aptiekojo Šiandie už 65c,, arba prisiųakito 76c. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
1O4-1I4 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

KA SAKO KITI APIE 
MUSŲ “YOUNGER

SĘT”
Amerikos Lietuviai yra to

kioje paldėtyj kad visvien mes 
neišsaivgoteiiine jaunosios gerat- 
kartėte nuo Amerikinėj imo ir 
nuo Anglų kalbos. Amerikos 
kultūra, jos spauda, jbs gyve
nimas visvien traukia iš musų 
tarpo jaunimą į savo “melting 
pot” ar mes to norime ar ne.

Prieš šitokį faktą nereikia 
lužsimeikti. Juo aiškiau įžiūrė
sime pačias Amerikonėjimo 
priežaterils, tuo geriau įsuprasi- 
me kad nuo suamerikonėjimo 

| nesulaikysime priaugančiosios 
Ir belieka j ieškoti prie- 

Pla- monių jaunimui kiek galint li

įįį——————....................—"•i-mirn-—■—•••—■"•mimimniinriii—iį|
narių energija yra visai 

nupuolus prie veikimo, daugiau
sia užsiimama tik kortomis ir 
gėrimu.

Rugp; 5 d., 2 vai. ryte, poli
cija areštavo 31 kaziminką ir 
nugabeno Visus į stotį, kur turė
jo pasidėti po ?10 parankos, o 
ant rytojaus buvo teismas. Vi
ši nubausta užsimokėti po $3. 
Jie gi apiplėšė policijos stotį iš
grobdami degtinę ir alų ką bu
vo prohibicijos agentų surinkta 
iš kur nors. Policija sako jog 
tie musų kaziminkai daug pa
darė nuostolio. Sako, rodos su
ėmė negirtus, o kaip paleido po 
kaucija; visi buvo girti. Tuojau 
suprato kad vyrukai išgėrė po-Į kaitos, 
licijoj sudėtus svaigalus.
čiai vietos Amerikoniškuose lai-Į gįau prie jnuSų palaikyti. Kad 1 
kraščiuose buvo aprašoma apie tai atsiekus, reikia jam duoti 1 
tąjį Lieturių U. Klubą, kad Lie-1 to ko jis reikalauja: jo paties i 
tuviai yra kaziminkai, ir ft. organizacijų, jo spaudote, ir tt. ]

šitoks narių pasielgimas yra Mes negalime plačiai jo suorga- i
• didelis organizacijos ir Lietuvių nižuoti bent tuo tarpu; nes dar ' 

vardo pažeminimas. Tas Klube įr suaugusiųjų organizacijos rei- ;
■ turėtų būti panaikinta, bet gi kai au j a daug darbo ir laiko Skd i
• ne tik nariai tą daro, bet ir pa- tiek sutvirtės kad galės plačiau ] 
i ti valdyba, * nes tarp areštuoti)- rūpintis savo jaunimo reikalais.
■ jų 'buvo valdybos narių. Tokie “Dirvos” Redakcija permato 

nariai turėtų būti nubausti ar nca<j jaunimui pavestas Alngių 
net iš Klubo prašalinti. Narys. ka]ba skyrius laikraštyje atneš

Kita negraži byla. Vietims keleriopą naudą.' čia aiulgūteieji 
Lietuvis fotografištas J. ^er-ls|j{aj^y.(jainj apje savo reikalus 
nius patraukė atsakomybėn Dr. pąiengyėlia pradės domėtis taip 
F. S. Zurvilą, dentistą, kaltin- Į Lietuva, taip ir savais, kaipo 
damas paviliokime jo žmonos, ir Abnerikos Lietuvdlų, reikalais: 
reikalauja $10,000 atlyginimo. įajgį, j6j j.je neįcaRbėls tarp sa- 
černius buvo pareikalavęs dak- vgį Lietuviškai tai vfegi galės 
taro atlyginimo iki rugp. 1 d., japs.tįa Lietuviais. Toliau, ačiū 
bet kada daktaras to nepadarė, tokiems Angliškiems musų lai- 
čemius paėmė advokatus Ir už- liįjrašeių skyriams, jų tarpe su
vedė bylą. Kuomi tas dalykas Kj]s įjeja ofganiziuotis. Tokias 
užisbaigs nežinia. Kor. jaunimo organizacijas tiktai jis

pats ir tegali vetsi. Senesnysis
PARYŽIUS elementas neprivalo į jais kištis, 

Dabar čia šilta, ir prie tų kar- tfk Pn^bėti patari-
ščių Francuzų politinis nusima- mals ir P-
nymas keičiasi. Svarbiausia tai “Diįvai” įvedus skyrių “‘The 
kad su Anglais ėmėsi kivirčytis, Younger Sėt”, teko nemaža iš- 
ir ko tik iki muštynių nepriei- girsta nuomųnių ir už ir prieš šį 
na kartais su ,‘Sunday Times”, bandymą. Tomis nuomonėmis 
“Observer” ir kitokiais Anglų Į mes ir su sfltiailtyitojaite pasidali- 
žymiais dienraščiais. Iš Fran- name.
euzų pusės tie visi kivirčai 1. — “Vienybė”, No. 59-me, 
atspindi dienraštyje “Temps”, pasijuokė iš musų darbo rašy- 
nes tas yra Paryžiuje didžiau- dama sekančiai:
sias ir Svarbiausias iš valdžios “Kuomet kiti ^laikraščiai vis 
organų. I rūpinasi įvesti kokius naujus

žinoma, tie ginčai gali prives- skyrius”, tai jais neapsileidžia 
ti prie visko, ir prie bafeiausio ir ‘Dirvą’. Ji įvedė anglišką 
karo. Dėlto dabar DM. Britą- skyrių. Mat, sakoma, lietuviai 
nija ir Francuzija ginkluojasi nelabai Sparčiai amerikOnizuo- 
visais galimais budais, būtent jasi, be to lietuviai daugiau tur 
oriaivininkystės srityje, iš ko ir .pinigų už amerikonus ištautini-

- daugumoje ir ginčai kilo, ir vis mo reikalams, todėl šitas suma- 
susiranda jų daugiau, kaip ka-1 nymas labai maloniai bus pate vei
dą ir itin karštų. Kitos — silp- kintas.... amerikonų. Su-Yan- 
nesnės — valstybės iš

, juokus krečia ir laukia 
j pasinaudot.

Birželio 23 d. vakare
nisfcai buvo surengę demonteitra- Ikoninti Lietuiyius tik juos (čia 
ciją net pas pačią Operą, iš ko gimusius) prie musų palaikyti, 
buvo daug baimės. Viso mies- Praktika jau parodo kad čia gi
to policija buvo pastatyta ant mūsieji vaikai, niekados pirma 
kojų. Bet abelnai viskas apsi- nežiūrėdavę Lietuvių laikraš- 
ėjo ramiai, išskyrus keletą areš- čių, dabar laukia “Dirvos” į na
tų. Komunistai pasikoliojo, pa- mus ateinant, ir savo skyrių 
sirėkė, pasigrumojo, ir išsiskir- “The Younger 'Set” skaito. Skai
stė gulti. tydami jį, prieina ii' prie 'kitų

Karaliaus bernams dabar nte straipsnių. Pas juos jau kyla 
visai riestai einasi. Savo dien- susidomėjimas ir tuo kas yra 
raštį ir organą vargais negalais Lietuva, ką veikla jos jauni- 
teišleidžia, nes darbininkai ne- mas, etc.
nori dirbti Respublikos ' prie- ( Taigi mes dirbame ir pinigus 
šams. Taipjau už kėlimą muš- dedame ne Amerikoninimui, bet 
tynių gavo į kailį, nors ne po kam laitam iš ko Liėtuviams 
daug: pats svarbiausia redakto- Amerikoje bus ateityje nauda.
rius, Charles Maurras, gavo ke- ---------------
turis mėnesius kalėjimo ir 500 2) “Amerikos Lietuvio” Re-
frankų užmokėti, kiti po mažiau dalktorius g. V. S. Jokubynafs 
nubausta. taip jau nemato naudos Angliš-

Paryžiuje gimė dar vienas so- kame skyriuje. Jis šitaip rašo 
cialistų dienraštis ir sakos kad “Dirvos” Redakcijai: 
spausdinąs daugiau 600,000 eg- "Lietuvių vaikų palaikymui 
zempliorių į dieną. .prie lietuviškos dvasios reika-

Jurgis Išalkęs, linga juos suorganizuot tam tik- 
....... . rinINII A . ron draugi j ėlėn ir toje juos mo-
NAUjl LilIOIInIAI l.|inlt Letuvišlkai dainuot, lošt

Jura, -r- Romanais. B. Kdller- kokį veikaluką, ir prie to kai
man, vertė K. Puida. “Aušros” bos, rašymo ir skaitjuno. Tokiu 
knygyno ledihys. Kaunas. 1923 budu jie jau nuo mažens ffietur 
m. Pusi. 258. viškai auga. Daryt mėginimus

Vokieičų Kalbos Gramatika, laikraščiuose gaila laiko, šėmis
, — E. Mittelsteiner. “Vaivos” gali paliudyt pasekmes, kiek jis 

B-vės leidinys. Kalunas, 1922 laimėjo su savo ‘Busteriu’. čia 
m., pusi. 103. Naujojoj Anglijoj tokių mokyk-

Garbė. —H. Sudermanas. Ke- lėlių yra kiekvienoje didesnėje 
tūrių veiksmų vaidinimas. Ver- lietuvių kolonijoje,'dr tokiu bu
te K. Puida. “Skaitymo Biblio- du vaikai prasilavina. Tik jau 
teka” N13. švietimo Minister!- nereikia to reikalaut iš paaugu- 
rijos 'leidinys. Kaunas. 1922. siu, o ypač vaikų. Pereitoj žie- 
Pusl. 205. Vaidinimui reikia. 17. moj aš pats tokią mokyklėlę ve- 
asmenų. džiau ir žinau kaip dalykas ei-

Musų žinynas. Karo Mokslo na.” 
ir Istorijos žurnalas. IV tomas, 
N12. Redaguoja Kap. V. Stepo
naitis. Kaunas. Leidžia Krašto 
Apsaugos Ministerijos Karo 
Mokslo Skyrius. Putei. 176. Kai
na Kaune 4 litai.

nes
kad
yra
nuo
jau
laikraštyje, bet ir viena ir Id- šiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiii 
ta priemonė, tikslingai panau
dojamos, daug prigelbės prie 
bendri)jo tikslo.

GERB. į?
^Spragilo kampelio^ -

to tik kis.”
progos Panašiai pasakė ir “Saulė”.

Ir sveikas juokas yra sveika, 
komu- Bet musų tikslas yra ne Ameri-

S) Senas musų Chicagietis 
veikėjas, Dr. A. L. Graičunas, 
šitaip rašo mums apie musų 
“The Younger Set”:

"....'The Younger Set’ — 
gražus sumanymas, bet ar už
teks ištvermės ir ar Amerikos 
Lietuvių laikraštija rems ir ska
tins tėvus kad savo vaikams in- 
duotų į raukas pasiskaityti. Be
veik visi Lietuvių laikraštinin
kai nenori giliau ir toliau maty- 
tyti — dargi sunku juos kartais 
ir intikrinti ir inprašyti jei ko
kis nors klausimas siekia toliau 
už šių dienų ribas, štai kad ir 
‘Gydytojas’, kurio tikslu yra 
auklėti sveikatų ir veiklią tau
tą. Am. Liet. Dakt. Draugija ' 
leidžia ‘Gydytoją’ iš pasišven
timo, su nuostoliais, tuo tarpu , 
laikraštMnka’i Ine -tik (nepare
mia to darbo, 'bet dar vadina A. 
L. D. Dr-ją ‘gaudagrašiais....’ ' 
Kaip šitai išaiškinti? Ar tai 
pavydas, ar indiferentiškumas, 
ar nepermatymas svarbos ?....

"Tas pats bus ir su jaunimu 
— čia augusiu, čia augęs ir 
paniekęs auigštesnį mokslą, yra 
perdaug rimtas, rimtai žiuri Į 
pasaulį. Pusiau gi išauklėtas, 
išėjęs Public School ar Pampi ji- 

■ nę Mokyklą, yra tik medega žy- 
i dams išnaudoti t. y. su jų pa- 
; galba žydai ir kiti svetimtaučiai 
i panaudos juos kaipo Įnagius 
, eksploatacijai savųjų brolių Lie- 
• tuvių. Gal bus aišku prie ko ve

da musų vadai ir grinoriška lai
kraštija? čiagimiai profesio
nalai — jie gana tvirtai atsisto
jo ant kojų Amerikos Įstaigose, 
vieni valstybėje, kiti biznyje, 
— Lietuva vargiai supras juos 
ir tur būti niekados nepakvies 
jų pas save ir neduos pirmeny
bės gyvenime. Kas nežino kad 
didė diduma Lietuvos gyvenimo 
vadų yra šmugelninkai ir užsi
spyrėliai ‘doktrinieriai’.

“štai kokiose sąlygose tams
tos atsiduriate savo darbą vary
dami. ‘Aš neužvydžiu ir neuž- 
vydėSiu jei atsieksite laurų’ ar 
vainiko, kurį tikrai pritiks ant 
galvos užsidėti, — aš tikrai vi
somis jiegomis tamstų sumany
mą remsiu, visomis jiegomis 
stumsiu priešakio.... Gal būti 
kad gabi ranka pajiegs nors su
dominti visuomenę?....”

ta. O tavo dūšia, vaikeli/ 
amžinai pekloj degs ir tavo 
gyvenimas bus nepalaimni- 
tas.

— Na kodėl tetulė taip 
manai? .

— Vaikeli, kaip padarei 
taip ir bus. Kas matė šitaip 
išnevožyt šventą vierą ir 

| prasižengi prieš Dievą?
— Ką dabar tetulė sugal

vojai?
— O kaip tu šliubą ėmei, 

A? Ar tai šitaip geri kata
likai daro ? Aš nuo pat an
kstyvo ryto nubėgus į baž
nyčią laukiau kada atva
žiuosit, ir iki pat vakaro ne
sulaukiau. Paskui tik iš
girdau kaip atsitiko! Ne
tikras tokis surišimas, ba 
nebuvo po alkių Dievo:

— Dievas, tetule, visur 
randasi ir viską mato. Tai
gi klysti taip kalbėdama.

— Vaikeli, kai tu dabai’ 
ženotas tai gal pas mane ir 
neturėsi laiko ateit, tai aš 
sumisliau pas jus atsilan
kyt. Ale kodėl neatsakei: 
“Ant amžių!” ar negirdėjai 
kad- aš jus dievobaimingai 
pasveikinau į stubą ineida- 
ma?

— Aš ir tetulę rodos šir-

TETULĖ SVECIOUSE
PAS GERB. SPRAGILĄ

—- Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus.

— O, sveika-gyva, tetule, 
taip netikėtai pas mus atsi
lankei. ••

Nėra abejonės kad valkų me
no draugijėlės, mokykla, orga
nizacija atlieka didelį kultūrin
gą darbą. Bet nei šit mokykla, 
nėi su draugija neprisieksi taip . 
plačiai prie jaunosios visuome- Įnijois.

Svetimi apie Lietuvą 1
(Tąsa nuo puri. 1-mo)

vos valddžioje, vietoje Prūsų, i 
yra visai kas kita. Ir vienok •’ 
gi čia yra štai žemesnėsės civi- 
lacijos formos kurioms Vokie
tija yra pavedama, ačiū jos nu
ginklavimui ir ekonominiam iš- 
d raškymui.”

Tai tiek rašo p. Clare Sheri
dan apie Kauną ir Lietuvos vy
riausybę. Kitame straipsnyje 
ji dar rašo apie Lietuvius, žino
ma, apverkdama Ameriką kad 
ji turi priimti į savą laisvas ir 
augštai kulituringas sąlygas to
kius žemos kultūros žmOnes 
kaip Lietuviai, kurių gyvenimo 
lygmalą (“standard”) ji prily
gina prie New Yorko East Side 
Italų....

Mums yra 'aišku kad pati Lie
tuva, pats Kaunas yra kaiti jei 
panašus raštai apie Lietuvą iš
eina Į pasaulio spaudą, šitų 
straipsnių autorė buvo Kaune 
birželio mėnesyje. Visi Lietu
viai tuo laiku išvažinėjo atosto
goms. Seimo atidarymo ir pre
zidento inauguracijos metu ne
buvo kam pasirūpinti susipažin
ti su žurnaliste, niekas nepasl- 
■kvetė jos ant garsaus Kauniš
kio “fifokloko”, neparodė to ką 

. Lietuva tikrai yra laimėjusi, 
kiek yra nužengusi progreso ke- 

i liu. Visas informacijas ji, ma- 
• tomą, sėmė iš konsulo raštinės, 
i — b toje raštinėje ir gi Lietuvą 

tiek tepažįsta kiek per langą 
mato....

Lietuvos žmonės turėtų pasi
rūpinti kad svetimšaliai atvyks- 
tąntieji Kaunan nebūtų palie
kami Metropolio Kotelio grubi- 
jonų malonei: ypatingai reikia 
skaitytis sū tokiais svetimtau
čiais kurie prisideda prie suda
rymo užsieniuose viešosios opi-

V. K. R.

— Ale, vaikeli, aš ant ry
tojaus buvau nubėgus pas 
kunigėlį ir paklausiau ar ge
ras nainie imtas ir be kata
liko kunigo šliubas, tai ku
nigėlis pasakė kad jūsų su
rišimas negeras.

— Jeigu kunigėlis už su
rišimą paimtų kelis desėt- 
kųs dolarių tada jam suriši- 

dingai pasveikinau. Ar to r-“1'- 1’““
dar neužtenka? ;

— Ale ne katalikiškai tu i 
man atsakei, vaikeli, lyg bu- • 
turn koks pagonis.

— Aš tetulei atsakiau nuo | 
širdies, nudžiugęs pamatęs, i 
kuomet tavo pasveikinimas i 
tinka tik svetimam, i!r šal
tas, senų papročių likutis.

— Ale kodėl, vaikeli, ta
vo stuboj nei vienos muku- 
tės nematyt, ir jokio šven
to abrozo ant sienos neka
bo?

— Tetule, sienos pilnos 
paveikslų, kas skirtumas jei 
čia butų šventi abrozai? 1

— Tas parodytų kad čia 
gyvena geri katalikai ir die-1 
Vobaimingi žmonės, o da
bar išrodo kad kokie pago
nis gyvena.

— Bile tik krikščioniškai 
užsilaiko, tetule, tai ir gerai. 
Nesvarbu išviršaus marguo
ti dievobaimingumu, o šir
dyje būti didžiausiu grieš- 
ninku.

— Tu nebliuznyk; ba jei 
nori but dievobaimingas tu-; 
ri apsieit kaip visi Dievą! 
mylinti žmonės.

— Na parodyk nors vie
ną kas dievobaimingai apsi- 

, eina, jei mano- apsiėjimas 
• tetulei nepatinka.

— Vat imk kad ir mane:
- ateinu pas žmogų, tuoj pa-
- sakau: Tegul bus pagarbin-
- tas. Išeidama irgi tą patį.

Pas mane prie durų kabo
- mukutė su švęstu vandeniu,
- gale lovos irgi prikaltas kry

žius, o ant sienų prikabyta 
Nekalto Prasidėjimo, Je- 1 
zaus Mukos, Šv. Brigytos, 3 
Šv. Stepono ir kitų šventų
jų abrozai. Kas rytas einu • 
ant ankstyvųjų mišių pasi- ; 
melsti, ir per dieną rąžančių 
kalbu kai tik laiko turiu.

— Tas butų labai gerai, 
bet tetulė nepasakei ką skie
pe turi, ir ar tenai taipgi 
išrėdyta šventųjų abrozais. 
Tetulės tamsiame skiepe 
nuolat verda ir rūgsta pek
liška smala, o vietoj šven
tųjų paveikslų ten raguočiai 
turbut kazoką šoka.

— Žegnokis, šėtone, jeigu 
šitaip kalbi! Mano skiepą 
niekados velniai nepasieks, 
ba mano namas yra pašven
tintas. Kaip tik atvažiavau 
iš Čikagos ir apsigyvenau 
tam name tuoj (pasivadinau 
kunigėlį ir liepiau pašven
tint. Taigi mano namuose 
piktų dvasių nėra.

— Bet tetulė apsieini pa
gal kipšų nurodymo. Kuni
gai sako kad degtinė yra 
velnio išradimas, o tetulė ją 
nuolat verdi, ir nuolat pri- 
sigėrus su bobelėm niekus

■ tauziji.
— Biskelį išsigert, vaike-

• Ii, nėra grieko, o kai per
daug išsigęriu ir su bobom

■ sūsilojoju, tuoj nueinu ir iš-
• sispaviedoju — ir vėl nekal-

mas būtų geras. Bet kaip 
jau kunigėliai žmones riša, 
nei vienų nesurišo taip kad 
laikytųsi, jeigu patįs nemo
kėjo laikytis. O prie to, šią 
[gadynę Amerikoje ir kuni
gėlio surišimas nieko nerei
škia jeigu jis neatliks tą da
li ką iš jo įstatymai reika
lauja. O pagal įstatymus, 
surišti gali kožūas tas kam. 
valdžia duoda leidimą, ku
nigui ar ne. Bažnyčia nuo 
senų laikų žmones valdo ir 
tvarko, beit tas nieko negelb
sti, vis reikia valdiškų įsta
tymų. Ir protingai padarė- 
tie kurie atėmė nuo bažny
čios visišką teisę surišimų 
ir pagal įstatymų davė galę 
ir tam tikriems valdžios pa
skirtiems žmonėms tą atlik
ti. .Bažnyčia nors draudžia 
viens kitą pamesti, žmonės 
tą darė per amžius. Ir tik 
įstatymai arba apsunkiną 
toki pametimą, ir aprūpina 
liekančius vaikus ir mote-, 
ris, ko bažnyčią niekados 
neįstengė. Ir daug kitokių 
dalykų bažnyčia neįstengė 

jžmones išmokinti ir suval
dyti iki' nei si m aižė įstaty
mai.- Taigi šią gadynę tik 
įstatymais reikia remtis, o 
ne bažnyčiomis ir kunigų 
mokslu.

— Vaikeli, jeigu tu šitaip 
. kalbi tai aš tūriu bėgt nuo 
. tavęs ir iš tavo namų, ba 
, tave aitvaras apsėdęs. Gud 
i bail.
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Š Lietuvos 
kad p. Vali 

necids, buvęs 1 
■ tuvos Atstovu 

fairs) Washin] 
• šaukiamas iš 
i akinamas Liei 
- Rygoj, prie U 

Del šitokio Lie 
sybės išmihtin 
rikalu spaude 
“gev^tą”. Ji 
kad katalikų v 
jau šauktų su 

į siųstų Kaunar 
solinei jas kad 
neckį paliktų j 

Nusistebime 
mo klerikalų i 
nas Čarneckis 
uore buvo gėri 
liausis buvo A 
šSonių demok 
leidęs jai darj 
mortale” per 
kuomet Lietu? 
ina čia paskoli 
to renkama i 
Fondas, kuom 
slopinama vai 
bas kad tikti 
klerikalų part 
kapitalus. Me 
kėme kad prie 
asmenį nieko 
daugeliu atžvi 
gentleman”, b 
lybės atstovas 
silpnas, perda 

n,Sžn linkęs, pei 
gęs krikščion 
plitikai. Žodi 
skelbdavo sa- 
mą ir valsty 
darbu visados 
demokratų pa 

Krik, dėihp 
kelia į padan 
nūs klausime 
Lietuvos. Ki 
nuopelno mes 
Mes bet gi žin 
pripažinimui 
Čarneckis; žii 
kad naujų ry 
sudarė diploi 
se; žinome ka 
suomenė- soc 
visados ignoi 
kį. (Gana te 
kad ograniza 
terš of Ame 
tion”, —viena 
šių Washing^ 
tyčia ir demoi 
dydavo kiek 
Lietuvos atsto 
ki; ji kviesdave 
rus Latvijos, E 
mažutėlių vals 
vos, bet p. Caru 
kviečiamas.) 1 
žinome kad p. č 
pasižymėjo nei 
Anglų kalbos,. 
nore ypatingais 
gabumais. Liki 
ertas politinėn a 
tavos valstybės 
metu, dar nėbai; 
los, liko Susisiek 
tariu, ir iš ten, f 
krik, demokratų 
pateko j Ameriką 
gos taip susibėgo 
rika pripažino 1 
tarimo atstovu la 
juk Amerika but 
misi ir tuokart je 
buvęs ir kas kitai 
pa taip jau žili 
tag daugiau pa 
Iro reikalu Latviji 
fcatatovai už mui 
P'jeipv Čarneckio 
®ku Suv.-Valstijo: 
•o Lietuvą, Latvi ji 
!?. (pripažinimas b 
b visoms trims va 
tata), tai tas dar i 
ta nuopelnui laurai 
“ sudėta ant p. C 
Ptas Bet mes r 
®(iškrik.demokrj 
?tupėdama 

darbe jaučio i 
Jtadana pasakė:

Mėme!..,.” 
2? P- Cameckiui 
J0®- spauda duo 
^miopdnų, mes: 
J®61 Giringa yra je 

narius palail 
lnVui^08 nePal 
^Mep.čarriei 
r’W Lietuvai 

| ’'ktoiaiir pati
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tavo dusia, vaikeli, 
i pekloj degs ir taw 
nas bus nepalaima.

Nuo Redakcijos ■f

ra kode! tetulė taip 

aikeli, kaip padarei 
)us. Kas matė šitaip 
yt šventą vierą ir 
agt prieš Dievą?
i dabar tetulė šugai-

IŠ Lietuvos gavome žinių 
Į kad p. Valdemaras Čar
neckis, buvęs laikinuoju Lie
tuvos Atstovu (charge d’af- 
fąirs) Washingtone, yra at
šaukiamas iš Amerikos ir 
skiriamas Lietuvos atstovu 
Rygoj, prie Latvių valdžios. 
Del šitokio Lietuvos vyriau
sybės išmintingo žygio kle
rikalų spauda jau pakėlė

vos valstybė pakėlė didelius 
moralius ir materialius nuo
stolius: a) bereikalingai bu
vo likviduota Piliečių Są
junga b) neleista išsivysty
ti Prekybos Tarybai; e) su 
dideliausia sarmata sulaiky
ta pardavinėjimas Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonų; d) 
sukompromituota Lietuvos 
valstybė registracijos reika-

kaip tu šliubą ėmei, į 
' tai šitaip gėri kai 
ro? Aš nuo pat at
ryto nubėgus j baž- 
aukiau kada atva- 
ir iki pat vakaro ne
su. Paskui tik iš- 
kaip atsitiko! Ne- 
tokis surišimas, ba 
po akių Dievo, 
devas, tetule, visur 
ir viską mato. Tai- 

;i taip kalbėdama, 
e, vaikeli, aš ant ry- 
buvau nubėgus pas 
į ir paklausiau ar ge
ne imtas ir be kata- 
ilgo sliubas, tai ku- 
pasakė kad jusąsu- 
negeras, 
igu kunigėlis už so- 
paimtų kelis desėt- 
irių tada jam suriši- 
tų geras. Bet kaip 
rigėliai žmones riša, 
ių nesurišo taip kad 
ii, jeigu patįs nemo- 
kyštis. O prie to, šą
Amerikoje ir kuri ,i 

įrišimas nieko nerš
tu jis neatliks tą da- 
jo įstatymai reiks 

O pagal įstatymus, 
rali kožhas tas kam 
duoda leidimą, ku
ne. Bažnyčia nuo 

rų žmones valdo ir 
■et tas nieko negelb- 
eikia valdiškų įsta- ■ 
r protingai padarė ; 
i atėmė nuo bažny- 
išką teisę surišimų! 
įstatymų davė galę 

ikriems valdžios pa- 
is žmonėms tą atlik-' 
nyčia nors draudžia 
litą pamesti, žmonės 
: per amžius. Ir tik 
tai arba apsunkina 
metimą, ir aprūpina 
ius vaikus ir mote- 
i bažnyčia niekados j 
gė. Ir daug kitokį 

bažnyčia neįstengi 
; išmokinti ir suvri . 
ki' neįsimaišė įstaty- 
Taigi šią gadynę 
tiais reikia remtis,! 
žnyčiomis ir kunig 
i.
raikeli, jeigu tu šitų 
tai aš turiu bėgt u 
ir iš tavo namų, k 
titvaras apsėdęs. Gi

-gevaltą”. Ji net ragina du; e) kraštutinio biurokra-
kad katalikų visuomenė tuo
jau šauktų susirinkimus ir 
siųstų Kaunan protesto re
zoliucijas kad tiktai p. Čar- 
neckį paliktų 'Amerikoje!

Nusistebime iš tokio uolu-

tizmo priemonėmis varžoma 
buvo Lietuvos piliečių kelia
vimas Lietuvon; 8) panai
kinta pinigų siuntimo sky
rius ; g) leista. Amerikos 
Lietuviams pakelti didelius

mo klerikalų spaudos.. Po- nuostolius nemformuojant 
nas Čarneckis, jei jis kam'jū aP^e Lietuvos finansus ir 
nors buvo geras, tai visųge-1 naujus Lietuvoje pinigus, 
riausis buvo Amerikos krik- I'? daugiau dar priskaitytu- 
ščionių demokratų partijai, [mę, bet pakaks! Už visa 
leidęs jai daryti savo “salto i ^ai Lietuvos vyriausybė se- 
mortale” per visą tą laiką nai jau turėjo ne tik p. Car- 
kuomet Lietuvai buvo kelia- n?ckį atšaukti, bet pakeisti 
ma čia paskola, kuomet bu-|ris.^ personalą: pš Mastaus- 
vb renkama Aukso-Sidabro* 
Fondas, kuomet buvo tyčia 
slopinama valstybinis dar
bas kad tiktai sutvirtinus 
klerikalų partijos intaką, ir 
kapitalus. Męs rie kartą sa
kėme kad prieš p. Čarneckio 
asmenį nieko neturime; jis 
daugeliu atžvilgių yra “fine 
gentleman”, bet kaipo Vals
tybes atstovas jis būVo per- 
silpnas, perdaug vienon pu- 

t . sėn linkęs, perdaug pasiver.-, 
gęs krikščionių demokrattf

kui senai reikėjo išeitį lauk, 
ir jei jis butų buvęs džentle- 

! manas jis šeriai taip ir bu
tų padaręs: tas pats ir su p. 
Bielskiu. Bet; matoma, pas 
juos džentlemoniškumo nei 
pauostyti nėra!

Pasitikus žinią apie atšau
kimą p. Čarneckio, galima 
jau rūpintis ir tuo 'kas už
ims jo vietą. Mes manome

kad Lietuvoje yra pakanka
mai kandidatų, daug vertes
nių už buvusįjį atstovą. Yra 
tokių žmonių kaip inžinie
rius Tarnas Norus, jau turįs 
plačių ryšių Amerikoje; yra 
tokių rimtų kaip profeso
rius Žemaitis ir visa eilė ki
tų kurie ir diplomatijoje ir 
kitais atžvilgiais toli grąžu 
gali užtemdyti ir p. Čarnec- 
kį ir kitus krik, demokratų 
partijos šulus.

Pagyvensime, pamatysi
me.

Reikia betgi, prie užbai
gos, pastebėti vieną reikš
mingą apsireiškimą: Kun. 
Česaitis, lyg orakulas, jau 
pareiškė “Drauge” kad ka
talikų visuomenė nerem- 
sianti kito atstovo! Jei ji 
nerems jo valstybinio darbo 
— tą mes senai žinome: ne
daug klerikalai terėmė ir 
Čarneckio valstybės darbo. 
Ji rėmė tik tą kas nešė ge
rovės jos partijai. Taigi jei 
dabar ateis atstovas kurio 
nerems klerikalai, — Lietu- 
tuva nenukentės: kitos par
tijos jį rems, o klerikalai ga
lės pasilikti patįs sau su sa
vo partijos reikalais! Mes 
bent žinosime kad jie nebe- 
sidangstys valstybingumo 
skraiste dirbdami savo par
tijos darbą.
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plitikai. žodžiu, jis visados 
skelbdavo savo bepartivu- 
mą ir valstybingumą, bet 
darbu visados buvo krikšč. 
demokratų partijos tarnas.

Krik, demokratų spauda 
kelia į padangės jo nuopel
nus klausime 'pripažinimo 
Lietuvos. Kiek tame yra 
nuopelno mes nesigilinsime. 
Mes bet gi žinome kad kelią 
pripažinimui skynė ne p. 
Čarneckis; žinome taip jau 
kad naujų ryšių jis irgi ne
sudarė diplomatinėse sfero- 
se; žinome kad Amerikos vi
suomenė/ socialiu žvilgsniu 
visados ignoravo p. Čamec- 
kį. (Gana 'tokio fakto kaip 
kad ogranizacijos “Daugh
ters of American Revolu
tion”, —viena intekmingiau- 
šių Washingtone draugijų, 
tyčia ir demonstrativiai ro
dydavo kiek ji ignoruoja 
Lietuvos atstovą p.- Čarnec- 
kį; ji kviesdavo į savo vaka
rus Latvijos, Estijos ir kitų 
mažutėlių valstybių atsto
vus, bet p. Čarneckis nebuvo 
kviečiamas.) Mes taip jau 
žinome kad p. Čarneckis ne
pasižymėjo nei mokėjimu 
Anglų kalbos, nei kokiais 
nors ypatingais diplomato 
gabumais. Likimo stumte-: 
ertas politinėn arenon, Lie
tuvos valstybės kūrimosi 
metu, dar nebaigęs mokyk
los, liko Susisiekimo Minis- 
teriu, ir iš ten, forsuojamas 
krik, demokratų partijos, 
pateko į Ameriką. Čia sąly
gos taip susibėgo kad Ame
rika pripažino Lietuvą jo 
buvimo atstovu laiku, — bet 
juk Amerika butų pripaži
nusi ir tuokart jei čia butų 
buvęs ir kas kitas! Mums 
yra taip jau žinoma kad 
daug daugiau pasidarbavo 
tuo reikalu Latvijos ir Esti
jos atstovai už mūsiškį! Tai
gi jei p? Čarneckio tarnybos 
laiku Su v. Valstijos pripaži
no Lietuvą, Latviją ir Esti
ją (pripažinimas buvo duo
ta visoms trims valstybėms 
kartu), tai tas dar nereiškia 
kad nuopelnų laurai turi bū
ti sudėta ant p. Čarnerkio 
galvos. Bet mes nesistebi
me iš krik, demokratų. Juk 
ir musė, tupėdama ant pa- 
ilsušio darbe jaučio rago, at
sidusdama pasakė: “Bet gi 
mes arėme!..,.”

Jei p. Čarneckiui krikšč. 
demkr. spauda duoda tiek 
daug nuopelnų, mes nepavy
dime : teisinga yra jei parti
ja savo narius palaiko. Bet 
mes niekados nepamiršime 
to kad laike p. Čarneckio at
stovavimo Lietuvai Ameri
kos Lietuviai ir pati Lietu-

Susivienijimas ir Bimba
Atsitiko ko reikėjo laukti. 

Susivienijimas Lieiuvių Ameri
koje išbraukė iš savo nariu tar
po Bimbą, bolševiką. Tai yra 
pradžia tos kovos kuri turės iš
kilti Susivienijime ir kurios 
nuo senai reikėjo laukti.

Susivienijimas iLėt. Ameri
koje yra fraternalė organizaci
ja kuriai rupi pirmoje eilėje ma
teriale pašalpa nariams ligoje 
ir jų šeimynoms narius mirčiai 
ištikus. Antroje eilėje yra ki
ti- klausimai, — -tautiškumas 
Lietuvos klausimuose, brolybė 

(organizacijos narių tarpe, ąp- 
j svietą, ir tt. Seniau," organiza- 
|cija turėjo pirmoje eilėje tau
tiškumo klausimą : tuokart buvo 
dar Amerikos Lietuvių tautinio 
ir kulturin'io atbudimo laikai. 
Toji rolė jau Vra organizacijos 
sulošta,' — dabar Susivienijimo 
nariai yra tai kulturingiausis ir 
šviesiausia Amerikos Lietuvių 
elementas. Bet viSvien, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
vieta Lieturių, kaipo tautos, gy
venime yra labai reikšminga, — 
Lietuvos laisvės klausimuose, 
Lietuvos respublikos gyvenimo 
kūrybos klausimuose Susivieni
jimas per savo organą, per sa
vo skyrius, arba kuopas, turi 
reikšti savo nuomonę, turi teik
ti savo paramos, ir, kas svar
biausia, privalo dirbti savo na
rių tarpe opiniją tuose klausi
muose.

šitoksai organizacijos nusi
statymas nepatinka tam Lietu
vių išeivių paklydusiam elemen
tui kurs vadinasi bolševikais ar
ba komunistais. Jų nusi'sltaty-; 
mas Lietuvos Mausimuose, jų 
griežČiausis užsispyrimas kovo
ti prieš Lietuvių tautines orga
nizacijas, jų inirtulsi agitacija 
prieš Lietuvą ir už Rusiją nuo 
senai mums yra žinoma. Jie 
pirm driejų-trijų metų buvo nu
sistatę prieš Susivienijimą taip 
kad draudė savo draugams ja
me priklausyti; -jie net šmdpub 
siuntinėjo i Susivienijimo kuo
pų susirinkimus kad susekus ar 
nėra dar komunistų nepaklau
siusių įsakymo ir nepaSitrau- 
sių iš Susivienijimo. Bet laikai 
atmainė jų nusistatymą: jie pa
matė kad, būdami nuošaliai, ne
galės išgriauti tautinio Susivie
nijimo, — tad 'pakeitė savo nu- 

įsistatjTną (jie dažnai maino sa
vo pažiūras kaip kurtizanė pirš
tines) ir nusprendė visais .bu
dais, visais keliais spraustis Į 
organizaciją ir, priėjus prie jo 
viršūnių kuopose ir Centre, 
griauti jį. žinoma, jie nesigi
ria tuo kad jiė griaus. Jie dar 
nėra ant tiek kvaili kad pasigir
tų. Jiė kelia “darbininkiškus” 
obalrius: jie eina į Susivieniji
mą apginti jo iždą, “kruvinus

darbininkų skatikus” nuo bur
žujų išnaudojimo; jie eina į Su- 
sirienijimą tam kad neleisti 
“dešiniajam sparnuiišnaudo
ti organizacijos savo “nešva
riems politikos tikslams”. Jie 
statosi didelialusiais darbininkų 
Mėsos draugais. Ir tokiais jie 
yra iki prisigriebia prie iždų. 

Į Kate nepamena kad dar ir dabar 
teisingumo departmento jieško- 
mas Stilsonas pabėgdamas nuo 
teismo pražudė darbininkų su
dėtus $10,000 jo kaucijai? Kas 
nežino kaip sutirpo Socialistų 
Sąjungos Namas? Kas nežino 
kaip bolševikų pastatytas Alek- 
šis, būdamas Augščiausios Liet. 
Prieglaudos Amerikoje vedėju, 
(ištuštino tols organizacijos iždą 
ir nusinešė su savim $15,000, 
kuriuos darbininkai buvo Sudė
ję savo pašalpoms ligoje ir po
mirtinėms? Tuos faktus žinant, 
tautininkai ir tautininkų Susi
vienijimas niekados neįleis į 
Pild. Tarybą bolševikų. Kad nuo 
jų išanksto apsigynus, Pild. Ta
ryba išmintingai padarė brauk
dama Bimbą laukan.

Ne Bimbas asmuo svarbu. 
Svarbu yra principas. Jis agi
tavo ne už Susivienijimą, ne kad 
žmonės rašytųsi prie organiza
cijos, ne kad aprūpintų savo šei
mynas ligoje ar pasimirus, —' 
ne, to nedarė nei Bimba, nei 
“bimbukai”. Jie skverbiasi tam 
kad organizaciją išardyti. Bim
bos išbraukimui priežastis buvo 
svarbi: jis Brooklyno kuopų iš
važiavime kritikavo kam Susi
vienijimas pirko Sųv. Valstijų 
bonus karo metu; jis, iš ,paimf- 
letinės propagandos išsiskailtė 
kad karo metu valstybė išeik
vojo tiek kad ant kiekvieno žu
vusio kareivio išpuolė po 10,000 
dolarių. Tat jo smagens pasa
kė jam kad už $120,000, kuriuos 
S. L. A. paskolino valdžiai, pra
žuvę 12 darbininkų. Ir jis iš
vadino SLA. Pildomąją Tarybą 
žmogžudžiais, kraugeriais, ir t. 
p. Taip daro ir kiti “bimbukai” 
— to paties agitatoriaus šalinin
kai. Jis turėjo būti išbrauktas. 
Su, juo turės būti išbraukti ir 
jo šalininkai, kurie dabai' kuo
pose kelia trukšmą, apsirinkę 
sau organu' Maskvos laikrašti 
.“Laisvę”.

Mums gaila kad muteų tauti
nė organizacija, kuriai tautinin
kai padėjo daug spėkų organi
zuodami, susilankė sunkių tai
kų. Bet tikimės kad Pild. Ta
ryba ir organo “Tėvynės” (re
dakcija turės pakankamai ener
gijos ir šalto kraujo kad iš to 
rišo išbridus. Tautininkai or
ganizacijoje turi atkusti, — jie 
privalo lankyti susirinkimus, 
privalo ir vėl imti į savo rankas 
vadovavimą kuopose ir Seimuo
se. Jie neprivalo pamiršti kad

suklaidintasai bolševikų elemen
tas niekados nesirūpins organi
zacijos gerove. Jie privalo ne
pamiršti kad jau organizacija 
tutėjo bėdos su jais: ar senai 
dar buvo atsitiMmas Hartforde 
kur 'bolševikų valdomoji SLA, 
kuopa buvo pradėjusi bolševis- 
tinę priešvalstybinę agitaciją, ir 
Connecticut valstija jau norėjo 
atimti iš SLA. čarterį ir parei
kalauti PeninSylvanijos valstijos 
kad ir ji taip pat pasielgtų, ki
taip sakant, — jau valdžia ren
gėsi likviduoti Susivienijimą. 
Tautininkai turi nepamiršti ir to 
kad ne viena jau kuopa rinko 
pinigus tai bolševikų revoliuci
jai Rusijoje, tai bolševikams 
Lietuvoje. Visam tam reikia 
padarytį galas, ir galas bus pa
daryta jei tautininkai veikliau 
dalyvaus- savo organizacijos gy
venime ir neleis kad bolševikai 
užsiliptų jiems ant sprando!

▼ ▼ ▼

Liet. Laisvės Pask. Ku
ponai ir B. S. Bankas

Spaudoje jau pasigirdo baisų 
del to buk Baltic States Bankas 
neišmokąs nuošimčių už Lietu
vos Laisvės Paskolos Bonų ku
ponus. Mes labai stebimės iš 
laikraščių pasiskubinusių patal
pinti savo skaitytojų laiškus ku
riuose kuoaštriausioje formoje 
apie tai kalbama. .Ir ‘‘Dirva” 
yra gavusi tokių laiškų, bet 
pirm negu jie galėtų tilpti “Dir
voje” mes atsiklausėme suinte
resuotųjų Įstaigų kaip .dalykai 
ištikrųjų yra. Mes klausėme 
Baltic States Banko ir Lietuvos 
Atstovybės. Sužinojome štai 
ką: Lietuvos. Fiąnnsų Ministeri
jos Fondai Baltic States 'Banke 
bin'q laikinai^ išsibaigę; bankas 
tuo reikalu rašė Ministerijai ir 
siuntė du kablegramu; Minis
terijoje, akivaizdoje permainų 
valdžioje jr (rinkimų, be abejo
nės, galėjo būti 'kiek ir suvėlin
ta. Lietuvos Atstovybė sužino
jusi kad fondų nebeliko skubi
nosi irgi painformuoti Lietuvos 
vyriausybę apie dalykų stovį ir 
reikalavo kuogreičiausia perkel
ti New Yorkan reikalingas nųo- 
šimči'ams mokėti sumas. Da
bar, kiek žinome, jau fondai yra 
ir nuošimčiai yra apmokami.

Čia Skaitome reikalingu pa
stebėti vieną klaidą kurią pa
darė B. S. Bankas, — jo darbi
ninkai, turbūt nepermatę pa
sekmių, bereikalingai grąžino 
(kuponus žmonėms su pastabą 
kad jų nemokėsią, nes fondų 
nesą. Butų buvę daug geriau 
jei B. S, Bankas būtų palaikęs 
tuos kuponus ant “file” ir pra
nešęs klientams 'kad jie bųls ap
mokėti kaip tiktai bus gauta iš 
Kauno pinigai. Mes tijei'mės kad 
ateityje bankas taip ir darys, 
pastebėjęs kad tokie “sharp” 
laiškai pranešantie apie nemo
kėjimą kuponų sukelia žmonėse 
nesusipratimo ir duota geros 
progos silpninti Amerikojfe Lie
tuvos valstybės kreditus.

Paskelbę tokius laiškus laik
raščiai, be abejonės, irgi jau tu
ri progos pastebėti kad jie pri- 
ritarnavo valstybei kaip meš
kos: norėdami kirsti į klerikalų 
kontroliuojamąją valdžią jie 
prigelbėjo Lietuvos valstybės 
.priešams puldyti Lietuvos 'kre
ditus užsieniuose. Lietuva nė
ra finansinis bankrutas, ji gali 
ir galės atstovėti už savo pasko
las ir apmokėti nuošimčius, — 
reikia tiktai nepamiršti kad 
kiekvienoje įstaigoje (taip pat 
ir Finansų Ministerijoje Lietu
voje) gali būti ir klaidų ir su- 
sivėlinimų., Pavyzdžiui, ar ir 
tie patįs laikraščiai, kurie pasi
skubino su panašios agitacijos 
paskelbimu nėra turėję tokių 
momentų kad jų skolos tirpioms 
ir kitokiems kreditoriams nebu
vo į laiką apmokėta ?.... Reik
tų daugiau tolerancijos musų 
valstybės klausimuose. Taip 
jau reikia nepamiršįi kad už 
Lietuvos Laisvės Paskolą Ame
rikoje Lietuvos valstybės iždas 
turi mokėti netoli $85,000 nuo
šimčių kas mėtai, ir tą sumą 
turi sudėti Lietuvos žmonės. 
Pagalinus reikia nepamiršti kad 
Amerikos Lietuviai skolino tuos 
pinigus ne kokiai nors partijai 
bet Lietuvės valstybei, — tat ir 
nuošimčių mokėjimo Mausime 
Amerikiečiai turėtų būti kiek 
rimtesni ir nuolaidesni. Mes už 
savo paskolas nuošimčius ima
me ne iš klerikalų padfijos, bet 
iš Lietuvos liaudies, iš savo bro
lių, sesučių, tėyeMų.... Todėl 
nepamirškime to!

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

(Tąsa iš pereito num.)

IV SKIRSNYS.

Morokas ir Dagobertas.

^ ALIOTAS neklydo. Dagobertas muili
no sau skalbinius, nieko nepaisydamas. 
Dagobertas, taupus iš prigimimo, rū

pinosi tiktai, kaip kuolabidusiai sutaupyti 
■našlaičių pinigus ir apsaugoti jas nuo skur
do ir bėdų. Taigi kas vakaras, po kelionės, 
jis apžiūrėdavo jų daiktelius.

Tur būti nebus tinkamesnės vietos pa
aiškinti, dėlko Pranas Baduanas buvo pa
vadintas Dagobertu, kuomet jis buvo pri
pažintas vienu narsiausiųjų imperatoriaus 
Raitosios. Gvardijos grenadierų.

Vieną dieną buvo labai žiaurus mušis 
be matomos pergalės bi kurioje pusėje. Va
kare 'kuopa, kuriai priklausė Pranas, buvo 
pasiųsta paimti apleisto kaimelio griuvė
sius.

Beeinant prie kaimelio, vienas kaizerio 
kareivis užpuolė Dagobertą ir durtuvu per
vėrė jo kelines.

— Ak tu, latre! Mano naujos kelinės! 
— sušuko grenadieras, kirsdamas kardu, 
kad austrijoko galva nusirito nuo pečių! 
Mat, grenadierui ne taip rūpėjo žaizda, 
jei butų jis gavęs nuo durtuvo, kaip ta žai
zda, kurią gavo jo kelinės.

Vakare, bivuake, jis lopė savo kelines, 
nusivilkęs ir išsivertęs. Jam besitrusiant, 
pasigirdo šauksmas komandų:

— Prie ginklo! Prie arklių!
■ "Kapitonas šaukė komandą,’ kai griaus
mas.

Bematant visi kareiviai jau buvo ant 
balnų. Nelaimingasis Pranas, nespėjęs be- 
išveršti kėlinių gerojon pusėn, apsiavė iš
virkščiom ir, nespėjęs apsiauti čebatų, už
šoko ant arklio basas.

Būrys kazokų, pasislėpusių giraitėje, 
norėjo išnetyčių užklupti kareivius. Susi
rėmimas buvo labai kruvinąs. Musų Pra
nas apsiputojo iš piktumo, — jis buvo įpy
kęs, kad jam pertraukė jo darbą ir nelei
do ramiai pasitaisyti drabužių, — kelinės 
suplyšusios, čebatai pamesti.;.. Taigi jis 
ir kapojo savo kardu į visas pusės, kaip 
žvėris. Jis nugalabijo du kazoku ir pats 
vienas paėmė nelaisvėn oficierių.

Po mūšio, kuriame jo būrys išlaikė sa
vo pozicijas, kapitonas sušaukė savo žmo
nes ir riešai juos gyrė. Musų Pranas būtų 
apsiėjęs ir be pagyrimų, bet turėjo klau
syti komandos ir turėjo ateiti į eilę. Gali
te ątsivaizduoti kapitono nusistebėjimą, kai 
jis pamatė, kad an't arklio joja aukštas vy
ras, basom kojom įsispyręs į pentinus ir 
beveik be kelinių. Kapitonas prisiartino ir 
išklausinėjo, kaip visa tai atsitiko. Suži
nojęs kareirio pasaką, kapitonas sušuko:

— Ak, mano drauge, su tavim taip at
sitiko, kaip ir su karalium Dagobertu, ar 
ne? Apsiavei išvirkščiom kelinėm!

Nežiūrint disciplinos, visi kareiviai pa
sileido juokais. Nuo to laiko visi jį jau ir 
vadino Dagobertu....

Ir dabar, kai tasai senas žilais ūsais 
vyras, atsiraitojęs rankoves, skalbė mer
gaičių baltinius, Vokiečiai, susėdę smuk
lėje prie alaus kąušų, žiurėjo Į jį, stebėda
mies.

Šitoje valandoje ties durimis sustojo 
pranašas. Jis ilgai žiurėjo į seną kareivį, 
paskui prisiartino prie jo ir pratarė pran
cūziškai :

— Draugas, matoma, nelabai tepasi
tiki Mokerno skalbėjoms, jei pats skalbi 
baltinius?

Dagobertas krūpterėjo, atsigryžo pu-

siau, keistai pažiurėjo į pranašą, bet nieko 
neatsakė.

Nusistebėjęs del jo tylėjimo, Morokas 
vėl tarė:

— Jei neklystu, tamsti esi prancūzas, 
mano prieteliau; ant tamstos rankos tatu- 
uoti žodžiai tą paliudiją ir tamstos karei
viška stovyla liudija, kad tamsta esi seno
sios imperijos kareivis. Man rodos, kad 
kaipo didvyris tamsta susilaukei labai liūd
nos senatvės....

Dagobertas tylėjo, 'tik kramtė iš pik
tumo usus ir gniaužė rankoje šmotą mui
lo, kuriuo muilino Skepetaitę. Jam labai 
nepatiko žvėrių malšintojo kalba ir užsi
laikymas. Pranašas ir vėl atsiliepė:

— Aš esu tikras, mano prieteliau, kad 
tamsta nesi nei kručias, nei nebilys, taigi 
dellko man neatsakai?

Dagobertas, netekdamas kantrybės, at
sisuko, pasižiurėjo MorOkui į veidą ir pik
tai, nemandagiai atkirto:

— Aš nepažystu tamstos, nei nenoriu 
pažinti, palik mane ramybėje. — Ir vėl ėmė
si savo darbo.

— Bet mes galime susipažinti, išgerda- 
mi drauge po stiklą vyno, ar ne? Galime 
pasikalbėti apie mušius, kuriuose dalyva
vom, nes ir aš esu buvęs karuose, kai papa
sakosiu tamstai apie savo karus, tai gal bu
si kiek draugingesnis.

Dagoberto veidas paraudo, gyslos pri
tvinko krauju; Moroko užsilaikyme jis jau
tė, kad jis nori įtraukti jį į ginčus, — bet 
senis laikėsi.

— Aš klausiu tamstos,' dėlko negalėtu- 
va išsigerti po stiklą vyno, tuo tarpu ir apie 
Pranciją pasikalbėtūva. Aš esu ten buvęs 
vieną kartą gana ilgai. Graži šalis. ‘ Kai 
susitinku kur su prancūzu; man visada ma
lonu — ypatingai jei jis vartoja muilą taip 
vikriai, kaip tamsta. Jei turėčiau tarnai
tę, būtinai atsiųsčiau pasimokinti pas tam
stą.

Morokas jau nebeslėpė pasityčiojimo 
ir pašaipos. Dagobertas, jausdamas, kad 
su tokiu žmogum ginčai gali būti labai pa
vojingi, nenorėdamas įsipainioti, pakėlė Sa
vo kubilą ir nusinešė į kitą galą kiemo, ti
kėdamasis pasišalinti Morokui iš akių.

Morokas nusišypsojo, patenkintas, pa
siglostė sau rudą barzdą ir vėl prisiartino 
prie Dagoberto. Su juo jau buvo keletas 

J žioplių, laukusių ginčų ar muštynių. Dago
bertas, įpykęs ant Moroko už jo kabinėji- 
įmąsi, buvo pasiryžęs drožti jam su paga
liu 'per kaktą, bet susilaikė, atsiminęs naš
laites.

MorOkas, sugludęš savo rankas ant 
krutinės, atsiliepė į Dagobertą žiauriu bal
sų!:

— Tikrą teisybę pasakius, tamsti nesi 
m andagus žmogus.

Paskui, atsigryždam'as į stovinčius sa
le jo žmones, pasakė vokiškai:

— Aš pasakiau tam ilga-ųsiui prancū
zui, kad jis nėra mandagus žmogus, — ma
tysite, ką jis man į tai atsakys. Gal reiks 
jį pamokinti mandagumo, nors, Dieve ma
ne apsaugok, aš nenoriu ginčų!... Ta
čiau Viešpats apšvietė mane ir aš esu Jo 
rankų tvarinys, tad, gerbdamas Viešpatį, 
aš- turiu daboti, kad ir Jojo tvarinys butų 
pagerbtas priderančiai....

Mokerno gyventojai buvo daug jau gir
dėję apie Moroką, tad ir dabar, išgirdę jo 
žodžius, laukė kas iš to viso išeis.

Dagobertas, išgirdęs šitokią provoka^ 
ciją iš savo priešininko pusės, negalėjo su- 
sivalddyti nepasakęs vokiškai:

(Toliau bus)

^Didesnės ir didesnes Artojų eiles seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
piešia velenas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmones jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “Artojas” tebera 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



Musu Kaimynai Dausose TOLERANCIJA
Voltaire — Liuosas vertimas K. V.

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

(Tąsa iš pereito num.)

SAGITTARIUS, ARBA ŠAULYS 
CAGITTARIJAUS konsteliacijos senumas 

liudijama tuo faktu kad ji yra atvaiz
dinta ant senovės Babilonijos monumentų 
ir ant ankstyvųjų zodiakų Egipte ir Indi
joj.

Sagittarijus, sulyg Grekų mitologijos 
perstato garsųjį -centaurą Chironą, Pily- 
ros ir Saturno sūnų, kuris persikeitė į ar
klį pasišalinimui nuo savo pavydžios ir 
rūsčios žmonos, Rhejos. Gvidas pasakoja 
jog Chironas buvo Herkulio nužudytas su 
nuodinga vilyčia. Chironas, supratęs kad 
jo žaizda yra mirtina, prašė Jupiterio at
imti jam tnemirtinumą. Tasai dievų tėvas 
sutiko ant jo prašymo, ir patalpino jį tarp 
konsteliacijų.

Kita legenda išvedžioja jog Apollonas 
ragino mėnulio dievę Artemis nutaikint vi
lyčių Į žibantį ant horizonto daiktą, kuris 
buvo Orionas, galingas medžiotojas. Taip 
Artemis nežiniomis nužudė Orioną. Orio
no konsteliacija yra tiesiog prieš taip va
dinamas “Vilyčios Žvaigždes” iš Sagittari- 
jaus, kurios ir duoda pamatą pasakai jun
giančiai tas dvi knsteliacijas.

Ši legenda yra grynai astronominė sa
vo reikšmėje, nes'įvairiose formose per
statoma, Artemis vienoj vietoj užleidžia 
Skorpioną įkąst Orionui koją nuo ko jis 
numiršta, ir taipgi atrandama jog žvaigž
dės pažyminčios vietą kurion skorpionas 
įkando yra visai arti prie Vilyčios žvaigž
džių iš Sagittarijaus.

Ant senoviškų obeliskų kartais užtin
kama pavidalas vilyčios, kuri manoma yra 
astronomiškas perstatymas to zodiakalio 
ženklo. Indijos zodiake vardas tai konste
liacijai tiesiog ir reiškia “Vilyčia”.

Yra manoma jog Egiptėnai naudojosi 
Herkulio pavidalu perstatymui šios konste
liacijos, ir kad Grekai pasirinko ją pakei
timui centauru pagerbimui Chirono.

Centuras Chironas kartais buvo vadi
nama “Bulių Mušėjas”.. Astronomiška rei
kšmė šiai prasmei yra sekanti: Kuomet 
Sagittarijaus konsteliacija teka rytuose, ji 
visada lyg nuveja už vakarinio horizonto 
paskutinesias Tauro, arba Buliaus, konste
liacijos žvaigždes. Taip tai Šaulys, meta
foriškai kalbant, nužudo Bulių.

Chironas buvo pragarsėjęs kaipo geras 
šaulys, ir mokino Grekų jaunuomenę šau
dyti iš saidokų. Jis visuomet perstatoma 
su ištemptu saidoku, taikąs vilyčia į skor
piono širdį.

Sulyg Brown, ši konsteliacija yra įvai- 
riuojančios reikšmės, ir čionai mes turime 
perstatyta tekančią saulę, leidžiančią švie
sos spygius į augštumą rytų danguje. Iš 
liekanos vieno Eufraltiško dangaus pavyz
džio surandama jog Akkadų vardas Sagit- 
tarijui reiškė “Šviesa Skaistaus Veido”, 
“Šypsančios Saulės Veidas”. Kuneiformų 
raštai perstato Sagit tari jų kaipo “Galingą
jį”, “Karės Milžiną”, “Apšviestoją Didžiojo 
Miesto”.

Tik keletas yra konsteliacijų kurių pa
vidalai monumentuose ir užrašai ant moli
nių lentelių parodo artimesnį bendrumą 
tarp Eufratiškų ir klasiškų formų kaip yra 
su Sagittarijum.

Ta konsteliacija prilyginama prie As- 
syrų dievo Ašura ir Medų dievo Ahura. 
Ahura abelnai yra perstatoma laikąs savo 
rankoj žiedą ar vainiką, ir Sagittarijus ne
kurtuose atvejuose taipgi šitaip atvaizdi
nama.' Arti prie šaulio rankos matosi se
noviška Ptolemaiška konsteliacija “Corona 
Australis”, Pietų Vainikas, kuri abelnai 
perstatoma apvaliu vainiku. Tas yra prie
žastimi pakeitimo karūnos arba vainiko į 
saidoką ir vilyčią. ..

Nuo apie 6000 iki 4000 metų pirm 
Kristaus, Sagittarijus buvo konsteliacija 
kurioje sueidavo rudeninio dienos su nak
čia susilyginimo punktas, susilyginimo ko- 
lura pereidavo per konsteliacijas Sagitta
rijaus ir Tauro (šio pastarojo pavasarinio 
susilyginimo laiku). Pagal šito, mes at
randame ant vienos senovės Assyrų vėlia
vų pavidalą Šaulio virš bėgančio jaučio.

Plunket sako jog originaliai tik saido
kas ir vilyčia iš Sagittarijaus buvo atvaiz
dinta padalinimui ekliptiko. Pirmiausis 
užrekorduotas klasiškas pavidalas Šaulio 
buvo Eratosteno aprašyme jo kaipo Saty
ro. Vėliau jis buvo pakeista į centaurą ar

Bulių Žudytoją. Centaurai buvo senovinė 
rašė apgyvenusi kalną Pelion Tessalijoj.

Penkios mažesnėsės Sagittarijaus žvai
gždės sudaro pavidalą vadinamą “Pieno 
Indelis”. Indelis matyt apverstas, ir tas 
vardas yra atsakantis kadangi tas indas 
randasi Pieno Kelyje. Šis indas buvo seno
vės žmonių žinomas kaipo “Samtis”, ir šios 
žvaigždės buvo ypač garbinama Chinijoj 
per beveik tūkstantį metų pirm musų eros. 
Chinai vadino šį pavidalą “Maldnamis”, ir 
Sagittarijus buvo jiems žinoma kaipo “Ti
gras”. Tas Pieno Indas taipgi vadinama 
“Sagittarijaus arklys”.

Gamma, Delta ir Epsilon Sagittarii su
daro Šaulio saidoką. Šis saidokas metafo
riškai buvo laikoma kaipo “Prižadų Lan
kas Patalpintas Debesuose”, arba Potvani- 
nė Laumės Juosta, o debesis perstato Pie
no Kelias.

Arabai šią konsteliaciją vadino “Lau
kas”. Jie Įsivaizdino tos grupės žvaigž
des strušiais einančiais ir pareinančiais iš 
dangiškos upės, Pieno Kelio. Žvaigždė 
Gamma perstatė jų užžiurėtoją.

(Bus daugiau)
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1147. Apie žemų ir kitus svietus, jų būvį ir psbaigų. 

Pagal Heiparnų, Falbų ir kitus sutaisė šernas. 
Aprašo, kas yra žemė, saulė, žvaigždės, mėnulis, 
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Biologija arba mokslas apie dulktus. Pagal 
prof. Nusbaumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
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mės, kaip jie vystėsi, pradėjus nuo amžių va
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1243. Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
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Žvėrys ir žmogus. Pagal Schmedl’į sutaisė 
šernas. Mokslas apie subudavojimą kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sąnarkojų, žamapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokią 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. 313.........................................
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1295. Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadą parašė šernas. Su paveik
slėliais. Aprašo apie visas musų pasaulio žmo
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1989. Nematomi priešai ir draugai žmonių. Pagal 
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jų susekimas, vystymąsi ir tt. Su paveikslėliais.
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1383. Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį sutaisė 

šernas. Aprašo, kokiu budu žmonės rašyti iš
moko, kaip išdirbo sau raštą kiekviena žmonių 
tauta, koki buvo raštai senavėje dang metų prieš 
Kristų, kada žmonės vietoje rašto vartojo ma
zgelius ant šniūrų. Išpjaustymus ant medžio, 
iškaposimus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik nesenai priėjo iki šiądienninio alfabetot ( li- 
tar), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvieną 
žodį ir viską apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu 
žodžiu. Chicago, 1905, pusi. 304 ......
Ta pati apdaryta ...........................................

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

NAUJAUSIOS DAINOS
Iš Lietuvos
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KURIAS DAINUOJA 
VOS OPEROS

SAVO KONCERTUOSE LIETU- 
ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK, MOTUŠĖLĖ — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio..........$1.00

STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.
Vanagaičio ............................................... J..........

DUL DU L DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio ........................  50c

50c

(Tąsa iš pereito num.)
Kur gi gali nematyti kad Ro

mėnai aprinkę antraeiliu sau 
dievaičiu Antonijų butų galėję 
plėšyti ir atidavinėti žvėrims 
žmones už tai kad jie tikėjo ir 
ramiai garbino vięną tiktai Die
vą. Mes žinome kad ir pas j uos 
buvo augščiausio viešpaties Die
vo idėja, — jie net ir tam tik- ------------------------* ,—.«
rą posakį turėjo, sakydami Deus * mokindamas Krikščionis kad 
Optinius Maximus, tat gi kaip, dievas ne^uri trijų asmenų sa- 
gi galima manyti kad jie butų v-'^'e ( ASabų ), sako trečioje 
persekioję kitus už tikėjimą j.“"”' r.niVTRA ri?T_
vieną Dievą?

Negalima tikėti kad tais lai
kais butų buvusi inkvizicija 
prieš Krikščionis tai yra — kad 
žmbnės butų siuntinėjami tar- 
pan tikinčiųjų ir kad tikintieji 
butų klausinėjami kaip jie tiki, 
į ką jie meldžasi. šituo atžvil
giu Romėnai niekados neužka
binėjo nei žydų, nei Syrėnų, nei 
Egiptėnų, nei Druidų, nei filo
sofų. Kankiniais ‘buvo tie žmo
nės kurie viešai kėlė trukšmą 
prieš tai ką jie vadino netikrai
siais dievais. Tai buvo labai 
išmintingas ir dievobaimingas 
dalykas atsisakyti tikėti į 'tuos 
dievus. Bet jie nebuvo pasiten
kinę tuo kad tikėjo ir garbino 
vieną Dievą; jie viešai keldavo 
trukšmą prieš kitaip tikinčiuo
sius, — tai ir klausimas, ar tik
rai jie patįs nebuvo nepakan
trus?

Tertulianas savo veikale APO
LOGIA (sk. xxxix) sako kad į 
Krikščionis žiūrėdavo kaipo į 
maištininkus. -Gal būti kad tas 
kaltinimas nebuvo teisingas, bet 
tai parodo kad ne vien tiktai jų 
religija vertė teisėjus juos per
sekioti. Tertulianas sako kad 
Krikščionįs atsisakydavo puošti 
savo namus laurų šakelėmis 
įvairiomis viešomis ir imperato
rių šventėmis: šitoksai jų elgę
sis labai lengvai galėjo būti pa
skaityta sosto įžeidimu.

Pirmutinis juridinio persekio
jimo prieš Krikščionis laikotar
pis buvo laikais Domiciano; bet 
paprastai tuokart nusikaltėliai 
būdavo tiktai, ištremiami ku
riam laikui, dažniausia ne il
giau kaip vieneriems metams.

Bažnyčios rašytojas Laktan- 
cijus, kurs visame yra gan aš
trus, sako kad Bažnyčioje bu
vo ramu, ir ji žydėjo laikais nuo 
Domiciano iki Decijaus (nuo 96 
iki 250 m. po Kr.), šitoji ilga 
taika užsibaigė, anot jo, po to 
kai "nešvarusis galvijis Decijus 
pradėjo draskyti bažnyčią”.

Nėra reikalo diskusuoti čia 
nuomonės mokslo vyro Dodvėln, 
kurs sako kad kankinių skaičius 
buvęs visai nedidelis. Bet jei 
Romėnai persekiojo Krikščionių 
tikėjimą, jei Senatas išžudė tiek 
daug žmonių su neapsakomais 
kankinimais, — mėtant Krikš
čionis į verdantį aliejų, išvarant 
nuogas merginas į cirką prie 
laukinių žvėrių, — kaip gi tad 
gali būti kad tie patįs Romėnai 
paliko nepajudinę visus pirmuo
sius Romos Vyskupus? šven
tas Irenėjus priskaito‘tiktai vie
ną kankinį vyskupą, Telesporą, 
139 m. po Kr. Ir tai dar nėra 
prirodymų kad Telesporas bu
tų buvęs nužudytas. Vyskupas 
ZeperinaS valdė Romos vysku
piją per 28 metus ir ramiai pa
simirė 21.9 metuose. Teisybė 
yra kad beveik visi pirmieji po
piežiai yra surašyti martyrolo- 
gijoje, bet žodis “martyr” (kan- 
kinis) buvo imama tikroje jo 
prasmėj, tai yra prasmėj “liu
dininkas”, o ne tas kurs liko nu
žudytas.

Sunku yra sutaikyti tą perse
kiojimų pasiutimą su laisve ku
rią Krikščionįs turėjo, galėję 
laikyti net 56 Suvažiavimus 
(Konciliumus), kurių tiek pri
skaito bažnyčios rašytojai lai
ke pirmųjų trijų šimtmečių.

Teisybė, yra buvę persekio
jimų. Bet. kad jie butų buvę 
tokie žiaurus kaip kad mums 
pasakojama tai, galimas daly
kas, kad Tertulianas, rašęs to
kiu smarkumu prieš buvusius 
tikėjimus, pats nebūtų ramiai 
san ‘lovoje numiręs. Teisybė, 
mes žinome kad imperatoriai 
neskaitė jo knygos Apologia — 
nežinomas veikalas, parašytas 
Afrikoje, vargiai tegalėjo pa
siekti tuos žmones kurie ‘valdė 
pasaulį. Bet tas veikalas turė
jo būti žinomas tiems kas turė
jo artimus santikius su' Rdmoė <

ir, bepro-konsulais Afrikoje, 
abejonės, prieš autorių butų iš
kelta byla. Tačiau jis nenumi
rė kankinio mirtim.

Origenas viešai mokytojavo 
Aleksandrijoje ir nebuvo nužu
dytas. Tas pats Origenas kurs 
liuesai kalbėjo viešai Į Krikščio
nis ir į stabmeldžius skelbda
mas stabmeldžiams Jėzų Kristų

gai dalboję stabus be abejonės 
inpyko ant Grigaliaus ir savo 
apja<kime norėjo įskųsti jj vie
tos valdžiai. Bet gi jų didžiau
sia priešas nebuvo persekioja
mas!

Sakoma kad Šv. Kyprijonas, 
Kartagos vyskupas, buvo pir- 
muftiniis vyskupas pasmerktas 
mirčiai 258 m. po Kr. Tačiau 
per ilgus laikus joksai KartagoS 
vyskupas nebuvo persekiojamas 
už tikėjimą. Istorija mums ne
pasako kame buvo kaltinamas 
Šv. Kyprijonas, kokius jis turė
jo priešus ir driko Afrikos pro
konsulas buvo ant jo inpykęs. 
šv. Kyprijonas rašo savo laiške

į Romos vyskupą Kornelijų:. 
“Nesenai Kartagoje ‘buvo su
mišimai ir dviem atvejais buvo- 
reikalaujama kad aš bučiau gy
vas atiduotas liūtams sudrasky
ti.” Labai galimais dalykas kad 
tasai Kartagos gyventojų įnir
šimas už kėlimą maišto ir 'buvo- 
priežastimi Kyprijono mirties. 
Kuogeriausia bet gi žinoma kad. 
imperatorius Galus nepasmer
kė jo už tikėjimą, — Kyprijo
nas gyveno toli Kartagvje, tuo 
tarpu Kornelius, gyvenęs Romo
je, nebuvo persekiojamas už tą 
patį tikėjimą.

savo knygoje CONTRA CEL- 
SUM kad tėra buvę „keletas 
kankinių ir tai dideliais laiko 
protarpiais”. Prie to jis dar 
pasako kad Krikščionis daro vi
sa ką tiktai jie gali kad kiek
vieną pritraukti prie savo tikė
jimo ir tuo tikslu bėginėjo po 
kaimus ir miestus.

Aišku yra kad buvusiųjų kitų 
tikėjimų kunigai galėjo skelb
ti jog visi tie bėginėto jai ir nau
jo tikėjimo skelbėjai yra maiš
tininkai; tačiau nežiūrint to, jų 
misijos buvo valstybėje kenčia
mos, nežiūrint tų sumišimų E- 
gipte kur Egiptėnai nužudė Ro
mėną už tai kad jis užmušė jų 
šventą katę!....

Kas daugiausia prisidėjo prie 
to kad Romėnų kunigai pultų 
šv. Grigalių Taumaturgą, Ori- 
geno mokini, jei ne jisai pats ? 
Grigalius naktį pamatė seną 
žmogų, paties Dievo atsiųstą, 
ir moterį, nežemiškame žibėji
me. Moteris buvo švenčiausio
ji Panelė, gi vyras buvo šv. Jo
nas Evangelistas. Jonas padik
tavo jam tikėjimo išpažinimą, 
ir Grigalius išėjo skelbti šven
tą tikėjimą. Eidamas į Neoce- 
zarėją, jis ėjo pro šalį šventna- 
mio kur buvo varinėjami stab
meldžių burtai; užėjo lytus ir 
privertė jį praleisti visą naktį 
šveritnamyje, beSižegnojant ir 
bevarant šalin piktas dvasias. 
Ryto metą stabmeldžių kunigas 
nusistebėjo kad visos piktosios 
dvasios nebeatsako į jo borti
nius klausimus. Paklaustosios 
piktosios dvasios . atsakė jam 
kad jos nebegalinčios daugiau 
ateiti šven'tnaminį nes Griga
lius praleidęs jame visą naktį 
ir žegmojęSis šventnamyje. Ku
nigas suėmė Grigalių, ir Griga
lius tarė: „Aš galiu išvyti pik
tąsias dvasias iš kur tiktai no
riu, ir galiu suvaryti jas kur 
tiktai noriu!”

“Suvaryk jas atgal j švent- 
namį”, prašė kunigas. Tada 
Grigalius nuplėšė šmotelį po
pieriaus nuo knygos kurią laikė 
savo rankose ir parašė ant jo 
tuos žodžius: “Grigalius šėto
nui: Aš įsakau tau sugryžti į 
šį šventnamį.”, Tasai raštelis 
■buvo padėtas ant aukuro, įr 
velniai paklausė: sugryžę švent- 
namin vėl atsakinėjo burtams.

Tuos faktus mums pasakoja 
šv. Grigalius iš Nysos savo kny
goje vardu “šv. Grigaliaus Tau- 
maturgaus Gyvenimas”. Kuni-

Nesikankink bu
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

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

ZkŪDI 
Gerovės skyriui

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

kūdikių Sveikatos.

n vo laiko fiflili—!■> r*L 
kaltu įdomina hflritiHtni 
Dotlnoau ir motinoms jau
nų kOdiklų.

Kūdikių sprtpUaM ir po-

rime nguBarUkafa laika

pargriMaaU.

STRAIPSNIS XXXIII

Viduriavimas
Kūdikio gyvenime viduriavimas yra 

pavojaus ženklas. Motinos rūpestis 
ir tinkama priežiūra perves kūdikį 
laimingai per šį pavojaus laikotarpį.

Reikia kovoti prieš viduriavimo pa
sirodymą, kadangi ir mažas apsirei
škimas gali vėliau pagaminti tokį 
rimtą dalyką kaip cholera infantum. 
Jei gali, reikia pasitarti su gydytoju. 
Jei negalima, arba dalykas užsivel
ka tai patartina neduoti nieko, per 
24 valandas, išskyrus virintą vande
nį ar miežinį vandenį. Jei kūdikis 
po to pasitaisė tai pradėti reikia pe
nėti pamažu iki ateis vėl į reikiamą 
laipsnį. Tas ims nuo dešimts dienu 
iki dviejų savaičių. Liga pasikarto
ja lengviau negu iš pradžių.

Viduriavimas dažnesnis vasarą, 
nes šiluma veikia ant kūdikio ir su
gadina jo viduriukus. Bet visais lai
kais, žiemą ar vasarą, reikia bonku- 
tes, šaukštukus, čiulpikus ir virimo 
indus laikyti absoliutčje švaroje. 
Vanduo vartojamas turi būti virin
tas, ir atvirinamas kiekvieną sykį 
prieš vartojimą.

Nepatartina keisti valgius vasarą. 
Saugiau persitikrinti pirm karščių 
kad maistas tinka. Reikia parinkti I

į

“Dėk
Savo 
Pinigus

Taupymų 
Bankų

sveikų švarų pienų, tinkamai atmieš
ti sulyg kūdikio amžiaus. Pasaldintas. 
Kondensuotas Pienas teikia kūdi
kiams ideali maistų, nes yra grynas, 
vienodos sudėties, lengviausia suvir
škinamas, ir visados paruošiamas 
atmiežiant tik su virintu vandeniu. 
Tinkamai duodant jis teikia pilnų 
sotumų reikalingų žindomo kūdikio 
auginimui, ir jis vartojamas daugiau 
negu kiti preparatai krūvon sudėti.

Dėkingiausios pasekmės nesenai 
tapo gauta maitinant nedapenėtus. 
vaikus su Eagle Pienu. Kentėjusie- 
ji nuo nedapenėjimo' mokyklos vaikai 
tuoj pradėjo atsigauti, kada Eagle 
Pienas tapo pridėta prie jų valgių. 
'Nekurie du sykiu tiek paaugėjo negu 
nonnališkai reikėtų Tikrenybėje vi
sa grupė įgijo septynis svarus dau
giau negu kiti vaikai penimi papras
tu bnkų pienu. O mokytojai nuo te
laiko pastebėjo kad šie vaikai ne tik 
atgavo sveikatų ir vikrumų, bet ir- 
moksle pradėjo geriau atsižymėti.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

Dirva” Galima Gauti
Chicago je —

ant

St..

So.

Ant visų “news standų” 
Halsted Street;

“Aušros” knygyne, 3210
Halsted St.;

Elta Commerce Co., 3251 
Halsted St.

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

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

Emerald Ave.
Venta Drug Co., 4101 S. Fran

cisco Ave.

PAVESK MUM SAVO 
VAIKĄ

Duokit mums padėti jam 
pradėt gyvenimą gerai. Lai 
jis turi Taupymų Knygelę 
čionai.

Anksti gyvenime pamokos 
taupumo ir finansų yra bū
davote j u karakterio. Tas 
tankiai perstato skirtumą 
tarp pasisekimo ir nepasi
sekimo vėlesniame gyveni
me.
Padėkit savo vaikui pradėti 
dėt piingus čionai dabar.

Society foršmrinns
In the City of Cleveland

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje-------- Užrašykit Jiems “DIRVĄ”!
"DIRVA” bus tinkamiausia jūsų dovana jūsiškiams Lietuvoje: 

užrašykit ją jiems ant visų metų arba pusės. Už- 
krėskit juos laisvesne, demokratiškesne dvasia, lai jie nesijaus tar
nais, o laisvais piliečiais savo krašto. Jie negauna tenai tinkamos li
teratūros; juos tenai slopina, vargina visokie valdininkėliai ir lupa 
nuo jų po kelis kailius. “Dirva” supažindins juos su demokratišku
mu, su tikru mokslu, o ir šiaip suteiks daug dvasiško maisto. — Jū
sų užrašytas jiems laikraštis už tris dolarius pralinksmins visą kai
mą per visus metus. Tik sykį nepagailėkit tų trijų dolariukų.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje........................................ $2.00
Lietuvoje -.................... - - - $3.00
Kanadoje.............................  $2.50

(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)
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Augmenis išeina iš jurų ant sausumos.
Ir štai keistas ištinka dalykas. Visi 

tie milžinai šliaužliai išmiršta trumpu, su
lyginamai, laiku. Mes nežinome tikrosios 
šitai nelaimei priežasties. Gal būti, kad 
taip atsitiko del smarkių klimato permai
nų. Galimas ir gi dalykas, kad jie užaugo 
taip dideli, kad jau nebegalėjo nei plaukio
ti, nei vaikščioti, nei šilaužioti, ir turėjo iš
mirti badu, nors visur matė maisto, tik ne
begalėjo jo pasiekti. Kokios nebūtų bu
vusios priežastis, — bet šitoji miliono metų 
šliaužlių pasaulio gadynė užsibaigė.

Pasaulį jau pradeda apgyventi visai 
kitokie gyviai. Jie buvo tų šliaužlių ainiai,' 
bet jie jau nebepanešėjo jiems, nes tų gy
vių motinos maitino savo kūdikius krūti
mis (“mammomis”). Nuo to ir vadinami 
šie gyviai “žindžiais” arba “mamalais”). 
Jie nusimetė žuvų žvynus. Jie neįgavo 
plunksnų, kaip paukščiai : ant jų odos au
ga plaukai, žindžiai išplėtojo kitokias 
ypatybes, kurios davė jiems galimybės ap
lenkti kitų rūšių gyvius. Pa'ttelkos nešiojo 
busimųjų savo kūdikių kiaušinius savo kū
ne, lygi jie-būdavo išperėti; tuo tarpu kitų 
rūšių gyviai palikdavo savo 'kūdikius, neap
saugotus'nuo visokių šalčio ir. kaitros pa
vojų, nuo užpuolimo įvairių laukinių žvė
rių; žindžiai prižiūri savo jaunuosius per 
ilgą laiką, kol jie dar yra silpni ir nepa
jėgia apsiginti nuo priešų. Šitokiu būdu 
jauni žindžiai turi daugiau galimybės už
augti ir išlikti gyvais, nes jie daug ko iš
moksta nuo savb motinų. Kad taip yra, ga
na -prisižiūrėti, kaip katė mokina katukus 
save daboti, kaip mokina juos “praustis” 
ir gaudyti peles.

Bet- apie tuos žindžius nereikią daug 
kalbėti, nes jus gerai juos pažįstate. Jų 
yra visur. Jie yra kasdieniniai jūsų drau
gai gatvėje ir namuose ir galite matyti ma
žiau laimingus už juos jų giminaičius už 
grotų zoįoginįuose daržuose, arba žvėry
nuose.

Ir štai prieiname prie tos vietos kur 
keliai pradeda skirtis ir kur urnai iš tų ne
bylių gyvių procesijos ir iš mirštančių gy
vių tarpo išsiskiria žmogus, kurs pradeda 
vartoti savo protą ir tvarkyti savo žmonių 
giminės likimą.

Viena ypatinga žindžių rūšis, kaip ma
toma, žymiai pralenkė visus kitus mokėji
me surasti sau maisto ir pastogės. Ji iš
moka vartoti pryšakines kojas savo gro
biui laikyti; ačiū nuolatinei praktikai tos 
pryšakines kojos suaugo taip, kad jos su
darė saują ir reples. Po ilgų nesuskaito
mų bandymų jis išmoko taip 'balansuoti sa
vo kunu, kad jis Stačias galėjo laikytis ant 
užpakalinių kojų. (Tai yra sunkus daly
kas, kurio kiekvienas kūdikis turi greitai 
išmokti išnaujo, nors žmonija daro tai per 
milijonus metų).

Šitas sutvėrimas, pusiau apas, pusiau 
beždžionė, bet augštesnis už vieną ir už an
trą, pasidarė labai vykusiu medžiotoju ir 
galėjo gyventi bile "klimate. Didesniam 
saugumui, šitie sutvėrimai gyveno ir krau
stėsi iš vienos vietos kiton dideliais pulkais. 
Jie išmoko, kaip reikia keistai suurgsti ir 
surikti, kad persergėjus jauniklius apie 
pirsiartinantį pavojų. Po daugelio tūks
tančių metų praktikos ir bandymų jie ši
tuos gerklinius garsūs pradėjo vartoti ir 
kalbai.

Šitoksai sutvėrimas — gal ir nelabai 
tenori tam tikėti— buvo tai tavo pirmasis 
“panėšus žmogui” pirmtakunas.

Sekančiame numeryje bus: 
“Mūšų Pirmtakunai Senovėje”.

ATĖJAU, NES PRAAMŽIUS LĖMĖ...
(Skiriu S—tei)

Atėjau į Aukų žemę
Ugnies vylyčiom’s šarvuotas, 
Atėjau Praamžiui lemiant 
Man surengti audrų puotas.

Dausų saulė paslaptinga
Iš padangių man šypsojo, 
Skaisčia liepsna stebuklinga 
Mano sielą ten viliojo.

Ir paskendo mano siela
Tuos’ skaisčiuose spinduliuose,
Ir gyventi tapo miela, 
Lyg svajonių sūkuriuose.

Pažinau tada pasauli,
Taip švelnutį ir jausmingą;
Nežinojau kad ta saulė
Slepia vylių veidmainingą.

Pažinau ii: Meilės Gėlę,
Netikėtai — dievų sėtą,
Kuri ilgesį sukėlė
Savo šypseną saulėta.

Jūrėm tvino man ilgėsis,
Ir vėju Skrido jo dainą,
Ir patamsių lukėsis
Šiepės skausmo šypsena.

O vylių sparnai žemę kaupė
Ir šešėliuose slogino,
Panaktų baidyklės siaubė,
Ir bangose žemėj tvino.

Ir badą kai aušra švito,
Kai žemės krutįs suliepsnojo,
Mano vilyčios paplito
Ir audromis valcus grojo.

O tada juravo puota,
Žaibais, audrom’s ir vilyčiom’s 
Vainikuota.

Žiogaičiai. Miško Aidas.
W

PAVASARYJ ŠILAS
Snaudžia medžiai tylume, 
Skęsta šilas gražume 
Nuo saulutės spindulių, 
Ir nejaučia sopulių.
Žalios šakos išbučiuotos,
Švelnaus vėjo užliuliuotos,
Šypsos audras iškentėję, 
Džiaugias saulę paregėję.
Siekia dangų pabučiuoti, ~ 
Gražią gamtą pamyluoti.
Nors sužeista butų siela,
Prilankyti šilas miela, i

■ Tarpe tankumęs medelių, 
Tarpė čiulbesio paukštelių

, Liūdną sielą gaivinu, j
Širdies skausmą raminu.
Šilas šypsos gražume, 
O aš Skęstu ramume.
Šilas slaptą durną audė,
O man minčių mintis gaudė!....

Svajonė. 
w

ATSKIRTAS....
Kas man širdį suramins,
Kas man dvasią atgaivins?.'...

Jau draugų aš netekau, 
Visų apleistas likau.

Reikia vienam jau liūdėti,
Reikia vargti ir kentėti.

Pasiskųsti nėra kam, 
Suriku, pi suriku vienam.

Bet liūdnumo aš neboju,
Nors graudingai, vis dainuoju

Ir laikų sau geresnių
Vyliuos, laukiu linksmesnių.

Kai pažiūri — jie netoli,
Jau atbunda musų broliai, 

Susipranta darbo žmonės, 
Atsisako garbint ponus.

Ir man daros daug linksmiau, 
Ant širdužės daug lengviau.

Tuojau skurdas gal išnyks, 
Šviesa, laisvė tad atvyks.

Balkunai. Vargdienių Draugas.

Kun. Dembikis, jo gyvenimas, raitai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 

įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su
Drūtais audimo apdarais ......................................... 1.50

Ta pati drūtais apdarais .................... 2.00

Teisybės Pasakos. Rankios įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67...... 21

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah,
Pa. ....... ............ ............................... .............. 10c

virš 200 pusi............................ $1.00

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurio 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—OI ym pi jos Zeuso 
Stabas; 4—Dieyės Dienos šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais,

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Iš Tolukos žinią gavau, 
Net iš piktumo pašokau, 
Apie pasiutišką mengicą, 
O ir josios kvailą špicą, 

Kurie badai bjauriai apsiėjo, 
Jog man nei ant mislies neužėjo 
Idant tokia išgama randasi, 
Kad su žmonim nuolatos kan

dėsi,
Dorybės jokios neturi,
Nei ant žmonių nežiūri, 

Pekloje už tai staugs, 
Susimylėjimo šauks.

Ansonijoj karščiai truputį 
apstoja,

Bėt mergicos dar vis zylioja, 
Jaunos, suaugę, vienos ir kitos

Zujoja lyg pamargytos.
Visi sakė nustos kaip biskį

atvės, z
Bet vis zylioja, yes.

Kaitina devyni šunes nepavytų, 
Apsuka per dieną dešimts

atrytų.
Lietuvoj augusias, vis pataiko 

tenai
Kur Lietuviški, prakilnesni 

vaikinai,
Kaip antai: 

Saliuninkai, muzikantai,
Garsingi birbentai, 

Lakstydami per strytą 
Vos nenuvertė į upę tiltą, 
Net valdžia bromus uždėjo, 
Taip smarkai bėgti negalėjo. 

Dabar tiltas atstaltytas naujai,
Atlanko visi gaujai.

O žinoma, prie to ir drūtas, 
Ant dešimts metų garantuotas.

čion augusias eina po plynių, 
Keliais Džimų, Blenčių ir

Kartybių,
Po telyčias dar narsiau šaudo, 

Tiktai juos ir gaudo.
Pasigavę didį džiaugsmą turi, 

Apstoja kaip apuokai ir žiuri,
Tamjpbsi, kojoms mina, 

Gumą kramto, dantimi kalina. 
Tai man mergos Tegulamos, 
Kai išsižioja kvarksi kai varnos,

Kaip man kalbėta,
Eina į karštą vietą, 

Kur velniai po smert katnkyte, 
Už savo nusidėjimus atsakys. 
Mergyt, traukia šniūreliu kaip

žąsib, *: b
Jus silpnaprotės; kvailiukės, 

lengvadvasės,
O eikite dorų žmonių paveikslu, 
Apsišvieskite per Skaitymus 

mokslų,
Mylėkit brangią tėvynę Lietuvą, 
Ir mano žodžiai te pas jus 

nežūva.
Nes dar nekartą atsilankysiu,

Ir kaip tik pamatysiu
Jog kuri prie vyrų, 

Duosiu pipirų.
O dabartės

Sės ant saitės
Dėdė Taradaika,
Ir parodys jums baiką,
Jos raias, risčia,

Į Springfieldą iš čia,
O kaip pribus, 

Vaikinams vėjo bus.

J. Vizbaras (iš Worcesterio, 
Mass.) rašo: “O dabar aš noriu 
duot jums žinoti kad aš andai 
skaičiau gerb. .Juokų kampely; 
j e parašyta kad Smerčio nėra, 
o dabar pereitame num. skai
čiau kad numirė .prezidentas 
Harding. Tai parašykit kodėl 
jis numirė jeigu Smerčio nėra.”

Nuo Juokų Red.: Juokų sky
riuje nepritinka rimtų klausi
mų rišti, nes manysit kad tik 
juokas nors ir teisybę pasaky
sim. Bet ką darysi.

Mirties (arba Smerčio) visai 
nėra. Mes suprantam, kalbėda-
mi apie žmogų gyvą ir numiru
sį, tik du stoviu: Pirmas, kada 
jis dar GYVAS, antras — kada 
jau nulmiręs arba NEGYVAS. 
Mirties stovio nėra: hera, tokio 
stovio kad žmogus iš gyvo per
eitų į MIRTIES stovį, o paskui 
į negyvo stovį, kokiu amžinai 
pasilieka. Mirties nėra, yra tik 
pereinamasis tarpas, kuris gal 
būti toks plonytis kad negali
ma jo nei vadinti tarpu. Jeigu 
žmogus ir merdėja — miršta ir 
atgyja, ir vėl numiršta, tai vis 
jis yra tik gyvame ir negyva
me stotyje, o niekad nėra mir
ties stotyje:

Kurie iš andai nudžiugot pa
sakymu kad MIRTIES nėra, ne
manykit kad nereiks numirt, 
kad išlikslit gyvi. Musų pasaka 
nieko bendru neturi su 'biblijos 
studentų pasaka kad “milijonai

I ' ;
žmonių, dabar gyvenančių nebe- 
mirs”. Viši mirs, taip kaip gi

lmė, bet niekas nebuvo ir nebus 
MIRTIES stovyje, nes jos visai 
nėra.

Iš Kipšo Maišelio
Kur dėtum klerikalų lyderius 

Lietuvon nusiuntęs? Mainęs pa
klausė kur aš skirčiau klerika
lų lyderius nusiuntus juos iš 
Amerikos Lietuvon. Pagalvo
jęs, (pamačiau kad jiemfs reiktų 
sutverti naujus Departamentus. 
Aš maždaug šitaip padaryčiau:

Česnuliui reikia sudaryti “Se
nų čebatų ir Kelinių Departa
mentą”. čia jis 'galėtų (sutal
pinti tuos $50,000, kuriuos 'gavo 
iš Chesnul Shoe Corporation už 
“good will ir contracts”....

Kemešiui reikia iir naujo De
partamento, — “Melagencijois, 
Registracijos ir Dolarių Gauda-

šyietos Komisjją .pakviesta Pr, 
Bajoras. Senai taip reikėjo pa
daryti.

Jie dirba, o kas pas mus? 
Klerikalai išsijuosę dirba: Vys
kupui Karevičiui intei'kė 60,000 
dolarių Lietuvos Katalikų Uni
versitetui. Kadangi jie dabar 
kontroliuoja valstybės Univer
sitetą tat tuos pinigus jie nau
doja studentų stipendijoms. Jie 
turi 'bent (pusantro 'šimto sti
pendiatų. O kur musų stipen
diatai? Kur yra tie pulkai jau
nimo kurie ateityj darbuosis 
mušu idealams?/...

Bolševikai, tarnaudami Rusi
jai, vis gi nors savo kaliniams 
pinigus deda, savo propagandai 
aukoja. Kur (mušu aukos šarvo 
idealams (ginti ?....

Gamta išmintinga, ką daranti 
žino,

DR. J. T. VITKUS
Lietuvio Gydytojai ir Chirurgai

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

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekei

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIAVIMUI AMERIKON?
cijos Departamentas”.

Mastau'skui reikia naujo De
partamento, būtent: “Snukių (ir 
Antausių Mušimo Departamen
tas”.

Bielskiui reikia naujo Depar
tamento, būtent: “‘Masažo ir 
Komų Departamento”.

česaičiul — kuore “Drauge” 
loja — reikia departamento 
vardu: “Visų Lojimų ir Melų 
Departamentas”.

Visi privalo pagal savo gabu
mus gauti užsiėmimą. Taip jė
zuitai daro: gabus jėzuitas in
trigantas — siunčiama į diplo
matus ; gabus rėksnys ir su ger
kle — siunčiama į (pamškoiinin-1 
kus; gabus plunksnagraužis —r 
siunčiama į rašytojus. Taip ir 
pas mus. Pagal nuopelnus, vieš
patie, aprūpink savo tarnus!

Vailokaitis irgi prabilo. Vai
lokaitis kritikuodamas Seime 
Valstybės Biudžetą sako kad 
reikia pirma mokyklas steigti, 
o paskui Konservatorijas ir tt. 
Ar nebūtų gera jei Lietuvos 
valstybė konfiskuotų jo turtus, 
kuriuos jis pasidarė iš šmuge
lio ir spekuliacijos? Tie turtai 
priklauso Lietuviams, nes iš 
Lietuvių jie išspausti. Ot ir bu
tų konservatorijai, universite
tui ir kitiems dalykams.

Ne Purickis kaltas. Lietuvo
je sakoma kad Purickis šmuge
lio istorijoje tiek kaltas kiek ir 
vačmanas jei kas seifą išplėšia. 
Vailokaičiai šmugelį varė, jie pi
nigus sėmė. Purickis tiktai ant
spaudas dėjo. Kai tą biznį jie 
pradėjo, Vailokaičiai turėjo pi
nigus, o Purickis turėjo Užsie
nio Ministerijos antspaudą. Da
bar Vailokaičiai turi dar dan
gau pinigų,' o Purickis neteko 
antspaudos ir pinigų negavo. 
Visa ką jis turi tai tik pensiją 
iš Brolių Vailokaičių.... Poor 
leki!

Ir “Vilnis” jau apsidžiaugė. 
Chicagiš'kė bdševikuojanti “Vil
nis” jau apsidžiaugė kad “Vie
nybėje” Ponas Politikas, o “Te- 
legrame” Ponas Sandarietis 
bando velti tautininkų spaudoje 
polemikų miius, “Vilnis” sako 
— tai bus gera: tautininkai tarp 
savęs ginčus varinės, o mes, 
drauguči&i, valiai dirbti 
Nieks mums nekliudys!

Jau Bimbalas išbimbėjo. Su
sivienijimo Pildomoji Taryba iš
spyrė lauk Bimbą. Sako, “Ne- 
bimbėk kur ne tavo biznis!”

Ir Dr. Kaškiaučiui ne kaip: 
išprašė jį iš SLA. Apšvietos Ko
misijos. Beliko vienas bolševi- 
kėlis, Dundulis, — bet jis bus 
ramus: jam reikia iš SLA. Mok
sleivių Fondo paškdų, tai jis ty
lės ausis suglaudęs.... Kaš- 
kiaučiaus vieton k SLA. Ap-

Tat bimbalus, blusas žemei 
pagamino.

Ir jei speigų, kaitros ant žemės 
nebūtų,

Mažiau keli vardai žodyne 
mus butų.

Vėjas.
Moterįs turi daugiausia svei

ko proto. Bet vyrai daugiausia 
sveiko proto vartoja.

Tūkstančiai žmonių kvėpuo
ja, kruta it gyvena; jie pasi
traukia iš gyvenimo scenos, nu
miršta, ir niekas apie juos dau
giau nebegirdi. Delko? Aiš
ki), — jie nepadarė nei krislelio 
gero pasaulyje.—Chalmers.

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

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

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

REIKALAUJAME 
SMARKIU AGENTŲ 

Geros sąlygos ir geras uždarbis. 
Atsiliepkit CIevelande asmeniškai, iš kitų 

miestų — laišku:“DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos —“T R I M I T A S"
‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 

Sąjungos leidžiamas. Jamą gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės 'priešus. ’ >

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

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

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

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

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

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

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

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

axxxxx

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 
pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $247,687.15.

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

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

Dėl platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

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

U Biminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
/ visas sneciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL- 

gSĮMeMll vio PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS,
NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN- 

DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu galimu laiku.

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

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUS1Ų 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 apsiejimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksi! visai trumpu laiku.
Aš pats ypatiškai prižiurtu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

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

CLEVELAND, OHIO
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS 10 IKI Į.

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



The Younger Set
KNUTTY KOLUMN

Cities in Lithuania
Lithuania’s temporary capital 

Kaunas is situated at the con
fluence of the Vilija (Nėris) 
and Nemunas. Before the war 
Kaunas had between ninety 
and a hundred thousand inhab
itants; but today it has over 
200,000.

In the neighborhood of Kau
nas the banks of Nemunas of
ten rise to a height of two hun
dred feet and are very pictur
esque.

Before the war Kaunas was a 
first class fortress; but the 
Germans took possession of 
Kaunas in a few days.

It is supposed that Kaunas 
was founded in the 13th cen
tury. In the fourteenth cen
tury Kaunas had alreadl be
come a bdne of struggle between 
the Lithuanians and 'the Teut
onic Knights. When Jogaila 
became 'king of Poland, Kaunas 
began to serve as a centre for 
the export trade from Poland 
and Lithuania to Russia. Here 
was established an English trad
ing factory at that time.

In 1655 Kaunas was plunder
ed and burned by the Russtianls 
under Tsar Alexis.

At the third partition of Po
land in 1795 Kaunas was finall- 
ly annexed to the Russian Em
pire.
, In 1812, on June 23rd, the 
French army reached the left 
bank of Nemunais, „.ppppaitę 
Kaunas, and a hill near village 
Panemunė is still known as Na- 
poleano Kalnas (Napoleon’s 
Hill).

Kaunas is the residence of 
žemaičių Vyskupijos '(Bishop
ric of Samogitia) and of Luther
an Provost of the Vilnius •(dio
cese.

The most remarkable of the 
Catholic churches is that of the 
Jesuits, which was built by 
Italians. The church of the 
Franciscans dates from the 
epoch of Vytautas Didysis (Vy
tautas the Great). The Jews, 
who are very numerous lin Kau- 

■ nas, possess four sytnagogues. 
Tlie library of the Catholic 
Seminary contains many very 
valuable manuscripts.

Before the war Kaunas was 
well known.for its industries, 
one of the biggest iron found
ries in Russia, that of Tillman, 
doing a big business....

o
The Cat

Treat “Tabby”, the cat, with 
every respect for at one time 
she was worshipped as a god. 
Even today, in Egypt, the cat 
is considered something more 
than a mere animal good for 
catching mice and rats. When 
the house cat dies in a certain 
parts of that country the people 
go into mourning.' '

But the old Egyptians looked 
upon the cat as a sacred animal. 
There is the story of a prince 
of Alexandria wro loved a cat, 
and to please the prince, the 
cat turned itself into a beauti
ful lady. The day of the wed
ding arrived, and the lady was 
all dressed up in silks and sat
ins. Thousands of fine people 
gathered to See the wedding 
ceremony. The prince and the 
bride appeared in the beautiful

OUR READERS’ 
CORNER

She Is Watching the Dirva for 
Its “Younger Set”

My Dear Editor:
I think “Yhe Younger Set” 

is a ripping idea and I jutet 
know it’ll succeed if only all of 
us will co-operate. I’ve thought 
of just.such a thing long, long 
ago when I was yet a little girl 
and did not think about Lith
uanians at all. It used to make 
me angry to look at a (paper 
that was Greek to me and then 
to see Dad and Mother reading 

, it (and really understand it. I 
used to say — the paper isn’t 
any good if you can’t under
stand it. And believe me I was 
glad when I saw the Dirva put 
something in that will in
terest little folks as well as Us 
included in the younger set.

When I look at the paper 
other than the Dirva, I can’t 
see where it is that contains 
things of interest to us. In 
fact, as far as they are con
cerned it seems as if all Lith
uanians were old people who 
had no time to read jokes, in
teresting events in everyday 
life others than those that Heal 
just with politics, wars and 
Other material of grown-up sort.

The American French papers 
have columns for their young 
folks—what about Lithuanfiams? 
And now; thanks to,paper 
our question of “Where do we 
come in” has been answered!

1 will be watching the Dirvą 
regularly now. Thanks a lot 
for giving us one Lithuanian 
paper we can enjoy and under
stand !
Yours for “The Younger Set” 

Aliys Bush.
Foxcroft, Me.

£
Dear Editor:

There are many reasons why 
an English column is needed in 
a Lithuanian newspaper. The 
news in a Lithuanian paper is 
ail for grownups. Most children 
don’t read Lithuanian. But 
they learn English at school, 
and an English column in the 
paper would interest them. 
From that interest other things 
develop. When they begin to 
read it they are constantly 
learning English, a new word 
or phrase, here and there.

It is just natural that where 
you read one section of the 
paper you glance over the 
cithers. Thuis when the child
ren have read the English col
umn, they will glance over the 
Lithuanian parts. Perhaps there 
is some little thing that inter
ests them, even an advertise
ment. They read it • and it 
teaches them Lithuanian. Thus 
the paper has already a two
fold value, it teaches Lithuanian 
and English. It may not seem 
valuable to them at present but 
when they are older, there will 
'be many times when it will be 
very useful to them.

Probably what interests (them 
most in the Lithuanian section is 
the advertisement of a picnic 
or some other social event. At 
these affairs they meet arid 
make new friends. As they 
grow older, they like to see-

their friends more often, so 
they form all kinds of clubs, 
dramatic, literary, etc. At these 
clubs they always learn some
thing about Lithuanian drama
tics, songs and arts. Thru these 
clubs the Lithuanian nation be
comes more known. That is 
what is wanted. Most of the 
time when you tell a person (not 
a Lithuanian) that you are 

I Lithuanian he will ask you 
what a Lithuanian is and in 
whalt part of the world Lithua
nia is situated. Of course you 
may think the person stupid 
but it is not at all his fault. 
The Lithuanian nation hasn’t 
had enough publicity to make 
itself known. Lithuanians are 
confused with the Slavs, the 
Poles and the Russians. One 
sure thing Lithuania is in no 
way related to these countries. 
That is another thing that 
should/ 'be made known.

European history is studied 
in (schools. But what is there 
in the history about Lithuania? 
Perhaps one paragraph where 
other nations have pages. If 
the world knows the history 
of Lithuania, it will appreciate 
the aims and struggles of the 
Lithuanian people. But how 
can the world know when about 
three quarters of the Lithua-. 
nians themselves don’t know. 
There are plenty of Lithuanian 
history books published, some 
in Lithuanian, others in Eng
lish. I am sure many paren ts 
would feel proud if their child
ren could get up and give a 
brief sketch of Lithuanian his
tory', in front of an audience 
either Lithuanian or American. 
One little thing follows an
other. All this comes from havc 
ing an English column in a 
Lithuanian newspaper.

Alberta Strimaitis. 
Woodhaven, L. I., N. Y.

Speed
Speed. Read the story of the 

opening night of the follies in 
San Francisco twenty-four 
hours after the actual {happen
ing of the event. The govern
ment is striving to make this 
a reality by pushing night air
mail flying. The time of tran
sit will be reduced from five 
days to twenty-four hours run
ning on a schedule as regular 
as the most famous railway 
trains.

Three aircraft companies are 
working on experimental planes 
at the present time. The Glen 
L. Martin Co. of Cleveland is one 
of-them.

“Safety and reliability' have 
been the primary factors in 
building this plane”, Mr. Mar
tin said. “It has a landing speed 
of only' thirty-eight miles per 
hour and yet is able to make 

1105 miles an hour fully loaded. 
There is a greater abundance 
of control. This means that the 
pilot will be 'able to maneuvre 
his ship in safety' while closer 
tn the ground. This is a decided 
advantage if he is compelled to 
make a forced landing.

The Martin Co. is making 
three of these experimental 
planes which will be put into 
use around the middle of next 
month.

palace, .bitt just then a mtouse 
showed itself, and the cat ladj-
scampered here, there, aind eve
rywhere after the mouse. Need
less to say that broke up the 
wedding party.

Whenever a house was burn
ing in which a calt was Ikept, 
the neighbors all hurried to 
save it. It didn’t' matter so 
much if the people living in the 
house did not escape. The cat 
had to be saved at all costs. It 
was a sacred animal.

A thought for Today
A Chicago trousers maker 

went crazy the other day and 
tried to kill his wife. Probably 
a pantaloonaltic.

Smulkius
Lietuvos Žemlapius

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

■ LOUIS EISENBERG 
■Turi Griežinių Daiktu, Periu, 
į Kvubų, Vamišlų, Clntioja, 

Lieja Ir Stogams dangalų
; 1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1387-K

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMU SPECIALISTAI

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS:
Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer, ' 

Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 
Cream Sodą, Loganberry, 

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

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

■

Foolishment
“I don’t read the papers”, he 

said.
“For me all that bunk, goes 

j unread.”
i He failed to read this’n, 

‘Twas, “Stop, look and listen”.
This poem he’s missin’. (He’s

dead.)

i
“When a cow is not a cow?” 

i “When she’s turned into a 
i field.”

▼▼

He’s Careful
A bank manager who always 

wore his hat in the office (as 
they' do in the films) asked his 
negro attendant why' he did not 
invest his sayings with the con
cern, as the white members of 
the staff did.

“Not dis chile.' boss”, said 
the attendant. “You all its look 
as if you were just agwine to 
beat it.”

▼V

A Fish Story
Sam Moore of Cleveland told 

this one. A friend of his who 
dines at Cohan’s restaurant hate 
a habit of talking to the fish 
that are brought to histable. 
His talk so disturbed the other 
diners -that the proprietor asked 
him to stop the practice.

“Besides”, added the pro
prietor, “what do you say to 
the fish and what can they an
swer.”

“What can they' answer?” re
peated the diner. “Well, I just 
asked this fish how all his 
brothers and sisters were get
ting along' out in Lake Erie.”

“And what did the fish re
ply,” asked Cohen.

“The fish said: ‘How should 
I know. I’ve freen interned here 
in Cohen’s restaurant-for three 
weeks’.”

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašyki-t jiems “Dirvą”

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso- valandos 
16 ryto 1U 11 
2 iki 5 po plot 

Nedfttomta
ano N iki 11 

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

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškon mau- 
dynen, kur jiems geriausia patinka, 
nes yra visoki patogumai ir geriau
sia patarnaujama. Taigi ateikit ir 
jus kurie- dar nebuvot. (30)

KAINA TIK 25 CENTAI.
921 St. Clair Ave.

Netoli Ę. 9th Street

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.

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

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMSKJT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Siu nakcialy (dzūkiška) .................... 30c
Jojau Dieną (dvi: augštam ir lemam balsui) 60c
Ko Liūdit, Sveteliai ?   ........................ 20c
Vai Aš Rakinčiau ....................... 20c
Už šilinge!; .......................................... ............ .......... • 39c
Dovanojo (dzūkiška) ....................... 15c
Skyniau Skynimėlį ......................... 15c
Tykiai Nemunėlis Teka .................... 15c
Saulutė Raudona .................. ....... 25c
Lihgo (Latviška) .......................... 15c
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso

(Angliškai lodžius pritaikė P. Preaevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Muiic, 
So. Boston, Mass.) .............................. 30c

žalčio ir Gulbė-Dieyąičio Duetas (iš op. "Egli-
žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) . ......................i.’,....;.,.. 75c

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai
lodžius 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) ...... A ,,.... .. 40c
Neverk pas Kapų (mišram chorui) X- : 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

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

Ji. NAUJALIO VEIKALAI , 
Meile Tėvynės Nemari (duetas) ........................... 75c
Noktumas (pianui, arba galima pridėt žodžiai:

“Močiute Mano”) ...................... 60c
“Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 50c 
“Barkaroln” (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) .........i............. 36c

Aš Jojau: Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. eh.) 80c 
Atsisveikinimas su Giria (mišri chorui) ........... <0c
Aš įsivilkčiau Čigono Rūbų (duetas) ....... 1.00
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 1.80
Darbininko Daina (mišr. chorui) ....................... 80c
Era Mano Brangi (baso solo) ............ 50c
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ......... 1.00
Ilgu, Ilgu (keturiems lygiams balsams) .... 80c
Kareivių Daina (trio) ..........  40c
Kur Bakūžė Samanota (solo) ................ 50c
Lietuviais Esame Męs Gimę (chorui) ........ 75c
Lopšinė Daina (solo) . ........................   *0c
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ........................ 30c
Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. ebezui).. 30c
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį

(mišram chorui) ..................... 30c
j Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ............... 60 c

‘.iželis (mišr. chorui) ..................... 60c
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) .......’......... 1.00
Oi Kas (Anleidžiant Tėviškę — solo)...............  1.00
“Dainų Dainorėlis” (Liaudies dainos trims ir

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

naukštužčli 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 Girių, Girelę (m. ch) 30c 
Šių Nedėlėlę (mišr. chorui) ...........:.... 25c
Scherzo (tik pianui) .................. - .. 60c
Sunku Man Gyventi (solo) ................. 60c
Vakarinė Daina (mišram chorui) .......... 60c

Štai Jums 
Mužiką ir Dainos

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

ir k. (mišram chorui) ................................................ 50c
Vai tu Žirge ir Per Tamsių Naktelę ........ 30c
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) .... 45e

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

aęio) ,~:f.T.7. y.trr: rrm “.Trrr.rr.Tr.'.. tu
Lietuvos Himnas (solo) ......................... Me
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 35c
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 35c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... ' 35e
Balnok, Tarne, žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 35c
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) 35e
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (in. ch.) 35c 
Oi tu, Lakštiniai* ir Vanagėlis Tupėjo (in. ch.) 85e 
Eisiu į Girele ir Ui, ui, ui. Dieve (mišr. ch.) .. 85e
Keturi Suktiniai (pianui) . ..............Me
Gailesčio Giesmė (trio) ...........................    Ue
Asperges Me (trio-) .............................   50c
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ............................ 50e
Pasaka (pianui) ..................................................................... Me
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 50c 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 50c
Trjs Liaudies Dainos (pianui) .............. SOc

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę- (-solo) .........■......... ..... 75e
Graži čia .Ųiružė, (lolo-)- ........ ........... .. - 50c
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) * 50e 
Meilę Uždegta Krūtinė (solo) ............. 65c
Meilė (solo) .............................- 40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .... ..... 76e
Lietuvos Vyčių Himnas (solo)' .............. 25<
Visuomet Širdis Surakinta ..................., 601
Bernužėl, Nevesk Pačios ('1' balsui, prie piano) 60c
O, Pažvelgki, Mieloji . ” ...... 50c
Skrenda, Lekia Musų Mintjs (dviem balsam ” 75c
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ...... 1.50
Pirmyn j Kovų už Tėvynę (mišram- chorui) ... 50c
Giesmė į šv. Kazimierų (mišram chorui) ......... 50c
Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj) 1.00

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

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

“Liepa”. _ “Pavasario Dama”, “Keliąs tarp 
žvaigždžių”. (Vyrų, moterų ir mišriems 
balsams) ................ ..............  75c

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

“Lyrai’ No. 3, telpa-: “Darbo Giesmę’!, ‘‘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) .;30ft 

' ” “Jura ir Mergos” (solo) .........; 60c
“Burtai” (solo “Tupi šarka”) ............... 60c
“Mylėk” (solo, “Darbuokit, Trusk”) ..... 50c

[“Visur Tyla” (solo) ......................... 30c
i A. Kačanausko: “Sudiev, Lietuva” (mišr. ch.) 30c

” “Ui Klystančius žmones” (ario-
za, tenor solo) ................................................................. 76c

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

ir trims lygiems balsams, 30 dainelių .... 50c
“Musų Dainelės”, 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 dainelės.................... 80c
Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ....-................. 26e 

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16........................................... 35c

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

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas...........  1.00
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus,

Chicago, DI. ............................................................. 25c

"DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

When the Romans conquered 
Egypt they took cats back home '■’Z1 • 1 • j — •TZ*' TZ’ J

k Kreipkitės į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ąvę. Cleveland, Ohio

changed her shape, she' always
changed into a cat. • ©®©©@)©@@@@©@©@©@©@@©©©©©©@©©©@©©@@©@©@®®©©®©©@®©©©®©®©©©®©@©©®©©©©©©®@©©©@©©©©©®©

Apie Lietuvos
Pade

Lietuvos Finan: 
f. Petrulis liepos 
Sime pranešimą 
giidžeto.
E Biudžeto pat 

cu skaitlinių:
Vyriausios šių n 

^publikos pajai 
gidam .iš sdkan-

feioginiai 
mokesniai

((tiesioginiai 
inHiaros 
įvijos
Mstybės turtas 
ir kapitalas

ftpintinos valst.

Edo išlaidos
Įnirios pajamos 

Visa

1 Prie to reikia p 

pprastas pajama:
I įplaukos sąryšyj 
I so žemės refom 

((kilnojamojo tur 
1 pardavimas

Bu eksploat.
j Viso
I Irba visos pajam.

j Lietuvos Respu 

j ais metais pasfl 
I (kančiai:

[rašto Apsauga 
1 šsisiekimas

, taiės Ūkis
- Metimas
J lin, Prek. ir 

-Pramonė
.1 Jišenio Reik. 
| iidaus Reik.
i teisingumas 
a Viso
į Finansų Minis' 
i valstybės paskol 
į to:
I “Iš vidaus pai 
į 'siutinai likvidu 
| įurios buvo dary 
' idaus paskolos i 

921 metais ir to 
ui beveik visi yn 
blis tos paskalos 

i US litai, skaitan 
uitą, ikšiol dar i 
(nes iki šiolei ti< 

j iptiekti musų i
' Reikia manyti 
i yra žuvę. SuIį 
javalstybės iždo 

j 3 laminas yra š. 
I į valstybė yra si 
i Šiitus, taip palt: 
I ratu metų, spalio 
i įi valstybės Iž 
1 stais, valstybė f 

, 11194 litus,...”’
1 feo, kaip matom 
į i skolinga viduje,

B, 311,102 litu 
ll»).
j Tisieniams”, toli 

■- riis, “valstybe 
I fiiga: Amerikai 
! srantams Amerik 

acorijai, Anglijai

I Valstybės skola S 

1 : Valstijoms su 
1 iį; sumų: už 

į Marijoje prekes 
į ė maisto pagalbą 
‘ i labdarybės orga 
111 y. ūso $5,041 

1 istybė skolinga n 
į. Sams Amerikoje 

a] batąją Laisvės 
j S372. šitos pasl 

j Ss yra 1 d. liepos 

j klaiko gi už tą pas 
1 nhtybė moka 5 !n 
11

I Sda Anglijos Oždu 

a žas yra 1925 m. i 
j ūkia sv. teriingij 

J ll).... Iždas re 

i ofinųoš. metams.
I hjĮ skola Francu: 

j tk B keliu sumų, bi 
1 triSB garvežius, 
J hilaikymą musų 1 
į Moję. Sulyg ši 
I jau yra įmokėjai 

I Į® iždui 1 m3, fra 
5 Mm sumokės sa 

i * takius ir musų 1<

Moję užlaikymą
■ 'iW,000 frankų, o i

■ dalį už garvežiu 
į ■Sos galutiną mfe 
1 ^įėjimo sąlygų išd 
j ‘riUrta atidėti ir si 

■' ®*hitymais 'kuriuo

Klaipėdos krašt 
| Prisijungimu. 
l'^Kės skola Vol



D I R VA
Co.

SIAUSTAI
GĖRIMUS:
Root Beer,

Lemon,
rry,

utuves, Namus, 
eikia.
geland, Ohio

ŽINIOS IS LIETUVOS
Apie Lietuvos Finansinę ‘likviduota yra ta sutartimi kuri 

l nesenai buvo pasirašyta tarp 
Lietuvos ir Vokietijos vyriau-

ums 
Dainos
lėk (miir. ch.) w 
amp* Naktuii

.........
ktal* .............. U,
i chorai) .... u,

29,360,000!.
48,760,000 i.
9,160,0001.

13,270,0001.

REIKALAI
Rusq kalbom) 

•>“—••••• ?ų
(miir. eh.) .. jj,
(miir. eh.) .. jl

i (m. eh.) .... ii, 
n. Broliukai .. jj,
To (m. eh.) . 15,
Sakalėlis (m.cb.) g, 
rūpėjo (m. eh.) ii,
* (mtir. ch.) .. u,

Ht 
Ik

impakojis (pia.) įį,
■ Noriu Mieto " įį,
j.s ą.

EIKALAI

.........  Ik

n chorai) .... * jį
Kt

........................................ «t
roi) .... ..... ii,

.....................................  Ik....... ny,.., u
Isui, prie piano) jį

viem balsam " jį
) duetų ...... • iii
ra m chorai) ... jį
m chorai) ........ jį
, vienoj knygoj) m

VEIKALAI
orui) ..... .

VEIKALAI 
nos: “Liuosybė”, 
s”, “Kelias tarp 
erų ir mišriems

eikinimas su Gi- 
ina”, “Intemacio- 
išriems chorams) 
oiesmS", “Tiroliu 
►lė”, “Medinčians 
r mišriems ch.).. 
j balsų. Surinko L 
>ual. 82, Drūtai rraiai

POZITORIV 
iiram chorai) .u 
(solo) ................ .

PadetĮ
Lietuvos Finansų Ministeris 

r V. Petrulis liepos 6 d. skaitė 
Seime pranešimą del Lietuvos 

I Biudžeto.
Iš Biudžeto patiriame sėkan- 

[ čių skaitlinių:
Vyriausios šių metų Lietuvos 

į Respublikos pajamų pozicijos 
I susidaro ,iš sekančių šaltinių:
f Tiesioginiai 

mokesniai
I Netiesioginiai 
| Rinkliavos 
Į Regalijos 
Į Valstybės turtas

L ir kapitalas 58,600,0001. 
k Grąžintinas valst.

Iždo išlaidos 2,400,0001. 
Į Įvairios pajamos 3,140,0001.

Visa 164,230,0001.
Prie to reikia priskaityti ne- 

| paprastas pajamas: 
į Inplaukos sąryšyj ’

su žemės reforma 7,150,0001.
į Nekilnojamojo turto
f pardavimas 5,000,0001.

I Miškų eksploat. 22,040,0001. 
Į Viso 34,550,0001.

Į Arba visos pajam. 199,276,3461.
Į Lietuvos Respublikos išlaidos 
| šiais metais paskirstomos yra 
e sekančiai:
į Krašto Apsauga 58,460,9161.
į Susisiekimas 50,844,4441.

Žemės Ūkis 21,974,9561.Į švietimas 19,912,3041.
Į Fin., Prek. ir

Pramonė 19.567,3711.
I Užsienio Reik. 10,935,635 i.
f Vidaus Reik. 7,660,9621. 
e Teisingumas 8,893,1641.
I Viso 199,276,3461.
f Finansų Ministeris liesdamas 

E valstybės paskolų klausimą sa- 
; ko:
[ "Iš vidaus paskolų dar nėra 
galutinai likviduota visos trįs

I kurios buvo daryta. Pirmosios 
I vidaus paskolos terminas buvo 

1921 metais ir tos paskolos bo 
nai beveik visi yra išpirkti. Bet 

j dalis tos paskolos bonų, būtent 
2,443 litai, skaitant po 173 auk.

? už litą, ikšiol dar nėra apmokė- 
i ta, nes iki šiolei tie bonai nebu- 
įyo patiekti musų iždui apmokė- 
Į ti. Reikia manyti kad tie bo- 
, nai yra žuvę. Sulyg nepapras- 
: taja valstybės iždo paskola, ku
rios terminas yra š. m. gruodžio 
1 d., valstybė yra skolinga 164,- 
745 litus, taip pat skaitant litą

Į pereitų metų spalio 1 d. kursu. 
Sulyg valstybės Iždo paskolos 
lakštais, valstybė skolinga yra

l sybių.”
Kalbant apie ekonominę padė

ti Lietuvos, p. Petrulis sako:
“Visas musų ekonominis gy

venimas šiais metais tuo yra 
ypatingas kad jis turi prisitai
kinti prie visai naujų sąlygų, 
kurios kilo perėjus prie stabili
zuotos ir brangios valiutos.

“Stabilizuota • valiuta išgelbė
jo musų ekonominį gyvenimą 
nuo visiško chaoso ir ’galutinos 
suirutės, bet ji visoj nuogumoj 
parodė mums ir musų nubied- 
nėjimą kapitalais del dviejų va
liutų žlugimo ir pastatei visą ei
lę uždavinių prekybai, pramonei 
ir žemės ukiui. Tie uždaviniai, 
tiesa, nėra nauji, bet kai musų 
kraštas gyveno popierine valiu
ta jie neatrodė tokie skubus jr 
taip sunkiai įvykdomi. 

▼ ▼ ▼
Narsus Plėšikas

Rietavo (Tauragės apskričio) 
giriose atsirado smarkus plėši
kai. Rakauskis, vadas, su 70 
kitų be baimės užsisakydavo per 
laiškus į daug dvarų kada jie 'at
važiuos plėšti. Komandanto (dra
bužiais apsirengęs jis atvažia
vo į Telšius su automobiliu. Au
tomobilį išsiuntė iš miesto, o 
pats pasiliko bešnekąs su Tel
šių komandantu. Jiedu mainė 
brauningais, ir Rakauskis ihda- 
vė komandantu! neužtaisytą (be 
šovinių) brauningą, o gavo nuo 
komandanto užlioduotą, ir tada 
jis pasisakė kas jis esąs. Kaip 
jiedu persiskyrė, komandantas 
apsupo su kareiviais visą mies
tą kad pagavus Rakau'skį. Iš
važiuoja iš miesto kunigas su 
švenčiausiu (prie ligonio), su
skambėjo varpelis, kareiviai su
klaupė ant kelių, ir kunigas pra- 
važiav. Paskui kaip visą mie
stą iškratė ir Rakauskio nerado 
jie suprato kas toks kunigas bu
vo.

Kitą kartą Rakauskis su pa- 
gelbininku liko kareivių apsup
ti; jo pagelbininkas liko karei
vių nušautas; pats Rakauskis 
nušovė kareivį, (greitai apmai
nė savo drabužius ir būdamas 
kareivio drabužiuose jis kitiems 
pagelbėjo jieškot Rakauskio ir 
radęs tinkama progą pabėgo.

J. A,

NAMAI NAMAI NAMAI
Wade Park Ave., Dviejų šeimy

nų, 4 garažiai, lotas SlA-jxlSO. 
Kaina $13,500.

AUKOS
Liet. Moterų Globos Komite

to Atstovės prašo dar paskelbti 
aukas surinktas jų buvimu A- 
merikoje sekančiai: 
Baltimore, Md.:
Surinkta prakalbose $75.85
Jacob Epstein 100.00
Mr. & Mrs. A. Venskaitis 100.00 
Lithuanian American
Bldg, and Loan Ass’n 50.00 

Baltimorės Liet. Taryba 51.00 
American Tailoring Corporation 
darbininkai aukavo sekančiai:

Jonas Kablys 10.00
Po ęl: O. LukaSevičienė, K. 

Esmontas, M. Česnauskas, J. 
Karpavičius, S. Benesiunas, F. 
čėsna, V. Ambrose, E. Gray,
J. Vaikšnys, J. švelhyS, J. Želi,
K. Narutis, J. Deltuva, G. Zin
kevičiūte, Alive Seder, J. Lusci- 
kauskas. Smulkių $10.50. Vi
so minėtoje vietoje $36.50

Washington Park Tailoring 
Co. darbininkai aukavo: Po $1: 
J. Mastauskas, P. Aukščiunas,!

Po $1: M. Martynas, M. Rut- 
kus, Margaret Grey, J. Pazutr- 
kas, ė. Kazakevičienė, K. Bro- 
kienė. Smulkiii $3.89. Viso mi
nėtoje vietoje surinkta 29.89 
Mr. & Mrs. Jonas Alyta 10.00 
Petras Rakuiža 10.00
Simanas Levonavičiua 5.00

A. Drumša, J. LTgianskfe. S. Gir- 
dziauskas; smulkių $3.75. Viso 
toje vietoje 8.75

Lite. Am. Korporacijos dar-. 
bininkai aukavo sekančiai:

VI. Draigėnas 10.001
J. Ivaškevičius ■ 5.00
A. Janušis 3.00,
P. Gurklite

NAMAI Pardavimui

M. Čarneckis 5.00
Mr. & Mrs. Uriakis 5.00
F. Sinkevičius 5.00
Fr. Cinkus 5.00
Mr. & Mrs. J. Lietuvninkas 5.00
Jonas Čepaitis 5.00
B. Augustauskienė 4.00
Petras Sinusas > 3.00
Mr. & Mrs. Sarpalius 3.00

Po $2: J. Mikolaiitis, A. Glė
bas, Bliudžiai, J. Stočkus, J. Mi
liauskas, S. Prubys, J. Gričinas, 
Marė Grigaliūnas, S. Juknevi
čius. Viso 18.00

Po $1: Ch. Miliauskas, S. Dul- 
skis, J. Pilipavičius, Mrs. S. Ju- 
raitis, J. Malinauskas, J. Bajo
ras, A. Lazauskas, K. Pečiukai
tis, A. Kurtinaitis, D. Dovydai
tis, J. Giedrys, J. Lukaėevičius, j 
Mrs. A. Baltekas, Mrs. L. BurkJs. j 
Viso 14.00
Smulkių 5.01
Išviso Baltimorėj $554.00

Rinko gegužės mėnesyj: p. D. 
Šleževičienė, p. V. Vencienė, J. 
Deltuva ir J. čėsna; birželio m.

2.00 p. V. Vencienė ir J. Deltuva.

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.

| Važiuokit Lietuvon Į 
| Per “Dirvos” Agentūrą | 
| Didžiausiais, Gražiausiais ir Greičiausiais | 
| Pasaulyje Laivais j
| ‘Leviathan’ - ‘George Washington’ | 
| ir Kitais Į
| Greita Kelionė j 
I Iš Amerikos j Klaipėdą ir Lietuvą |

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
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.

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.

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 dideles do
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1 923 
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1924 m. Tik 
tame laikotarpyj bus duodama dovanos.

DOVANOS
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.

Adresuokit:

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

Crask”) ....;.. J

tuva” (miir. eh.) 
us Žmones” (ario- 

” (mišram chorui) 
ės" I dalis, dviem

30 dainelių .... 
*, II dalia, ketu- 
ių ......................... >
kykla”, vadovėlis 
»jam ir mokiniams 
cas” (vakarėliams 
lėlės . ................
Kudirkos, 4 vyriikieai 

Čia telpa 18 dainelė 
t ................... .
engtos vyrų chorams, 
sms balsams. Boston,

’. Stankevičiaus) " 
ivskio) pianui ... 
lokių instrumentų, 
A. Baronas........
Muzika A S. Pociam,

.VA"
Cleveland, 0^

143,894 litus....”
,' Viso, kaip matome, valstybė 

Į yra skolinga viduje, savo pilie- 
f čiams, 311,102 litu (arba $31,- 
•110.20).
B "Užsieniams”, toliau sako p. 

i Petrulis, “valstybė daugiausia 
,skolinga: Amerikai ir musų 
j ėmigrantams Amerikoje, po to 
i Francuzijai, Abglijai |ir Vokie- 
i<tijai.
Į “Valstybės skola Suv. Ame
rikos Valstijoms susideda iš 
dviejų sumų: už pirktąsias 
Francuzijoje prekes $4,159,491 
ir už maisto pagalbą per Ame
rikos labdarybės organus $882,- 

■136, t. y. viso $5,041,627. Be 
.to valstybė skolinga muteų emi
grantams Amerikoje už tenai 

ęišplatintąją Laisvės Paskolą 
$1,665,972. šitos paskolos ter

aminąs yra 1 d. liepos 1934 m., 
iki to laiko gi už tą paidkolą mu
sų valstybė moka 5 Inuoš. me
tams.
' “Skola Anglijos Uždui, kurios 
.terminas yra 1925 m. sausio 1 
.'d., siekia sv. terlingų 16,811 
(12.4).... Iždas reguliariai 

moka 6 nųoš. metams.
"Musų skola Francuzijai su

sideda iš kelių sumų, būtent už 
pirktuosius garvežius, ginklus 
ir už užlaikymą musų kareivių 
Francuzijoje. Sulyg šia skola 

;valstybė jau yra įmokėjus Fran- 
cuzijos iždui 1 mil. frankų ir 
greitu laiku sumokės savo sko
lą už ginklus ir musų karėivių 
Francuzijoje užlaikymą, viso 
apie 700,000 frankų, o likusią
ją skolos dalį už garvežius, t. y. 
jos sumos galutiną nulstatymą 
ir apmokėjimo sąlygų išdirbamą 
yra susitarta atidėti ir sujungti 
su atsiskaitymais kuriuos telks 
turėti ,su Klaipėdos krašto prie 
Lietuvos prisijungimu.

“Valstybės skola Vokietijai

E. 85th St., šiaurėj nuo Supe
rior. Moderniškas 6 kambarių 

gyvenimas. Muro garažius. Kai
na $6,200. $2,000 įmokėti.
6 kambarių pavienis, su 2 gara- 

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

mynų namas, su garo šiluma, 
didelis lotas. Kaina $8,600. Rei
kia įmokėti $4,000.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. 

Rand. 6153.

: Vyriški ir Moteriški 1 
ČEVERYKAI

:: Gerbiami Lietuviai ir Liętuvai- .. 
• > tea. Naudokitės šita proga — ■ * 
; J Lietuvių išdirbystės Over-Globe ;

I
” čeverykai drūtai padaryti ir • • 

gražiai tinka ant kojų. Šitas *' 
yra tik vienas Lietuviškas što- I 
ras čeverykų Clevelande. ■ ■

MEYER MILLER ? 
6311 St. Clair Ave. |

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

j DOVANOS | 
f IKI RUGPJŪČIO 30 d. Sandara duos savo metiniams akai- : I 
t tytojams arba naujiems nariams sekančias dovanas: ;;
1 Svetimoj Padangėj Pasaulio Verpetuose: Didelė eilių L 
f knyga, ‘kurioj telpa 200 įvairių eilių. Knyga pagražin- ;; 
? ta visokiais piešiniais. Kaina $2.00. ;;
X Kas užsiprenumeruos “Sandarą” ant metų laiko užsi- L 
J mokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie Sandaros už- ;; 
¥ simokėdamns už visus metus $3.00, gaus šią knygą Dykai. ; • 
į žmogaus Pareigos: Taipgi didelė knyga, 244 pusi., nau- h 
X dingą 'kiekvienam turėti. Kaina $1.00. L
4 Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šia kny*- ' • 
X gą DOVANAI. ‘ * I
X Pasinaudokite šia puikia proga, įsigydami vieną iš šių ;; 
? dviejų dovanų. Taipgi suteiksime dovanas ir tiems kurie ;; 
J užrašys “Sandarą” savo giminėms Lietuvoje užmokėda- L 
X mi $3.00 už visus metus. Vieną minėtų knygų pasiųsime ! I 
f prenumeratoriui arba sykiu su laikraščiu pasiųsime jo ;; 
T giminei Lietuvon. ;;
| 1 “SANDARA“. ::

X 327 E Street :: :: Boston 27, Mass. ;;

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

J i Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite: Jn

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

Į||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW^

“Lietuvos Kariumene”
Kas iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?

Lietuvos Kariumene
Kas saugoja Lietuvos rubežius?

Lietuvos Kariumene
Kas palaiko Lietuvoje tvarką?

Lietuvos Kariumene
Ka reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?

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

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

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

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

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

Lietuvos Kariumene
Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika

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

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DIRVbS” KNYGNAS

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Visi į pikniką! 9T * ’ * 
pa rengia milžinišką pikniką ne- 
dėlioj, rugp. 19 d., Chetsnut 
Grove, važiuojant State Road 
karu.

Per klaidą buvo pagarsinta 
kad piknikas busiąs 12 dieną. 
Bet tas netiesa. Piknikas bus 
šioj nedėiloj, rugp. 19 d.

Numanoma kad Clevelande 
nebus to Lietuvio kurs neapsi
lankytų piknike, čia kalbės p. 
V. K. Račkauskas, dabartinis 
“Drvos” biznio Vedėjas, per ide-

Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

skiepo duris saugas valstybinė dikio ligos, tūla Elzė Murphy, 38 
kariumenė pastatyta pamaino-'m. amžiaus, nušovė savo 13 mė- 
mis dieną ir naktį, didesnei jo nešiu amžiaus mergaitę ir pas- 
pagarbai.

Mot'erįs policistės. Keturios 
moteris išlaikė fiziškus egzami
nus ant policisčių. Jos turės 
dar proto egzaminus ir tada ga
lės užimti vietas.

Mergelės, dabokitės! Nuo lie
pos 23 d. Ohio valsltijoj Įvesta 
įstatymas kad mergina netu-

Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:
Dieviškas Planas Amžių 15c Milijonai Žmonių Nebemirs_ 25c
Ką Sako šv. Raštas apie Peklą_ 10c Arpą Dievo __________ 65c
Kreipkitės i “Sargybos Bokštas" 18 Concord St. Brooklyn, N. Y.

City Realty & Investment Co,

kiu paėmus nuodų pati nusi
nuodijo.

Vaizdelis iš North Randall ar- [ pradedant Rugp. 20 ir bai- 
oj.-.i t 1. . giant 25. Iš miesto eina ka-

f -v IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
\ Atsibuna kas Nedėldienis 2:45 po pietų 

Wm. Abel Salėj 7017 Superior Ave. 
įžanga Dykai — Kolektų Niekad Nebus

Ohio Li
Yi

In the Uni
Canada u
Lithuania

Adver

7907 SUPĘ

No. 34Mik;.. fe
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Naujas advkatas. Clevelande 
apsigyveno naujas Lietuvis ad
vokatas, P. J. Keršis, turįs ofisą 
3C8 Williamson Bldg., su Adv. 
C. D. Ainger.

Adv._ Keršis paeina liš Penn- 
sylvanijos, kur pastarus metus 
praleido veikdamas tarp Lietu
vių,- mokslą ėjo Tennessee uni
versitete. Iš Lietuvos atvažia-

vynis metus buvęs SLA. organo rinti gį metu amžiaus nega]i ig.
“Tėvynės" ^redaktorium, taigi tekėti be tėvų leidimo. Kitos tą ________ „ „

barjerą perienda pasisakydamas vęs 1907 metais, 
jog jau yra 21 metų amžaus.

i Taip buna gerai kur tėvai nesi- 
maišo. Bet 'kuomet tėvai prie
šinasi, duktė turi bėdos.

šiose dienose viena mergelė 
pateko į bėdą. Tėvui priešinan
tis, ji nors buvo 18 metų am
žiaus, pasisakė turinti 21 metus. 
Gavo leidimą, apsivedė. Bet tė
vas -sužinojęs pranešė valdžiai, 
na ir mergelė pateko kalėjimai!. 
Neužteko tėvo pabarimo, bet ji 
liko apkaitinta už laužymą įsta
tymų h* melavimą prieš įstaty
mus. Kaucijos prireikė net 500 
dolarių. Ji jau kelinta diena sė
di ir niekur negauna nei jos vy
ras nei tėvas gana pinigų' pa
leidimui jos.' Po to dar atsibus 
teismas ir kitokie formališku
mai. Ta į matot ką ženatvė da
ro — jeigu peržengiama įstaty
mai.

“Tėvynės1' i 
ir numano SLA. reikalus.

Prakalboje bus aiškinama vy
riausia dabar nesusipratimas, t. 
y. prašalinimas Bimbos, todėl 
indomu bus bolševikams ir 
bolševikams....

ne-
Nuo pradžios metu Clevelan- 

de automobiliais suvažinėta 86 
žmonės.

kliu Lenktynių. Didelės len- i giant 25. Iš miesto 
ktynės atsibus visą savaitę | rai į North Randall.

NAMŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO 
IŠTAIGA

Perkame, parduodame ir mainome namus, 
lotus, ukes ir biznius.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
Telefonas Randolph 3397. (Prieš Lietuvių Svetainę)

Dai

Ateinant rudeniui, nors 
vasaros karščiai nepraėję, 
sos ‘beveik draugystės — visų 
srovių — kurios pereitais lai
kais darbavosi scenoje ir šiaip 
parengimais, jaiu Vuplinasi )savo 
veikimu ateinančioj žiemoj. Už- 
iminėja sales ir ruošiasi prie 
perstatymo įvairių veikalų.
- Tautininkai irgi mano ką ge
ro pastatyt šį rudenį ar žiemą. 

Lauksime visų pasirodant.
Tūlos draugijos užsiima tiktai 

terliojimusi, rengia senus nu
valkiotus perstatymus-klomedi- 
jėles, kitos įstengia paruošti ką 
tikrai gero. Tokių mažai yra, 
ir tautininkai stovi pirmoje ei
lėje. ‘ ‘i-’tiYAL

dar Cukrus atpigo. Maisto -kai
nos palengva eina .pigyn, tarp 
tų ir cukrus nupuolė iki 9 cen
tų svaras.

Akrone, O., guminiams dar
bams apmažėjus darbininkai ne- 
sigriebia kitų darbų tikėdami 
jog po rugs. 1 d. guminės pra
dės geriau veikti.

Barbertone, Akrono kaimyny
stėj, darbai eina gerai, dirbtu
vės turi užsakymų gana ir vei
kia normaliai.

valstijų prigabenama anglies Į 
paežerio uolstuS.

E. Liverpool, O., -puodininky
stės darbai mažitnasi, nors abel- 
nai imant šiuo 
ja yra didesnė 
buvo pernai.

tarpu produkci- 
negu tuo laiku

12 valandų darbo dieną ir įves
ti trumpesnes valandas. 'Dali
nai pakeliama darbininkams al
gos, bet vistiek jie gaus mažiau 
dirbdami trumpesnes valandas, 
nors algos padidinta.

Susirinkime Clevelande gelž- 
kelių darbininkų unijos viršinin
kai nutarė leist referendumui 
(visų darbininkų apaibalsavi- 
mui) kasi ink reikalavimo pakė
limo algų. • . •

NE TIK 
ŽMON

Korėjoj 
apie

Whitfield nuteistas. John L. 
Whitfield, užmušėjas policisto 
Griffino, išbėgo nuo elektriškos 
kėdės arba mirties bausmės, už
sitraukdamas kalėjimo iki gy
vos galvos.

Prisaikintųjų teisėjų dvylika 
susidėjo iš trijų moterų ir de
vynių vyrų: penkis kartus bal
suojant, pirmais keturiais atve
jais teisėjai nesusitaikė ir ketu
ri balsavo už jo išteisinimą.

Penktu atveju balsuojant vi
si rado jį kaltu ir rekomendavo 
pasigailėjimui. Pas i galit ėjimais 
reiškia sulaikymą mirties baus
mės, bet kalėjimą visam amžiui 
arba iki kuriam laikui kada ko
kis gubernatorius (pailiuosuos.

J. Whitfield surakintas išga
benta į . Columbus valstijos kalė- 
jmą. VežuBieji ji vyrai sako 
jog jis tikėjęs -gauti progą pa
bėgti, kaip yra padaręs kitais 
atvejais būdamas policijos ran
kose. Vienas iš šerifų palsakė 
Whitfieldui prieš išvažiuosiant 
kad jeigu jis bandys pabėgti jis 
liks ant vietos nušautas.

Pereitą nedėldienį perėjus 0- 
hio valstijoj audrai ir perkūni
jai padaryta už tūkstančius do
larių nuostolių. Ttoledoj už
mušta vienas žmogus.

Peršovė kūdikį, pati nusižudė.
Neramumo apimta del savo ku

PARDAVIMAI
2 šeimynų namas, po 6 didelius 

‘kambarius kožnai, geras skie
pas, fumasas, garėtas. Vienai 
šeimynai tušti ruimai, naujai 
išpopieriuoti. Kaina labai žema. 
Savininkas 7815-17 Redell Avė., 
arti Superior ir E. 79th St. Ar
ba atsišaukit pas

J. J. STAPULIONS 
7804 Superior Ave.

Saldainių ir Groserio krautuvė, 
Lietuvių ir Lenkų kaimytnys- 

tėj, -naujas marmuro sodos fon
tanas, geri rakandai. Parsiduo
da pigiai del ėjimo’ į kitą biznį. 
Kreipkitės 11’9 Ansel Rd. Te
lefonas Garfield 148.

7605 Aberdeen Av., ’ gat. šiau
rėj nuo Superior prie E. 79 

St. 8 kambarių naras, maudy
nės, pilnas' skiepas, furnasas, 
elektros šviesa, karštas ir šaltas 
vanduo. Budinkas užpakalyj 17 
x25 pėdų, tinka plumeriam, sta- 
lioriam, ar šiaip dirbtuvei. Lo- 
|tas 36x105. Namas gali but nau-

nuo mirties Hardingo dojama dviem šeimynom.
Marion, O. — Per šešis mė

nesius

DA
IR DARI

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

Cleveland—North Randall Track
25August 20—21—22—23—24

Ohio valstijoje tiktai apie 35 
nuošimčiai visų kasyklų operuo
jama dabartinių laiku.- Ta prie
žastis yra apmažėjimas anglies 
reikalavimų. Sakoma jog iš kitų

O. — Plieno ir 
užsakymų

Portsmouth, O., motinos aki
vaizdoje prigėrė trįs jos'vaikai, 
tekėti. Kitos bando tą barjerą

Crooksville, O., suBterikavo 
900 puodininkystės darbų dar
bininkų. Visi jie gavo kitur už
siėmimus.

Sveikiausias Gėrimas
Karštame Ore

8

3

BELLE VERNON
Pienines

MASLIONKOS
The A. B. Savings and Loan Company

3352 SUPERIOR AVE. Kampas E. 34 St
Bankinės valandos: Kasdien nuo 9 iki 3. 

Vakarais: Utarninkais, Ketvergais, ir Subatomis: 6 iki 8.

New Philadelphia, O. — Iš 
Pennsylvania gel-žkelio kompa
nijos dirbtuvės paleista dar 100 
darbininkų.

Lima, O., sustreikavo gatve- 
karių darbininkai nesulsitaikiuS 
su kompanija del algų.

Youngstown, 
geležies išdirbę j ų
knygos plonėja, nors produkci
ja dar vis laikosi takiame augš- 
tame laipsnyje kaip pirmiau.

Tūlos dirbtuvės varo darbus 
pilnu saiku. Dideli reikalavi
mai yra pilnai užbaigtų plienę 
plotvių, plieno rynų ir tam pa
našių reikmenų.

Jau pradedama čia naikinti

Eikite p*. tikrą Specialistą, o na 
prie kokių neišlavintų daktarų. .Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. ' Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Eadio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakts-

Wp' nelogiškas egzaminavimas kraujo ati- 
Jy dengs man tikrą jūsų ligos prietastj

Antra 1923 Sueiga

Dideles Arkliu Lenktynes

Laižybos atsibus Ser. (Rugp. 22), Paskirstymas Ket. (Rug. 23)

TAIP MIESTE
KAIP IR
ANT ŪKIŲ —

Nieks Nepatarnaus Jums o - ■ a ■** 1 IGeriau ir Pigiau!
“Dirvos” Agentūra sudarė naujus ry

šius su Lietuvos Bankais,.— todėl “Dirva” 
gali greitai ir teisingai persiųsti Jūsų 
nigus Lietuvon, taip, giminėms taip ir 
suomenės organizacijoms.

Per “Dirvą” siunčiami pinigai yra

pi

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

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

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

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

Visokiais reikalais rašydami adresuokit:

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Ave. Cleveland, O

Mąslionkos visada buvo mėgiamiausias vasaros gė
rimas ant ūkių, ir prisidėjo nemaža dalimi prie ūki
ninkų stiprios ir geros sveikatos.

Tos pačios gaivinančios, sustiprinančios ir naudin
gos rušįs kurios buvo taip populiarės laukų žmo
nėms taip pat patariama naudoti ir miestų gyven
tojams.

The Telling-Belle Vernon Co. padarė galimu jums 
gauti tyru, šviežių maslionkų čia pat Clevelande. 
Jus galit gauti jų restaurantuose, vaistinyčiose ir 
saldžiųjų gėrimų krautuvėse. Arba, jeigu norit, 
kompanija pristatinės jų prie jūsų durų. Pašaukit 
tik Randolph 8200 arba Hemlock 1047.

IDEALIŠKIAUSIAS VASAROS GĖRIMAS
Gaiginantis Stiprinantis Naudingas

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybe. Jeigu turite nusilpnėjusius , 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo.

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

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

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

4J Pinigai padėti į The A. B. Savings & Loan 
Co. yra visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
ir patiems taupytojams ant knygelių.
CJ Bėgyje pastarų I 5 metų nei dolaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo į Savings ir

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

Gali Kili 
liakas

Atlantic ( 
21 d. truko 
kasių ir kas 
vestos nust; 
išvengimui 
bininkai grą 
bus pageriu

Angliakas 
tas Lewis s 
rugs. 1 d. j 
permatomo 
kius pakeis.

Streikan i 
tų tukstanč 
organizuotų

. Pittsburgo 
distrikte tiri 
kino ilgą 12 
ną įvesdamas 
bą po 8 vala 
taikoma 10 i 
ir jos pradės 

du.
Barnum, W 

garvežiui užm 
sužeista pečku

Spanstuvnin 
dėti pastangas 
vių dar binink 
darbo savaitę.

Spaust uvninl 
vesti įstatą si 
kad unijos m 
daugiau darbo 
ikaitliavimu ga 
desnę dalį dari: 
pau mokėti.

Washingtone, 
Bento statistiki 
b jog liepos ; 
šalyje matėsi d 
mi darbininkų 
mėnesyje, hr lie 
daugiau įstojo į

Nors nekuriui 
itijų miestuose 
baapmažėję, d: 
Havojimo dart> 
Mfarmjoj, ap 
stokos lavintų mi

Lynn, Mass., ( 
kyščių sąjunga ] 
Įrašymą uždrai 
tins streikuoti, 1 
etą savaitę. Dir 
U sako jog dai 
Xreflcan sulaužyt 
Ws padarytas s 
Suvirs 1,000 dar 
boja reikalaudan 
d|ų nuo 20 iki 21 

Darbdaviai grąs 
6e streikeriai neb 
tirti gryžti darb 

dirbimo indi 
ha sulaikyta ir 
kita šakų čeveryk

Vera Cruz, Mek 
h generalis etrei 
Ib be šviėsos ir 1 
*iiščioja.

teko-Slovakijoj 
tgliakasyklos su 
tikams išėjus į si 
kultai reikalauja

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

Duquette, Mich

* tiq’us ant ge 
užmušė jame


